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1 Administratieve gegevens 
 

 

1.1 Naam natuurgebied en ligging 
 

Snoekengracht is de naam van de Leigracht langs de Velpe in Boutersem - Vertrijk. 

 

Het natuurgebied 'Snoekengracht' is gelegen op het grondgebied van de gemeenten 

Boutersem (deelgemeenten Vertrijk, Roosbeek en Boutersem) en Tienen (Kumtich) langs de 

bovenloop van de Velpe. 

 

Bijlage 1.1.1: ligging 

Bijlage 1.1.2: uitgebreid globaal kader 

Bijlage 1.1.3: deelgebieden 

 

 

1.2 Verkenningsnota 

 
Dit dossier betreft de aanvraag tot een verlenging van de goedgekeurde beheerplannen en 

dito erkenningsdossiers mbt. E-048 Snoekengracht (Boutersem, Tienen; laatste uitbreiding 

anno 2004 = Uit02). Daarenboven, werden de actuele natuurtypes en natuurstreefbeelden 

ge-updated naar de meest recente versie conform het derde monitoringrapport uit 2012 

(Mon03). Ook qua relevante abiotische veranderingen of flora- of faunagegevens zal worden 

verwezen naar Mon03. 

 

Het ruimer globaal kader betreft een omzetting en grotendeels herneming van het erkende 

visiegebied, zoals weergegeven in Uit02 en Mon03.  

 

Bij deze omzetting van erkend visiegebied naar globaal kader werden enkel marginale 

aanpassingen doorgevoerd zoals het schrappen van woon(-uitbreidings-)zones en het 

verkleinen van de buffer in agrarisch gebied  tussen Roosbeekstraat en Bossen de Neeff. 

Perceel C368/H2 werd ook uit de verlenging gelaten. 

 

Hieronder volgt een bondige beschrijving van dat visiegebied, dat vanaf heden te beschouwen 

is als ‘globaal kader’. 

 

Uit02: De deelgebieden zijn gelegen in het Velpebekken en liggen bovendien langs de 

spoorweg gelegen die een verbinding vormt tussen het Getebekken en het Velpebekken. Het 

visiegebied kadert, voor zover binnen de ruilverkavelingsperimeter gelegen, in het 

goedgekeurde structuurplan van de ruilverkaveling Willebringen als 

natuurontwikkelingsgebied. Het visiegebied bestaat voor een deel uit Natuurgebied of 

parkgebied of maken deel uit van het bovengenoemde structuurplan. De overige delen met 

een andere bestemming sluiten als een logisch geheel aan bij dit. Bovendien zijn de percelen 
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in deze andere bestemmingen Biologisch zeer waardevolle of potentieel Biologisch zeer 

waardevol. Het visiegebied bestaat uit drie deelgebieden: Kleine Vondelbeek, 

Terrassenlandschap en Snoekengracht. De totale oppervlakte van het visiegebied bedraagt 

110 ha. 

 

Gezien dit louter een verlenging betreft van het oorspronkelijke erkenningsdossier, werd er 

geen verkenningsnota opgesteld. 

 

 

1.3 Deelnemende percelen 
 

De deelnemende percelen worden weergegeven op kaart 1.3.1. 

 

kadasternummer aktenr aktedatum opp (ha) 

Boutersem, Boutersem, sectie B    

B193/C 334B 19-02-87 0,7636 

B220/A, B222/A 3145 25-06-02 0,4450 

Boutersem, Roosbeek, sectie C    

C287/G, C288/Y, C289/M, C311/B 3521 27-05-03 2,2814 

C285 3522 27-05-03 0,5390 

Boutsersem, Vertrijk, sectie A    

A255/L 334A 19-02-87 0,7259 

A256/A, A258, A259/C 335 09-04-90 2,2076 

A255/F 1547 23-12-97 0,4500 

A269/C, A291/H 3532 19-03-03 0,4616 

Boutersem, Vertrijk, sectie B    

B5/E, B15/B, B14/F, B14/H, B14/K, B14/L, B14/N, B5/F 334A 19-02-87 8,7945 

B1/C 3604 09-05-03 0,8720 

B1/E 3749 29-07-04 0,7500 

B3/D, B2/B 3037 30-04-02 1,9380 

B58/Z2 3101 10-10-02 0,0609 

B4/B, B81/A, B81/B, B82/A, B83, B84, B85/A, B86/B, 

B88/D, B88/E, B94, B95/A, B95/B, B95/C, B114/A, B115, 

B128, B129, B134/A, B135/C  

3445 27-03-03 7,0520 

Tienen, Kumtich, sectie C    

C368/F, C378/C, C368/Z 3855 27-11-03 2,4770 

C374/D, C375/B, G48/C 4385 21-12-04 2,8580 

totaal   32,6765 

 

De totale oppervlakte van dit natuurbeheerplan bedraagt:       32,6765 ha 

 

Bijlage 1.3.1: kaart deelnemende percelen 

Bijlage 1.3.2: deelnemende percelen 
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1.4 Doelmatigheidstoets 
 

Dit dossier betreft de aanvraag tot een verlenging van de goedgekeurde beheerplannen en 

dito erkenningsdossiers mbt. E-048 Snoekengracht (Boutersem, Tienen; laatste uitbreiding 

anno 2004 = Uit02). 

 

Natuurpunt Beheer vzw vraagt aan ANB om de doelmatigheidstoets voor alle gronden binnen 

het ruimer globaal kader van de goedgekeurde verkenningsnota uit te voeren. 

 

 

1.5 Naam en adres van de beheerder 
 

Het terrein wordt beheerd door  

Natuurpunt Beheer vzw 

M. Coxiestraat 11 

B-2800 Mechelen 

tel: 015-29 72 20 

fax: 015-42 49 21 

 

De consulent natuur verantwoordelijk voor dit dossier is: 

 

Kevin Lambeets 

tel: 0493-25 21 08 

e-mail: kevin.lambeets@natuurpunt.be 

  

Beheerteam  

Het natuurgebied wordt beheerd door het beheerteam voor het gebied. Dit bestaat uit 

volgende personen: Pieter Vanormelingen, André Roelants, George Buelens, Hugo Abts, Walter 

Troost, Andre Vanormelingen, Robin Guelinckx, Pieter Abts,… Verder wordt het beheer van het 

natuurgebied besproken binnen de reservatenwerkgroep Velpe-Mene. Deze komt maandelijks 

samen. Het beheerteam heeft ook verantwoordelijken. Zij zijn de contactpersonen voor dit 

gebied: 

 

Pieter Vanormelingen 

Wijnberg 77 

B-3202 Aarschot 

0477-09 51 01 

E-mail: pietervanormelingen@hotmail.com  

 

Hugo Abts 

Neervelpstraat 48 

B-3360 Bierbeek 

016-73 30 23 ; 0476-77 70 37 

E-mail: blauwschuur@yahoo.co.uk 

 

André Roelants 
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Smisveldstraat 13 

B-3370 Boutersem 

016-73 38 13 

 

 

1.6 Aanvullende situering van het ruimer globaal kader 
 

1.6.1 Biologische waarderingskaart 
 

Op de Biologische Waarderingskaart, versie 2.1, is het visiegebied grotendeels aangeduid als 

Biologisch zeer waardevol. Hier en daar ziet men op de kaart vlekken met Waardevol met zeer 

waardevolle elementen en Waardevol als aanduiding. Slecht een klein gedeelte van het 

visiegebied is Minder waardevol met waardevolle elementen en Minder waardevol. Door het 

huidig gevoerde beheer is dit echter reeds een soortenrijke akker geworden. Ook overwintert 

er een kernpopulatie van de geelgors. 

 

De ter erkenning aangevraagde percelen in deelgebied Kleine Vondelbeek zijn Biologisch zeer 

waardevol.  

Het grootste deel van de ter erkenning aangevraagde percelen in deelgebied Snoekengracht 

zijn Biologisch zeer waardevol. Eén enkel perceel is Biologisch minder waardevol met 

waardevolle elementen, enkele andere Biologisch waardevol met zeer waardevolle 

elementen. In het zuiden zijn de percelen Biologisch minder waardevol. 

Alhoewel het gaat om percelen met veel Marjolein en andere thermofiele soorten zoals Geel 

walstro gaat zijn (bij de aanleg van de spoorweg in de 19° eeuw aangelegde terrassen van 

Brusseliaanzand) de ter erkenning aangevraagde percelen van deelgebied Terrassenlandschap 

op de biologische waarderingskaart aangeduid als  Biologisch minder waardevol met 

waardevolle en zeer waardevolle elementen. 

 

Bijlage 1.6.1: biologische waarderingskaart (versie 2018) 

 

 

1.6.2 Afbakening VEN 
 

Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 2003 voor de afbakening van 

de eerste fase van het VEN werd het deelgebied Snoekengracht gebied onder de naam 

“Velpevallei” aangewezen als GEN.  

 

In deelgebied Kleine Vondelbeek en Terrassenlandschap is geen VEN-afbakening aangeduid. 

Deelgebied Snoekengracht is grotendeels in VEN-gebied gelegen. Van de ter erkenning 

aangevraagde percelen behoren bovendien de meeste percelen tot VEN-gebied. 

 

Bijlage 1.6.2: VEN-afbakening 
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1.6.3 Ruimtelijke bestemming 
 

1.6.3.1 Gewestplanbestemming 

 

Het deelgebied Kleine Vondelbeek is op het gewestplan ingekleurd als Natuurgebied en 

Parkgebied. 

Het deelgebied Snoekengracht heeft verschillende gewestplanbestemmingen. Het grootste 

gedeelte is Natuurgebied. In het noorden is een kleiner deel Parkgebied, in het oosten 

Agrarisch gebied en in het westen Landschappelijk Waardevol Agrarisch Gebied.  

Het deelgebied Terrassenlandschap bestaat uitsluitend uit Landschappelijk Waardevol 

Agrarisch Gebied. 

 

Het deelgebied Snoekengracht is opgenomen in het goedgekeurd structuurplan van de 

Ruilverkaveling van Willebringen. Een groot deel van het kerngebied, alsook de gronden langs 

de Velpe zijn opgenomen als ‘Bestaand bos- en natuurgebied’. De hellinggronden rond het 

kerngebied zijn als ‘Gradiënt- en buffergrond’ aangeduid. De hogere gronden langs de Velpe 

zijn ingekleurd als ‘Extensief grasland met eventuele bosuitbreiding‘ en ‘Landbouwgebied met 

overwegend grasland ‘ en worden als natuurontwikkelinggebied voorzien. Voor het 

deelgebied Terrassenlandschap is dit laatste ook van toepassing. Een deel is ook als ‘Bestaand 

bos- en natuurgebied’ aangeduid. 

 

De ter erkenning aangevraagde percelen uit deelgebied Kleine Vondelbeek zijn als Parkgebied 

aangeduid.  

De meeste van de ter erkenning aangevraagde percelen van deelgebied Snoekengracht zijn 

gelegen in Natuurgebied. Enkel de percelen ten noorden van de spoorlijn behoren tot het 

Parkgebied. Twee percelen zijn gelegen in Landschappelijk Waardevol Agrarisch Gebied. In het 

zuiden zijn enkele percelen als Agrarisch gebied ingekleurd. 

In deelgebied Terrassenlandschap behoren de meeste percelen tot de 

gewestplanbestemming Landschappelijk Waardevol Agrarisch Gebied. Slechts twee percelen 

zijn als Agrarisch gebied ingekleurd.  

 

1.6.3.2 Bijzonder plan van aanleg (BPA) 

Binnen het ruimer globaal kader zijn geen BPA’s goedgekeurd.  

 

1.6.3.3 Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 

Binnen het ruimer globaal kader zijn geen RUP’s in onderzoek of goedgekeurd.  

 

1.6.3.4 Herbevestigd agrarisch gebied 

Binnen het ruimer globaal kader is in zeer beperkte mate herbevestigd agrarisch gebied 

opgenomen. Deze percelen binnen herbevestigd agrarisch gebied zijn niet in landbouwgebruik. 

Deze zijn momenteel als natuurgebied in gebruik, en reeds erkend als natuurreservaat onder 

het erkenningsnummer E-048.  

 

Bijlage 1.6.3.1: gewestplan 
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1.6.4 Onroerend erfgoed 
 

Niet van toepassing. 

 

Bijlage 1.6.4: beschermingszone onroerend erfgoed, landschap en ankerplaats 

 

 

1.6.5 Habitatrichtlijngebied 
 

Niet van toepassing. 

 

Mon03: In de Snoekengracht komen habitatwaardige zones voor met goed ontwikkelde 

vegetaties wat betreft de habitattypes 6510, 6430, 91E0 en 9160. Het gebied vertoont 

potenties voor herstel van alkalisch laagveen (7230) en ev. blauwgrasland (6410), mits 

aangepast botanisch (omvormings-)beheer zoals besproken onder Hfdst. 3. De voorkomende 

vegetatiegemeenschappen zijn zeer goed gedocumenteerd en worden nauwlettend 

gemonitord. De Snoekengracht en omgeving werden echter niet opgenomen binnen een 

speciale beschermingszone van het NATURA2000-netwerk. 

 

Bijlage 1.6.5: habitatrichtlijngebied 

 

 

1.6.6 Vogelrichtlijngebied 
 

Niet van toepassing. 

 

Bijlage 1.6.6: vogelrichtlijngebied 

 

 

1.6.7 Lifeproject 
 

Niet van toepassing. 

 

 

1.6.8 Soortenbeschermingsprogramma’s 
 

Niet van toepassing. 

 

 

1.6.9 Natuurrichtplan 
 

Niet van toepassing. 
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1.6.10 Landinrichtingrichtingsproject 
 

Niet van toepassing. 

 

 

1.6.11 Natuurinrichtingsproject 
 

Niet van toepassing. 

 

 

1.6.12 Ruilverkaveling 
 

Momenteel loopt de Ruilverkaveling Willebringen. Meer info over dit proces en de resp. 

afbakeningen zijn oa. terug te vinden op: 

https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/willebringen 

https://www.velpe-mene.be/willebringen.htm 

 

Echter, de erkenning van het natuurreservaat E-048 Snoekengracht dateert van voor deze 

Ruilverkaveling Willebringen. Gezien dit dossier louter een verlenging van de goedgekeurde 

beheerplannen en dus omzetting van het erkend visiegebied betreft, werd dit in rekening 

gebracht tijdens het ruilverkavelingsproces. 

 

 

1.6.13 Ruimtelijke structuurplannen 
 

Zowel de gemeentelijke als provinciale ruimtelijke structuurplannen voorzien een groene en 

landschappelijk waardevolle buffer thv. het afgebakende ruimer globaal kader. 

 

 

1.6.14 Andere beschermingsmaatregelen 
 

Niet van toepassing. 
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2 Inventarisatie 
 

2.1 Abiotiek en gebiedshistoriek  
 

2.1.1 Geologie en reliëf  
 

De kwartaire deklaag in de omgeving van de Snoekengracht wordt gevormd door de niveo-

eolische loess-sedimenten van de Weichsel ijstijd. De loessbedekking is op de heuveltoppen 

meestal dunner dan in de valleien, waardoor het tertiair reliëf enigszins wordt afgezwakt. De 

gemiddelde dikte bedraagt 5 tot 7 meter. 

 

In het noord-zuid profiel, iets ten westen van de Snoekengracht, wordt de geologische 

opbouw weergegeven. Op de plateaus ten noorden en ten zuiden van de vallei van de Velp 

rust de kwartaire deklaag op de formatie van Sint-Huibrechts-Hern (oude benaming: Onder-

Tongeriaan). Het is een Eoceen afzetting en, zoals alle Eoceen afzettingen in België, van 

mariene oorsprong. Het bestaat uit zeer fijne micahoudende kleiachtige zanden met zeer 

regelmatige laagjes plastische klei. De laag is voldoende doorlatend om het bovenliggend 

leemdek te draineren. 

 

In de valleien is de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern volledig geërodeerd en dagzoomt de 

Formatie van Brussel (oude benaming: Brusseliaan). Dit is een vrij zuivere zandafzetting van 

het Midden Eoceen met slechts een vrij lokaal voorkomen, grosso modo tussen de Zenne en 

de Gete. Deze formatie is van groot belang, daar het de enige watervoerende laag in het 

geologisch profiel is. Het bevat zeer weinig klei en een normaal gehalte glauconiet, naar het 

oosten is de Formatie zeer kalkhoudend met kalkzandsteen.  

 

Naast het algemeen patroon van een zwakke helling komen in de formatie van Brussel 

verschillende parallelle reuzenribbels voor in ZZW-NNO richting. Hun ontstaan wordt 

verklaard door de vorming van een zandbankensysteem tijdens mariene geulerosie. Uit de 

isohypsenkaart van de basis van de formatie van Brussel blijkt dat deze structuren vooral 

voorkomen ten zuiden van Leuven. De grootste ribbel is deze ter hoogte van Korbeek-lo, de 

dikte van het Brusseliaan neemt toe tot 35 meter. In oostelijke richting naar de Velp toe neemt 

het belang van deze structuren sterk af. Mogelijk komt nog een kleine ribbel voor in het meest 

oostelijke deel van de vallei van de Velp. Ondanks het beperkt aantal boringen kan men 

aannemen dat de dikte van de formatie van Brussel in het gehele stroomgebied van de Velp 

zeer homogeen is: gemiddeld 15m tot maximaal 20 m. De lichte noord-noordoostelijke helling 

(0,3%) neemt iets toe naar het zuiden (0,5%). 

 

Tijdens de vorming van deze zandbanken wordt het materiaal steeds geërodeerd aan de 

loefzijde en aan de lijzijde in schuine laagjes. Door deze schuine gelaagdheid wordt de 

Formatie van Brussel een anisotroop karakter toegekend. 

 

De Formatie van Kortrijk (oude benaming: Ieperiaan) vormt het substraat van de Formatie van 

Brussel. De basis van de formatie wordt gevormd door een grofkorrelige zandlaag. Daarboven 

komt een dikke (60m) laag plastische klei voor, rijk aan pyriet. Deze laag is zeer slecht 
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doorlatend waardoor ze als een afsluitende laag voor de formatie van Brussel kan worden 

beschouwd. Onder de formatie van Kortrijk treft men de formatie van Hannut aan (vroeger: 

Landeniaan). 

 

Tijdens het plaatsen van de peilbuizen in 1992 en later werden bodemmonsters genomen. 

Onder de humuslaag bevindt zich een laag ingespoelde klei of leem waarvan de dikte 

schommelt rond de twee meter. Daaronder zit een laag houtveen met een dikte van 40 tot 60 

cm, afkomstig van elzenbroekbossen van meer dan tweeduizend jaar oud. Op het Brusseliaan 

krijgen we nog een dun laagje kalk. 

De kop van Kautemveld (de zuidelijkste percelen van de Snoekengracht) en het deelgebied 

Terrassenlandschap herbergen Brusseliaanzanden. 

 

Mon03: Veranderingen inzakte abiotiek. 

De percelen ten zuiden van “Smekke”, en vrijwel de volledige vallei van de Vondelbeek t.e.m. 

het akkerreservaat Grote Kouter, zijn sterk onderhevig aan inspoeling van modder door erosie 

van de ernaast gelegen akkers. Dit werd reeds in het vorige monitoringrapport gemeld. In het 

kader van erosiebestrijding werd de zuidrand van dit perceel versterkt d.m.v. spontane 

ontwikkeling van houtige opslag. Hier zijn duurzame buffers noodzakelijk om de 

bosontwikkeling richting 9160 en 91E0 te optimaliseren. 

 

Infrabel verving de duikers van de waterlopen Velpe en Grote Vondelbeek. Deze werken 

werden uitgevoerd in het voorjaar van 2012.  

 

 

2.1.2 Bodem 
 

De bodemkaart geeft voor het grootste deel van het reservaat de quotatie Afp. Dit zijn zeer 

sterk gelyige gronden op lemig materiaal met reductiehorizont en gereduceerd vanaf 40 à 80 

cm diepte. Het is een recente alluviale afzetting. De gronden zijn matig zuur tot alkalisch.  

Het oostelijk deel van het elzenbroekbos bestaat uit venig materiaal. 

Naast de recente alluviale afzettingen komen natte colluviale gronden voor. 

Voor het bodemonderzoek verwijzen we naar de bodemkundige dienst van Heverlee die een 

inventarisatie van valleibodems heeft opgestart.  

 

Opvallend aan de bodemkaart is de abrupte overgang in de textuurklasse ter hoogte van de 

Velp. Ten zuiden van de Velp komen vrijwel enkel zuivere leembodems voor met b-textuur 

horizont (Aba). Ten noorden van de Velp zijn zandleemgronden dominant (Lca en Lda). Op de 

toppen komt vooral in het noorden zeer lokaal zware leem voor (Udx). Het colluviaal materiaal 

in de dalen is enkel van het autochtoon materiaal te onderscheiden door de afwezigheid van 

enige profielontwikkeling (Abp). De hele alluviale vallei van de Velp met zijn zijrivieren bestaat 

uit zeer slecht gedraineerde bodems (drainageklasse f of lager) (Afp) met zeer lokaal enkele 

veenbodems (V). 

De kop van Kautemveld (de zuidelijkste percelen van de Snoekengracht) bestaan zowel uit 

lemig zand (SAf), zandleem (Lba) als leem (Abp). 
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Het deelgebied Terrassenlandschap bestaat voor een deel uit vergraven gronden (een 

uitgegraven spoorwegzate in de 19e eeuw met Brusseliaanzanden), leem (Acp, Abp, Aba) en 

zandleem (Lep, Lbp). 

 

Bijlage 2.1.2: bodemkaart 

 

 

2.1.3 Hydrologie - hydrografie 
 

De Velp vormt samen met de Dijle, Motte, Molenbeek, Gete en Herk het typische patroon van 

het demerbekken waar noord-oost gerichte zijrivieren uitmonden in de noord-westelijk 

stromende Demer. 

 

De Velp is een bronrivier en ontspringt in de omgeving van Opvelp aan de rand van het 

leemplateau, dat de waterscheiding vormt met de Getebekken in het oosten en de Dijle in het 

westen. Het heeft een vrij smal maar langgerekt infiltratiegebied zonder belangrijke bijrivieren 

en mondt in de Demer te Halen. De Velp is structureel waardevol,  voor het grootste gedeelte 

werden geen kalibreringswerken uitgevoerd en kan ze ook in de toekomst vrij meanderen. Dit 

is zeer expliciet ter hoogte van het natuurgebied. 

 

In de bovenloop van de Velp vinden we enkele permanente beekjes, die vrij diep tot in het 

leemplateau dringen, zoals de Kleine en Grote  Vondelbeek en de Kleinbeek. Daar waar het 

leempakket voldoende dik is, snijden de riviertjes diep in het plateau en vormen vrij  steile en 

smalle valleien. De erosiebasis van de Demer bevindt zich echter vrij ver; hierdoor wordt naar 

het zuiden toe het plateau dominant. 

 

Naast deze natuurlijke beekjes komen er verschillende kunstmatig gegraven vloedgrachten 

voor. Het zijn tijdelijke beekjes in droge dalen die enkel bij hevige neerslag het water 

oppervlakkig afvoeren. Ook langs de holle wegen, die van de plateaus naar de valleien lopen, 

wordt heel wat neerslag oppervlakkig afgevoerd. 

 

Mon03: Evolutie van de grondwaterstanden. 

Na de grondbemaling die duurde tot 2007, stabiliseerde het grondwaterpeil opnieuw. Dit 

herstel is op te maken uit een toename van het aantal exemplaren Brede orchis van 1434 in 

2007 tot 10202 in 2012 (zie lager).  

 

Sinds 1996 worden maandelijks 70 peilbuizen in het natuurgebied opgemeten (Bijlage 2.1a, 

Mon02). 

Het laagste grondwaterpeil wordt jaarlijks bereikt rond juni-juli. In december-januari staat het 

peil doorgaans het hoogst. Seizoenale verschillen variëren tussen de verschillende locaties, 

gaande van een tiental cm tot ong. 1m. Deze grondwaterstanden worden jaarlijks 

doorgegeven in de WATINA-databank, beheerd door het inbo. 

 

Bijlage 2.1.3: hydrologie 
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2.1.4 Landschapshistoriek 
 

Op de ferrariskaarten (1775) wordt de Snoekengracht aangegeven als natte weiden. De 

exploitatie van het gebied als hooiland en weide voor landbouwdoeleinden gaat door tot 1970 

(Beulens, 1996). Enkele jaren later al (juni 1976) wordt gestart met het maaibeheer van de 

hooilanden voor natuurbehoudsdoeleinden. Sinds 1990 wordt een deel van het gebied ook 

begraasd door Shetland pony's.  

 

Het ontstaan van het natuurgebied dateert van in 1975 toen voor 4 ha een huurcontract werd 

afgesloten tussen de toenmalige eigenaars en de vzw Regionale vereniging Natuur en 

Landschap- (nu Natuurpunt Oost-Brabant, regionale vereniging voor Natuur en Landschap 

vzw). Dat was meteen de aanloop tot een echt voortgezet natuurbeheer in het gebied, met 

als doel het in stand houden van deze natte hooilanden met hun specifieke flora en fauna. De 

belangrijkste habitatveranderingen in het gebied vonden dan ook voor het indienen van de 

eerste actuele natuurtypes plaats (1999). In de volgende paragraaf wordt een kort overzicht 

gegeven van 26 jaar beheer. 

