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VOORWOORD EN VERANTWOORDING 

 
De rijksoverheid heeft behoefte aan instrumenten waarmee inzicht in, en een onderbouwing van de 
effecten van bepaalde beleidskeuzen kan worden gegeven. Op basis van dit gegeven wordt gewerkt 
aan verschillende modellen. Het DEMNAT model is ontwikkeld om de mogelijke effecten te 
evalueren van hydrologische ingrepen op de (semi)terrestrische natuur. In de meeste gevallen gaat het 
om een evaluatie van verschillende herstelscenario’s. Het is echter juist de herstelmodellering van 
DEMNAT die voor verbetering vatbaar is. Om deze herstelmodellering te verbeteren zijn 
verschillende acties noodzakelijk die gericht zijn op een betere modellering van het hydrologisch 
herstel, het herstel van de standplaats (abiotisch herstel) en het herstel van de vegetatie (biotisch 
herstel). Dit project richt zich op het verbeteren van de modellering van het biotisch herstel, waarbij 
o.a. aandacht wordt besteed aan zaadverspreiding (dispersie), het voorkomen van zaadbanken en 
geografische isolatie.  
 
De analyse en modellering in het project is op het CML uitgevoerd. Drs. R. van Ek (RIZA) 
produceerde GIS-kaarten met gecombineerde (overlay) informatie van potentiële standplaatsen, 
structuurtypen en natuurgebieden in ARC-INFO.  Dr. J.P.M. Witte  berekende de hiaatopgevulde 
scores voor FLORIVON en FLORBASE voor 18 natte en vochtige ecosysteemtypen. 
 
Het project werd kritisch gevolgd door een begeleidingscommissie waarin naast de onderzoekers 
deelnamen dr. R. van der Meijden (Nationaal Herbarium te Leiden), drs. K. Groen (FLORON), dr. H. 
Runhaar (Alterra-DLO), dr. A.F.H. Prins (Alterra-DLO) en dr. R.M. Bekker (RUG). 
 
Frans Claessen, 

RIZA. 
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SAMENVATTING  

 
De modellering van herstel van natte en vochtige ecosystemen kan worden opgesplitst in hydrologisch 
herstel, herstel van de standplaats, en herstel van de vegetatie (biotisch herstel). Dit onderzoek richt 
zich op de modellering van de kansrijkdom voor biotisch herstel. Bij de modellering van biotisch 
herstel wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten: 
• botanische kwaliteit van het ecosysteem voor de huidige situatie: hiertoe wordt gebruik gemaakt 

van nationale florabestand FLORBASE 
• waarbij een extrapolatie is gemaakt naar niet-geïnventariseerde kilometercellen. Daartoe zijn 

regressiemodellen opgesteld die een relatie leggen tussen botanische kwaliteit en verklarende 
variabelen zoals o.a. vegetatiestructuur, bodem en hydrologie en landgebruik (wel/niet 
natuurterrein). 

• zaadbankkarakteristieken: daarbij is op basis van de beschikbare literatuur een raming gemaakt 
van het volhardend vermogen (persistentie) van zaden en het mogelijke voorkomen. Om het 
mogelijke voorkomen af te leiden is gebruik gemaakt van een historisch florabestand FLORIVON-
1. Er is op een vergelijkbare manier als voor FLORBASE een bewerking uitgevoerd om voor niet-
geïnventariseerde gridcellen een waarde voor de botanische kwaliteit te bepalen; 

• zaadverspreidingsvermogen: waarbij is gekeken naar de verspreidingsmechanismen van 
kenmerkende planten voor een bepaalde ecotoopgroep (zgn. dispersiekarakteristiek) en de 
geografische ligging van ecotoopgroepen rondom een kilometercel. Zo wordt de kansrijkdom voor 
biotisch herstel voor een bepaalde ecotoopgroep hoger ingeschat naarmate er in de nabije 
omgeving meer kilometerhokken voorkomen met goed ontwikkelde ecotoopgroepen van hetzelfde 
type; 

• bodemgeschiktheid en grondgebruik: om biotische kansrijkdom kaarten te kunnen maken is ook 
rekening gehouden met het voorkomen van geschikte standplaatsen en landgebruik. Zo kan het 
biotisch herstel (herstel van de vegetatie) gefrustreerd worden door het plaatselijke grondgebruik 
(bijv. akkerbouw of bebouwing). 

