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Een kluwen van 
bostypes, 
bosindelingen.

Ecopedia wijst 
de weg.
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Indeling op basis van vegetatie

Valse salie, lelietje-van-dale, hengel en dalkruid.

Eiken-Beukenbossen op zure bodem.

Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint (9160)
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Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint (9130 )= 
Atlantisch bostype



7-3-2019

4

Valleibossen, 91E0_va

Ruigt Elzenbos, 91E0_vn: 
nitrofiele soorten en moerassoorten van voedselrijke 

omstandigheden .
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voedselarm voedselrijk

droog

nat

9190 = Eiken-
Berkenbos

9120 = 
Eiken-Beukenbos op 

zure bodem

9160 = Essen-Eikenbos
9130 = Eiken-Beukenbos 

met Wilde hyacint 

91E0_va =
Valleibos 

91E0_vn = 
Ruigt elzenbos

91E0_vm =
Matig voedselrijk 

broekbos

91E0_vo = 
Voedselarm

broekbos

Waarom gebruiken we indelingen?

Doelen stellen in beheerplannen.
Doelen evalueren in beheerplannen.
Kennis rond beheer en ecologie is gekoppeld aan 

soorten en natuurindelingen.
In de wetgeving i.v.m. beschermde vegetaties.  
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1. Natura 2000: Atlantische zuurminnende beukenbossen met 
Ilex en soms Taxus in de ondergroei. (9120)

2. BWK: zuur beukenbos (fe) of zuur eikenbos (qe)
3. Bostypes van Vlaanderen: Eiken-Beukenbos
4. Natuurstreefbeelden: Eiken-Beukenbossen 

op zure bodem (9120)

Verschillende indelingen maken het 
ingewikkeld
Voorbeeld: Zuur voedselarm Eiken-beukenbos

1. Natura 2000: Indeling van de Europese habitatrichtlijn.
2. BWK: Indeling voor beleid en wetgeving.
3. Bostypes van Vlaanderen: Ecologische indeling gebaseerd op 

vele Vlaamse vegetatieopnames.
4. Natuurstreefbeelden: Indeling welke we gebruiken voor 

natuurbeheerplannen.

Natuurstreefbeelden = een combinatie van Natura 2000 en BWK

Verschillende indelingen maken het 
ingewikkeld
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Naam van de indeling 
en
titel met code.

Fotocollage met 
verspreidingskaart en soms met 
video

Natuurstreefbeeld: Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint
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BWK: Eiken-Haagbeukenbos (qa)

Verspreidingskaarten geven een 
gedacht welke bostypes in jou 
omgeving voorkomen

Inheems en standplaatsgeschikte boom- en struiksoorten: 
Beuk, Zomereik, Wintereik, Gewone esdoorn, Es, 
Zoete kers, Hazelaar, Haagbeuk, Spaanse aak, Meidoorns, 
Zomerlinde, Rode kornoelje, Wilde kardinaalsmuts.

Natuurstreefbeeld: Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint



7-3-2019

11

Via relaties krijg je:
• Opsomming van 

indicatoren.
• Overeenkomst met 

andere indelingen.

Natuurstreefbeeld: Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint
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Interactieve tekeningen om belangrijke kenmerken voor 
beheer te leren kennen.
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Via interactieve fotocollages de 
typische soorten leren kennen.

Determinatie op het veld
Voor herkenning op het veld 

kan je de veldsleutels van het 
inbo gebruiken.

https://www.inbo.be/nl/
handleiding-en-veldsleutels

Met deze sleutels bepaal je 
BWK, habitattype (natura 2000) 
en dus ook het natuurstreefbeeld

https://www.inbo.be/nl/handleiding-en-veldsleutels


7-3-2019

14

Om te onthouden
4 indelingen: Bostypes van Vlaanderen, BWK, Natura 2000 en 

Natuurstreefbeelden. Deze vind je terug op ecopedia.be.

We denken dat natuurstreefbeelden de meest gebruikte 
indeling zal worden.  

Zelf aan de slag : 
- plantensoorten goed leren herkennen;
- soorten koppelen aan natuurstreefbeelden, kan je 
leren via ecopedia;
- herkenning op het veld via inbo-sleutels;
- ecologie, beheer en andere info kan je opzoeken via 
ecopedia.

Deze info op Ecopedia is mogelijk 
dankzij de samenwerking met



7-3-2019

15

Oproep beheercases / projecten 
natuurbeheer

Op ecopedia willen we graag beheerexpertise delen.
Dit via input van beheerders op terrein.
Door korte omschrijving van beheercase met 
foto’s
Heb je een leuke beheercase en wens je die te delen 
neem dan contact op met 
wim.massant@vlaanderen.be

mailto:wim.massant@vlaanderen.be
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