 

De centrale dottergraslanden in de Snoekengracht zijn reeds sinds 1976 in beheer van de 

vereniging (of haar voorlopers) waarbij dit beheer ononderbroken erin bestond om deze 

hooilanden sinds 1976 te maaien en het maaisel af te voeren in de periode van de tweede en 

derde decade van juli en uiterlijk telkens voor eind juli. 

 

Langs het pad op het perceel A291/H staat een kappeltje, namelijk Sint-Lucia. 

 

De broekbossen zijn voor een deel op te splitsen in tussen 1914 en 1920 aangeplante Zwarte 

els en één enkel perceel Grauwe els. De meeste broekbospercelen kregen net voor de 

aankoop een hakhoutbeheer. Hierbij gingen de opkopers ruw te werk wat een grote 

bodembeschadiging tot gevolg had. Een sterke verruiging volgde. Deze broekbossen zijn nu 

terug meer open met minder brandnetels. Daarnaast begint zich in het broekbos weer een 

natuurlijke structuur te ontwikkelen. 

 

De historiek van het Terrassenlandschap hangt zeer nauw samen met de aanleg van de eerste 

spoorwegtunnel te Kumtich, bij de aanleg in het begin van de tweede helft van de 19° eeuw.  

(lijn Brussel-Luik). Deze tunnel is ingestort, en werd dan uitgegraven tot een zeer brede sleuf 

waarbij het zandig materiaal in de omgeving gedeponeerd en dit aan weerszijden van de 

Spoorweg. Vandaar het uitgesproken reliëf.  

 

Bijlage 2.1.4: historische kaarten 

 

 

2.2 Biotische gegevens voor het ruimer globaal kader 
 

2.2.1 Vegetatiegegevens  
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Voor de beschrijving van de vegetatie voor het ganse natuurgebied en het ruimer globaal 

kader (herneming van het erkende visiegebied van natuurreservaat E-048 Snoekengracht) 

wordt een indeling gekozen naar volgende grote eenheden: 

 

2.2.1.1 Bossen 

 

Eikenhaagbeuken-bos met elementen van kasteelpark (Qa+Kpk; 9160) 

In deze bossen komen voorjaarssoorten zoals Bosanemoon en Speenkruid voor. Ook 

Donkersporig bosviooltje en Ruwe smele worden aangetroffen.  

 

Alluviaal essen-olmenbos (Va, Vm; 91E0) 

Een deel van de broekbossen zijn aangeplant tussen 1914 en 1920 met voornamelijk Zwarte 

els. Slechts op één perceel komt Grauwe els voor. In de beginperiode waren deze broekbossen 

sterk verruigd. Na het hakhoutbeheer zijn ze meer open geworden en verdwijnen de 

brandnetels. Voorjaarsflora zoals Bosanemoon, Speenkruid, Muskuskruid en Slanke 

sleutelbloem, Moerasstreepzaad komen tevoorschijn. Dotterbloem komt her en der voor. 

Grote keverorchis is een belangrijk verschenen soort. Ook de structuur wordt meer natuurlijk.   

De broekbossen ten oosten van de Roosbeekstraat zijn veel recenter met Zwarte els 

aangeplant. Tot na WO II waren deze in graslandbeheer. 

 

 

2.2.1.2 Graslanden 

 

Dotterbloemgraslanden (Hc; rbbhc) 

In het centraal gedeelte van het deelgebied Snoekengracht komen zeer soortenrijke 

kwelbeïnvloede graslanden voor. Volgende soorten worden aangetroffen: Brede orchis (meer 

dan 6000 exemplaren in 2002), Moeraszoutgras, Veldrus, Tweerijige zegge, Echte 

koekoeksbloem, Slanke Sleutelbloem, Gewone waterbies, Kleine ratelaar, Kleine watereppe, 

Knolsteenbreek, Lidrus, Moeraszegge, Pinksterbloem, Veldrus, Snavelzegge, Kruipend 

zenegroen, Scherpe boterbloem en Veenwortel. Opmerkelijk zijn de Bevertjes die zich 

situeren op de iets drogere delen van de Dotterbloemgraslanden.  

 

Soortenrijke cultuurgraslanden (Hp*; rbbvos, rbbkam) 

De soortenrijke graslanden herbergen soorten zoals Scherpe boterbloem, Gewoon reukgras, 

Kamgras, Pinksterbloem, Echte koekoeksbloem, Kruipend zenegroen, Veldlathyrus, Gewone 

margriet,…  

 

Glanshavergraslanden (Hu; 6510) 

Op de oeverwallen van de Velp is er een zwak ontwikkelde variant van glanshavergraslanden 

van het natte type te vinden. Voorkomende soorten zijn: Gewone glanshaver, Groot 

streepzaad, Knoopkruid, Knolsteenbreek, Veldlathyrus,… 

 

 

2.2.1.3 Ruigten en moerassen 
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Moerasspirearuigtes, Rietland en Grote zeggevegetatie (Hf, Mr, Mc; 6430, rbbhf, rbbmr, 

rbbmc) 

Moerasspirearuigtes, Rietland, Grote zeggevegetaties en overgangen tussen deze 

vegetatietypes worden veel aangetroffen in de Snoekengracht. Naast Riet komen er diverse 

soorten zegges (Moeraszegge, Scherpe zegge, Zwarte zegge en Tweerijige zegge), Bittere 

veldkers, Gele lis en Bosbies voor. Moerasspirea is vaak aspectbepalend. Vaak komen er 

elementen van Dotterbloemgraslanden in voor zoals Dotterbloem en Echte koekoeksbloem, 

Zwarte zegge en Tweerijige zegge. Daarnaast komt Pitrus, Grote kattenstaart, 

Koninginnenkruid, Heelblaadjes, Veenwortel, Wilgenroosje, Grote wederik, Blauw glidkruid, 

Moesdistel, Kruipende boterbloem, Echte valeriaan, Grote lisdodde en Watermunt voor. 

 

2.2.1.4 Akkers (Bl) 

 

In het gebied komen langs op de hellinggronden akkers voor. 

 

 

Mon03: Veranderingen qua aantallen van de meest bijzondere plantensoorten werden 

besproken onder hoofdstuk 4, binnen het vegetatietype én het perceel waar deze voorkomen. 

Specifiek voor Brede orchis wordt een korte analyse gestaafd, aangezien de sterke 

achteruitgang tot 2007. Sinds het ruimen van de ondiepe grachten die het 

dotterbloemgrasland doorsnijden én het stopzetten van de grondbemaling bij de werken aan 

de stationsbrug, werd een gestage toename qua aantallen opgetekend. Van 1.434 (2007) 

steeg het aantal tot 4.059 (2008) naar 7.003 (2009) om weer even te dippen tot 5.502 en 5.608 

(2010, 2011) en dan een enorme sprong te maken tot 10.202 anno 2012. Ook breidde de soort 

verder ruimtelijk uit. 

 

 
Figuur 1: Veranderingen in totale aantallen van Brede orchis (Dactylorhiza majalis subsp. majalis) per jaar in het 

natuurgebied Snoekengracht (Vertrijk, Boutersem). 

 

Het oude alluviaal essen-olmenbos is rijk aan epifytische mossen zoals Ruige haarmuts. 

Soorten als Goudsterrenmos en Boompjesmos komen voor in het dotterbloemgrasland. 

 

Bijlage 2.2: vegetatiekaart 
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2.2.2 Faunagegevens  
 

Voor een up-to-date soortenlijst en verspreidingsgegevens, is de online databank voor 

natuurwaarnemingen https://waarnemingen.be/ raadpleegbaar. Hieronder worden de 

gegevens hernomen zoals vermeld in de tweede uitbreiding (Uit02, 2004), aangevuld met het 

derde monitoringrapport (Mon03, 2012). 

 

2.2.2.1 Zoogdieren 

Uit02: Een opmerkelijke soort in de Snoekengracht is de Waterspitsmuis. Deze soort komt 

voor op de Rode lijst onder de categorie ‘bedreigd’. Ook de Eikelmuis, Dwergmuis, 

Steenmarter, Bunzing, Hermelijn en Wezel zijn in het gebied present naast soorten zoals Vos, 

Ree, Haas, Konijn, Eekhoorn en Egel. De Muskusrat is zo goed als verdwenen in het gebied. Dit 

doordat de Velpevallei een pilootproject was voor de muskusrattenbestrijding in het 

Demerbekken, om na te gaan hoe de eventuele herkolonisatie zou verlopen na uitroeiing. 

Mon03: Waterspitsmuis werd de afgelopen jaren niet meer opgemerkt. Een grote populatie 

Dwergmuis is aanwezig op percelen Denonville. 

 

2.2.2.2 Vogels 

Uit02: IJsvogel broedt stroomopwaarts (Molensteen) en stroomafwaarts (vijvergebied 

Roosbeek en wordt sinds de collectering van het afvalwater ook permanent op de Velpe ter 

hoogte van de Snoekengracht geobserveerd). Andere zijn Sprinkhaanrietzanger (wel heel 

wisselend), Rietgors, Kleine karekiet, Bosrietzanger, Grasmus, Wielewaal, Boomkruiper, 

Grauwe vliegenvanger, Boomklever, Kleine bonte specht, Appelvink, Sperwer en Torenvalk en 

Bosuil. Er zijn minstens 2 broedkoppels Geelgors, namelijk een aan de percelen B88/D en 

B88/E en één op de kop van Kautemveld (de zuidelijkste percelen van deelgebied 

Snoekengracht). broedde van 1976 tot 2000 in het gebied, maar broedt sinds de aanleg van 

een sauna in 2001 in een aangrenzend deel niet meer in de Snoekengracht. In de streek doet 

hij het wel nog goed. Overwinterende watervogels doen het goed in het gebied: Watersnip, 

Roerdomp, Bokje en Waterral werden gesignaleerd. Waterral broedt in het gebied. Roerdomp 

wordt sporadisch waargenomen. De Grote gele kwikstaart broedt net buiten het gebied en 

gebruikt de Snoekengracht als foerageergebied. De Kerkuil komt in de nabijgelegen dorpen 

tot broeden en jaagt in de Snoekengracht. In het bosje op de kop van Kautemveld broedt 

Ransuil. 

Mon03: In het Terrassenlandschap pleisterde in 2008 een Aziatische roodborsttapuit. 

Nachtegaal werd in 2012 voor het eerst sinds lang waargenomen. 

Geelgors komt als broedvogel in zeer grote dichtheden voor (13 zangposten op en rond de 

Terassen1). ’s Winters overwinteren jaarlijks grote groepen op graan van de akkers of mits 

bijvoederen. Tot voor kort zat hier ’s winters vaak een groep Grauwe gors (plaatselijke 

broedvogels Grote Kouter). Ook voor Patrijs, Blauwe kiekendief, Zomertortel en Spotvogel is 

het gebied van belang. Langsheen de Bovenloop Grote Vondelbeek en de akker Koutemveld 

bevinden zich jaarlijks eveneens ca. vier  zangposten Geelgors en tot enkele tientallen 

                                                      
1 Lewylle I. & Veraghtert W. 2011. De Geelgors in Vlaams-Brabant. Verspreiding en beheer. Rapport 

Natuur.Studie 2010/09. 
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overwinterend (gebruikmakend van populierenbosje met struweel als uitvalplaats en nu 

voedselzoekend op vlakbijgelegen percelen met beheerovereenkomst VLM). De alluviale 

bossen zijn van belang voor o.a. Houtsnip die nog steeds jaarlijks overwinterd en Wielewaal 

(vooral zones met hogere bomen zoals (oude) populier). Watersnip wordt sporadisch 

opgemerkt op de natte graslanden. De rietlanden en (overgangen met) de natte ruigten 

huisvesten jaarlijks enkele koppels Kleine karekiet en Bosrietzanger. Sporadisch komt ook 

Sprinkhaanzanger voor.  Watersnip wordt geregeld waargenomen. 

 

2.2.2.3 Amfibieën en reptielen 

Uit02: De Levendbarende hagedis is de enige vertegenwoordiger van de reptielen in het 

gebied. Volgende amfibieën komen voor in het gebied: Bruine kikker, Groene kikker s.l., 

Gewone pad, Alpenwatersalamander en Kleine watersalamander. Deze soortenrijkdom is niet 

verwonderlijk, maar ook niet uitzonderlijk vanwege de redelijk goede waterkwaliteit. 

Mon03: Een populatie Levendbarende hagedis is aanwezig op op het Terrassenlandschap en 

op de percelen Denonville. 

 

2.2.2.4 Vissen 

Uit02: In de Velpe kwam tot voor kort geen vis voor ter hoogte van het natuurgebied. 

Vermoedelijk is door de verbetering van de waterkwaliteit een nieuw visbestand aanwezig in 

de Velp. In de Snoekengracht en de Grote Vondelbeek worden regelmatig waarnemingen 

gedaan van Driedoornige stekelbaars. 

Mon03: / 

 

2.2.2.5 Insecten en ongewervelden 

Uit02: De volgende dagvlinders bevinden zich in het gebied: Groot dikkopje, Icarusblauwtje, 

Bruin zandoogje, Bont zandoogje, Zwartsprietdikkopje, Kleine vuurvlinder (er is een zeer 

goede populatie aan het akkertje en in de rand van het Koutemveld aanwezig), 

Koninginnepage, Oranjetipje, Citroenvlinder, Groot koolwitje, Klein geaderd witje, Klein 

koolwitje, Boomblauwtje, Kleine vos, Landkaartje, Dagpauwoog, Gehakkelde aurelia, 

Atalanta, Distelvlinder en Koevinkje. Argusvlinder komt met een belangrijke populatie voor in 

de berm van het akkertje op de kop van Koutemveld. Sleedoornpage komt voor nabij het 

station. Door het respecteren van een vast maaitijdstip in de hooilanden hebben er door de 

jaren heen typische graslandvlinders stabiele populaties kunnen ontwikkelen. Bruin 

zandoogje (waardplant o.a.: Gewoon reukgras, Glanshaver), Koninginnepage (Gewone 

engelwortel), Icarusblauwtje (Moerasrolklaver) en Groot dikkopje (Knoopkruid) zijn hier 

goede voorbeelden van.  Sleedoornpage komt in de Snoekengracht niet voor. De aanwezige 

Sleedoorn is niet vitaal genoeg meer om als geschikte eiafzetplaats te dienen. Het zou niet 

slecht zijn om de Sleedoornstruiken in het gebied eens af te zetten en te laten verjongen. Het 

gebied komt in aanmerking als voortplantingsplaats van de Sleedoornpage aangezien zowel 

stroomopwaarts als stroomafwaarts reeds waarnemingen werden gedaan van 

Sleedoornpage. Inmiddels zijn eitjes gevonden op de Sleedoorn op de toegangsweg in het 

reservaat aan het perceel A255/F. Van libellen werden volgende soorten waargenomen: 

Blauwe glazenmaker, Paardenbijter, Azuurwaterjuffer, Kleine roodoogjuffer, Lantaarntje, 

Houtpantserjuffer, Platbuik, Gewone oeverlibel, Bloedrode heidelibel, Bruinrode heidelibel. 

Grote keizerlibel en Vuurjuffer worden jaarlijks waargenomen. Sinds 2002 wordt de 

Weidebeekjuffer geregeld waargenomen. Het gaat hier om zwervende mannetjes uit een 
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stroomopwaarts gelegen kleine populatie in de Velpvallei te Neervelp-Molensteen waar de 

soort, vooral na de afkoppeling van het rioolwater door Aquafin, de laatste jaren een 

vooruitgang kent. Zo zien we na de collectering van de Velpe geregeld de Weidebeekjuffer 

zowel op de Velpe als op de Snoekengracht. Er zijn 12 soorten sprinkhanen waargenomen. 

Meest bijzondere en aan biotoop gebonden soort is de Zompsprinkhaan (voorlopige rode lijst: 

kwetsbaar), die vrij talrijk aanwezig is in de hooilanden en een kensoort is van dit type 

graslanden (mesotrofe, natte tot vochtige graslanden). Gewone Spitskopjes komen massaal 

voor op perceel 'Denonville' waar een bijzonder geschikt habitat is ontstaan. De eitjes worden 

afgezet in moeraszegge. Belangrijk voor deze soort is dat voldoende Moerasspirea - Rietruigte 

en Grote Zeggevegetatie behouden blijven en verder ontwikkeld. Zuidelijk spitskopje is een 

zuiderse nieuwkomer in het gebied die vooral in de aanpalende drogere delen verleden zomer 

massaal (tientallen man. en enkele vr.) werd opgemerkt. Tevens bleek een voorkeur voor 

kruidenrijke bietenvelden. Struiksprinkhaan (rode lijst: zeldzaam) komt voor in allerlei 

biotopen met verspreid staande struiken en bomen.  

Mon03: Met 25 soorten dagvlinders is het een van de soortenrijkere natuurgebieden in de 

regio. Nieuwkomers waren Kaasjeskruiddikkopje en Kleine parelmoer in 2010. De stabiele 

aanwezigheid van zowel ruigtesoorten zoals Groot dikkopje en Landkaartje naast 

graslandsoorten Koninginnenpage, Hooibeestje (Terrassenlandschap), Icarusblauwtje, 

Koevinkje en zeer talrijk Bruin zandoogje, en soorten van open, schrale vegetaties (Kleine 

vuurvlinder, Bruin blauwtje) duidt op een gunstige afwisseling in structuurvariatie en aanbod 

qua nectar- en waardplanten. Sleedoornpage is aanwezig op het sleedoornstruweel in de 

percelen aan het station van Vertrijk. Sinds de vorige monitoringperiode werden 149 soorten 

nachtvlinders waargenomen. Verschillende inventarisatierondes resulteerde in een 

aanzienlijke lijst met typische moerasnachtvlinders (Moeraszeggeboorder – behoud grote 

zeggenvegetaties belangrijk voor deze soort) maar ook enkele soorten van droge graslanden 

(Metaalvlinder, Viervlakvlinder, Vals witje en Kantstipspanner; die laatste een uiterst 

zeldzame soort van kalkgraslanden aangetroffen op de terrassen als tweede waarneming voor 

Vlaanderen in recente tijden). In totaal werden elf (zeer) zeldzame soorten op Vlaams niveau 

genoteerd. Qua libellen wordt Weidebeekjuffer wordt jaarlijks waargenomen langs de Velpe 

in het gebied, echter telkens slechts 1 ex. Sinds vorige monitoringperiode en tijdens een 

grondige inventarisatie van wilde bijen en wespen in het gebied, werden 56 soorten 

waargenomen. Acht soorten daarvan dragen de status zeldzaam tot zeer zeldzaam. 

Belangrijke nestelplaatsen voor bijzonder grote aantallen Grote zijdebij en Grijze zandbij (met 

koekoeksbijen en kleinere aantallen andere soorten), twee vroege-voorjaarsbijen 

gespecialiseerd op wilgen. De zandige zuidgerichte talud van de holle weg langs de akker 

Koutemveld en het schrale bovenste terras van de terrassen zijn hiervoor van groot belang. 

Verheugend is de aanwezigheid van Gewone langhoornbij in de centrale hooilanden van de 

Snoekengracht, een zeldzame soort van bloemrijke hooilanden gespecialiseerd op 

vlinderbloemigen. Belangrijk hier is de vrij late maaidatum aangezien de bij tot een eind in juli 

vliegt op bloeiende Veldlathyrus. Ook een vrouwtje van de zeldzame Zwartbronzen 

houtmetselbij werd er waargenomen (nest in gaten van stengels en hout). Ook de Texelse 

zandbij komt er voor (in de zone met Groot streepzaad rond het brugje), een uiterst zeldzame 

soort die enkel vliegt op Groot streepzaad in beschutte hooilanden. Weide Rens heeft ook 

potentieel voor deze soort, zeker als het Groot streepzaad daar verder uitbreidt. Ook 

zweefvliegen worden al geruime tijd opgevolgd. Sinds 2008 werden 23 soorten 

waargenomen, waarvan vijf Rode Lijst-soorten. Vermeldenswaard zijn o.a. de goede populatie 
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van het Moesdistelgitje (larve enkel in Moesdistel), de aanwezigheid van een aantal “rottend-

houtsoorten” zoals Gewone kopermantel en Juweelzweefvlieg (waarvoor de valleibossen 

geleidelijk meer en meer geschikt worden naarmate de hoeveelheid en diversiteit aan rottend 

hout toeneemt), de vondst van Kruiskruidgitje (larve in Jacobskruidkruid) op het bovenste 

terras van de terrassen, en de waarneming van twee (zeer) zeldzame soorten van vochtige 

bossen op de terrassen, zijnde de Geelbuik- en Korte platbek (ongetwijfeld komende van de 

diepe en beboste spoorwegberm, larven leven van bladluizen). De spinnenfauna van het 

gebied werd goed bestudeerd door Lambeets ea (2009) o.b.v. een beperkt 

bodemvallenonderzoek. Vooral het aandeel zeer typische soorten voor natte, water-

verstoorde habitats was opvallend. Van de 50 aangetroffen soorten zijn er zeven opgenomen 

op de Rode Lijst. De meest interessante spinnengemeenschap werd aangetroffen op de 

vochtige, kwelgevoede graslanden, bv. Robertus arundeti,  Trochosa spinipalpis, Oedothorax 

gibbosus en Saloca diceros. Maar de natte ruigten bleken interessant en belangrijk o.a. als 

refugia. De auteurs waarschuwen voor toenemende mate van beschaduwing van deze 

interessante zones, niet louter vanuit botanisch standpunt, maar dus evenzeer vanuit een 

arachnologisch invalshoek. Behoud van een gevarieerde topografie met lokaal gematigde 

invloed van overstromingsverstoring én de rijke variate qua vegetatiestructuren zijn uitermate 

belangrijk. Een goede afwisseling qua beheermaatregelen en -technieken houdt dergelijke 

variatie in stand. 

 

De Snoekengracht kent een vrij rijke weekdierenfauna, met als uitschieters Slaapslak of 

Mosblaashoren (in kleine in de nazomer uitdrogende poelen in elzenbos en Denonville) en 

Wijngaardslak (op de terrassen). Er werden geen nieuwe soorten aangetroffen sinds 2008. 

 
 

2.2.3 Mycoflora 
 

De mycoflora werd zeer nauwgezet in kaart gebracht dankzij Georges Buelens, met een 

amalgaam een zeldzame tot zeer zeldzame soorten. Deze gegevens zijn te raadplegen via de 

online databank voor natuurwaarnemingen https://waarnemingen.be/.  

 

Uit02: / 

Mon03: De paddenstoelenmonitoring kent een rijke geschiedenis met veel bijzonderheden. 

Met maar liefst twintig Rode Lijst-soorten (96 soorten ingevoerd sinds 2008), is de 

Snoekengracht voor haar oppervlakte zeer rijk. De Kroontjesknotszwam en het 

Brandplekspikkelschijfje zijn zeer zeldzaam in Vlaanderen. De percelen in het zuiden langs de 

spoorweg (bult, marjolein) zijn van mycologisch groot belang ten gevolge hun rijkdom aan 

schraallandpaddenstoelen. 

 

 

2.3 Beheereenheden, standaardfiches en kwaliteitsfiches 
 

Het natuurgebied Snoekengracht werd ingedeeld in 39 beheereenheden. Dit zijn terreinen 

waarvoor een specifiek beheer en/of specifiek natuurstreefbeeld werd bepaald en die een 

specifieke naamgeving kregen. Voor elk van die beheereenheden of inventarisatie-eenheid 

(clusters van gelijkaardige beheereenheden) werd een standaardfiche opgesteld. Indien van 
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toepassing wordt een kwaliteitsbeoordeling voor de aanwezige habitattypes en rbb’s 

meegegeven. De naamgeving van deze beheereenheden wordt verder gebruikt in de 

beschrijving van de uit te voeren beheervormen.  

 

De ingevulde standaardfiches en kwaliteitsfiches zijn bijgevoegd als aparte bundel naast dit 

dossier. 

 

Bijlage 2.3.1: beheereenheden 

Bijlage 2.3.2: actueel natuurtype  

Bijlage 2.3.3: staat van instandhouding 

Bijlage 2.3.4: actueel natuurstreefbeeld 

Bijlage 2.3.5: standaardfiches 

Bijlage 2.3.6: kwaliteitsfiches 
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3 Beheervisie en -doelstellingen 
 

3.1 Beheervisie voor het ruimer globaal kader 
 

Hieronder wordt de visie weergegeven zoals uitgeschreven in de vorige erkenningsdossier 

voor het natuurgebied Snoekengracht (E-048), en aangepast naar het derde 

monitoringrapport. 

 

• doelstellingen op ecosysteemniveau 

- Een intact valleiecosysteem met gradiënten en overgangen naar de valleiflanken is 

een belangrijke doelstelling. 

- Behouden van de meandering van de Velpe (Lambrechts 2003). 

 

• doelstellingen op landschapsniveau 

In het deelgebied Kleine Vondelbeek komen gesloten en open landschap langs elkaar voor. 