 
In het oorspronkelijke DEMNAT wordt rekening gehouden met biotisch herstel via zogenaamde 
‘hysteresis-factoren’. Deze factoren zijn gebaseerd op deskundigenoordeel en vastgesteld per type 
ecotoopgroep. De nieuwe berekeningswijze gepresenteerd in dit rapport is een poging om de 
berekeningswijze van biotisch herstel beter te onderbouwen. De methode wordt hierdoor enerzijds 
complexer, anderzijds ontstaan er betere aanknopingspunten om op een meer gerichte wijze 
verbeteringen door te voeren. Een inhoudelijke verbetering is nu vooral dat biotisch herstel niet meer 
alleen afhankelijk is gemaakt van de kenmerken van de ecotoopgroep, maar ook van de kenmerken 
van de omgeving (aanwezigheid ecotoopgroepen in de nabije omgeving). Een ander pluspunt van de 
nieuwe rekenwijze is dat herstel nu vlakdekkend kan worden bepaald. Bij het oorspronkelijke 
DEMNAT waren alleen herstelberekeningen mogelijk voor gebieden waar voldoende floragegevens 
beschikbaar voor waren.  
 
Een ander onderdeel van de herstelmodellering is hydrologisch herstel en herstel van de standplaats 
(abiotisch herstel). Het onderzoek zal zich in de nabije toekomst vooral richten op de verbetering van 
deze onderdelen. Hiervoor zijn al twee projecten opgestart. 
 
. 
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SUMMARY 
 
MODELLING OF THE BIOTIC RECOVERY OF WET AND MOIST VEGETATIONS 
 
In modelling the recovery of wet and moist ecosystems, a useful distinction can be made between 
hydrological recovery, site recovery and vegetation recovery (biotic recovery). The present study is 
concerned with modelling the probability of biotic recovery, conceived in terms of the following 
parameters: 
• present botanical quality of ecosystem: assessed using the national flora database FLORBASE-2d. 

Regression models relating botanical quality to explanatory variables like vegetation structure, soil 
type/hydrology and land use (‘natural’ or otherwise) were developed to extrapolate data to 
unmapped kilometre grid cells; 

• seed bank characteristics: seed persistence and potential local seed availability were estimated 
from literature data. In the latter case use was also made of the historical flora database 
FLORIVON-1. As with the FLORBASE database, a method was developed to assess the botanical 
quality of unmapped cells; 

• seed dispersal potential: based on the dispersal characteristics of indicator species of the ecotope 
group in question and local presence of similar ecotopes: the more adjacent cells with well-
developed ecotope groups of the same type, the greater the chance of biotic recovery; 

• soil and land use compatibility: due allowance was also made for local presence of suitable sites as 
well as for land use constraints, as biotic (vegetation) recovery may simply be incompatible with 
land use patterns (arable farming, urbanisation).  

 
In the original DEMNAT-2.1 biotic recovery was modelled using ‘hysteresis factors’, developed for 
each of the various ecotope groups on the basis of expert opinion. The new version presented here 
aims to improve the conceptual underpinning of the model. Although the model is now rather more 
complex, there is new scope for further fine-tuning. The main improvement of substance is that the 
probability of biotic recovery now no longer hinges solely on the characteristics of the ecotope group 
in question, but is co-determined by local environmental features (presence of similar ecotope 
groups). Another improvement is that the model is now spatially inclusive, in contrast to the original 
DEMNAT-2.1, which was unable to model recovery in grid cells with an incomplete floral data set.  
 