 In het deelgebied Snoekengracht is open landschap ook zeer belangrijk, zeker wat de zeer 

waardevolle hooilanden betreft. Naast het gesloten landschap met broekbossen en eiken-

haagbeukenbos is het halfopen landschap een belangrijke doelstelling. Voor het deelgebied 

Terrassenlandschap wordt dit laatste ook een doelstelling, alsook het behoud van de 

boomgaard (halfgesloten landschap). 

Volgend streefbeeld wordt hieraan gekoppeld: 

 

• Open landschap (in de deelgebieden Kleine Vondelbeek en Snoekengracht):  

• Herstel van enkele zeer waardevolle hooilanden in het gebied 

• Behoud en herstel van Rietlanden/Moeraspirearuigte/Grote zeggevegetaties in 

mozaiek van verbossende percelen en wilgenstruweel. 

• Behoud en herstel van soortenrijke akkers 

• Gesloten landschap (in de deelgebieden Kleine Vondelbeek en Snoekengracht): 

• Ontwikkeling en bescherming van waardevolle bossen: Eiken-haagbeukenbos en 

Alluviaal essen-olmenbos 

• Halfopen landschap (in de deelgebieden Kleine Vondelbeek en Terrassenlandschap): 

• Ontwikkeling van M30 met Mesofiele graslanden, Soortenrijke cultuurgraslanden, 

Kamgraslanden, ontwikkeling van structuurrijke schraalgraslanden in de droge sfeer, 

10% verbossing en struweel 

• Halfgesloten landschap (in de deelgebieden Snoekengracht en Terrassenlandschap): 

• Ontwikkeling en bescherming van waardevolle bossen: Eiken-haagbeukenbos en 

Alluviaal essen-olmenbos, Moerasspirearuigte met Moesdistel (Hfc) 

• Boomgaard 
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doelstellingen op gemeenschapsniveau 

• Vegetatiedoeltypen: 

• Eiken-Haagbeukenbos (Qa; 9160) 

Doelsoorten: Grote keverorchis, Bosanemoon 

• Alluviaal essen-olmenbos (Va, Vm; 91E0) 

Doelsoorten: Moerasstreepzaad 

• Dotterbloemgrasland (Hc; rbbhc) 

Doelsoorten:  

Rode lijstsoorten: Bevertjes, Brede orchis, Kleine ratelaar 

Andere: Veldrus, Holpijp, Trosdravik, Gevleugeld hertshooi, Moeraszoutgras, 

Bosorchis 

• Glanshavergraslanden (Hu; 6510) 

Doelsoorten (natte variant): Groot streepzaad, Knolsteenbreek, Gewone margriet, 

Knoopkruid 

Doelsoorten (droge variant): Wilde marjolein, Geel walstro, Gewone / 

Welriekende agrimonie, Rapunzelklokje, Akkerhoornbloem, Kruipend stalkruid, 

Borstelkrans 

• Soortenrijke ruigtes (Hf, Mr, Mc: 6430, rbbhf, rbbmr, rbbmc) 

Doelsoorten: Moerasspirea, Moesdistel, Grote wederik, Bosbies, Moeraszegge 

• Soortenrijke akker (Bl*) (op kalk) 

Doelsoorten: Groot spiegelklokje, Blauw walstro, Spies-  en Lleine leeuwenbek 

• Soortenrijke akker (Bu*) (op zand) 

Doelsoorten: Akkerandoorn, Rapunzelklokje, Ruige klaproos, Korenbloem, Gele 

ganzenbloem 

• Fauna 

� Soortenrijke ruigtes en thermofiele graslanden (terrassenlandschap) 

- Levendbarende hagedis 

- Kleine vuurvlinder, Argusvlinder 

� Zoetwatergemeenschappen (poelen en plassen) 

- Mosblaashoornslak 

- Waterspitsmuis  

- IJsvogel  

� Rietland en natte ruigten 

- Waterspitsmuis  

- Blauwborst, Sprinkhaanrietzanger, Rietgors, Kleine karekiet, Bosrietzanger, 

Roerdomp, Waterral 

� Graslanden 

- Watersnip, Bokje 

- Zompsprinkhaan (Rode lijst: kwetsbaar) (mesotrofe, natte tot vochtige 

graslanden, nu reeds aanwezig in het gebied) 

� Soortenrijke graslanden met struweel 

- Geelgors 

- Sleedoornpage 

� Soortenrijke akkers 

- Grauwe gors, Veldleeuwerik 

- Hamster 
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• Fungi 

- Grote aardster 

- Zeggeknolkelkje 

 

• doelstelling op maatschappelijk en educatief vlak 

Openstelling van het gebied alsook het betrekken van de mensen bij het gebied zijn 

belangrijke doelstellingen. 

Maandelijks worden wandelingen georganiseerd. Jaarlijks wordt een orchideeënwandeling 

georganiseerd door het beheerteam. 

 

Bijlage 3.1.1: landschapsvisie 

 

 

3.1.1.1 Randvoorwaarden abiotiek 

 

Uit02: Naast waterkwaliteit zal er ook zorg moeten gedragen worden voor de waterkwantiteit 

en de vochtigheid van het gebied. De algemene sterke verdroging van het gebied moet 

worden gestopt. Opstuwing van de Grote vondelbeek en een verhoging van de beekbodem 

als de waterkwaliteit verbeterd is moet tot de mogelijkheden behoren, gezien de beek een 

sterk verhang heeft en over een lange afstand door het gebied loopt. 

Voorgesteld wordt om in het kader van de ruilverkaveling stroomopwaarts de Grote 

vondelbeek een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie vb. Een rietpercollatieveld aan te 

leggen aan de rustplaats van de parking Willebringen op de E-40. 

 

 

3.1.1.2 Vegetatiedoelen 

 

De tot doel gestelde natuurstreefbeelden zijn:  

 

BWK-eenheid habitat, rbb of 

andere te 

beschermen 

vegetatie 

opmerking 

Stilstaande wateren 
Ae: eutrofe plas   

Moerassen 
Mr: rietland rbbmr  

Mc: grote zeggenvegetatie rbbmc  

Mk: alkalisch laagveen 7140 (7230)  

Halfnatuurlijke graslanden 
Hc: dotterbloemgrasland  Rbbhc, 6410  

Hmo: zuur, oligotroof vochtig heischraal 

grasland 

6410  

Hu: mesofiel hooiland 6510,  

Hp*: soortenrijk grasland 

Hpr*: soortenrijk grasland met veel reliëf 

rbbkam, rbbvos  

Ruigten en pioniersgraslanden 
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Hf: moerasspirearuigte 

Hfc: moerasspirearuigte met moesdistel 

6430, rbbhf  

Ku*: ruderale ruigte met minder algemene 

soorten  

  

Struwelen 
Sp: doornstruweel rbbsp  

Sz: opslag van allerlei aard   

Vallei- en moerasbossen 
Va: alluviaal essen-olmenbos 

Vm: mesotroof elzenbos met zeggen 

91E0  

Eiken- en beukenbossen 
Qa: eiken-haagbeukenbos of beukenbos met 

voorjaarsflora zonder wilde hyacint 

9160  

Kleine landschapselementen 
Kj, Kn, Kh, Kb, …   

Akkers 
B*: akker met veel of zeldzame akkerkruiden   

 

 

3.1.1.3 Doelstellingen fauna 

 

Volgende ecoprofielen zijn van toepassing voor het gebied: 

 
Ecoprofiel  Soorten  Opmerking 

2: dieren van structuurrijke 

graslanden in een kleinschalig 

landschap  

kwartelkoning, grauwe klauwier, 

grasmus, graspieper, paapje, haas, 

argusvlinder, oranje zandoogje, 

steenuil, geelgors, vleermuizen, 

roodborsttapuit, gouden tor, 

braamsluiper  

Enkele van deze soorten komen 

vandaag reeds voor in het 

natuurgebied. 

3: dieren van natte, structuurrijke 

graslanden, ruigtes en grote 

zeggen  

zeggenkorfslak, moerassprinkhaan, 

zompsprinkhaan, bosrietzanger, 

dwergmuis, watersnip, 

sprinkhaanzanger  

Enkele van deze soorten komen 

vandaag reeds voor in het 

natuurgebied. 

 

Naast de soorten binnen deze ecoprofielen worden tevens volgende habitattypische soorten 

en/of Europees beschermde soorten als doel gesteld: 

• Moerassprinkhaan, Zompsprinkhaan, Dwergmuis, Waterspitsmuis, Bosrietzanger, 

Grasmus, Levendbarende hagedis, Hazelworm, Kleine ijsvogelvlinder, Grote 

weerschijnvlinder, Boomklever, Matkop, Boomklever,… 

 

 

3.1.2 Economische functie 
 

Gezien het beleidskader ten aanzien van de natuurdoelstellingen en de aard van het gebied, 

wordt de economische functie door de beheerder ondergeschikt geacht aan de ecologische 

en de sociale functie. Er worden voor dit gebied dan ook geen specifieke economische 

doelstellingen geformuleerd, met uitzondering van ecosysteemdiensten.  
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3.1.3 Sociale functie 
 

Het gebied wordt voor zover de draagkracht het toelaat opengesteld voor zachte recreatie.  

 

Uit02: Naast de vrij toegankelijke wandelpaden in het gebied; zijn er een aantal onverharde 

wegen die langs het visiegebied lopen en enkele verharde wegen. Aan de ingang van het 

natuurgebied bevindt zich een infobord met aanduiding voor de toegankelijkheidsregeling. 

Mon03: In totaal zijn 3.173m opengestelde paden en wegen aanwezig. Daarbuiten zijn de 

actueel bestaande openbare, onverharde wegen van groot belang naar openstelling van het 

natuurgebied, voor en na de ruilverkaveling. Op aanvraag zijn geleide bezoeken mogelijk. 

Jaarlijks in mei vindt een orchideeënwandeling plaats, een echte publiekstrekker in Oost-

Brabant. In het natuurgebied Snoekengracht zijn drie infoborden aanwezig: één aan de ingang 

t.h.v. de Stationsstraat, één aan de boomgaard en één langsheen de paden van de 

ruilverkaveling t.h.v. de eenheid ‘marjolein’. 

 

Een andere doelstelling is het betrekken van mensen rond de natuur en meer bepaald rond 

de werking van het natuurgebied en de afdelingswerking. Jaarlijks wordt door de plaatselijke 

afdeling verschillende initiatieven genomen om de educatieve en sociale rol van het gebied te 

vervullen. Aan de hand van geleide wandelingen wordt het educatieve luik verzorgt. Op 

regelmatige basis worden ook werkdagen georganiseerd in het natuurgebied, waar de leden 

van de afdeling en de buurtbewoners op uitgenodigd worden. Deze activiteiten leiden tot een 

grote draagvlak voor de natuur en het natuurgebied.  

 

 

3.1.4 Doelstellingen onroerend erfgoed 
 

Niet van toepassing. 

 

 

3.1.5 Toetsing doelstellingen in functie van beschermingsstatuut 
 

Niet van toepassing. 

 

 

 

3.2 Beheerdoelstellingen voor de deelnemende terreinen 
 

Voor elk van de drie functies worden de beheerdoelstellingen geformuleerd aan de hand van 

de onder vermelde parameters, als een uitwerking van het globale kader naar concrete, 

meetbare doelen die men binnen de planperiode van het beheerplan wil realiseren. De 

beheerdoelstellingen worden ruimtelijk toegewezen binnen het terrein in kwestie. 

Beheerdoelstellingen worden alleen uitgeschreven voor de effectief deelnemende percelen 

in eigendom of beheer, niet voor een ruimer gebied.  

Meer bepaald worden voor de drie functies de volgende parameters opgenomen: 
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3.2.1 Ecologische functie 
 

3.2.1.1 Natuurstreefbeelden 

 

De gewenste natuurstreefbeelden op perceelsniveau / per beheereenheid zijn weergegeven 

in bijlage 3.2.1.1. We voorzien volgende doelstellingen binnen de beheerde percelen: 

 

Tabel 3.2.1.1: natuurstreefbeelden 

Code Doeloppervlakte 
buiten SBZ (ha) 

Doeloppervlakte 
binnen SBZ (ha) 

Totaal (ha) % 

91E0 2,7337 0 2,7337 8,3660 
9160 2,7266 0 2,7266 8,3442 
6410_ve 0,4195 0 0,4195 1,2838 
6510_hu 0,2232 0 0,2232 0,6831 
6510_huk 3,5797 0 3,5797 10,9550 
91E0_va 5,6202 0 5,6202 17,1995 
91E0_vm 3,6197 0 3,6197 11,0774 
rbbhc 3,0979 0 3,0979 9,4805 
rbbhf 1,2260 0 1,2260 3,7519 
rbbkam 3,2588 0 3,2588 9,9730 
rbbkam_kj 0,9835 0 0,9835 3,0098 
rbbmc 0,6500 0 0,6500 1,9892 
rbbmr 1,4748 0 1,4748 4,5133 
rbbsp 0,1999 0 0,0594 0,6118 
rbbhu 0,2232 0 0,2232 0,6831 

 Totaal in aanmerking komend streefbeeld 91,9216 
 

Code Doeloppervlakte 
buiten SBZ (ha) 

Doeloppervlakte 
binnen SBZ (ha) 

Totaal (ha) % 

gh_ae 0,0314 0 0,0314 0,0961 
gh_kb 0,0325 0 0,0325 0,0995 
gh_kbq 0,0426 0 0,0426 0,1304 
gh_kbs 0,1405 0 0,1405 0,4300 
gh_kt 0,8864 0 0,8864 2,7127 
gh_ku 0,0081 0 0,0081 0,0248 
gh_sz 0,2808 0 0,2808 0,8593 
gh_b* 1,2174 0 1,2174 3,7256 

 Totaal niet in aanmerking komend streefbeeld 8,0784 
 

Bijlage 3.2.1.1: natuurstreefbeelden 

 

3.2.1.2 Bosbalans 

 

De bosbalans voor dit gebied is ongewijzigd tov. het laatste erkenningsdossier en laatste 

monitoringrapport. 
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3.2.2 Economische functie 
 

Er worden voor dit gebied dan ook geen specifieke economische doelstellingen geformuleerd, 

met uitzondering van ecosysteemdiensten.  

 

 

3.2.3 Sociale functie 
 

3.2.3.1 Aard van de toegankelijkheid 

 

Het natuurgebied is enkel toegankelijk op de daartoe voorziene wandelpaden. Deze zijn 

opgenomen in de toegankelijkheidsregeling, zoals weergegeven onder Uit02 en Mon03. Deze 

toegankelijkheidsregeling heeft betrekking tot de percelen van Natuurpunt Beheer vzw 

binnen dit globaal kader. 

 

Bijlage 3.2.3.1: sociale functie 

 

 

3.2.3.2 Subsidies 

 

Tabel 3.2.3.2: toegankelijkheidsubsidies 

Zone  oppervlakte subsidie 

Zone met toegankelijkheidsregeling 105,13 70€ of 40€/ha 

 

 

3.2.3.3 Onroerend erfgoed 

 

Niet van toepassing.  

 

 

3.2.3.4 Wetenschappelijke doelen 

 

Niet van toepassing.  
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4 Beheermaatregelen 
 

De beheermaatregelen zoals hieronder beschreven, zijn een herneming van het inrichtings-, 

omvormings- en regulier beheer zoals beschreven in de erkenningsdossiers en, logischerwijze, 

het derde monitoringrapport voor het erkend natuurgebied Snoekengracht (E-048). 

 

4.1 Beheermaatregelen, beschrijving op ruimer globaal kader 
 

4.1.1 Eenmalige maatregelen  
 

Niet van toepassing. 

 

 

4.1.2 Terugkerende maatregelen 
 

Mon03: 

Exotenbestrijding 

De bestrijding van (potentieel) invasieve exoten vindt plaats in het gehele gebied. Waar 

nieuwe haarden ontspruiten, worden deze (in de mate van het mogelijke) bestreden. Zie lager. 

 

Niets doen-beheer 

Met uitzondering van exotenbestrijding (zie hoger) en nog uit te voeren omvormingsbeheer 

(verwijderen Canadapopulieren), bleek niets-doenbeheer toereikend om de habitats stabiel 

te bewaren. 

 

Hooilandbeheer 

De dotterbloem- en glanshavergraslanden verkeren in een zeer gunstige staat, met goede 

structuurvariatie en diversiteit aan kensoorten. De soortenrijke cultuurgraslanden kenden een 

gunstige evolutie onder het gevoerde maaibeheer. 

 

Cyclisch maaibeheer 

Ten einde verstuweling / verbossing tegen te gaan, worden de rietzones (binnen 

beheereenheden ‘hooiland’, ‘elzenbos’) jaarlijks gedeeltelijk gemaaid. In gemaaid rietland 

krijgen ook andere moerasplanten en mossen betere kansen tot vestiging en opgroei. Zo 

ontstaat een gunstige microklimaat met deels helofytenmoeras voor soorten die afhankelijk 

zijn van een open structuur. Anderzijds is overjarig Riet essentieel voor moerasvogels, net als 

de directe nabijheid van struweel. 

De beheereenheid ‘Denonville’ wordt niet te intensief beheerd. Hier wordt geopteerd voor 

aanvullend gefaseerd maaibeheer en/of najaarsbegrazing, net voldoende om verruiging tegen 

te gaan en een goede ontwikkeling van bloemrijke moerasspirearuigte te sturen. Deze 

eenheid is een zeer goede nectarbron voor insecten op het moment dat de hooilanden pas 

gemaaid zijn. Daarnaast is ze van belang voor de voortplanting  van de goede populaties Groot 

dikkopje, Dagpauwoog en Landkaartje. Bovendien zit er veel Dwergmuis in de ruigere 

vegetatie. In grote zeggenvegetaties komen veel sprinkhanen voor (veel Gewoon spitskopje) 

naast een interessante nachtvlinderfauna met o.a. Moeraszeggenboorder.   
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De ‘driehoek’ nabij de spoorweg kende een flinke toename qua biomassa & verviltte onder 

het niets doen-beheer van de afgelopen jaren. Daarvoor werd het enkel nog door de ponies 

extensief begraasd. Het opnieuw inschakelen van een eenmalige, gefaseerde jaarlijkse 

maaibeurt is aangewezen om het karakter als grote zeggenvegetatie en moerasspirearuigte in 

stand te houden. Dit gaat samen met het terugzetten van de elzenopslag. Onder 

hooilandbeheer zou deze zone potenties bieden voor uitbreiding van Moerasstreepzaad. 

 

Begrazing 

De begrazing werd sinds de vorige monitoringperiode bijgestuurd aangezien verbossing van 

enkele graslanden duidelijk toenam. Ook voorjaarsbegrazing in de valleibossen wordt nu deels 

vermeden. 

Vorige beheermaatregelen worden gecombineerd (Begrazing met gefaseerd maaibeheer) in 

sommige natte ruigten (Denonville). Echter, hier dient men rekening te houden met de 

aanwezigheid van o.a. Levendbarende hagedis, moeraszeggenboorder, spitskopje en 

dwergmuis, en dus de begrazing zeer extensief te houden. Houtige opslag wordt sporadisch 

verwijderd. 

 

Maaibeheer met nabegrazing 

Extensieve nabegrazing na maaien en afvoeren van het maaisel levert gunstige resultaten i.k.v. 

herstelbeheer van enkele graslanden (Rens). Het aandeel kensoorten neemt toe 

(zadentransport, kiemplaatsen t.g.v. lokale vertrappeling, openheid) en de grazers brengen 

meer structuur in het grasland (microreliëf). De graslanden op het Terrassenlandschap 

ontwikkelden gunstig onder het gevoerde beheer met uitbreiding van Wilde marjolein, Geel 

walstro, Kamgras en kolonisatie van ondermeer Klavervreter, Beemdkroon, Graslathyrus en 

Fijne ooievaarsbek.  

 

Akkerbeheer 

De overwintering van talrijke exemplaren Geelgors, Grauwe gors, Rietgors, Ringmus etc. 

samen met een rijke akkerflora duidt deze beheermaatregel als gunstig. 

 

 

4.1.3 Soortgroepen 
 

Het soortenbeheer wordt –waar mogelijk en indien de soorten worden vastgesteld- 

afgestemd naar de ecoprofielen (2) dieren van structuurrijke graslanden in een kleinschalig 

landschap en (3) dieren van natte, structuurrijke graslanden, ruigtes en grote zeggen, en dit 

conform Van Uuytvanck & Goethals (2014) Handboek voor beheerders. Europese 

natuurdoelstellingen op het terrein. Deel 2: soorten. 

 

 

4.2 Beheermaatregelen, beschrijving op beheereenheden 
 

De beheermaatregelen werden pet beheereenheid aangeduid. 

 

Bijlage 4.1.2.1: terugkerende beheermaatregelen – overgangsbeheer 

Bijlage 4.1.2.2: terugkerende beheermaatregelen – eindbeheer 
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Bijlage 4.1.3: tabel eenmalige en terugkerende maatregelen per beheereenheid 

 

 

4.3 Soortgericht beheer fauna en flora 
 

4.3.1 Exoten 
 

De gegevens hieronder werden zowel overgenomen uit Uit02 als Mon03. 

 

Amerikaanse vogelkers: Amerikaanse vogelkers is in de Snoekengracht enkel zeer plaatselijk 

een probleem (noordelijk deel van perceel B128 en noordelijk deel van perceel B135/C). Op 

de percelen waar dit het geval is zal de verwijdering van Amerikaanse vogelkers een 

prioriteit vormen. De ongebreidelde ontwikkeling van deze struik is immers nefast voor de 

kruidachtige vegetatie en/of natuurlijke verjonging van bomen. Op langere termijn vormt ze 

een belemmering voor de ontwikkeling van een meer natuurlijk bos. Daarom zal deze 

‘schadelijke soort’ op deze percelen verwijderd worden opdat ze niet zal uitbreiden naar 

andere percelen. Waar dit mogelijk is, kan de bestrijding bestaan uit het manueel uittrekken 

van jonge opslag. Grote bomen worden bestreden via de ‘hak- en spuitmethode’ of via 

‘stobbenbehandeling’ met glyfosaat. 

Reuzenbalsemien:  Deze bestrijding langsheen de loop van de Velpe is zeer intens gebleken 

en onhoudbaar indien geen brongerichte maatregelen worden genomen. Enkel dichtbij het 

wandelpad en de wandelbrug wordt deze nog meermaal jaarlijks gemaaid met de zeis met 

afvoer. 

Canadese kornoelje: Winterse bestrijding bleek niet altijd succesvol, dus wordt 

geëxperimenteerd met zomerse bestrijding, i.e. wanneer veel voedingsstoffen zich in de 

bovengrondse delen bevinden. Echter, de zeer ruige vegetatie in de zomer beperkt deze 

beheerpraktijk.  

Reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop: Beide waren/zijn elk op één beperkte plek 

aanwezig en worden/werden succesvol bestreden door afmaaien plus in het laatste geval 

kleinschalig uitgraven. 

 

 

4.3.2 Aanvraag ontheffing voor het doden van dieren 
Op de beheerde percelen worden momenteel geen soorten waargenomen die wildschade 

kunnen veroorzaken of recreatieve vormen van jacht toegelaten. Een ontheffing voor het 

doden van dieren die wildschade kunnen veroorzaken is dan ook niet van toepassing. 

 

Of  

 

Op de meeste beheerde percelen worden momenteel geen soorten waargenomen die 

wildschade kunnen veroorzaken of recreatieve vormen van jacht toegelaten. Op volgende 

percelen (AANVULLEN) worden sporadisch soorten waargenomen die wildschade kunnen 

veroorzaken. Om de wildschade te beperken werd een overeenkomst voor beheerjacht 

opgesteld. Hierin staan volgende voorwaarden: AANVULLEN 

Een ontheffing voor het doden van dieren die wildschade kunnen veroorzaken is dan ook van 

toepassing. 
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• voor redenen van wetenschappelijk onderzoek. Indien het om soorten gaat die op bijlage 

1 van het Soortenbesluit voorkomen moet de persoon die de dieren wil vangen in het bezit 

zijn van een vergunning op basis van artikel 19 en volgende van dit besluit.  

• in belang van de volksgezondheid en ter voorkoming van belangrijke infrastructuurschade 

aan wateren en bedijking: het doden van muskusrat, bruine rat en zwarte rat. De 

bestrijding kan uitgevoerd worden door de van overheidswege aangeduide personen, via 

de door de overheid opgelegde normen en mogelijkheden.  

• ten behoeve van natuurbehoud: vangen en doden van Canadese gans en grauwe gans  

• ten behoeve van natuurbehoud: doden binnen de openingstijd van fazant  

• ten behoeve van natuurbehoud: bestrijden van (invasieve) exotische fauna en flora op de 

beste, meest controleerbare, efficiënte en selectieve manier ter bescherming van de 

inheemse fauna  en flora. De soorten zijn te vinden op  

http://ias.biodiversity.be/species/all. 

• ten behoeve van natuurbehoud: het vangen en doden van vissen om een natuurlijk 

visbestand te bereiken, AANVULLENDE beschrijving van viswatertype  

• ten behoeve van het voorkomen van belangrijke schade: bejaging binnen de openingstijd 

van ree. 

• bij het vaststellen van belangrijke schade aan landbouwgewassen en na melding aan ANB: 

bijzondere bejaging van konijn, houtduif, damhert en wilde zwijnen. 

• ten behoeve van het voorkomen van belangrijke schade: bejaging en bijzondere bejaging 

op grauwe gans, Canadese gans, houtduif, konijn, damhert en wild zwijn. 

• voor recreatief medegebruik: het doden van konijn, fazant, houtduif, aanvullen 

 

 

4.4 Afweging in functie van zorgplicht  
 

De beheermaatregelen houden maximaal rekening met de zorgplicht en zijn er op gericht de 

aanwezige habitats, vegetaties, fauna en flora duurzaam te onderhouden. 

 

 

4.5 Afweging in functie van vergunningen en ontheffingen 
 

Teneinde het natuurreservaat Snoekengracht te kunnen beheren zoals voorzien in het beheer-

plan, alsook er wetenschappelijk onderzoek te verrichten, vragen we de opheffing van de 

verbodsbepalingen volgens art. 35 §2 van het decreet betreffende het Natuurbehoud en het 

natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, zoals gewijzigd door het decreet van 9 juli 2002 (BS 

31/8/2002). 

 

We vragen ook de afwijking van de verbodsbepalingen, de vergunningsplicht en de 

meldingsplicht bedoeld in artikel 7 tot en met 19 van het besluit van de Vlaamse regering van 

23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 

1997 betreffend het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 
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het vangen van dieren 

• voor het ringen van vogels door erkende vogelringers 

• voor onderzoek van de fauna 

 

het doden van dieren 

• om wildschade te vermijden bij een overpopulatie van schadelijke diersoorten (Fazant, 

Konijn, Houtduif,…). Hier is momenteel geen probleem te verwachten, dus is deze 

maatregel voorlopig niet van toepassing.  

 

werken in de vegetatie 

• alle handelingen noodzakelijk voor het uitvoeren van het beheerplan,  

• om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (distelbestrijding)  

• lokaal gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij bestrijding van Amerikaanse 

vogelkers die via de mechanische methode niet te bestrijden is. 

 

grondwerken en constructies 

• voor onderzoek van bodem, hydrologie 

• plaatsen van infoborden 

• plaatsen van peilbuizen 

 

bovengrondse leidingen 

• toestemming voor het plaatsen van begrazingsraster 

 

maken van vuur 

• toestemming om vuur te maken voor het verbranden van beheersmateriaal zoals 

takhout, maaisel 
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5 Opvolging 
 

Evaluatie natuurtypes/natuurstreefbeelden 

Voor de monitoring van de ter erkenning aangevraagde percelen, wordt voorzien om per 

periode van vijf jaar de evolutie van de natuurtypes na te gaan. Daarbij wordt bekeken in 

hoeverre de natuurtypes evolueren in de richting van de gewenste natuurstreefbeelden. De 

evolutie van de natuurtypes wordt op kaart aangeduid en tekstueel beschreven. Dit zal 

gebeuren aan de hand van het opvolgen van een aantal doelsoorten (indicatorsoorten) voor 

de vooropgestelde natuurstreefbeelden. De geactualiseerde natuurtypekaart en de tekstuele 

beschrijving vormen een onderdeel van het monitoringrapport. 

 

Opvolging hydrologie 

De gegevens van de hydrologie zullen afkomstig zijn van de monitoring van de peilbuizen. De 

waterstanden worden nauwgezet opgevolgd omdat dit van zeer groot belang is voor de 

ontwikkeling van de Dotterbloemgraslanden. 

� Sinds 1996 worden maandelijks 70 peilbuizen in het natuurgebied Snoekengracht 

opgemeten. Deze grondwaterstanden worden jaarlijks doorgegeven in de WATINA-databank, 

beheerd door het Instituut voor Natuur en Bos (inbo). 

 

Evaluatie uitgevoerde beheer 

Jaarlijks wordt het uitgevoerde beheer geëvalueerd t.o.v. de vooropgestelde doelstellingen 

van de ter erkenning aangevraagde percelen en zoals aangeduid op de 

natuurstreefbeeldenkaart. Daarbij wordt getoetst of en hoe het beheer zoals voorzien in het 

beheerplan werd uitgevoerd. Het betreft hier zowel het omvormingsbeheer als het regulier 

beheer. Per periode van vijf jaar wordt de evaluatie van het gevoerde beheer tekstueel 

uitgeschreven in het monitoringrapport. 

 

Opvolging Rode Lijstsoorten 

Wanneer soorten voorkomen van de Rode Lijst op de ter erkenning aangevraagde percelen 

zullen deze systematisch opgevolgd worden. 

 

Opvolgen fauna 

Een aantal doelsoorten en/of typische soorten worden opgevolgd. 

 

Openstelling 

De openstelling wordt geëvalueerd en aangepast aan eventuele nieuwe situaties. 

 

 

 

 











id id_perceel kadvmatch1 kadvmatc_1 kadvmatc_2
10260 24016 B 0193
16283 24057 G 0048
16284 24057 C 0374
16285 24057 C 0375
17764 24057 C 0368
17765 24057 C 0378
17766 24057 C 0368
18185 24702 B 0001
19095 24093 C 0285
19096 24093 C 0287
19097 24093 C 0288
19098 24093 C 0289
19099 24093 C 0311
19221 24702 A 0269
19222 24702 A 0291
19273 24702 B 0081
19274 24702 B 0083
19275 24702 B 0084
19276 24702 B 0004
19277 24702 B 0114
19278 24702 B 0085
19279 24702 B 0086
19280 24702 B 0095
19281 24702 B 0095
19282 24702 B 0094
19283 24702 B 0115
19284 24702 B 0135
19285 24702 B 0081
19286 24702 B 0095
19287 24702 B 0088
19288 24702 B 0088
19289 24702 B 0082
19290 24702 B 0134
19291 24702 B 0129
19292 24702 B 0128
19711 24016 B 0220
19712 24016 B 0222
20079 24702 B 0058
20434 24702 B 0003
20435 24702 B 0002
22572 24702 A 0256
22573 24702 A 0258
22574 24702 A 0259
25330 24702 B 0001
28025 24702 A 0255

193968 24702 A 0255
193969 24702 B 0005
193970 24702 B 0015
193971 24702 B 0014
193972 24702 B 0014
193973 24702 B 0014
193974 24702 B 0014
193975 24702 B 0014
193976 24702 B 0005



kadvmatc_3 kadvmatc_4 kadvmatc_5 type_perce status
C 000 00 eigendom definitieve akte
C 000 00 eigendom definitieve akte
D 000 00 eigendom definitieve akte
B 000 00 eigendom definitieve akte
F 000 00 eigendom definitieve akte
C 000 00 eigendom definitieve akte
Z 000 00 eigendom definitieve akte
E 000 00 eigendom definitieve akte
_ 000 00 eigendom definitieve akte
G 000 00 eigendom definitieve akte
Y 000 00 eigendom definitieve akte
M 000 00 eigendom definitieve akte
B 000 00 eigendom definitieve akte
C 000 00 eigendom definitieve akte
H 000 00 eigendom definitieve akte
B 000 00 eigendom definitieve akte
_ 000 00 eigendom definitieve akte
_ 000 00 eigendom definitieve akte
B 000 00 eigendom definitieve akte
A 000 00 eigendom definitieve akte
A 000 00 eigendom definitieve akte
B 000 00 eigendom definitieve akte
A 000 00 eigendom definitieve akte
B 000 00 eigendom definitieve akte
_ 000 00 eigendom definitieve akte
_ 000 00 eigendom definitieve akte
C 000 00 eigendom definitieve akte
A 000 00 eigendom definitieve akte
C 000 00 eigendom definitieve akte
D 000 00 eigendom definitieve akte
E 000 00 eigendom definitieve akte
A 000 00 eigendom definitieve akte
A 000 00 eigendom definitieve akte
_ 000 00 eigendom definitieve akte
_ 000 00 eigendom definitieve akte
A 000 00 eigendom definitieve akte
A 000 00 eigendom definitieve akte
Z 002 00 eigendom definitieve akte
D 000 00 eigendom definitieve akte
B 000 00 eigendom definitieve akte
A 000 00 eigendom definitieve akte
_ 000 00 eigendom definitieve akte
C 000 00 eigendom definitieve akte
C 000 00 eigendom definitieve akte
F 000 00 eigendom definitieve akte
L 000 00 eigendom definitieve akte
E 000 00 eigendom definitieve akte
B 000 00 eigendom definitieve akte
N 000 00 eigendom definitieve akte
H 000 00 eigendom definitieve akte
K 000 00 eigendom definitieve akte
F 000 00 eigendom definitieve akte
L 000 00 eigendom definitieve akte
F 000 00 eigendom definitieve akte



sinds tot prorata_de dossiernum dossierlet
1987-02-19 0.7636 334 B
2004-12-21 0.673516763958213 4385
2004-12-21 0.626354673110325 4385
2004-12-21 0.784728562931462 4385
2003-11-27 0.56910124420525 3855
2003-11-27 1.12461487135106 3855
2003-11-27 0.783283884443686 3855
2004-07-29 0.75 3749
2003-05-27 0.539 3522
2003-05-27 0.760104842072513 3521
2003-05-27 0.917838807474062 3521
2003-05-27 0.578502940076685 3521
2003-05-27 0.024953410376739 3521
2003-03-19 0.167720940739336 3532
2003-03-19 0.293879059260664 3532
2003-03-27 0.054282875570444 3445
2003-03-27 0.627037753276698 3445
2003-03-27 0.097927177770442 3445
2003-03-27 1.27965090566098 3445
2003-03-27 0.584186414767527 3445 e
2003-03-27 0.0462830006813 3445
2003-03-27 0.289561986638795 3445
2003-03-27 0.010370303104907 3445 e
2003-03-27 0.314264025305298 3445 e
2003-03-27 0.608274901373083 3445 e
2003-03-27 0.894301133906593 3445 e
2003-03-27 0.290112914647928 3445 e
2003-03-27 0.0208565466086 3445
2003-03-27 0.370327472407718 3445 e
2003-03-27 0.438072108707588 3445
2003-03-27 0.429642323261633 3445
2003-03-27 0.198315335391027 3445
2003-03-27 0.14088176258759 3445 e
2003-03-27 0.11390746457124 3445 e
2003-03-27 0.243743593760604 3445 e
2002-06-25 0.126435728526034 3145
2002-06-25 0.318564271473966 3145
2002-10-10 0.0609 3101
2002-04-30 1.15802468130949 3037
2002-04-30 0.779975318690508 3037
1990-04-09 0.243481230336143 335
1990-04-09 0.843256820036016 335
1990-04-09 1.12086194962784 335
2003-05-09 0.872 3604
1997-12-23 0.45 1547
1987-02-19 0.725943814197448 334 A

19/02/1987 0.08752199243253 334 A
1987-02-19 1.56373310650407 334 A
1987-02-19 1.83031683976849 334 A
1987-02-19 0.445485263796295 334 A
1987-02-19 1.81478819231427 334 A
1987-02-19 0.467580835343701 334 A
1987-02-19 0.804458190114428 334 A
1987-02-19 1.78057176552876 334 A



E_status E_dossier
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 

te beschermen habitat 91E0, subtype beekbegeleidend vogelkers-

essenbos en essen-iepenbos (91E0_va) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht nr beheereenheid Kasteelpark, bossen De Neeff, 

elzenbos 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Bloedzuring, ☐  Bosanemoon, ☐  Boswederik, 

☐  Daslook, ☒  Dotterbloem, ☐  Eenbes, ☐  Gele dovenetel, 

☒  Gevlekte aronskelk, ☐  Groot springzaad, ☐  Gulden 

boterbloem, ☐  Moerasstreepzaad, ☒  Muskuskruid, 

☒  Pinksterbloem, ☐  Reuzenzwenkgras, ☐ Ruwe smele,  

☒ Slanke sleutelbloem 

relatieve bedekking (*): ☒ � <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☒ � <7 ☐ ☺ ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☒ Aalbes, ☒ Eenstijlige meidoorn, ☒ Es, ☒ Gelderse 

roos, ☒ Gewone esdoorn, ☒ Hazelaar, ☐ Olm, ☒ Rode 

kornoelje, ☒ Vogelkers, ☐ Zwarte bes, ☒ Zwarte els 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐ � <70% ☒ ☺ 70-90% 

☐ ☺☺ ≥90% en meerdere soorten ≥ 1 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 

mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 

groeiklassen 

☐ � gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 

van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☒ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 

groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 

groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 

boomhoogte) 

☒  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 

habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☒  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☒  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☒  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☒  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 

Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper 

☒ ☺ ≤30% ☐ � >30% 

Gewone braam ☐ ☺ ≤10% ☐ � >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen ☒ ☺ ≤30% ☐ � >30% 

Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 

Kleefkruid samen 

☐ ☺☺ ≤10% ☒ anders   

Waterpeper en Pitrus samen:  ☒ ☺  ≤10% ☐ �  > 10% 

 

elk apart:  ☒ ☺☺ ≤ 1%  ☐ anders   

Invasieve exoten in 

de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 

Sachalinese , Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, 

Schijnaardbei,  Spirea (Douglas-, Bastaard),Balsemien 

(Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige), Gele maskerbloem  

☐ ☺☺ 0%  ☒ ☺ ≤1%  ☐ � >1% 

Invasieve en 

bodemdegraderen

de soorten in de 

boom- en 

struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik , Amerikaanse eik , Amerikaanse 

vogelkers,  Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  

 

☒ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐ � >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – 

Europees te beschermen habitat 91E0, subtype mesotroof 

broekbos op minder voedselrijke standplaatsen(91E0_vm) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht nr beheereenheid elzenbos 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Bitterzoet, ☐  Blauw glidkruid, ☒  Dotterbloem, 

☐  Elzenzegge,  ☒  Gele lis, ☒  Grote wederik, ☐  Hoge 

cyperzegge, ☐  Kamvaren,  ☐  Moerasvaren, 

☐  Moeraswalstro, ☐  Pluimzegge, ☐  Slangenwortel,  

☐  Stijve zegge, ☒  Wolfspoot 

 

relatieve bedekking (*): ☒ � <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☒ � <7 ☐ ☺ ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☒ Es, ☐  Geoorde wilg, ☒  Grauwe wilg (inclusief 

kruisingen), ☐  Ruwe berk, ☐  Sporkehout, ☐  Wilde 

lijsterbes, ☐  Zachte berk, ☐  Zwarte bes,  

☒  Zwarte els 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☒ � <70% ☐ ☺ 70 -90% ☐ ☺☺  ≥90%  

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 

mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 

groeiklassen 

☐ � gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 

van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☒ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 

groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 

groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 

boomhoogte) 

☒  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 

habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☒  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☒  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☒  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 

Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper, samen 

☒ ☺ ≤30% ☐ � >30% 

Gewone braam ☒ ☺ ≤10% ☐ � >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen ☒ ☺ ≤30% ☐ � >30% 

Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 

Kleefkruid samen 

☐ ☺☺ ≤10%  

Waterpeper en pitrus 
samen:  ☒ ☺ ≤10  ☐� >10%  

elk apart:   ☐☺☺ ≤ 1% ☐anders 

Invasieve exoten in 

de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 

Sachalinese , Balsemien (Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige) 

Gele maskerbloem 

☐ ☺☺ 0%  ☒ ☺ ≤1%  ☐ � >1% 

Invasieve en 

bodemdegraderen

de soorten in de 

boom- en 

struiklaag 

Hemelboom, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,  

uitheems naaldhout  

 

☒ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐ � >10% 

 



Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen - pagina 1 van 1 

 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 

te beschermen habitat 9160:  sub-Atlantische en Midden-Europese 

wintereikenbossen of eiken-haagbeukenbossen behorend tot het 

Carpinion-betuli 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht nr beheereenheid Kasteelpark, Parkbos 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Aardbeiganzerik, ☐ Bosanemoon, ☐ Bosbingelkruid, 

☐ Bosereprijs, ☒ Bosgierstgras, ☐ Boszegge, ☐ Daslook,  

☐ Donkersporig/bleeksporig bosviooltje, ☐ Eenbes, 

☐ Eenbloemig parelgras, ☐ Gele dovenetel, ☐ Gevlekte 

aronskelk, ☐ Gewone salomonszegel, ☐ Grote muur, 

☐ Gulden boterbloem, ☐Heelkruid, ☐Kleine  maagdenpalm, 

☐ Lelietje-van-dalen, ☒ Mannetjesvaren, ☐ Ruige veldbies,  

☐ Schaduwgras, ☒Slanke sleutelbloem, ☒Smalle 

stekelvaren, ☐ Witte klaverzuring 

relatieve bedekking (*): ☒ � <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                ☒ � <7  ☐ ☺ ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Aalbes, ☐ Beuk, ☒ Es, ☒ Gewone esdoorn, ☐ Haagbeuk, 

☒ Hazelaar, ☐ Olm, ☐ Spaanse aak, ☐ Wilde 

kardinaalsmuts, ☐ Wilde lijsterbes, ☐ Wintereik, 

☐ Wintereik x Zomereik, ☐ Winterlinde, ☒ Zoete kers, 

☒ Zomereik 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☒ � <70% ☐ ☺ 70 - 90% ☐ ☺☺ ≥90% 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 

mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 

groeiklassen 

☐ � gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 

van 1 ha of groter) 

☒ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ingrepen op kleine schaal (< 0.3 ha)  

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 

groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 

groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 

boomhoogte) 

☒  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 

habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☒  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☒  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☒  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Brede stekelvaren, Gewone vlier, Grote 

brandnetel, Hondsdraf, IJle zegge, Kleefkruid, Pitrus, 

Waterpeper, Witbol 

☒ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐ � >50% 

Gewone braam ☒ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐ � >50% 

Brede stekelvaren en witbol samen ☐ ☺ ≤10% ☒ � >10% 

Waterpeper, pitrus en ijle zegge samen ☒ ☺ ≤10% ☐ � >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en kleefkruid samen ☐ ☺ ≤10% ☒ � >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Water-peper, 

pitrus en ijle zegge, elk apart  

☒ ☺☺ ≤ 1  ☐ anders 

Invasieve exoten in 

de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Sachalinese en 

Boheemse), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, Schijnaardbei, 

Spirea (Douglaspluim-, Bastaard-) 

☐ ☺☺ 0%  ☒ ☺ ≤1%  ☐ � >1% 

Invasieve en 

bodemdegraderen

de soorten in de 

boom- en 

struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik, Amerikaanse eik, Amerikaanse 

vogelkers, Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  

 

☒ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐ � >10% 
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Carpinion-betuli 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht nr beheereenheid bossen De Neeff 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Aardbeiganzerik, ☐ Bosanemoon, ☐ Bosbingelkruid, 

☐ Bosereprijs, ☐ Bosgierstgras, ☐ Boszegge, ☐ Daslook,  

☐ Donkersporig/bleeksporig bosviooltje, ☐ Eenbes, 

☐ Eenbloemig parelgras, ☐ Gele dovenetel, ☒ Gevlekte 

aronskelk, ☐ Gewone salomonszegel, ☒ Grote muur, 

☐ Gulden boterbloem, ☐Heelkruid, ☐Kleine  maagdenpalm, 

☐ Lelietje-van-dalen, ☒ Mannetjesvaren, ☐ Ruige veldbies,  

☐ Schaduwgras, ☒Slanke sleutelbloem, ☒Smalle 

stekelvaren, ☐ Witte klaverzuring 

relatieve bedekking (*): ☒ � <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                ☒ � <7  ☐ ☺ ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☒ Aalbes, ☐ Beuk, ☐ Es, ☒ Gewone esdoorn, ☐ Haagbeuk, 

☒ Hazelaar, ☐ Olm, ☐ Spaanse aak, ☐ Wilde 

kardinaalsmuts, ☐ Wilde lijsterbes, ☐ Wintereik, 

☐ Wintereik x Zomereik, ☐ Winterlinde, ☐ Zoete kers, 

☒ Zomereik 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☒ � <70% ☐ ☺ 70 - 90% ☐ ☺☺ ≥90% 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 

mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 

groeiklassen 

☐ � gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 

van 1 ha of groter) 

☒ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ingrepen op kleine schaal (< 0.3 ha)  

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 

groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 

groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 

boomhoogte) 

☒  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 

habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☒  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☒  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☒  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☒  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Brede stekelvaren, Gewone vlier, Grote 

brandnetel, Hondsdraf, IJle zegge, Kleefkruid, Pitrus, 

Waterpeper, Witbol 

☒ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐ � >50% 

Gewone braam ☒ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐ � >50% 

Brede stekelvaren en witbol samen ☒ ☺ ≤10% ☐ � >10% 

Waterpeper, pitrus en ijle zegge samen ☒ ☺ ≤10% ☐ � >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en kleefkruid samen ☒ ☺ ≤10% ☐ � >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Water-peper, 

pitrus en ijle zegge, elk apart  

☒ ☺☺ ≤ 1  ☐ anders 

Invasieve exoten in 

de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Sachalinese en 

Boheemse), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, Schijnaardbei, 

Spirea (Douglaspluim-, Bastaard-) 

☒ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐ � >1% 

Invasieve en 

bodemdegraderen

de soorten in de 

boom- en 

struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik, Amerikaanse eik, Amerikaanse 

vogelkers, Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  

 

☒ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐ � >10% 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets 

 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht nr beheereenheid Rens, hooiland 

 

 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  
☐Aardaker, ☐Beemdkroon, ☐Beemdooievaarsbek, 

☒Bevertjes, ☐Gele morgenster ,☐Geoorde zuring, 

☐Gewone vogelmelk, ☒Glad walstro, ☐Goudhaver, 

☐Graslathyrus, ☒Groot streepzaad, ☒Grote bevernel, 

☐Grote pimpernel, ☐Gulden boterbloem, ☐Gulden 

sleutelbloem, ☐Karwijvarkenskervel,☐Klavervreter, ☒Kleine 

ratelaar, ☐Knolboterbloem, ☒Knolsteenbreek, 

☒Knoopkruid s.l., ☐Kraailook, ☐Margriet, 

☐Muskuskaasjeskruid, ☐Naakte lathyrus, ☐Pastinaak, 

☒Rapunzelklokje, ☐Ruige leeuwentand, ☒Veldlathyrus, 

☐Veldsalie, ☐Vijfdelig kaasjeskruid, ☐Zachte haver 

relatieve bedekking: 

☒ � <30% ☐ ☺ 30-50% ☐☺☺ ≥50% 

 

aantal soorten: 

☐ � <7  ☒ ☺ ≥7 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

verticale structuur aanwezigheid van middelhoge (< 100 cm) en hoge grassen 

(>100 cm) 

hoge grassen:  ☒ ☺ <70% ☐ � ≥70% 

middelhoge grassen: ☐ � ≤5%  ☒ ☺ >5% 

dominantie van 

soorten 

aantal soorten (incl sleutelsoorten) met dominantie 

(bedekking ≥ 50%) 

  ☒ ☺ 0  ☐ � ≥1 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

eutrofiëring Gewone hoornbloem, Kruipende boterbloem, Raaigras, 

Veldzuring, Witbol, Witte klaver 

☒☺ ≤30%  ☐� >30% 

vergrassing, incl. 

vervilting  

Gewoon struisriet, Fioringras, Gewoon timoteegras, 

Glanshaver, Grote vossenstaart, Kropaar, Kweek, Raaigras, 

Rietgras, Rietzwenkgras, Ruige zegge, Ruw beemdgras, Smele 

☒☺ ≤50%  ☐� >50% 

verruiging, incl. 

ruderalisering 

Akkerdistel, Akkerwinde, Basterdwederik, Bijvoet, 

Boerenwormkruid, Grote brandnetel, Heermoes, Hondsdraf, 

Jakobskruiskruid, Kleefkruid, Kruldistel, Krulzuring, Melkdistel, 

Paardenbloem, Ridderzuring, Speerdistel, Vogelmuur, 

Zevenblad 

☒☺☺ ≤10% ☐☺ 10-30% ☐� >30% 

verbossing  bedekking boom- of struiksoorten> 2m, exclusief bramen 

 

☒☺☺ ≤5% ☐☺ 5-10% ☐� >10% 

verbraming bedekking bramen 

 

☒☺☺ ≤5%  ☐☺ 5-10% ☐� >10% 

strooisellaag bedekking van plekken waar het dood organisch materiaal 

een meer dan 1 cm dikke laag vormt 

☒☺☺ ≤5% ☐☺ 5-10% ☐� >10% 

 

 



 

 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling graslanden 

– Europees te beschermen habitat 6510, subtype 

glanshavergraslanden (6510_hu) en subtype 

glanshavergraslanden met Grote pimpernel (6510_hus) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets 

 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht nr beheereenheid helling 

 

 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  
☐Aardaker, ☐Beemdkroon, ☐Beemdooievaarsbek, 