The recovery model must now be extended to incorporate abiotic recovery: hydrological and general 
site recovery. The next phase of our research will therefore endeavour to improve the modelling of 
these aspects; in this context, two new projects are already underway.  
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1 INLEIDING 

 
1.1 Achtergrond 

 
Aan het eind van de jaren tachtig bleek uit landelijke inventarisaties dat er in Nederland op grote 
schaal sprake was van verdroging (Anonymous 1989). Daarop is ter onderbouwing van het nationale 
beleid het ecohydrologische model DEMNAT ontwikkeld waarmee op nationale schaal de effecten  
van waterhuishoudkundige ingrepen op natte en vochtige ecosystemen kunnen worden voorspeld 
(Witte 1990; Witte et al. 1992; Arts et al. 1997; Klijn et al. 1997; Bleij & Witte 1997; Runhaar et al. 
1997; Runhaar & Witte 1997; Witte 1998; Runhaar 1999; Van Ek et al. 2000). DEMNAT is onder 
meer gebruikt ter onderbouwing van de Derde Nota Waterhuishouding, de Milieu-Effect Rapportage 
en het Beleidsplan Drink- en IndustriewaterVoorziening, de Evaluatie Nota Water, 
Watersysteemverkenningen 1996, de Milieuverkenningen en de Natuurverkenningen.  
 
Runhaar et al. 1996; Van der Linden et al. (1996), Runhaar & Witte (1997) en Van Ek (1997) geven 
aan dat de modellering van het effect van herstelmaatregelen een van de zwakke onderdelen van 
DEMNAT vormt. Dit hangt deels samen met het gebrek aan voldoende gedetailleerde gegevens over 
de uitgangssituatie, deels met het feit dat het biotisch herstel, oftewel de terugkeer van plantensoorten, 
niet afzonderlijk wordt gemodelleerd. Voor de berekening van het biotisch herstel binnen DEMNAT 
wordt gebruik gemaakt van de zelfde dosis-effect functie die de achteruitgang van natte en vochtige 
ecotoopgroepen bij verdroging beschrijft, maar dan in omgekeerde richting. Aangezien de vooruitgang 
bij herstel minder snel verloopt dan de achteruitgang wordt een zogenaamde hysterisfactor toegepast. 
Deze hysteresisfactor is verschillend per ecotoopgroep, maar hetzelfde voor alle km-cellen. 
 
In Van der Linden et al. (1996) en in Runhaar & Witte (1997)) wordt een schets gegeven van de wijze 
waarop het beoogde herstel binnen DEMNAT gemodelleerd zou kunnen worden. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen hydrologisch herstel, herstel van de standplaatsomstandigheden en het 
biotisch herstel. Bij de modellering van het biotisch herstel zou in ieder geval rekening gehouden 
moeten worden met de grootte van de standplaats, de aanwezigheid van relevante soorten in de 
omgeving en de aanwezigheid van relevante soorten ter plekke in de zaadbank.  De benodigde stappen 
in de modellering van het biotisch herstel in DEMNAT zijn: 
 

1) het formuleren van verspreidingsprofielen, met per ecotoopgroep informatie over de 
zaadbankkarakteristiek en dispersiekarakteristiek; 

2) de generalisatie van de historische nationale floradatabank FLORIVON, het vlakdekkend 
generaliseren van gegevens over het vroegere voorkomen van plantensoorten; 

3) de generalisatie van de recente nationale floradatabank FLORBASE, het vlakdekkend 
generaliseren van gegevens over het huidige voorkomen van plantensoorten; 

4) het ontwerpen en bouwen van het kansrijkdommodel.  
 
In een voorafgaand project zijn verspreidingsprofielen opgesteld voor 18 natte en vochtige en drie 
droge ecotoopgroepen (Tamis & Van 't Zelfde 1998), zie tabel 1.1. In die studie werd geconcludeerd 
dat er een redelijke overeenkomst is tussen de hysteresisfactoren in DEMNAT en de zaadbank- en 
dispersiekarakeristieken, maar ook dat er verschillen zijn. Omdat de verspreidingsprofielen gebaseerd 
zijn op een beperkte set van gegevens, werd in die studie aanbevolen de verspreidingsprofielen te 
verbeteren o.a. op basis van meer recente zaadbankgegevens van Thompson et al. (1997) 
 
Het voorliggende verslag omvat de beschrijving van de modellering van het biotisch herstel van natte 
en vochtige vegetaties in DEMNAT en de (tussen)resultaten hiervan, inclusief de aangepaste 
verspreidingsprofielen. 
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Tabel 1.1 Ecotoopgroepen en omschrijving opgenomen in het DEMNAT 2.1 model; * = alleen 

verspreidingsprofiel opgesteld in het kader van deze studie cf. Runhaar et al. (1987); Witte & Van der 

Meijden (1995); Witte (1998). 