☐Bevertjes, ☐Gele morgenster ,☐Geoorde zuring, 

☐Gewone vogelmelk, ☐Glad walstro, ☐Goudhaver, 

☐Graslathyrus, ☐Groot streepzaad, ☐Grote bevernel, 

☐Grote pimpernel, ☐Gulden boterbloem, ☐Gulden 

sleutelbloem, ☐Karwijvarkenskervel,☐Klavervreter, ☐Kleine 

ratelaar, ☐Knolboterbloem, ☐Knolsteenbreek, 

☐Knoopkruid s.l., ☐Kraailook, ☐Margriet, 

☐Muskuskaasjeskruid, ☐Naakte lathyrus, ☐Pastinaak, 

☐Rapunzelklokje, ☐Ruige leeuwentand, ☐Veldlathyrus, 

☐Veldsalie, ☐Vijfdelig kaasjeskruid, ☐Zachte haver 

relatieve bedekking: 

☐ � <30% ☐ ☺ 30-50% ☐☺☺ ≥50% 

 

aantal soorten: 

☐ � <7  ☐ ☺ ≥7 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

verticale structuur aanwezigheid van middelhoge (< 100 cm) en hoge grassen 

(>100 cm) 

hoge grassen:  ☐ ☺ <70% ☐ � ≥70% 

middelhoge grassen: ☐ � ≤5%  ☐ ☺ >5% 

dominantie van 

soorten 

aantal soorten (incl sleutelsoorten) met dominantie 

(bedekking ≥ 50%) 

  ☐ ☺ 0  ☐ � ≥1 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

eutrofiëring Gewone hoornbloem, Kruipende boterbloem, Raaigras, 

Veldzuring, Witbol, Witte klaver 

☐☺ ≤30%  ☐� >30% 

vergrassing, incl. 

vervilting  

Gewoon struisriet, Fioringras, Gewoon timoteegras, 

Glanshaver, Grote vossenstaart, Kropaar, Kweek, Raaigras, 

Rietgras, Rietzwenkgras, Ruige zegge, Ruw beemdgras, Smele 

☐☺ ≤50%  ☐� >50% 

verruiging, incl. 

ruderalisering 

Akkerdistel, Akkerwinde, Basterdwederik, Bijvoet, 

Boerenwormkruid, Grote brandnetel, Heermoes, Hondsdraf, 

Jakobskruiskruid, Kleefkruid, Kruldistel, Krulzuring, Melkdistel, 

Paardenbloem, Ridderzuring, Speerdistel, Vogelmuur, 

Zevenblad 

☐☺☺ ≤10% ☐☺ 10-30% ☐� >30% 

verbossing  bedekking boom- of struiksoorten> 2m, exclusief bramen 

 

☐☺☺ ≤5% ☐☺ 5-10% ☐� >10% 

verbraming bedekking bramen 

 

☐☺☺ ≤5%  ☐☺ 5-10% ☐� >10% 

strooisellaag bedekking van plekken waar het dood organisch materiaal 

een meer dan 1 cm dikke laag vormt 

☐☺☺ ≤5% ☐☺ 5-10% ☐� >10% 

 

 



 

 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling graslanden 

– Europees te beschermen habitat 6510, subtype kalkrijk 

kamgrasland (6510_huk) 

ANB-00-jjmmdd 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets 

 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht nr beheereenheid bult, marjolein 

 

 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  
☐ Aardbeiganzerik, ☐  Aarddistel, ☐  Beemdkroon, 

☐  Bevertjes, ☐  Driedistel, ☐  Duifkruid, ☐  Geelhartje, 

☐  Gevinde kortsteel, ☐  Gewone agrimonie, ☐  Goudhaver, 

☐  Grote tijm,  ☐  Gulden sleutelbloem, ☐  Kattedoorn, 

☐  Kleine bevernel, ☐  Kleine pimpernel, 

☐  Knolboterbloem, ☐  Kruipend stalkruid ☐  Ruige 

leeuwentand, ☐  Ruige weegbree, ☐  Voorjaarszegge, 

☒  Wilde marjolein, ☐  Zachte haver, ☐  Zeegroene zegge 

relatieve bedekking: 

☒ � <30% ☐ ☺ 30-50% ☐☺☺ ≥50% 

aantal soorten:   

☒ � <5   ☐ ☺ ≥5 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

levensvormen Bedekking wortel- en stengelrozetplanten: Aarddistel, Ruige 

leeuwentand, Gulden sleutelbloem, Driedistel, Beemdkroon, 

Ruige weegbree, Knolboterbloem, Kleine pimpernel, 

Duifkruid, Gewoon biggenkruid, Madeliefje 

☒ � <10% ☐ ☺ ≥10%              

dominantie van 

soorten 

 aantal soorten (incl sleutelsoorten) met dominantie 

(bedekking ≥ 50%) 

☐ ☺ 0  ☒ � ≥1 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

eutrofiëring Gewone hoornbloem, Kruipende boterbloem, Raaigras, 

Veldzuring, Witbol, Witte klaver 

☒☺ ≤30%  ☐� >30% 

vergrassing, incl. 

vervilting  

Gewoon struisriet, Fioringras, Gevinde kortsteel, Gewoon 

timoteegras, Glanshaver, Kropaar, Kweek, Rietzwenkgras, 

Ruige zegge, Ruw beemdgras, Smele 

☒☺ ≤50%  ☐� >50% 

verruiging, incl. 

ruderalisering 

Akkerdistel, Bijvoet, Boerenwormkruid, Grote brandnetel, 

Jakobskruiskruid, Kleefkruid, Kruldistel, Krulzuring, Melkdistel, 

Paardenbloem, Ridderzuring, Speerdistel 

☐☺☺ ≤10% ☒☺ 10-30% ☐� >30% 

verbossing  bedekking boom- of struiksoorten> 2m, exclusief Bramen en 

Bosrank 

 

☐☺☺ ≤5% ☒☺ 5-10% ☐� >10% 

verbraming bedekking bramen en/of Bosrank 

 

☒☺☺ ≤5% ☐☺ 5-10% ☐� >10% 

strooisellaag bedekking van plekken waar het dood organisch materiaal 

een meer dan 1 cm dikke laag vormt 

☒☺☺ ≤5% ☐☺ 5-10% ☐� >10% 

 



 

 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling graslanden 

– regionaal belangrijk biotoop rbbhc 

dotterbloemgraslanden 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets 

 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht nr beheereenheid Sint-Lucia, hooiland, Smekke 

 

 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  
☐ Adderwortel, ☐Blauwe knoop, ☒ Bosbies, ☒ Brede 

orchis, ☒ Dotterbloem,  ☒ Echte koekoeksbloem, 

☐ Gevlekte orchis, ☐ Gevleugeld hertshooi, ☐ Grote 

ratelaar, ☐ Hazenzegge, ☐ Kruipend zenegroen, ☒ Lidrus, 

☒ Moerasrolklaver, ☒ Moerasstreepzaad,  

☒ Moerasvergeet-mij-nietje, ☐ Moesdistel, ☐ Paddenrus, 

☐ Ruw walstro, ☐ Ruwe smele, ☐ Schildereprijs, ☒ Slanke 

sleutelbloem, ☐ Tormentil, ☒ Trosdravik, ☒ Tweerijige 

zegge, ☒ Veldrus, ☐ Wilde bertram 

relatieve bedekking: 

☐ � <30% ☒ ☺ ≥30% 

aantal soorten:  

☐ � <7   ☒ ☺ ≥7 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen bedekking van alle grassen (excl. Schijngrassen) ☒☺ ≤50%  ☐� >50% 

(co)dominantie van 

soorten 

(co)dominantie = één of twee soorten met gezamenlijke 

bedekking ≥ 70% 

☒☺ afwezig ☐� aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging  Echte valeriaan, Gewone berenklauw, Gewone engelwortel, 

Gewone smeerwortel, Grote kattenstaart, Haagwinde, Harig 

wilgenroosje, Kale jonker, Koninginnenkruid, Kropaar, 

Melkeppe, Moerasspirea, Riet 

☒☺ ≤10%  ☒� >10% 

eutrofiëring Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Liesgras 
☒☺ ≤5%  ☐� >5% 

vernatting Egelboterbloem, Fioringras, Geknikte vossenstaart, 

Mannagras, Moerasstruisgras, Rietgras, Ruige zegge 

☒☺ ≤10%  ☐� >10% 

intensief gebruik Engels raaigras, Gewoon timoteegras, Grote weegbree, 

Kruipende boterbloem, Madeliefje, Witte klaver 

☒☺ ≤10%  ☐� >10% 

ruderalisering Akkerdistel, Blaartrekkende boterbloem, Grote weegbree, 

Heermoes, Kluwenzuring, Kruldistel, Krulzuring, Ridderzuring, 

Speerdistel, Tandzaad, Waterpeper, Zachte dravik 

☒☺ ≤10%  ☐� >10% 

pollenvormende 

russen 

Biezenknoppen, Pitrus, Zeegroene rus ☒☺ ≤10%  ☐� >10% 

verbossing Bedekking boom- of struiksoorten > 1m inclusief bramen ☒☺ ≤5%  ☐� >5% 

 



 

 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling graslanden 

– regionaal belangrijk biotoop rbbhc 

dotterbloemgraslanden 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets 

 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht nr beheereenheid Denonville, elzenbos 

 

 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  
☐ Adderwortel, ☐Blauwe knoop, ☒ Bosbies, ☒ Brede 

orchis, ☒ Dotterbloem,  ☒ Echte koekoeksbloem, 

☐ Gevlekte orchis, ☐ Gevleugeld hertshooi, ☐ Grote 

ratelaar, ☐ Hazenzegge, ☐ Kruipend zenegroen, ☒ Lidrus, 

☒ Moerasrolklaver, ☐ Moerasstreepzaad,  

☒ Moerasvergeet-mij-nietje, ☒ Moesdistel, ☐ Paddenrus, 

☐ Ruw walstro, ☐ Ruwe smele, ☐ Schildereprijs, ☐ Slanke 

sleutelbloem, ☐ Tormentil, ☐ Trosdravik, ☐ Tweerijige 

zegge, ☒ Veldrus, ☐ Wilde bertram 

relatieve bedekking: 

☒ � <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:  

☐ � <7   ☒ ☺ ≥7 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen bedekking van alle grassen (excl. Schijngrassen) ☒☺ ≤50%  ☐� >50% 

(co)dominantie van 

soorten 

(co)dominantie = één of twee soorten met gezamenlijke 

bedekking ≥ 70% 

☒☺ afwezig ☐� aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging  Echte valeriaan, Gewone berenklauw, Gewone engelwortel, 

Gewone smeerwortel, Grote kattenstaart, Haagwinde, Harig 

wilgenroosje, Kale jonker, Koninginnenkruid, Kropaar, 

Melkeppe, Moerasspirea, Riet 

☐☺ ≤10%  ☒� >10% 

eutrofiëring Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Liesgras 
☒☺ ≤5%  ☐� >5% 

vernatting Egelboterbloem, Fioringras, Geknikte vossenstaart, 

Mannagras, Moerasstruisgras, Rietgras, Ruige zegge 

☐☺ ≤10%  ☒� >10% 

intensief gebruik Engels raaigras, Gewoon timoteegras, Grote weegbree, 

Kruipende boterbloem, Madeliefje, Witte klaver 

☒☺ ≤10%  ☐� >10% 

ruderalisering Akkerdistel, Blaartrekkende boterbloem, Grote weegbree, 

Heermoes, Kluwenzuring, Kruldistel, Krulzuring, Ridderzuring, 

Speerdistel, Tandzaad, Waterpeper, Zachte dravik 

☒☺ ≤10%  ☐� >10% 

pollenvormende 

russen 

Biezenknoppen, Pitrus, Zeegroene rus ☒☺ ≤10%  ☐� >10% 

verbossing Bedekking boom- of struiksoorten > 1m inclusief bramen ☐☺ ≤5%  ☒� >5% 

 



 

 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling graslanden 

– regionaal belangrijk biotoop rbbkam kamgraslanden 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets 

 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht nr beheereenheid Kasteelpark 

 

 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  
☐ Gewone brunel, ☐ Gewoon timoteegras, ☐ Kamgras,  

☐ Knopig doornzaad, ☐ Madeliefje, ☐ Tijmereprijs,  

☐ Veldgerst, ☐ Vertakte leeuwentand, ☐ Wilde peterselie 

geen indicator bij kwaliteitsbeoordeling, 

dit zijn wel kenmerkende soorten van het graslandtype 

totaal aantal 

soorten 

aantal soorten hogere planten 
aantal soorten in een vlak van 5 x 5m: 

☐ �<20  ☐ ☺≥20 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen bedekking van alle grassen (excl. schijngrassen) ☐☺ ≤70%  ☐ �>70% 

(co)dominantie van 

soorten 

(co)dominantie = één of twee soorten met gezamenlijke 

bedekking ≥ 70% 

☐☺ afwezig ☐ � aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone berenklauw, Gewone engelwortel, Gewone 

smeerwortel, Grote kattenstaart, Haagwinde, Kale jonker, 

Kropaar, Liesgras, Moerasspirea, Riet, Rietgras 

☐☺ ≤10%  ☐� >10% 

intensief gebruik  Engels raaigras, Gewoon timoteegras, Kruipende boterbloem, 

Witte klaver 
☐☺ ≤30%  ☐� >30% 

eutrofiëring Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid 
☐☺ ≤5%  ☐� >5% 

vernatting Egelboterbloem, Fioringras, Geknikte vossenstaart, 

Mannagras, Moerasstruisgras 

☐☺ ≤10%  ☐� >10% 

ruderalisering Akkerdistel, Behaarde boterbloem, Boerenwormkruid, Grote 

weegbree, Heermoes, Italiaans raaigras, Jakobskruiskruid, 

Kluwenzuring, Krulzuring, Kweek, Mannagras, Paardenbloem 

), Ridderzuring, Ruige zegge, Speerdistel, Straatgras, Tengere 

rus, Vogelmuur, Waterpeper, Zachte dravik 

☐☺ ≤10%  ☐� >10% 

pollenvormende 

russen 

Biezenknoppen, Pitrus, Zeegroene rus ☐☺ ≤10%  ☐� >10% 

verbossing Bedekking alle boom- of struiksoorten>1m incl. bramen 
☐☺ ≤5%  ☐� >5% 

 



 

 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling moerassen 

– Europees te beschermen habitat 7140, subtype basenrijk 

trilveen met Ronde zegge (7140_base) 

ANB-00-jjmmdd 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets 

 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht nr beheereenheid hooiland 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten 

hogere planten 

☐ Draadzegge, ☐ Groenknolorchis, ☒ Holpijp, ☐ Kleine 

valeriaan, ☐ Loos blaasjeskruid, ☐ Moeraskartelblad, ☐ 

Moerasvaren, ☐ Parnassia, ☐ Plat blaasjeskruid, ☐ Ronde 

zegge, ☐ Slank wollegras, ☒ Snavelzegge, ☐ Waterdrieblad 

bedekking:  

☒ � <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal sleutelsoorten (inclusief mossen): 

☒ � <5  ☐ ☺ ≥5 

 

sleutelsoorten 

mossen 

☐ Echt vetmos, ☐ Geveerd sikkelmos, ☐ Gevind 

moerasvorkje, ☐ Groen schorpioenmos, 

☐ Kwelviltsterrenmos, ☐ Purper schorpioenmos, 

☐ Reuzenpuntmos, ☐ Rood schorpioenmos, ☐ Sparrig 

veenmos, ☐ Sterrengoudmos, ☐ Trilveenveenmos, 

☐ Veenknikmos, ☐ Vierkantsmos 

 
 3. Structuurkenmerken 

horizontale 

structuur 

mate van aanwezigheid van drijflaag en open water in de 

habitatvlek, of grenzend aan habitatvlek: alleen te 

beoordelen in drijftilvegetaties  

☐☺☺ habitatvlek grenst aan open water 

☐☺☺ ≥10% open water in habitatvlek 

☐anders 

moslaag bedekking mossen (exclusief Haarmos) ☐� <10%   ☒☺ >10% 

dominantie van 1 

soort 

bedekking van de meest voorkomende soort ☒☺☺ ≤50% ☐☺ 50 - 70% ☐�≥ 70% 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verbossing  bedekking boom- of struiksoorten, uitgezonderd Gagel  ☒☺☺ ≤5% ☐☺ 5-10% ☐� >10%  

verzuring Gewimperd veenmos, Gewoon veenmos, Hakig veenmos, 

Moerasviooltje, Roodviltmos, Veenpluis, Wilde gagel, 

Zompzegge, Zwarte zegge 

☒☺ ≤10%  ☐� >10% 

vergrassing   Hennegras, Pijpenstrootje, Struisgras ☒☺ ≤10%  ☐� >10% 

vermossing bedekking Haarmossen ☐☺ ≤10%  ☒� >10% 

strooisellaag bedekking van plekken waar dood organisch materiaal een 

meer dan 1 cm dikke laag vormt. 

☐☺☺ ≤10% ☒☺ 10-30% ☐� >30% 

verruiging Grote kattenstaart, Koninginnenkruid, Moerasspirea, 

Moeraszegge, Oeverzegge, Pluimzegge, Riet, Scherpe zegge, 

Stijve zegge, Vederdistel 

☒☺ ≤30%  ☐� >30% 

eutrofiëring Eendekroos, Gele lis, Grote brandnetel, Grote lisdodde, Harig 

wilgenroosje, Kruipende boterbloem, Pitrus, Rietgras, 

Vlotgras, Wolfspoot 

☒☺ ≤10%  ☐� >10% 

invasieve exoten Boheemse duizendknoop, Bonte gele dovenetel, Canadese 

guldenroede, Douglaspluimspirea, Japanse duizendknoop, 

Reuzenbalsemien, Reuzenberenklauw, Sachalinse 

duizendknoop, Schijnaardbei 

☒☺ 0%  ☐� >0% 

structuur zichtbare tekenen van brand, spoorvorming door voer-

/werktuigen, vertrappeling en overbetreding) 

☒☺☺ ≤ 1% ☐☺ 1-10% ☐� >10%    

 



 

 

 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling ruigten en 

pioniervegetaties – Europees te beschermen habitat 6430, 

subtype moerasspireaverbond (6430_hf) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets 

 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht nr beheereenheid Denonville, hooiland, elzenbos 

 

 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  
☐Adderwortel, ☒Bosbies, ☒Dagkoekoeksbloem, 

☐Dodemansvingers, ☐Donzige klit, ☒Echte valeriaan, 

☐Gevlekte dovenetel, ☒Gewone engelwortel, ☐Groot 

hoefblad, ☒Grote kattenstaart, ☒Harig wilgenroosje, 

☐Heksenmelk, ☐Kleine kaardenbol, ☐Lange ereprijs, 

☐Moerasandoorn, ☐Moerasbeemdgras, 

☐Moerasooievaarsbek, ☒Moerasspirea, ☒Moeraszegge, 

☒Moesdistel, ☐Poelruit, ☐Reuzenpaardenstaart, 

☐Rivierkruiskruid, ☒Watermuur, ☐Zomerklokje 

bedekking sleutelsoorten: 

☒ � <50% ☐ ☺ ≥50% 

aantal sleutelsoorten: 

☐ � <5  ☒ ☺ ≥5 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen bedekking van grassen, uitgezonderd Riet en Rietgras ☒ � < 10% ☐ ☺ ≥10%                

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging incl. 

ruderalisering 

Akkerdistel, Braam, Grote brandnetel, Heermoes, Kruldistel, 

Kweek, Liesgras, Ridderzuring, Rietgras 
☒☺ ≤30%  ☐� >30% 

verbossing  bedekking boom- of struiksoorten> 2m, exclusief bramen 

 

☒☺ ≤30%  ☐� >30% 

invasieve exoten Aardpeer, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Aster, 

Boheemse duizendknoop, Bonte gele dovenetel, Canadese 

guldenroede, Douglaspluimspirea, Hemelboom, Japanse 

duizendknoop, Late guldenroede, Pontische rododendron, 

Reuzenbalsemien, Reuzenberenklauw, Robinia, Sachalinese 

duizendknoop, Schijnaardbei, Vlinderstruik, Witte spirea 

☒☺ 0%  ☐� >0% 

 



 

 

 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling ruigten en 

pioniervegetaties – regionaal belangrijk biotoop rbbhf 

moerasspirearuigten 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets 

 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht nr beheereenheid Denonville, hooiland, elzenbos 

 

 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  
☐ Adderwortel, ☐ Blauw glidkruid, ☐ Bosbies, 

☐ Dotterbloem, ☐Echte valeriaan, ☐ Gele lis,  

☐ Gevleugeld helmkruid, ☐Gevleugeld hertshooi,  

☐ Gewone engelwortel, ☐ Gewone smeerwortel, ☐ Grote 

kattenstaart, ☐ Grote wederik, ☐Harig wilgenroosje, 

☐Kale jonker, ☐ Koninginnenkruid, ☐ Lidrus, 

☐ Moerasandoorn, ☐Moerasbeemdgras,  

☐ Moeraskruiskruid, ☐ Moerasspirea, ☐Moesdistel,  

☐ Poelruit, ☐ Reuzenpaardenstaart, ☐ Rietgras,  

☐ Veldlathyrus, ☐ Vogelwikke, ☐ Watermuur,  

☐ Waterpeper, ☐ Zilt torkruid, ☐ Zomerklokje 

bedekking sleutelsoorten: 

☐ � <50% ☐ ☺ ≥50% 

aantal sleutelsoorten: 

☐ � <4  ☐ ☺ ≥4 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen Bedekking van alle grassen (excl. Schijngrassen en Riet) ☐☺ ≤50%  ☐� >50% 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

eutrofiëring  Bitterzoet, Grote brandnetel, Haagwinde, Hondsdraf, 

Kleefkruid, Zevenblad 
☐☺ ≤30%  ☐� >30% 

ruderalisering  Akkerdistel, Heermoes, Kluwenzuring, Krulzuring, Perzikkruid, 

Ridderzuring, Ruige zegge, Speerdistel, Vogelmuur, 

Waterpeper, Witte dovenetel 

☐☺ ≤10%  ☐� >10% 

verdroging Engels raaigras, Fluitenkruid, Geel nagelkruid, Gewone 

berenklauw, Gewone hennepnetel, Gewone hoornbloem, 

Glanshaver, Kropaar, Robertskruid, Struisriet, Witte klaver 

☐☺ ≤10%  ☐� >10% 

invasieve exoten Aardpeer, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Aster, 

Boheemse duizendknoop, Bonte gele dovenetel, Canadese 

guldenroede, Douglaspluimspirea, Hemelboom, Japanse 

duizendknoop, Pontische rododendron, Reuzenbalsemien, 

Reuzenberenklauw, Robinia, Sachalinse duizendknoop, 

Schijnaardbei, Vlinderstruik, Witte spirea 

☐☺ ≤5%  ☐� >5% 

pollenvormende 

russen 

Biezenknoppen, Pitrus, Zeegroene rus 
☐☺ ≤10%  ☐� >10% 

verbossing bedekking alle boom- of struiksoorten > 1m exclusief bramen 

en gewenste opslag. 
☐☺ ≤5%  ☐� >5% 

 



 

 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling graslanden – 

Europees te beschermen habitat 6410, subtype  blauwgraslanden 

(6410_mo) en basenarme blauwgraslanden, incl. veldrusassociatie 

(6410_ve) 

ANB-00-jjmmdd 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht nr beheereenheid hooiland 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  
☐ Addertong, ☐ Betonie, ☒ Bevertjes, ☐ Blauwe knoop, 

☒ Blauwe zegge, ☐ Bleke zegge, ☐ Blonde zegge, 

☐ Bosorchis, ☒ Brede orchis, ☐ Geelgroene zegge, 

☐ Gevlekte orchis, ☐ Grote muggenorchis, ☐ Herfsttijloos, 

☐ Karwijselie, ☐ Klein glidkruid, ☐ Kleine schorseneer, 

☐ Kleine valeriaan, ☐ Klimopklokje, ☐ Klokjesgentiaan, 

☐ Kranskarwij, ☐ Kruipganzerik, ☐ Melkeppe,  

☐ Moerasstreepzaad, ☐ Moerasviooltje,  

☐ Moeraswespenorchis,  ☐ Paddenrus, ☐ Parnassia, 

☐Pijpenstrootje, ☒ Ruw walstro, ☐ Spaanse ruiter, 

☐ Teer guichelheil, ☐ Tormentil, ☐ Veelbloemige veldbies, 

☐ Vleeskleurige orchis,  ☐ Vlozegge, ☐ Welriekende 

nachtorchis, ☐ Zaagblad, ☐ Zeegroene zegge 

relatieve bedekking, exclusief Pijpenstrootje :  

☒ � <10%  ☐ ☺ 10%- 30% ☐ ☺☺≥30%      

aantal soorten :  

 ☒ � <5      ☐ ☺ ≥5 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

levensvormen Bedekking van schijngrassen lager dan 50 cm, excl.  

Moeraszegge, Scherpe zegge, Oeverzegge, Stijve zegge, 

Pluimzegge, Ruige zegge, ¨Pitrus, Veldrus, Biezeknoppen 

☒� <10%  ☐☺≥10% 

 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

eutrofiëring Gewone hoornbloem, Kruipende boterbloem, Raaigras, 

Veldzuring, Witbol, Witte klaver 

☒☺☺ ≤5%  ☐☺ 5-10% ☐� >10% 

vergrassing, incl. 

vervilting  

Beemdgras, Biezenknoppen, Fioringras, Gewoon struisriet, 

Gewoon timoteegras, Glanshaver, Hennegras, Kropaar, 

Kweek, Pijpenstrootje, Rietgras, Rietzwenkgras, Rood 

zwenkgras, Smele 

☒☺ ≤50%  ☐� >50% 

verruiging, incl. 

ruderalisering 

Akkerdistel, Bijvoet, Boerenwormkruid, Gewone engelwortel, 

Grote brandnetel, Grote kattenstaart, Grote wederik, Harig 

wilgenroosje, Jakobskruiskruid, Kale jonker, Kleefkruid, 

Koninginnenkruid, Kruldistel, Krulzuring, Melkdistel, 

Melkeppe, Moerasspirea, Paardenbloem, Pitrus, 

Ridderzuring, Speerdistel 

 ☐☺☺ ≤5% ☒☺ 5-10%  ☐� >10% 

verbossing  bedekking alle boom- of struiksoorten>2m, excl. Bramen ☒☺☺ ≤5% ☐☺ 5-10% ☐� >10% 

verbraming Braam ☒☺☺ ≤5% ☐☺ 5-10% ☐� >10% 

strooisellaag bedekking van plekken waar het dood organisch materiaal 

een meer dan 1 cm dikke laag vormt 

☐☺☺ ≤5% ☒☺ 5-10% ☐� >10% 

vermossing bedekking Gewoon haakmos, Haarmos, Klauwtjesmos 
☒☺ ≤30%  ☐� >30% 

vernatting Egelboterbloem, Moerassikkelmos, Moeraszegge, 

Oeverzegge, Pluimzegge, Riet, Ruige zegge, Scherpe zegge, 

Stijve zegge, Waternavel 

☒☺ ≤30%  ☐� >30% 

verdroging Gewone veldbies, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, 

Rood zwenkgras, Veldbeemdgras 

☒☺ ≤30%  ☐� >30% 

verzuring Moerasstruisgras, Veenpluis, Zwarte zegge, Veenmos excl. 

basifiele soorten 

☒☺ ≤30%  ☐� >30% 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of 

terrein 
Snoekengracht oppervlakte 10440 

 inventarisatie-eenheid Bossen De Neeff (midden) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Va  91E0_va  100 

 eenheid 2  +pop  gh        

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%  

   B naakte bodem HB moslaag 

 HB kruidlaag, inclusief jonge 

bomen en struiken 

(hoogte <2m). 

Vul vraag 4-5 in. 

HB struiklaag inclusief bomen 

(hoogte > 2m en diameter 

<14cm).  

Vul vraag 6 in. 

 

D boomlaag (diameter >14cm).  

 Vul vraag 7-14 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Grote brandnetel, Hondsdraf, Speenkruid, vlekgewijs Slanke sleutelbloem, Muskuskruid, Moesdistel, Moeraszegge, 

Dotterbloem 

5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Zwarte els  Hazelaar                      

 bedekkingsklasse:   T  WT                      
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 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Zwarte els  Hazelaar  Sleedoorn  Gewone vlier        

 bedekkingsklasse:   B  B  WT  WT        

 opmerkingen:       

 
7 Wat is de huidige beheervorm? 

 ☒ hooghout. Ga naar vraag 9. 
☐ hakhout. Ga naar vraag 8. 

☐ middelhout. Ga naar vraag 8. 

 
8 Omschrijf de soorten in het hakhout. Bij middelhout: geef ook de soorten overstaanders en het aantal ervan per ha. 

 soorten hakhout:       soorten overstaanders 

(middelhout): 

      

 aantal overstaanders per ha: 
☐ 0/ha 

☐ >10/ha.  

  ☐ 10-50/ha.  
☐ > 50/ha  

 
9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag (diameter > 14cm)? 

 
☐ stamsgewijs 

☐ groepsgewijs 
☒ homogeen (met 1 dominante boomsoort) 

 
10 Is het omslagpunt bereikt?  

Optioneel: Vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte 

van de totaal te verwachten boomhoogte. 

 
☐ takvrije stam < 1/4 

☐ takvrije stam tussen 1/4 en 2/5 
☐ takvrije stam > 2/5 ☐ niet van toepassing 

 
11 Wat is de bestandsdichtheid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m2/ha). Tel hierbij het 

staand dood hout mee. 

 
☐ G<20 

☐ 20<G<30 
☐ 30<G<40 

☐ G>40 

 
12 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm), schat de bedekking en noteer de gemiddelde diameter.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Zwarte els                             

 bedekkingsklasse:  D                             

 gemiddelde diameter (cm):  20 cm                             

 opmerkingen (kwaliteit, 

vitaliteit, gebreken): 

Populierenaanplant niet meegerekend. 

 
13 Zijn er toekomstbomen aangeduid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. 

 
☐ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        

 
14 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen 

Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter. 

 aandeel dood hout: 
☒ � < 1 dode boom per 25 

bomen 
☐ ☺ 1 dode boom per 10 à 

25 bomen 
☐ ☺☺ > 1 dode boom per 10 

bomen 

 aantal dikke dode bomen 

(diameter>40cm, liggend en 

staand, per ha): 

☒ �  0 
☐ ☺ 1-2 

☐ ☺☺ ≥ 3 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of 

terrein 
Snoekengracht oppervlakte 13100 

 inventarisatie-eenheid Bossen De Neeff (noord) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Va  91E0_va  100 

 eenheid 2  +pop  gh        

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%  

   B naakte bodem D moslaag 

 D kruidlaag, inclusief jonge 

bomen en struiken 

(hoogte <2m). 

Vul vraag 4-5 in. 

D struiklaag inclusief bomen 

(hoogte > 2m en diameter 

<14cm).  

Vul vraag 6 in. 

 

HB boomlaag (diameter >14cm).  

 Vul vraag 7-14 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Grote brandnetel, Speenkruid, Hondsdraf, vleksgewijs Slanke sleutelbloem, Muskuskruid, Speenkruid, Moesdistel ; 

Moeraszegge, Dotterbloem 

5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Zwarte els  Schietwilg                      

 bedekkingsklasse:   B  B                      
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 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Schietwilg  Zwarte els  Vlier  Sleedoorn        

 bedekkingsklasse:   KB  KB  B  WT        

 opmerkingen:       

 
7 Wat is de huidige beheervorm? 

 ☒ hooghout. Ga naar vraag 9. 
☐ hakhout. Ga naar vraag 8. 

☐ middelhout. Ga naar vraag 8. 

 
8 Omschrijf de soorten in het hakhout. Bij middelhout: geef ook de soorten overstaanders en het aantal ervan per ha. 

 soorten hakhout:       soorten overstaanders 

(middelhout): 

      

 aantal overstaanders per ha: 
☐ 0/ha 

☐ >10/ha.  

  ☐ 10-50/ha.  
☐ > 50/ha  

 
9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag (diameter > 14cm)? 

 
☐ stamsgewijs 

☒ groepsgewijs 
☐ homogeen (met 1 dominante boomsoort) 

 
10 Is het omslagpunt bereikt?  

Optioneel: Vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte 

van de totaal te verwachten boomhoogte. 

 
☐ takvrije stam < 1/4 

☐ takvrije stam tussen 1/4 en 2/5 
☐ takvrije stam > 2/5 ☐ niet van toepassing 

 
11 Wat is de bestandsdichtheid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m2/ha). Tel hierbij het 

staand dood hout mee. 

 
☐ G<20 

☐ 20<G<30 
☐ 30<G<40 

☐ G>40 

 
12 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm), schat de bedekking en noteer de gemiddelde diameter.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Zwarte els  Schietwilg                      

 bedekkingsklasse:  HB  HB                      

 gemiddelde diameter (cm):  20 cm  30 cm                      

 opmerkingen (kwaliteit, 

vitaliteit, gebreken): 

Populierenaanplant niet meegerekend 

 
13 Zijn er toekomstbomen aangeduid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. 

 
☐ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        

 
14 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen 

Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter. 

 aandeel dood hout: 
☒ � < 1 dode boom per 25 

bomen 
☐ ☺ 1 dode boom per 10 à 

25 bomen 
☐ ☺☺ > 1 dode boom per 10 

bomen 

 aantal dikke dode bomen 

(diameter>40cm, liggend en 

staand, per ha): 

☒ �  0 
☐ ☺ 1-2 

☐ ☺☺ ≥ 3 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of 

terrein 
Snoekengracht oppervlakte 21532 

 inventarisatie-eenheid Bossen De Neeff (zuid) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Va°  91E0_va  90% 

 eenheid 2  Qa°  9160  10% 

 eenheid 3  +pop  gh        

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%  

   B naakte bodem B moslaag 

 HB kruidlaag, inclusief jonge 

bomen en struiken 

(hoogte <2m). 

Vul vraag 4-5 in. 

D struiklaag inclusief bomen 

(hoogte > 2m en diameter 

<14cm).  

Vul vraag 6 in. 

 

HB boomlaag (diameter >14cm).  

 Vul vraag 7-14 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Grote brandnetel, Hondsdraf, Robertskruid, Speenkruid, vleksgewijs Muskuskruid, Slanke sleutelbloem, Moesdistel, 

Gewone engelwortel 

5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Zwarte els  Hazelaar                 

 bedekkingsklasse:   T  T                      
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 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Zwarte els  Hazelaar  Vlier               

 bedekkingsklasse:   D  B  B               

 opmerkingen:       

 
7 Wat is de huidige beheervorm? 

 ☒ hooghout. Ga naar vraag 9. 
☐ hakhout. Ga naar vraag 8. 

☐ middelhout. Ga naar vraag 8. 

 
8 Omschrijf de soorten in het hakhout. Bij middelhout: geef ook de soorten overstaanders en het aantal ervan per ha. 

 soorten hakhout:       soorten overstaanders 

(middelhout): 

      

 aantal overstaanders per ha: 
☐ 0/ha 

☐ >10/ha.  

  ☐ 10-50/ha.  
☐ > 50/ha  

 
9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag (diameter > 14cm)? 

 
☐ stamsgewijs 

☐ groepsgewijs 
☒ homogeen (met 1 dominante boomsoort) 

 
10 Is het omslagpunt bereikt?  

Optioneel: Vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte 

van de totaal te verwachten boomhoogte. 

 
☐ takvrije stam < 1/4 

☐ takvrije stam tussen 1/4 en 2/5 
☐ takvrije stam > 2/5 ☐ niet van toepassing 

 
11 Wat is de bestandsdichtheid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m2/ha). Tel hierbij het 

staand dood hout mee. 

 
☐ G<20 

☐ 20<G<30 
☐ 30<G<40 

☐ G>40 

 
12 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm), schat de bedekking en noteer de gemiddelde diameter.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Zwarte els                             

 bedekkingsklasse:  HB                             

 gemiddelde diameter (cm):  15 cm                             

 opmerkingen (kwaliteit, 

vitaliteit, gebreken): 

Populierenaanplant niet meegerekend 

 
13 Zijn er toekomstbomen aangeduid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. 

 
☐ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        

 
14 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen 

Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter. 

 aandeel dood hout: 
☒ � < 1 dode boom per 25 

bomen 
☐ ☺ 1 dode boom per 10 à 

25 bomen 
☐ ☺☺ > 1 dode boom per 10 

bomen 

 aantal dikke dode bomen 

(diameter>40cm, liggend en 

staand, per ha): 

☒ �  0 
☐ ☺ 1-2 

☐ ☺☺ ≥ 3 



Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – standaardfiche bos  - pagina 3 van 4 

  



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris 

– standaardfiche bos 

ANB-00-190403 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 
Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of 
terrein 

Snoekengracht oppervlakte 4782 

 inventarisatie-eenheid Elzenbos (bos noord) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 
verlenging erkenning E-048 

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Va  91E0  100% 

 eenheid 2                      

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  
B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%  

   B naakte bodem B moslaag 

 HB kruidlaag, inclusief jonge 
bomen en struiken 
(hoogte <2m). 
Vul vraag 4-5 in. 

HB struiklaag inclusief bomen 
(hoogte > 2m en diameter 
<14cm).  
Vul vraag 6 in. 

 

HB boomlaag (diameter >14cm).  
 Vul vraag 7-14 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Grote brandnetel, Robertskruid, Hondsdraf, Speenkruid, vleksgewijs Groot heksenkruid, Moerasspirea, Moesdistel 

5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Witte els  Gewone 
esdoorn 

 Hazelaar  éénstijlige 
meidoorn 

 Es 

 bedekkingsklasse:   T  WT  WT  WT  WT 
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 opmerkingen: Verder ook nog wat Zwarte els 

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Witte els  Zwarte els  Es  Éénstijlige 
meidoorn 

 Gewone 
esdoorn 

 bedekkingsklasse:   B  B  T  WT  WT 

 opmerkingen:  

 
7 Wat is de huidige beheervorm? 

 ☐ hooghout. Ga naar vraag 9. 
☒ hakhout. Ga naar vraag 8. 

☒ middelhout. Ga naar vraag 8. 

 
8 Omschrijf de soorten in het hakhout. Bij middelhout: geef ook de soorten overstaanders en het aantal ervan per ha. 

 soorten hakhout: Witte els soorten overstaanders 
(middelhout): 

Es, Schietwilg en Zomereik 

 aantal overstaanders per ha: 
☐ 0/ha 

☐ >10/ha.  

  ☐ 10-50/ha.  
☐ > 50/ha  

 
9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag (diameter > 14cm)? 

 
☐ stamsgewijs 

☒ groepsgewijs 
☐ homogeen (met 1 dominante boomsoort) 

 
10 Is het omslagpunt bereikt?  

Optioneel: Vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte 

van de totaal te verwachten boomhoogte. 

 
☐ takvrije stam < 1/4 

☐ takvrije stam tussen 1/4 en 2/5 
☐ takvrije stam > 2/5 ☐ niet van toepassing 

 
11 Wat is de bestandsdichtheid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m2/ha). Tel hierbij het 

staand dood hout mee. 

 
☐ G<20 

☐ 20<G<30 
☐ 30<G<40 

☐ G>40 

 
12 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm), schat de bedekking en noteer de gemiddelde diameter.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Es  Witte els  Zwarte els  Schietwilg  Zomereik 

 bedekkingsklasse:  KB  B  B  B  WT 

 gemiddelde diameter (cm):  30  20  20  50  25 

 opmerkingen (kwaliteit, 
vitaliteit, gebreken): 

Verder ook nog een enkele Boswilg 

 
13 Zijn er toekomstbomen aangeduid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        

 
14 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen 

Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter. 

 aandeel dood hout: 
☒ � < 1 dode boom per 25 

bomen 
☒ ☺ 1 dode boom per 10 à 

25 bomen 
☐ ☺☺ > 1 dode boom per 10 

bomen 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 
Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of 
terrein 

Snoekengracht oppervlakte 38720 

 inventarisatie-eenheid Elzenbos (bos oost) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 
verlenging erkenning E-048 

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Vm  91E0  85 

 eenheid 2  Va  91E0  15 

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  
B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%  

   B naakte bodem B moslaag 

 HB kruidlaag, inclusief jonge 
bomen en struiken 
(hoogte <2m). 
Vul vraag 4-5 in. 

B struiklaag inclusief bomen 
(hoogte > 2m en diameter 
<14cm).  
Vul vraag 6 in. 

 

D boomlaag (diameter >14cm).  
 Vul vraag 7-14 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 grote brandnetel, hondsdraf, speenkruid, moerasspirea vleksgewijs maarts viooltje, slanke sleutelbloem, moesdistel, 
dotterbloem, holpijp, bosveldkers, moeraszegge, scherpe zegge, moerasstreepzaad, groot heksenkruid, grote muur 

5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Zwarte els  Hazelaar                      

 bedekkingsklasse:   T  T                      
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 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Zwarte els  Hazelaar  Gewone vlier  Éénstijlige 
meidoorn 

 Gewone 
esdoorn 

 bedekkingsklasse:   T  T  T  WT  WT 

 opmerkingen: Ook wilgen (grauwe x geoorde?) en Gewone vogelkers komen voor 

 
7 Wat is de huidige beheervorm? 

 ☒ hooghout. Ga naar vraag 9. 
☒ hakhout. Ga naar vraag 8. 

☒ middelhout. Ga naar vraag 8. 

 
8 Omschrijf de soorten in het hakhout. Bij middelhout: geef ook de soorten overstaanders en het aantal ervan per ha. 

 soorten hakhout: Zwarte els soorten overstaanders 
(middelhout): 

Es 

 aantal overstaanders per ha: 
☐ 0/ha 

☐ >10/ha.  

  ☒ 10-50/ha.  
☐ > 50/ha  

 
9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag (diameter > 14cm)? 

 
☐ stamsgewijs 

☐ groepsgewijs 
☒ homogeen (met 1 dominante boomsoort) 

 
10 Is het omslagpunt bereikt?  

Optioneel: Vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte 

van de totaal te verwachten boomhoogte. 

 
☐ takvrije stam < 1/4 

☐ takvrije stam tussen 1/4 en 2/5 
☐ takvrije stam > 2/5 ☐ niet van toepassing 

 
11 Wat is de bestandsdichtheid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m2/ha). Tel hierbij het 

staand dood hout mee. 

 
☐ G<20 

☐ 20<G<30 
☐ 30<G<40 

☐ G>40 

 
12 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm), schat de bedekking en noteer de gemiddelde diameter.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Zwarte els  Schietwilg  Es  Gewone esdoorn  Zomereik 

 bedekkingsklasse:  HB  KB  KB  WT  WT 

 gemiddelde diameter (cm):  15 cm  40 cm  40 cm  20 cm  40 cm 

 opmerkingen (kwaliteit, 
vitaliteit, gebreken): 

Zwarte els voormalig hakhout in stakenfase 

 
13 Zijn er toekomstbomen aangeduid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. 

 
☐ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        

 
14 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen 

Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter. 

 aandeel dood hout: 
☒ � < 1 dode boom per 25 

bomen 
☐ ☺ 1 dode boom per 10 à 

25 bomen 
☐ ☺☺ > 1 dode boom per 10 

bomen 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of 

terrein 
Snoekengracht oppervlakte 3287 

 inventarisatie-eenheid Elzenbos (bos west) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Vm  91E0  100% 

 eenheid 2                      

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%  

   WT naakte bodem T moslaag 

 HB kruidlaag, inclusief jonge 

bomen en struiken 

(hoogte <2m). 

Vul vraag 4-5 in. 

HB struiklaag inclusief bomen 

(hoogte > 2m en diameter 

<14cm).  

Vul vraag 6 in. 

 

HB boomlaag (diameter >14cm).  

 Vul vraag 7-14 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Scherpe zegge, Grote brandnetel, Riet, Hondsdraf, Speenkruid, vleksgewijs Dotterbloem, Bitterzoet 

5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Witte els  Zwarte els                      

 bedekkingsklasse:   B  WT                      
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 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Witte els  Zwarte els  Gelderse roos  Boswilg        

 bedekkingsklasse:   KB  KB  WT  WT        

 opmerkingen:       

 
7 Wat is de huidige beheervorm? 

 ☐ hooghout. Ga naar vraag 9. 
☒ hakhout. Ga naar vraag 8. 

☐ middelhout. Ga naar vraag 8. 

 
8 Omschrijf de soorten in het hakhout. Bij middelhout: geef ook de soorten overstaanders en het aantal ervan per ha. 

 soorten hakhout:       soorten overstaanders 

(middelhout): 

      

 aantal overstaanders per ha: 
☐ 0/ha 

☐ >10/ha.  

  ☐ 10-50/ha.  
☐ > 50/ha  

 
9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag (diameter > 14cm)? 

 
☐ stamsgewijs 

☐ groepsgewijs 
☒ homogeen (met 1 dominante boomsoort) 

 
10 Is het omslagpunt bereikt?  

Optioneel: Vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte 

van de totaal te verwachten boomhoogte. 

 
☐ takvrije stam < 1/4 

☐ takvrije stam tussen 1/4 en 2/5 
☐ takvrije stam > 2/5 ☐ niet van toepassing 

 
11 Wat is de bestandsdichtheid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m2/ha). Tel hierbij het 

staand dood hout mee. 

 
☐ G<20 

☐ 20<G<30 
☐ 30<G<40 

☐ G>40 

 
12 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm), schat de bedekking en noteer de gemiddelde diameter.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Witte els  Zwarte els  Schietwilg               

 bedekkingsklasse:  KB  KB  B               

 gemiddelde diameter (cm):  20  20  100               

 opmerkingen (kwaliteit, 

vitaliteit, gebreken): 

      

 
13 Zijn er toekomstbomen aangeduid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        

 
14 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen 

Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter. 

 aandeel dood hout: 
☒ � < 1 dode boom per 25 

bomen 
☒ ☺ 1 dode boom per 10 à 

25 bomen 
☐ ☺☺ > 1 dode boom per 10 

bomen 

 aantal dikke dode bomen 

(diameter>40cm, liggend en 

staand, per ha): 

☒ �  0 
☒ ☺ 1-2 

☐ ☺☺ ≥ 3 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of 

terrein 
Snoekengracht oppervlakte 3171 

 inventarisatie-eenheid Grote Kouter (populier) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Lsb  gh_lsb  85% 

 eenheid 2  prus  gh_prus  10% 

 eenheid 3  Sp  rbbsp  5% 

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%  

   HB naakte bodem B moslaag 

 B kruidlaag, inclusief jonge 

bomen en struiken 

(hoogte <2m). 

Vul vraag 4-5 in. 

D struiklaag inclusief bomen 

(hoogte > 2m en diameter 

<14cm).  

Vul vraag 6 in. 

 

D boomlaag (diameter >14cm).  

 Vul vraag 7-14 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Grote brandnetel, Hondsdraf 

5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Gewone vlier  Amerikaanse 

vogelkers 

 Grauwe abeel               

 bedekkingsklasse:   T  T  WT               
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 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Gewone vlier  Amerikaanse 

vogelkers 

 Sleedoorn  Boswilg  Grauwe abeel 

 bedekkingsklasse:   HB  B  WT  WT  WT 

 opmerkingen:       

 
7 Wat is de huidige beheervorm? 

 ☒ hooghout. Ga naar vraag 9. 
☐ hakhout. Ga naar vraag 8. 

☐ middelhout. Ga naar vraag 8. 

 
8 Omschrijf de soorten in het hakhout. Bij middelhout: geef ook de soorten overstaanders en het aantal ervan per ha. 

 soorten hakhout:       soorten overstaanders 

(middelhout): 

      

 aantal overstaanders per ha: 
☐ 0/ha 

☐ >10/ha.  

  ☐ 10-50/ha.  
☐ > 50/ha  

 
9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag (diameter > 14cm)? 

 
☐ stamsgewijs 

☐ groepsgewijs 
☒ homogeen (met 1 dominante boomsoort) 

 
10 Is het omslagpunt bereikt?  

Optioneel: Vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte 

van de totaal te verwachten boomhoogte. 

 
☐ takvrije stam < 1/4 

☐ takvrije stam tussen 1/4 en 2/5 
☒ takvrije stam > 2/5 ☐ niet van toepassing 

 
11 Wat is de bestandsdichtheid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m2/ha). Tel hierbij het 

staand dood hout mee. 

 
☒ G<20 

☐ 20<G<30 
☐ 30<G<40 

☐ G>40 

 
12 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm), schat de bedekking en noteer de gemiddelde diameter.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Canadapopulier  Grauwe abeel  Zwarte den  Zoete kers        

 bedekkingsklasse:  D  B  B  WT        

 gemiddelde diameter (cm):                                    

 opmerkingen (kwaliteit, 

vitaliteit, gebreken): 

      

 
13 Zijn er toekomstbomen aangeduid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:   

 
14 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen 

Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter. 

 aandeel dood hout: 
☒ � < 1 dode boom per 25 

bomen 
☐ ☺ 1 dode boom per 10 à 

25 bomen 
☐ ☺☺ > 1 dode boom per 10 

bomen 
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 aantal dikke dode bomen 

(diameter>40cm, liggend en 

staand, per ha): 

☒ �  0 
☐ ☺ 1-2 

☐ ☺☺ ≥ 3 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of 

terrein 
Snoekengracht oppervlakte 11721 

 inventarisatie-eenheid Kasteelpark (eikenbos) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Qa  9160  100 

 eenheid 2                      

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%  

         naakte bodem       moslaag 

 HB kruidlaag, inclusief jonge 

bomen en struiken 

(hoogte <2m). 

Vul vraag 4-5 in. 

B struiklaag inclusief bomen 

(hoogte > 2m en diameter 

<14cm).  

Vul vraag 6 in. 

 

D boomlaag (diameter >14cm).  

 Vul vraag 7-14 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Bramen, Klimop, vleksgewijs Ruwe smele 

5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Gewone 

esdoorn 

 Iep spec.  Hazelaar               

 bedekkingsklasse:   B  T  WT               
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 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Gewone 

esdoorn 

 Es  Hazelaar  Boswilg  Gewone vlier 

 bedekkingsklasse:   B  B  T  WT  WT 

 opmerkingen:       

 
7 Wat is de huidige beheervorm? 

 ☒ hooghout. Ga naar vraag 9. 
☐ hakhout. Ga naar vraag 8. 