Code Omschrijving Landschapstypen (voorbeelden) 

A12 verlandings- en zoetwatervegetaties van  voedselarme, zwak  
 zure wateren vennen of duinplasjes 
A17 verlandings- en zoetwatervegetaties van matig voedselrijke wateren sloten veenweidegebied 
A18 verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrijke wateren sloten in kleigebieden 
bA10 verlandings- en watervegetaties van brakke wateren inlagen 
 
K21 Pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zure bodems natte heiden/hoogvenen 
K22 Pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zwak  trilvenen, veenmosrietlanden, 
 zure bodems. blauwgraslanden 
K23 Pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme,  
 basische bodems natte duinvalleien, 
K27 Pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, matig  moerasvegetaties en 
 voedselrijke bodems beekdalhooilanden 
K28 Pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, zeer  ruige slootkanten en 
 voedselrijke bodems moerasvegetaties 
bK20 Pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, brakke bodems brakke slootkantvegetaties N-H 
 
K41 Pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zure bodems vochtige heiden 
K42      Pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme,  
 zwak zure bodems heischrale graslanden 
bK40     Pioniervegetaties, graslanden en ruigten op vochtige, brakke bodems inlagen 
 
K61* Pioniervegetaties en graslanden op droge, voedselarme, zure bodems zandgronden binnenland 
K62*  Pioniervegetaties en graslanden op droge,  
 voedselarme, zwak zure bodems duingraslanden 
K63*      Pioniervegetaties en graslanden op droge,  
 voedselarme, basische bodems rivierduingraslanden 
 
H22 bossen en struwelen op natte, voedselarme, zwak zure bodems beekdalbos  
H27 bossen en struwelen op natte, matig voedselrijke bodems moerasbos 
H28 bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke bodems grienden of hakhoutbos 
 
H42      bossen en struwelen op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems bossen op zandgronden 
H47 bossen en struwelen op vochtige, matig voedselrijke bodems loofbossen op leemgronden 

 
 
 
 
1.2 Doel en globale werkwijze 

 
Het doel van het onderzoek is als volgt geformuleerd: 
 

Het ontwikkelen van een methode voor het per kilometercel bepalen van de kansrijkdom van 

het biotisch herstel voor natte en vochtige vegetaties. 

 
Biotisch herstel wordt door Van der Linden et al. (1996) gedefinieerd als:  

De (her)vestiging van de voor de oorspronkelijke vegetatie kenmerkende soorten. 

Deze definitie gaat uit van herstel als proces en niet als eindstadium of als een gekwantificeerd doel. 
In het kader van deze studie gaat het ook om de kans op optreden van vegetaties in nieuwe milieus die 
gecreëerd worden in het kader van bijv. natuurontwikkelingsprojecten 
 
De methode wordt geoperationaliseerd via een geautomatiseerde DEMNAT-module.  
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In de modellering van het biotisch herstel spelen de soorten die vroeger voorkwamen en nu deels nog 
in de zaadbank aanwezig zijn en de soorten die recent in het km-cel of in de directe omgeving 
voorkomen een cruciale rol. Immers, als zij niet of beperkt aanwezig zijn, is spontaan biotisch herstel 
binnen een bepaalde  termijn erg onwaarschijnlijk. 
 
Uit het bestand FLORIVON kan het vroegere voorkomen van soorten, kenmerkend voor een bepaalde 
ecotoopgroep, worden afgeleid. De nul-versie van het bestand FLORIVON bevatte nog een aantal 
fouten. Deze fouten moesten eerst worden verwijderd, alvorens tot de modellering van het biotisch 
herstel kan worden overgegaan. De correctie van het bestand FLORIVON voor de natte en vochtige 
plantensoorten is in een parallel project door de stichting FLORON uitgevoerd (Groen et al. 1999). 
Het bestand FLORIVON is niet volledig landsdekkend, zodat de kansrijkdom op herstel in slecht 
geïnventariseerde delen van Nederland zou kunnen worden onderschat of zelfs niet kan worden 
bepaald. Daarom zal eerst een extrapolatie worden uitgevoerd vanuit goed geïnventariseerde delen 
naar slecht geïnventariseerde delen. Een belangrijke basis voor deze extrapolatie is de geschiktheid 
van het abiotisch milieu, zoals af te leiden uit de potentiële standplaatskaarten op basis van het 
ecoserietype (Klijn et al. 1997). Andere mogelijk bruikbare belangrijke kenmerken zijn 
inventarisatiekwaliteit, het beheer (grondgebruik of vegetatiestructuurtypen) alsmede geografische 
regio’s. 
 
Uit het bestand FLORBASE kan het recente voorkomen van de ecotoopgroepen worden afgeleid. Ook 
voor FLORBASE geldt, echter in mindere mate dan voor FLORIVON, dat het bestand niet volledig 
landsdekkend is. Ook hiervoor zal een extrapolatie eerst moeten plaatsvinden vanuit goed 
geïnventariseerde delen naar slecht geïnventariseerde delen met dezelfde werkwijze als bij het bestand 
FLORIVON. 
 
Naast de generalisatie van de beide flora-bestanden zullen de verspreidingsprofielen voor de 
ecotoopgroepen (Tamis & Van 't Zelfde 1998) worden aangevuld met informatie uit de NW-Europese 
zaaddatabank van Thompson et al. (1997). 
 
De gegeneraliseerde gegevens van FLORBASE en FLORIVON en de aangevulde 
verspreidingsprofielen worden vervolgens gebruikt voor het bepalen van de kans dat soorten uit  
vochtige en natte ecotoopgroepen terugkeren. Hierbij zal voor het herstel vanuit de zaadbank worden 
uitgegaan van de vroegere volledigheid van het type en van het aandeel binnen het type van soorten 
met een persistente zaadbank. De kans op aanvoer van zaad uit de omgeving is afhankelijk van het 
aandeel van soorten met een matige tot goede zaadverspreiding in relatie tot de afstand tot de 
dichtstbijzijnde standplaatsen en de volledigheid op die standplaatsen. 
 
1.3 Leeswijzer 

 
In hoofdstuk 2 wordt de bijstelling van de verspreidingsprofielen van de ecotoopgroepen behandeld. 
Aangezien de werkwijze om de gegevens van de bestanden FLORIVON en FLORBASE te 
extrapoleren voor niet of slecht geïnventariseerde gebieden in belangrijke mate overeenkomen wordt 
in hoofdstuk 3 de werkwijze van generalisatie besproken. In hoofdstuk 4 worden respectievelijk de 
resultaten van de generalisatie van FLORIVON en FLORBASE behandeld. Tenslotte wordt in 
Hoofdstuk 5 de modellering van het herstel van natte en vochtige vegetaties, alsmede de resulterende 
kansrijkdomkaarten behandeld. In elk hoofdstuk komen achtereenvolgens methode, resultaten en 
discussie en conclusies aan de orde. De huidige versies van bestanden FLORBASE (2d) en 
FLORIVON (1) en het model DEMNAT (2.1) worden in de verdere tekst zonder versienummer 
weergegeven. De kleurenfiguren ofwel kleurenplaten bij hoofdstukken  4 en 5 zijn apart te raadplegen 
op bijgevoegde CD-ROM; zie voor lijst met kleurenplaten Bijlage VI. 
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2 VERSPREIDINGSPROFIELEN VAN ECOTOOPGROEPEN 

 

2.1       Inleiding 

 
In de verspreidingsprofielen van ecotoopgroepen is informatie opgenomen over de zaadbanktypen en 
en dispersie-afstand (Tamis & Van 't Zelfde 1998). Deze informatie is noodzakelijk om een 
voorspelling te kunnen doen over het biotisch herstel, waarbij rekening wordt gehouden met het 
voorkomen van een ecotoopgroep in het verleden (zaadbank) en in de omgeving (dispersie). In de 
eerste versie van de verspreidingsprofielen werd geconstateerd dat deze slechts gebaseerd zijn op één 
derde van de Nederlandse plantensoorten en dat derhalve verdere onderbouwing gewenst was. In dit 
hoofdstuk wordt deze aanvulling op basis van de zaadbank-database van (Thompson et al. 1997) 
uitgewerkt. Een tweede belangrijke aanpassing van de verspreidingsprofielen is dat rekening is 
gehouden met de ecologische amplitudo van de soorten (Witte 1998), zie ook bijlage I. Dit betekent 
dat per ecotoopgroep zowel een nieuwe zaadbankkarakteristiek als een nieuwe dispersiekarakteristiek 
is opgesteld.  
 