☐ middelhout. Ga naar vraag 8. 

 
8 Omschrijf de soorten in het hakhout. Bij middelhout: geef ook de soorten overstaanders en het aantal ervan per ha. 

 soorten hakhout:       soorten overstaanders 

(middelhout): 

      

 aantal overstaanders per ha: 
☐ 0/ha 

☐ >10/ha.  

  ☐ 10-50/ha.  
☐ > 50/ha  

 
9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag (diameter > 14cm)? 

 
☒ stamsgewijs 

☐ groepsgewijs 
☐ homogeen (met 1 dominante boomsoort) 

 
10 Is het omslagpunt bereikt?  

Optioneel: Vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte 

van de totaal te verwachten boomhoogte. 

 
☐ takvrije stam < 1/4 

☐ takvrije stam tussen 1/4 en 2/5 
☐ takvrije stam > 2/5 ☐ niet van toepassing 

 
11 Wat is de bestandsdichtheid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m2/ha). Tel hierbij het 

staand dood hout mee. 

 
☐ G<20 

☐ 20<G<30 
☐ 30<G<40 

☐ G>40 

 
12 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm), schat de bedekking en noteer de gemiddelde diameter.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Es  Amerikaanse 

eik 

 Gewone 

esdoorn 

 Zomereik        

 bedekkingsklasse:  HB  B  B  WT        

 gemiddelde diameter (cm):  70 cm  70 cm  50 cm  40 cm        

 opmerkingen (kwaliteit, 

vitaliteit, gebreken): 

      

 
13 Zijn er toekomstbomen aangeduid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. 

 
☐ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        

 
14 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen 

Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter. 

 aandeel dood hout: 
☒ � < 1 dode boom per 25 

bomen 
☐ ☺ 1 dode boom per 10 à 

25 bomen 
☐ ☺☺ > 1 dode boom per 10 

bomen 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of 

terrein 
Snoekengracht oppervlakte 11601 

 inventarisatie-eenheid Kasteelpark (nat bos) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Va  91E0_va  95% 

 eenheid 2  Hfc  rbbhf  5% 

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%  

         naakte bodem B moslaag 

 HB kruidlaag, inclusief jonge 

bomen en struiken 

(hoogte <2m). 

Vul vraag 4-5 in. 

HB struiklaag inclusief bomen 

(hoogte > 2m en diameter 

<14cm).  

Vul vraag 6 in. 

 

HB boomlaag (diameter >14cm).  

 Vul vraag 7-14 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Grote brandnetel, Braam, vleksgewijs Boskortsteel, Look-zonder-look, Ruwe smele, Slanke sleutelbloem 

5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Gewone 

esdoorn 

 Grauwe abeel  Zwarte els  Es        

 bedekkingsklasse:   T  T  WT  WT        
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 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Gewone 

esdoorn 

 Es  Zwarte els  Gewone vlier  Gewone 

vogelkers 

 bedekkingsklasse:   B  B  B  WT  WT 

 opmerkingen:       

 
7 Wat is de huidige beheervorm? 

 ☒ hooghout. Ga naar vraag 9. 
☐ hakhout. Ga naar vraag 8. 

☐ middelhout. Ga naar vraag 8. 

 
8 Omschrijf de soorten in het hakhout. Bij middelhout: geef ook de soorten overstaanders en het aantal ervan per ha. 

 soorten hakhout:       soorten overstaanders 

(middelhout): 

      

 aantal overstaanders per ha: 
☐ 0/ha 

☐ >10/ha.  

  ☐ 10-50/ha.  
☐ > 50/ha  

 
9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag (diameter > 14cm)? 

 
☐ stamsgewijs 

☐ groepsgewijs 
☐ homogeen (met 1 dominante boomsoort) 

 
10 Is het omslagpunt bereikt?  

Optioneel: Vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte 

van de totaal te verwachten boomhoogte. 

 
☐ takvrije stam < 1/4 

☐ takvrije stam tussen 1/4 en 2/5 
☐ takvrije stam > 2/5 ☐ niet van toepassing 

 
11 Wat is de bestandsdichtheid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m2/ha). Tel hierbij het 

staand dood hout mee. 

 
☐ G<20 

☐ 20<G<30 
☐ 30<G<40 

☐ G>40 

 
12 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm), schat de bedekking en noteer de gemiddelde diameter.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Gewone 

esdoorn 

 Es  Zwarte els  Schietwilg  Grauwe abeel 

 bedekkingsklasse:  KB  KB  WT  WT  WT 

 gemiddelde diameter (cm):  25 cm  25 cm  20 cm  100 cm  70 cm 

 opmerkingen (kwaliteit, 

vitaliteit, gebreken): 

      

 
13 Zijn er toekomstbomen aangeduid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. 

 
☐ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        

 
14 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen 

Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter. 

 aandeel dood hout: 
☐ � < 1 dode boom per 25 

bomen 
☐ ☺ 1 dode boom per 10 à 

25 bomen 
☐ ☺☺ > 1 dode boom per 10 

bomen 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of 

terrein 
Snoekengracht oppervlakte 15441 

 inventarisatie-eenheid Parkbos opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Qa  9160  50% 

 eenheid 2  Kpk  gh  50% 

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%  

   T naakte bodem T moslaag 

 B kruidlaag, inclusief jonge 

bomen en struiken 

(hoogte <2m). 

Vul vraag 4-5 in. 

HB struiklaag inclusief bomen 

(hoogte > 2m en diameter 

<14cm).  

Vul vraag 6 in. 

 

D boomlaag (diameter >14cm).  

 Vul vraag 7-14 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Bosanemoon, Grote Brandnetel, Hondsdraf, Speenkruid, vleksgewijs Boszegge, Boskortsteel, Bosgierstgras, 

Muskuskruid, Slanke sleutelbloem, Zevenblad 

5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Gewone 

esdoorn 

 Es  Hazelaar  Eénstijlige 

meidoorn 

 Noorse 

esdoorn 
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 bedekkingsklasse:   T  T  T  WT  WT 

 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Grauwe x 

Geoorde wilg 

 Gewone 

esdoorn 

 Es  Iep spec.   

 bedekkingsklasse:   HB  T  WT  WT        

 opmerkingen:       

 
7 Wat is de huidige beheervorm? 

 ☒ hooghout. Ga naar vraag 9. 
☐ hakhout. Ga naar vraag 8. 

☒ middelhout. Ga naar vraag 8. 

 
8 Omschrijf de soorten in het hakhout. Bij middelhout: geef ook de soorten overstaanders en het aantal ervan per ha. 

 soorten hakhout:       soorten overstaanders 

(middelhout): 

      

 aantal overstaanders per ha: 
☐ 0/ha 

☐ >10/ha.  

  ☐ 10-50/ha.  
☐ > 50/ha  

 
9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag (diameter > 14cm)? 

 
☒ stamsgewijs 

☒ groepsgewijs 
☐ homogeen (met 1 dominante boomsoort) 

 
10 Is het omslagpunt bereikt?  

Optioneel: Vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte 

van de totaal te verwachten boomhoogte. 

 
☐ takvrije stam < 1/4 

☐ takvrije stam tussen 1/4 en 2/5 
☐ takvrije stam > 2/5 ☐ niet van toepassing 

 
11 Wat is de bestandsdichtheid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m2/ha). Tel hierbij het 

staand dood hout mee. 

 
☐ G<20 

☐ 20<G<30 
☐ 30<G<40 

☒ G>40 

 
12 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm), schat de bedekking en noteer de gemiddelde diameter.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Gewone 

esdoorn 

 Es  Winterlinde  Schietwilg  Noorse 

esdoorn 

 bedekkingsklasse:  HB  HB  B  B  WT 

 gemiddelde diameter (cm):                                    

 opmerkingen (kwaliteit, 

vitaliteit, gebreken): 

      

 
13 Zijn er toekomstbomen aangeduid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. 

 
☐ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        

 
14 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen 

Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter. 

 aandeel dood hout: 
☒ � < 1 dode boom per 25 

bomen 
☒ ☺ 1 dode boom per 10 à 

25 bomen 
☐ ☺☺ > 1 dode boom per 10 

bomen 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 

 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 6846 

 Inventarisatie-eenheid Bult (midd) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hpr*  rbbkam  75% 

 eenheid 2  Hu°  6510_huk  20% 

 eenheid 3  Kt(sp°)         5% 

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 

basis van de BWK-code. 

 ☐ Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

☐ Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

☐ Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 ☐ Fase 3: graskruidenmix 

(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 

Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 

fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 

(Hc°, Hf°, Hu°...). 

 

☒ Fase 4: bloemrijk grasland 

(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 

Extra mooi ontwikkelde 

vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 

Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

☐ Fase 5: schraalland 

(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 

Hd) 

 

 
4 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        
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 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
5 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven ☐ beek, sloot ☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij ☐ holle weg ☐ knotbomen ☐ 
oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☒ haag ☐ houtkant ☐ hoogstamboomgaard ☐ alleenstaande bomen 

 ☒ graft ☒ 
perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel ☐ bosje/verbossing 

 
6 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

 85m 

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
7 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Bijenorchis, Knoopkruid, Wilde marjolein, Kamgras, Gewoon struisgras, Geelgors 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
8 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik 

hiervoor volgende bedekkingsklassen: 

A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%. De 

oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:       bedekkingsklasse:        

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
9 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

 Haagkant (boccage) 

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
10 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 

 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 20209 

 Inventarisatie-eenheid Bult (NW) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hpr*  rbbkam  80% 

 eenheid 2  Hu°  6510_huk  20% 

 eenheid 3                 

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 

basis van de BWK-code. 

 ☐ Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

☐ Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

☐ Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 ☐ Fase 3: graskruidenmix 

(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 

Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 

fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 

(Hc°, Hf°, Hu°...). 

 

☒ Fase 4: bloemrijk grasland 

(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 

Extra mooi ontwikkelde 

vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 

Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

☐ Fase 5: schraalland 

(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 

Hd) 

 

 
4 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        
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 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
5 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven ☐ beek, sloot ☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij ☐ holle weg ☐ knotbomen ☐ 
oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag ☒ houtkant ☐ hoogstamboomgaard ☐ alleenstaande bomen 

 ☒ graft ☐ 
perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel ☐ bosje/verbossing 

 
6 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

  

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
7 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Bijenorchis, Knoopkruid, Wilde marjolein, Kamgras, Gewoon struisgras, Geelgors 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
8 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik 

hiervoor volgende bedekkingsklassen: 

A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%. De 

oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:       bedekkingsklasse:        

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
9 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

  

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
10 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 

 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 9471 

 Inventarisatie-eenheid Bult (ZO) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hpr*  rbbkam  85% 

 eenheid 2  Khcr  rbbsp  15% 

 eenheid 3                 

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 

basis van de BWK-code. 

 ☐ Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

☐ Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

☐ Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 ☐ Fase 3: graskruidenmix 

(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 

Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 

fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 

(Hc°, Hf°, Hu°...). 

 

☒ Fase 4: bloemrijk grasland 

(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 

Extra mooi ontwikkelde 

vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 

Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

☐ Fase 5: schraalland 

(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 

Hd) 

 

 
4 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        
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 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
5 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven ☐ beek, sloot ☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij ☐ holle weg ☐ knotbomen ☐ 
oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☒ haag ☐ houtkant ☐ hoogstamboomgaard ☐ alleenstaande bomen 

 ☒ graft ☒ 
perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel ☐ bosje/verbossing 

 
6 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

 50m 

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
7 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Bijenorchis, Knoopkruid, Wilde marjolein, Kamgras, Gewoon struisgras, Geelgors 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
8 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik 

hiervoor volgende bedekkingsklassen: 

A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%. De 

oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:       bedekkingsklasse:        

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
9 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

 Haagkant (boccage) 

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
10 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 

 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 21590 

 Inventarisatie-eenheid Denonville opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hfc  rbbhf  30% 

 eenheid 2  Mc  rbbmc  30% 

 eenheid 3  Mr  rbbmr  30% 

 eenheid 4  Hc°+Sf+Sz  rbbhc  10% 

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 

basis van de BWK-code. 

 ☐ Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

☐ Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

☐ Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 ☐ Fase 3: graskruidenmix 

(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 

Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 

fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 

(Hc°, Hf°, Hu°...). 

 

☒ Fase 4: bloemrijk grasland 

(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 

Extra mooi ontwikkelde 

vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 

Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

☐ Fase 5: schraalland 

(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 

Hd) 

 

 
4 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        
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 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
5 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven ☒ beek, sloot ☒ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij ☐ holle weg ☐ knotbomen ☐ 
oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag ☐ houtkant ☐ hoogstamboomgaard ☒ alleenstaande bomen 

 ☐ graft ☒ 
perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☒ struweel ☒ bosje/verbossing 

 
6 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
7 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Bosrietzanger, Valse voszegge, Groot dikkopje, Moeraszeggenboorder, Wielewaal, Matkop, Dotterbloem 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
8 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik 

hiervoor volgende bedekkingsklassen: 

A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%. De 

oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten: Reuzenbalsemien bedekkingsklasse:  WT 

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
9 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
10 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 Spontane verbossing, ontwaterende gracht in midden komgrond 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 

 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 3135 

 Inventarisatie-eenheid Elzenbos (dotter) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hc  rbbhc  90% 

 eenheid 2  Hfc  rbbhf  10% 

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 

basis van de BWK-code. 

 ☐ Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

☐ Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

☐ Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 ☐ Fase 3: graskruidenmix 

(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 

Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 

fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 

(Hc°, Hf°, Hu°...). 

 

☒ Fase 4: bloemrijk grasland 

(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 

Extra mooi ontwikkelde 

vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 

Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

☐ Fase 5: schraalland 

(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 

Hd) 

 

 
4 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        

 

  



Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – grasland - pagina 2 van 2 

 

 

 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
5 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven ☐ beek, sloot ☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij ☐ holle weg ☐ knotbomen ☐ 
oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag ☐ houtkant ☐ hoogstamboomgaard ☐ alleenstaande bomen 

 ☐ graft ☐ 
perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel ☐ bosje/verbossing 

 
6 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
7 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Dotterbloem, Moesdistel, Grote kattenstaart, Riet 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
8 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik 

hiervoor volgende bedekkingsklassen: 

A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%. De 

oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:       bedekkingsklasse:        

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
9 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
10 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 Bladval (Witte en Zwarte els) en beschaduwing 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 

 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 4412 

 Inventarisatie-eenheid Grote kouter (grasland) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Ku  gh_ku  95% 

 eenheid 2  K(Hu°)  6510_huk  5% 

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 

basis van de BWK-code. 

 ☐ Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

☐ Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

☐ Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 ☐ Fase 3: graskruidenmix 

(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 

Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 

fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 

(Hc°, Hf°, Hu°...). 

 

☒ Fase 4: bloemrijk grasland 

(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 

Extra mooi ontwikkelde 

vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 

Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

☐ Fase 5: schraalland 

(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 

Hd) 

 

 
4 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        
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 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
5 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven ☐ beek, sloot ☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij ☒ holle weg ☐ knotbomen ☐ 
oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag ☐ houtkant ☐ hoogstamboomgaard ☐ alleenstaande bomen 

 ☐ graft ☐ 
perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel ☐ bosje/verbossing 

 
6 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
7 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Geel walstro, Pastinaak, Muizenoor, Akkerhoornbloem, Duizendblad, Schapenzuring, Rapunzelklokje, Borstelkrans, 

Bolderik, Gewone spurrie, Patrijs 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
8 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik 

hiervoor volgende bedekkingsklassen: 

A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%. De 

oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:       bedekkingsklasse:        

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
9 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
10 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 

 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 8489 

 Inventarisatie-eenheid Helling opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hpr*  rbbkam  85% 

 eenheid 2  Hu°  gh_hu  5% 

 eenheid 3  Kbp         5% 

 eenheid 4  Khp°         5% 

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 

basis van de BWK-code. 

 ☐ Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

☐ Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

☒ Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 ☒ Fase 3: graskruidenmix 

(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 

Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 

fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 

(Hc°, Hf°, Hu°...). 

 

☐ Fase 4: bloemrijk grasland 

(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 

Extra mooi ontwikkelde 

vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 

Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

☐ Fase 5: schraalland 

(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 

Hd) 

 

 
4 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        
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 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
5 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven ☐ beek, sloot ☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij ☐ holle weg ☐ knotbomen ☐ 
oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag ☒ houtkant ☐ hoogstamboomgaard ☐ alleenstaande bomen 

 ☒ graft ☐ 
perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel ☐ bosje/verbossing 

 
6 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

 165m 

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
7 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Pinksterbloem, Echte koekoeksbloem, Slanke sleutelbloem, Gewone berenklauw, Gewone ereprijs 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
8 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik 

hiervoor volgende bedekkingsklassen: 

A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%. De 

oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:       bedekkingsklasse:        

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
9 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
10 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 Vermesting langs bovenrand 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 

 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 16719 

 Inventarisatie-eenheid Hooiland opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hc*  rbbhc  75 

 eenheid 2  Hc*  6410_ve  5 

 eenheid 3  Hu*  6510_hua  20 

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 

basis van de BWK-code. 

 ☐ Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

☐ Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

☐ Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 ☐ Fase 3: graskruidenmix 

(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 

Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 

fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 

(Hc°, Hf°, Hu°...). 

 

☐ Fase 4: bloemrijk grasland 

(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 

Extra mooi ontwikkelde 

vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 

Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

☒ Fase 5: schraalland 

(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 

Hd) 

 

 
4 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        

 

  



Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – grasland - pagina 2 van 2 

 

 

 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
5 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven ☐ beek, sloot ☒ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij ☐ holle weg ☐ knotbomen ☐ 
oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag ☐ houtkant ☐ hoogstamboomgaard ☒ alleenstaande bomen 

 ☐ graft ☒ 
perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel ☐ bosje/verbossing 

 
6 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
7 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Brede orchis (>10.000 ex.); Bevertjes, Trosdravik, Moeraszoutgras; Groot streepzaad, Zeegroene zegge, Slanke 

sleutelbloem, Knolsteenbreek, Biezenknoppen, Kale jonker, Ruw walstro, Kleine ratelaar, Zwarte zegge, Tweerijige zegge 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
8 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik 

hiervoor volgende bedekkingsklassen: 

A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%. De 

oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:       bedekkingsklasse:        

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
9 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
10 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 
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standaardfiche grasland 

ANB-00-190403 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 

 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 4660 

 Inventarisatie-eenheid Hooiland opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hc*  rbbhc  90 

 eenheid 2  Mk°  7140_base  10 

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 

basis van de BWK-code. 

 ☐ Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

☐ Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

☐ Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 ☐ Fase 3: graskruidenmix 

(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 

Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 

fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 

(Hc°, Hf°, Hu°...). 

 

☐ Fase 4: bloemrijk grasland 

(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 

Extra mooi ontwikkelde 

vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 

Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

☒ Fase 5: schraalland 

(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 

Hd) 

 

 
4 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        

 

  



Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – grasland - pagina 2 van 2 

 

 

 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
5 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven ☐ beek, sloot ☒ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij ☐ holle weg ☐ knotbomen ☐ 
oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag ☐ houtkant ☐ hoogstamboomgaard ☐ alleenstaande bomen 

 ☐ graft ☐ 
perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel ☐ bosje/verbossing 

 
6 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
7 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Hellingmoeras met oppervlakkig veenpakket; cf. Hooiland (1) maar met Snavelzegge, Holpijp 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
8 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik 

hiervoor volgende bedekkingsklassen: 

A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%. De 

oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:       bedekkingsklasse:        

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
9 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
10 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 Bladval, beschaduwing 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 

 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 591 

 Inventarisatie-eenheid Hooiland opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hr  gh_hr  50% 

 eenheid 2  Sp  gh_sp  50% 

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 

basis van de BWK-code. 

 ☐ Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

☐ Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

☒ Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 ☐ Fase 3: graskruidenmix 

(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 

Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 

fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 

(Hc°, Hf°, Hu°...). 

 

☐ Fase 4: bloemrijk grasland 

(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 

Extra mooi ontwikkelde 

vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 

Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

☐ Fase 5: schraalland 

(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 

Hd) 

 

 
4 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        

 

  



Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – grasland - pagina 2 van 2 

 

 

 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
5 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven ☐ beek, sloot ☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij ☐ holle weg ☐ knotbomen ☐ 
oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag ☒ houtkant ☐ hoogstamboomgaard ☒ alleenstaande bomen 

 ☒ graft ☐ 
perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel ☐ bosje/verbossing 

 
6 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
7 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

  

 

 VI. Invasieve exoten 

 
8 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik 

hiervoor volgende bedekkingsklassen: 

A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%. De 

oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:       bedekkingsklasse:        

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
9 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
10 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 bladval 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 

 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 6214 

 Inventarisatie-eenheid Kasteelpark (grasland) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hp*  gh_hp*  80% 

 eenheid 2  K(Hfc)  gh_hfc  10% 

 eenheid 3  Kpk         10% 

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 

basis van de BWK-code. 

 ☐ Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

☐ Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

☒ Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 ☒ Fase 3: graskruidenmix 

(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 

Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 

fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 

(Hc°, Hf°, Hu°...). 

 

☐ Fase 4: bloemrijk grasland 

(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 

Extra mooi ontwikkelde 

vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 

Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

☐ Fase 5: schraalland 

(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 

Hd) 

 

 
4 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        

 

  



Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – grasland - pagina 2 van 2 

 

 

 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
5 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven ☐ beek, sloot ☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij ☐ holle weg ☐ knotbomen ☐ 
oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag ☐ houtkant ☐ hoogstamboomgaard ☐ alleenstaande bomen 

 ☐ graft ☐ 
perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel ☒ bosje/verbossing 

 
6 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

  

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
7 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

  

 

 VI. Invasieve exoten 

 
8 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik 

hiervoor volgende bedekkingsklassen: 

A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%. De 

oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:       bedekkingsklasse:        

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
9 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
10 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 

 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 4450 

 Inventarisatie-eenheid Kleine Vondelbeek opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hc°  rbbhc  50% 

 eenheid 2  Hfc  rbbhf  50% 

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 

basis van de BWK-code. 

 ☐ Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

☐ Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

☐ Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 ☐ Fase 3: graskruidenmix 

(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 

Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 

fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 

(Hc°, Hf°, Hu°...). 

 

☒ Fase 4: bloemrijk grasland 

(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 

Extra mooi ontwikkelde 

vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 

Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

☐ Fase 5: schraalland 

(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 

Hd) 

 

 
4 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        
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 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
5 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven ☒ beek, sloot ☒ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij ☐ holle weg ☐ knotbomen ☐ 
oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag ☐ houtkant ☐ hoogstamboomgaard ☐ alleenstaande bomen 

 ☐ graft ☐ 
perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel ☐ bosje/verbossing 

 
6 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
7 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Bosbies, Veldrus, Moesdistel, Riet 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
8 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik 

hiervoor volgende bedekkingsklassen: 

A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%. De 

oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:       bedekkingsklasse:        

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
9 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
10 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

       

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 

standaardfiche grasland 

ANB-00-190403 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 

 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 6742 

 Inventarisatie-eenheid Marjolein (oost) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hu*  6510_huk  85% 

 eenheid 2  Sp  rbbsp  15% 

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 

basis van de BWK-code. 

 ☐ Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

☐ Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

☐ Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 ☐ Fase 3: graskruidenmix 

(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 

Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 

fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 

(Hc°, Hf°, Hu°...). 

 

☐ Fase 4: bloemrijk grasland 

(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 

Extra mooi ontwikkelde 

vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 

Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

☒ Fase 5: schraalland 

(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 

Hd) 

 

 
4 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        
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 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
5 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven ☐ beek, sloot ☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij ☐ holle weg ☐ knotbomen ☐ 
oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag ☒ houtkant ☐ hoogstamboomgaard ☐ alleenstaande bomen 

 ☒ graft ☐ 
perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel ☐ bosje/verbossing 

 
6 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

 75m 

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
7 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Muizenoor, Wilde marjolein, Gele morgenster, Beemdkroon, Geel walstro, Klavervreter, Graslathyrus,  Gewone 

agrimonie, Vlasbekje ; Hondsroos, Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn, Geelgors 

graslandpaddenstoelen: Zwartwordende wasplaat, Gewoon sneeuwzwammetje, Brede aardtong 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
8 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik 

hiervoor volgende bedekkingsklassen: 

A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%. De 

oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:       bedekkingsklasse:        

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
9 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
10 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

  

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 
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 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 

 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 7722 

 Inventarisatie-eenheid Marjolein (west) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hu°  6510_huk  50% 

 eenheid 2  Bl*  rbbakker  50% 

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 

basis van de BWK-code. 

 ☐ Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

☐ Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

☐ Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 ☐ Fase 3: graskruidenmix 

(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 

Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 

fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 

(Hc°, Hf°, Hu°...). 

 

☒ Fase 4: bloemrijk grasland 

(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 

Extra mooi ontwikkelde 

vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 

Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

☐ Fase 5: schraalland 

(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 

Hd) 

 

 
4 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        

 

  



Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – grasland - pagina 2 van 2 

 

 

 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
5 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven ☐ beek, sloot ☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij ☐ holle weg ☐ knotbomen ☐ 
oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag ☐ houtkant ☐ hoogstamboomgaard ☐ alleenstaande bomen 

 ☒ graft ☒ 
perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel ☐ bosje/verbossing 

 
6 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
7 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Gewone agrimonie, Wilde marjolein, Gele morgenster, Beemdkroon, Geel walstro, Klavervreter, Graslathyrus, Fijne 

ooievaarsbek, Geelgors 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
8 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik 

hiervoor volgende bedekkingsklassen: 

A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%. De 

oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:       bedekkingsklasse:        

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
9 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
10 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

  

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 
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 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 

 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 4451 

 Inventarisatie-eenheid Rens opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hu  6510_hu  60% 

 eenheid 2  Hp*  rbbvos  40% 

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 

basis van de BWK-code. 