2.2 Verwerking nieuwe zaadbankgegevens    

 
In “The soil seed banks of North West Europe” van Thompson et al. (1997)1 wordt alle bekende 
informatie van zaadbanken van plantensoorten uit noordwest Europa samengevat en beschreven. In de 
zaadbankdatabase is informatie opgenomen over dichtheden, levensduur, diepte en methodologie. In 
tabel 2.1 is ter illustratie een deel van de database weergegeven. Een uitgebreide beschrijving van 
deze database is opgenomen als bijlage IIA.  
 
Thompson e.a. vermelden voor de meeste soorten meerdere waarnemingen van zaadbanktypes uit 
meerdere bronnen. Deze informatie wordt eerst geaggregeerd tot één zaadbanktype per soort.  
Vervolgens worden de zaadbanktypen voor de soorten waarvoor zowel bij Thompson e.a. en Hodgson 
e.a. informatie beschikbaar is, gecombineerd. De werkwijze is uitgebreid beschreven in bijlage IIB. In 
het kort komt de werkwijze op het volgende neer: 
− er is een zaadbankindex berekend op basis van het aantal waarnemingen van zaadbanktype 1 

(transient: kortlevend zaad), zaadbanktype 2 (medium-persistent: matig lang levend zaad) en 
zaadbanktype 3 (persistent: zeer lang levend zaad) 

− hierbij wordt elk zaadbanktype vermenigvuldigd met een weegfactor 
− de resulterende zaadbankindex wordt op basis van een lage klassegrens en een hoge klassegrens 

ingedeeld in een geaggregeerde zaadbanktype 1, 2 of 3 
− de waarden voor de weegfactoren en klassengrenzen zijn bepaald met een ijkingprocedure 
− bij deze ijkingprocedure is gebruik gemaakt van het gegeven dat Hodgson e.a. voor 400 soorten de 

gegevens uit Thompson e.a. hebben geaggregeerd tot hun eigen zaadbanktypen 
Na deze bewerking en combinatie van zaadbankgegevens worden zaadbankkarakteristieken gemaakt 
per ecotoopgroep rekening houdend met de ecologische amplitudo van de soorten. 
 
De meeste informatie over zaadbanktypen betreft algemene en minder zeldzame soorten en dus ook de 
zaadbankkarakteristieken zijn gebaseerd op vnl. algemenere soorten. Om te bepalen wat de gevolgen 
zijn voor de zaadbankkarakteristieken van het ontbreken van informatie van zeldzame soorten is de 
relatie tussen zeldzaamheid en zaadbanktype per soort onderzocht.  
Bij de totstandkoming van de nieuwe zaadbankkarakteristieken is niet alleen nieuwe informatie 
gebruikt uit Thompson e.a., maar is ook rekening gehouden in de mate waarin de soorten  
                                                           
1 Thompson et al. (1997) verder afgekort tot Thompson e.a.; Hodgson et al. (1995) verder afgekort tot Hodgson 
e.a. 



   6 

Tabel 2.1 Een deel van de database van (Thompson et al. 1997) voor Ranunculus sceleratus. 