 ☐ Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

☐ Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

☐ Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 ☐ Fase 3: graskruidenmix 

(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 

Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 

fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 

(Hc°, Hf°, Hu°...). 

 

☒ Fase 4: bloemrijk grasland 

(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 

Extra mooi ontwikkelde 

vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 

Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

☐ Fase 5: schraalland 

(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 

Hd) 

 

 
4 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☐ nee 

☒ ja 

 omschrijf:  Begrazingsraster, schuilhut 
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 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
5 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven ☐ beek, sloot ☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij ☐ holle weg ☐ knotbomen ☐ 
oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag ☒ houtkant ☐ hoogstamboomgaard ☐ alleenstaande bomen 

 ☐ graft ☒ 
perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel ☐ bosje/verbossing 

 
6 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

 165m houtkant (zuid + oost), nitrofiele zoom tegen zuidelijke bosrand 

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
7 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Groot streepzaad, Kleine ratelaar, Knoopkruid, Veldzuring, rode klaver, Brede orchis; in zuidrand Gewone berenklauw, 

Moesdistel 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
8 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik 

hiervoor volgende bedekkingsklassen: 

A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%. De 

oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:       bedekkingsklasse:        

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
9 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

 Houtkant cf. boccage 

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
10 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 

 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 4258 

 Inventarisatie-eenheid Sint-Lucia opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hc  rbbhc  100% 

 eenheid 2                      

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 

basis van de BWK-code. 

 ☐ Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

☐ Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

☐ Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 ☐ Fase 3: graskruidenmix 

(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 

Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 

fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 

(Hc°, Hf°, Hu°...). 

 

☒ Fase 4: bloemrijk grasland 

(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 

Extra mooi ontwikkelde 

vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 

Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

☐ Fase 5: schraalland 

(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 

Hd) 

 

 
4 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☐ nee 

☒ ja 

 omschrijf:  Sint-Lucia kapel met zitbank 
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 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
5 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven ☒ beek, sloot ☒ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij ☐ holle weg ☐ knotbomen ☐ 
oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag ☐ houtkant ☐ hoogstamboomgaard ☐ alleenstaande bomen 

 ☐ graft ☒ 
perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel ☐ bosje/verbossing 

 
6 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
7 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Pinksterbloem, Veldrus, Tweerijige zegge, Echte koekoeksbloem, Moerasrolklaver, Veldlathyrus, Moeraszegge, 

Moerasspirea, Gewone waterbies 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
8 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik 

hiervoor volgende bedekkingsklassen: 

A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%. De 

oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:       bedekkingsklasse:        

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
9 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

 Sint-Lucia kapel met zitbank 

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
10 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 
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 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 

 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 8194 

 Inventarisatie-eenheid Smekke opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hc°  rbbhc  10% 

 eenheid 2  Hp*  rbbkam  70% 

 eenheid 3  Sz  gh_sz  10% 

 eenheid 4  Sp°  gh_sp  10% 

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 

basis van de BWK-code. 

 ☐ Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

☐ Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

☐ Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 ☒ Fase 3: graskruidenmix 

(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 

Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 

fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 

(Hc°, Hf°, Hu°...). 

 

☒ Fase 4: bloemrijk grasland 

(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 

Extra mooi ontwikkelde 

vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 

Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

☐ Fase 5: schraalland 

(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 

Hd) 

 

 
4 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        
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 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
5 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven ☐ beek, sloot ☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij ☐ holle weg ☐ knotbomen ☐ 
oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag ☐ houtkant ☐ hoogstamboomgaard ☐ alleenstaande bomen 

 ☒ graft ☒ 
perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☒ struweel ☒ bosje/verbossing 

 
6 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
7 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Heelblaadjes, Brede orchis, Wolfspoot, Moesdistel, Moerasspirea, Gewone engelwortel ; Gewone brunel, Gewone 

berenklauw, Moerasrolklaver, Akkermunt, Gewone margriet, Gewone ereprijs, Grasmuur 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
8 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik 

hiervoor volgende bedekkingsklassen: 

A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%. De 

oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:       bedekkingsklasse:        

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
9 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
10 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 399 

 inventarisatie-eenheid Hooiland (7) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  K(Ku)  gh_ku  20% 

 eenheid 2  Kb°  gh_kb  80% 

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75% 

   HB naakte bodem WT moslaag 

 B kruidlaag, inclusief jonge 

bomen en struiken (hoogte 

<2m). 

Vul vraag 4-6 in. 

B struiklaag inclusief bomen 

(hoogte > 2m en diameter 

<14cm).  

Vul vraag 7 in. 

 boomlaag (diameter >14cm).  

 Vul vraag 7 in .  

 
4 Indien de inventarisatie-eenheid regelmatig gemaaid of begraasd wordt: geef hieronder een inschatting van het 

aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 

basis van de BWK-code 

 ☐ Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

☐ Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

☐ Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 ☐ Fase 3: graskruidenmix 

(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 

Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 

fasen krijgen vaak een ° toegevoegd  

Hc°, Hf°, Hu°...). 

☐ Fase 4: bloemrijk grasland 

(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 

Extra mooi ontwikkelde 

vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 

Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

☐ Fase 5: schraalland 

(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 

Hd) 
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5 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%.   

 soort:  Sleedoorn  Gewone 

esdoorn 

 Haagbeuk               

 bedekkingsklasse   B  T  WT               

 
7 Omschrijf hieronder de gegevens van de KLE’s. 

 ☐ haag: 

 soorten:       lengte (m):       

 ☒ houtkant: 

 soorten: Gewone esdoorn, 

Haagbeuk, Hazelaar      

oppervlakte (are): 6 

 ☐ knotbomen: 

 soorten:       aantal:       

 kwaliteit:        gemiddelde diameter:       

 ☐ bomenrij of dreef: 

 soorten:       lengte:       

 kwaliteit:       gemiddelde diameter:       

 ☐ hoogstamboomgaard: 

 soorten:       aantal :       

 kwaliteit:       gemiddelde diameter:       

 ☒ andere: 

 specifieer: K(Ku), ruderale ruigte met Wilgenroosje, Grote brandnetel,… 

 
8 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        

 

 IV. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
9 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Monumentale bomen: Haagbeuk en Gewone esdoorns 

 

 V. Invasieve exoten 

 
10 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 
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Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik de 

bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%.  

 soorten:       bedekkingsklasse:        

 

 VI. Cultuurhistorische elementen 

 
11 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

 Dreefeffect toegang naar natuurgebied 

 
 VII. Gekende milieuproblemen 

 
12 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 Sluikstorten van groen- en tuinafval 

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 

standaardfiche park 

ANB-00-190403 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets 

 

 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 28004 

 inventarisatie-eenheid boomgaard opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Kj    50% 

 eenheid 2  Hp*  rbbkam  45% 

 eenheid 3  Khcr°         5% 

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Geef hieronder aan over welk parkelement of welke tuin het gaat. 

 ☐ parkhout  
☐ bosgrasland 

☐ bomengalerij 

 ☐ arboretum of 

collectie 
☐ doolhof of 

heesteraanplanting 
☐ gazon, sportveld, speel-, picknick- of ligweide 

 ☐ moestuin of 

kruidentuin 
☐ rozentuin, siertuin, 

sierbeplanting 
☐ slotgracht, vijver 

 specifieer: Hoogstamboomgaard in parkachtig landschap 

 
4 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf:        
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 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
5 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven 
☐ beek, sloot 

☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij 
☐ holle weg 

☒ knotbomen 
☐ oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☒ haag 
☐ houtkant 

☒ hoogstamboomgaard 
☐ alleenstaande bomen 

 ☐ graft 
☒ perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel 

☐ bosje/verbossing 

 
6 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

 12080m2 hoogstam, 15 knotbomen, 300m meidoornhaag 

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
7 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Veldzuring, Pinksterbloem 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
8 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik 

hiervoor volgende bedekkingsklassen: 

A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%. De 

oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:        bedekkingsklasse:       

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
9 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

 Hoogstam, knotbomen, haagkant 

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
10 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

       

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 

standaardfiche ruigten, pioniervegetaties en 

struwelen 

ANB-00-190403 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 2134 

 inventarisatie-eenheid Bossen de Neeff (ruigte N) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Sz  gh_sz  50% 

 eenheid 2  Sf  gh_sf  50% 

 eenheid 3            

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75% 

         naakte bodem B moslaag 

 HB kruidlaag, inclusief jonge 

bomen en struiken (hoogte 

<2m). 

Vul vraag 4-5  in. 

HB struiklaag inclusief bomen 

(hoogte > 2m en diameter 

<14cm).  

Vul vraag 6 in. 

      boomlaag (diameter >14cm).  

Vul vraag 7 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Grote brandnetel, Moerasspirea 

 
5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort  Zwarte els                             

 bedekkingsklasse   T                             
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 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort  Zwarte els  Schietwilg                      

 bedekkingsklasse   KB  B                      

 opmerkingen:       

 
7 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm) en schat de bedekking.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%.  

 soort                                    

 bedekkingsklasse                                    

 opmerkingen (kwaliteit, vitaliteit, 

gebreken) 

      

 
8 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf        

 

 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
9 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven 
☒ beek, sloot 

☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij 
☐ holle weg 

☐ knotbomen 
☐ oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag 
☐ houtkant 

☐ hoogstamboomgaard 
☐ alleenstaande bomen 

 ☐ graft 
☐ perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel 

☐ bosje/verbossing 

 
10 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
11 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

       

 

 VI. Invasieve exoten 

 
12 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik de 

bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:        bedekkingsklasse:       
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standaardfiche ruigten, pioniervegetaties en 

struwelen 
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 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 5715 

 inventarisatie-eenheid Bossen de Neeff (ruigteZ) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Sz  gh_sz  50 

 eenheid 2  Va  gh_va  50 

 eenheid 3            

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75% 

         naakte bodem B moslaag 

 KB kruidlaag, inclusief jonge 

bomen en struiken (hoogte 

<2m). 

Vul vraag 4-5  in. 

D struiklaag inclusief bomen 

(hoogte > 2m en diameter 

<14cm).  

Vul vraag 6 in. 

KB boomlaag (diameter >14cm).  

Vul vraag 7 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Grote brandnetel, Speenkruid, Hondsdraf, vleksgewijs Bosandoorn, Gevlekte aronskelk 

 
5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort  Zwarte els  Canadapopulier  Schietwilg               

 bedekkingsklasse   WT  WT  WT               
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 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort  Zwarte els  Canadapopulier  Schietwilg               

 bedekkingsklasse   KB  KB  B               

 opmerkingen:       

 
7 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm) en schat de bedekking.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%.  

 soort  Schietwilg                             

 bedekkingsklasse  KB                             

 opmerkingen (kwaliteit, vitaliteit, 

gebreken) 

      

 
8 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf        

 

 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
9 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven 
☒ beek, sloot 

☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij 
☐ holle weg 

☐ knotbomen 
☐ oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag 
☐ houtkant 

☐ hoogstamboomgaard 
☐ alleenstaande bomen 

 ☐ graft 
☒ perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel 

☐ bosje/verbossing 

 
10 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
11 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

       

 

 VI. Invasieve exoten 

 
12 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik de 

bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:        bedekkingsklasse:       
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 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
13 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
14 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 Diep uitgegraven ontwaterende sloot langs de oostkant van het perceel. Randinvloed vermesting langs de westkant van 

aanpalende akker. 

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 

standaardfiche ruigten, pioniervegetaties en 

struwelen 

ANB-00-190403 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 3298 

 inventarisatie-eenheid Driehoek opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Mc  rbbmc  50% 

 eenheid 2  Hf  rbbhf  40% 

 eenheid 3  Hc  rbbhc  10% 

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75% 

         naakte bodem B moslaag 

 D kruidlaag, inclusief jonge 

bomen en struiken (hoogte 

<2m). 

Vul vraag 4-5  in. 

WT struiklaag inclusief bomen 

(hoogte > 2m en diameter 

<14cm).  

Vul vraag 6 in. 

WT boomlaag (diameter >14cm).  

Vul vraag 7 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Biezenknoppen, Scherpe zegge, Moeraszegge, Riet, Grote kattenstaart, Grote wederik, Moesdistel, Moerasspirea, 

Rietgras, Veldlathyrus 

 
5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort                                    
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 bedekkingsklasse                                     

 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort  Grauwe x 

geoorde & 

katwilg 

                            

 bedekkingsklasse   WT                             

 opmerkingen:       

 
7 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm) en schat de bedekking.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%.  

 soort  Zomereik                             

 bedekkingsklasse  WT                             

 opmerkingen (kwaliteit, vitaliteit, 

gebreken) 

      

 
8 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf        

 

 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
9 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven 
☐ beek, sloot 

☒ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij 
☐ holle weg 

☐ knotbomen 
☐ oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag 
☐ houtkant 

☐ hoogstamboomgaard 
☐ alleenstaande bomen 

 ☐ graft 
☐ perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel 

☐ bosje/verbossing 

 
10 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
11 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

       

 

 VI. Invasieve exoten 

 
12 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 
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Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik de 

bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:        bedekkingsklasse:       

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
13 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
14 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 Waterhuishouding te diep gelegde Kleine Vondelbeek bij onderdoorgang spoorweg 

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 

standaardfiche ruigten, pioniervegetaties en 

struwelen 

ANB-00-190403 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 959 

 inventarisatie-eenheid elzenbos (riet) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Mr  rbbmr  100% 

 eenheid 2            

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75% 

         naakte bodem       moslaag 

 D kruidlaag, inclusief jonge 

bomen en struiken (hoogte 

<2m). 

Vul vraag 4-5  in. 

 struiklaag inclusief bomen 

(hoogte > 2m en diameter 

<14cm).  

Vul vraag 6 in. 

WT boomlaag (diameter >14cm).  

Vul vraag 7 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Riet 

 
5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort                                    

 bedekkingsklasse                                     
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 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort                     

 bedekkingsklasse                      

 opmerkingen:       

 
7 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm) en schat de bedekking.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%.  

 soort  Zomereik                             

 bedekkingsklasse  WT                             

 opmerkingen (kwaliteit, vitaliteit, 

gebreken) 

      

 
8 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf        

 

 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
9 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven 
☐ beek, sloot 

☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij 
☐ holle weg 

☐ knotbomen 
☐ oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag 
☐ houtkant 

☐ hoogstamboomgaard 
☐ alleenstaande bomen 

 ☐ graft 
☐ perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel 

☐ bosje/verbossing 

 
10 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
11 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 bosrietzanger 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
12 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik de 

bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:        bedekkingsklasse:       



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 

standaardfiche ruigten, pioniervegetaties en 

struwelen 

ANB-00-190403 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 365 

 inventarisatie-eenheid Elzenbos (spirea) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hf  rbbhf  100% 

 eenheid 2            

 eenheid 3            

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75% 

         naakte bodem B moslaag 

 D kruidlaag, inclusief jonge 

bomen en struiken (hoogte 

<2m). 

Vul vraag 4-5  in. 

      struiklaag inclusief bomen 

(hoogte > 2m en diameter 

<14cm).  

Vul vraag 6 in. 

B boomlaag (diameter >14cm).  

Vul vraag 7 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Moerasspirea, Moesdistel, Grote brandnetel 

 
5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort                                    

 bedekkingsklasse                                     



Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – ruigten pioniervegetaties en struwelen - pagina 2 van 3 

 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort                                    

 bedekkingsklasse                                     

 opmerkingen:       

 
7 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm) en schat de bedekking.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%.  

 soort  Es                        

 bedekkingsklasse  B                        

 opmerkingen (kwaliteit, vitaliteit, 

gebreken) 

      

 
8 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf        

 

 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
9 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven 
☐ beek, sloot 

☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij 
☐ holle weg 

☐ knotbomen 
☐ oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag 
☐ houtkant 

☐ hoogstamboomgaard 
☐ alleenstaande bomen 

 ☐ graft 
☐ perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel 

☐ bosje/verbossing 

 
10 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
11 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

       

 

 VI. Invasieve exoten 

 
12 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik de 

bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:        bedekkingsklasse:       



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 

standaardfiche ruigten, pioniervegetaties en 

struwelen 

ANB-00-190403 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 1038 

 inventarisatie-eenheid Hooiland opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Mr  rbbmr  10% 

 eenheid 2  Ae  gh_ae  20% 

 eenheid 3  Kh  gh_kh  40% 

 eenheid 4  Sp°  gh_sp  30% 

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75% 

         naakte bodem KB moslaag 

 HB kruidlaag, inclusief jonge 

bomen en struiken (hoogte 

<2m). 

Vul vraag 4-5  in. 

HB struiklaag inclusief bomen 

(hoogte > 2m en diameter 

<14cm).  

Vul vraag 6 in. 

HB boomlaag (diameter >14cm).  

Vul vraag 7 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Kleine watereppe, Groot moerasscherm, Scherpe zegge, Rietgras, Riet, Grote egelskop 

 
5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort  Geoorde x 

grauwe wilg 

 Es  Hazelaar  Eénstijlige 

meidoorn 

 Wilde liguster 

 bedekkingsklasse   T  WT  WT  WT  WT 
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 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort  Geoorde x 

Grauwe wilg 

 Eenstijlige 

meidoorn 

 Hazelaar  Es  Gelderse roos 

 bedekkingsklasse   B  B  B  B  T 

 opmerkingen:       

 
7 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm) en schat de bedekking.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%.  

 soort  Schietwilg                             

 bedekkingsklasse  HB                             

 opmerkingen (kwaliteit, vitaliteit, 

gebreken) 

      

 
8 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf        

 

 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
9 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven 
☒ beek, sloot 

☒ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij 
☐ holle weg 

☐ knotbomen 
☐ oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag 
☒ houtkant 

☐ hoogstamboomgaard 
☒ alleenstaande bomen 

 ☐ graft 
☐ perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☒ struweel 

☐ bosje/verbossing 

 
10 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

 Doornstruweel met o.a. Hondsroos, Eenstijlige meidoorn, Wilde liguster, Gelderse roos, Gewone vlier ; houtkant met 

wilgen en Es 

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
11 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Wilde liguster 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
12 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik de 

bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 
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 soorten:        bedekkingsklasse:       

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
13 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

 Oude bedding leigracht van de Snoekengracht 

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
14 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 3161 

 inventarisatie-eenheid Hooiland opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hf  rbbhf  10% 

 eenheid 2  Mr  rbbmr  90% 

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75% 

         naakte bodem KB moslaag 

 D kruidlaag, inclusief jonge 

bomen en struiken (hoogte 

<2m). 

Vul vraag 4-5  in. 

WT struiklaag inclusief bomen 

(hoogte > 2m en diameter 

<14cm).  

Vul vraag 6 in. 

      boomlaag (diameter >14cm).  

Vul vraag 7 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Riet, Moesdistel, Moerasspirea, Scherpe zegge 

 
5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort                                    

 bedekkingsklasse                                     
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 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort  Grauwe x 

Geoorde wilg 

 Schietwilg  Gelderse roos               

 bedekkingsklasse   WT  WT  WT               

 opmerkingen:       

 
7 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm) en schat de bedekking.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%.  

 soort                     

 bedekkingsklasse                     

 opmerkingen (kwaliteit, vitaliteit, 

gebreken) 

      

 
8 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf        

 

 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
9 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven 
☒ beek, sloot 

☒ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij 
☐ holle weg 

☐ knotbomen 
☐ oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag 
☐ houtkant 

☐ hoogstamboomgaard 
☒ alleenstaande bomen 

 ☐ graft 
☐ perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☒ struweel 

☐ bosje/verbossing 

 
10 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

  

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
11 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Bosrietzanger, Kleine karekiet 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
12 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik de 

bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:        bedekkingsklasse:       
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 498 

 inventarisatie-eenheid Hooiland opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Mr  rbbmr  100% 

 eenheid 2                      

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75% 

         naakte bodem KB moslaag 

 D kruidlaag, inclusief jonge 

bomen en struiken (hoogte 

<2m). 

Vul vraag 4-5  in. 

WT struiklaag inclusief bomen 

(hoogte > 2m en diameter 

<14cm).  

Vul vraag 6 in. 

WT boomlaag (diameter >14cm).  

Vul vraag 7 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Riet 

 
5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort                                    

 bedekkingsklasse                                     
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 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort  grauwe x 

geoorde wilg 

 witte els  Eénstijlige 

meidoorn 

              

 bedekkingsklasse   WT  WT  WT               

 opmerkingen:       

 
7 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm) en schat de bedekking.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%.  

 soort  schietwilg  zomereik  canadapopulier               

 bedekkingsklasse  WT  WT  WT               

 opmerkingen (kwaliteit, vitaliteit, 

gebreken) 

      

 
8 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☒ nee 

☐ ja 

 omschrijf        

 

 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
9 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven 
☐ beek, sloot 

☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij 
☐ holle weg 

☐ knotbomen 
☐ oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag 
☐ houtkant 

☐ hoogstamboomgaard 
☐ alleenstaande bomen 

 ☐ graft 
☐ perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel 

☐ bosje/verbossing 

 
10 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
11 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Bosrietzanger, occasioneel Sprinkhaanzanger, Blauw glidkruid 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
12 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik de 

bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:        bedekkingsklasse:       
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 4468 

 inventarisatie-eenheid Kasteelpark (riet) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Mrb  gh_mr  70% 

 eenheid 2  Hfc  rbbhf  30% 

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75% 

         naakte bodem       moslaag 

 HB kruidlaag, inclusief jonge 

bomen en struiken (hoogte 

<2m). 

Vul vraag 4-5  in. 

B struiklaag inclusief bomen 

(hoogte > 2m en diameter 

<14cm).  

Vul vraag 6 in. 

 boomlaag (diameter >14cm).  

Vul vraag 7 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Riet, Grote brandnetel, Moesdistel 

 
5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort  Wilg spp.  Gewone 

esdoorn 

                     

 bedekkingsklasse   WT  WT                      
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 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort  Wilg spp.  Gewone 

esdoorn 

                     

 bedekkingsklasse   B  B                      

 opmerkingen:       

 
7 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm) en schat de bedekking.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%.  

 soort                          

 bedekkingsklasse                          

 opmerkingen (kwaliteit, vitaliteit, 

gebreken) 

 

 
8 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☐ nee 

☐ ja 

 omschrijf        

 

 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
9 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven 
☒ beek, sloot 

☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij 
☐ holle weg 

☐ knotbomen 
☐ oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag 
☐ houtkant 

☐ hoogstamboomgaard 
☐ alleenstaande bomen 

 ☐ graft 
☐ perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel 

☒ bosje/verbossing 

 
10 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
11 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

       

 

 VI. Invasieve exoten 

 
12 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik de 

bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:        bedekkingsklasse:       
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 datum opname   naam opnemer 

 19/06/2012  Kevin Lambeets, Pieter 

Vanormelingen 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Snoekengracht oppervlakte 2027 

 inventarisatie-eenheid Kasteelpark (wilgen) opmerkingen Kopij mon03 (dec2012) ifv. 

verlenging erkenning E-048 

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 

(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 

de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 

(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 

voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Sz(sal)/Kz  gh_sz  100% 

 eenheid 2            

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 

volgende bedekkingsklassen: 

 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  

B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75% 

         naakte bodem       moslaag 

 B kruidlaag, inclusief jonge 

bomen en struiken (hoogte 

<2m). 

Vul vraag 4-5  in. 

D struiklaag inclusief bomen 

(hoogte > 2m en diameter 

<14cm).  

Vul vraag 6 in. 

      boomlaag (diameter >14cm).  

Vul vraag 7 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

       

 
5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort  Wilgen spp.                             

 bedekkingsklasse   B                             
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 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort  Wilg spp.                             

 bedekkingsklasse   D                             

 opmerkingen:       

 
7 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm) en schat de bedekking.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%.  

 soort                                    

 bedekkingsklasse                                    

 opmerkingen (kwaliteit, vitaliteit, 

gebreken) 

      

 
8 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 

brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

 
☐ nee 

☐ ja 

 omschrijf        

 

 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
9 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

 ☐ poel, vijver of ven 
☒ beek, sloot 

☐ bron- of kwelzone   

 ☐ dreef of bomenrij 
☐ holle weg 

☐ knotbomen 
☐ oude of dode boom op stam met nestholten 

of nestboom 

 ☐ haag 
☐ houtkant 

☐ hoogstamboomgaard 
☐ alleenstaande bomen 

 ☐ graft 
☐ perceelsrandbegroeiing 

of berm 
☐ struweel 

☐ bosje/verbossing 

 
10 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
11 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

  

 

 VI. Invasieve exoten 

 
12 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik de 

bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:        bedekkingsklasse:       