Species Authority Family Seedbank_type Nr_rec Maxlong Mindens Maxdens Meandens Depth Method Source_code 

 

Ranunculus sceleratus L. RANUNCULACEAE 1 2  53 70 62 8 7 275 

Ranunculus sceleratus L. RANUNCULACEAE 2 1  1 1 1 2 5 113 

Ranunculus sceleratus L. RANUNCULACEAE 2 8  37 3892 686 5 5 177 

Ranunculus sceleratus L. RANUNCULACEAE 2 1  50 50 50 5 5 244 

Ranunculus sceleratus L. RANUNCULACEAE 2 1  18 18 18 3 7 235 

Ranunculus sceleratus L. RANUNCULACEAE 3 1 5    5 1 246 

Ranunculus sceleratus L. RANUNCULACEAE 3 2 5    7,5 2 199 

Ranunculus sceleratus L. RANUNCULACEAE 3 1 50    50 3 115 

Ranunculus sceleratus L. RANUNCULACEAE 3 1  110 110 110 32 5 131 

Ranunculus sceleratus L. RANUNCULACEAE 3 1  360 360 360 10 5 131 

Ranunculus sceleratus L. RANUNCULACEAE 4 2  712 1040 876 12 4 230 

Ranunculus sceleratus L. RANUNCULACEAE 4 1  61 61 61 5 5 166 

Ranunculus sceleratus L. RANUNCULACEAE 4 1  173 173 173 5 5 177 

 

Toelichting (uit: Thompson et al. 1997): Seedbank_type: 1= transient, 2= short term persistent, 3= long term persistent, 4= present (no type assigned); 

Nr_rec= number of records; Maxlong= longevity, the maximum length in time (in years) that the species has survived in the soil; Mindens= minimum seed 

density sq.m.; Maxdens= maximum seed density sq.m.; Meandens= mean seed density sq.m.; Depth= total depth of sampling in cm; Method, 1= seeds 

deliberately buried in a garden plot without subsequent disturbance, 2= idem with subsequent disturbance, 3= seeds deliberately buried in the field, 4=  soil 

samples from natural vegetations, seeds extracted and germination and viability tested, 5= idem, seeds germinated in a glasshouse or outdoors without 

etraction, 6= idem, but germination in the field, 7= sequential sampling of natural seed banks on least six occasions per year ; source_code= corresponds to 

one the source references; blanks are missing values. 
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kenmerkend zijn voor de ecotoopgroepen. Hierbij is gebruik gemaakt van de weegwaarden van (Witte 
1998)Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. (zie Bijlage I). Soorten die maar in één ecotoopgroep 
voorkomen, dus met een smalle ecologische amplitudo, zijn zeer kenmerkend voor die ecotoopgroep. 
Soorten met een brede ecologische amplitudo, d.w.z. voorkomend in meer dan drie ectoopgroepen, 
zijn bij de samenstelling van de zaadbankkarakteristiek buiten beschouwing gelaten. We 
veronderstellen dat soorten met een brede ecologische amplitudo meer persistente zaadbanken of een 
grotere dispersie bezitten (Tamis & Van 't Zelfde 1998)Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.. Om het 
effect van het gebruik van de weegwaarden en het weglaten van informatie van algemenere soorten 
voor de zaadbankkarakteristieken te kunnen bepalen is onderzocht of er een relatie is tussen 
zaadbanktype en ecologische amplitudo, i.c. het aantal ecotoopgroepen waarin soorten kunnen 
voorkomen. 
 

2.3 Herziene zaadbankkarakteristieken 

 

Aantal soorten en aantal waarnemingen 

De databank van Thompson e.a. bevat van 1189 taxa bruikbare informatie over zaadbanken. 
Hieronder zijn 909 Nederlandse taxa (met 14.989 waarnemingen). Combinatie van informatie van 
Nederlandse taxa uit de databases van Thompson e.a. en Hodgson e.a. levert 1007 taxa, d.i. ca. 2/3 
van de totale Nederlandse flora. Er worden voor 21 ecotoopgroepen zaadbankkarakteristieken 
opgesteld. Het aantal taxa uit deze ecotoopgroepen met een weegwaarde cf. Witte (1998) bedraagt 
598. Hiervan hebben 353, d.i. ca. 60%, een zaadbanktype op basis van de gecombineerde gegevens 
van Thompson e.a. en Hodgson e.a. 

 
Herziene zaadbankkarakteristieken 

In figuur 2.1 zijn de herziene zaadbankkarakteristieken per ecotoopgroep weergegeven. Het patroon 
van de zaadbankkarakteristieken over de ecotoopgroepen is in vergelijking met de voorgaande versie 
(Tamis & Van 't Zelfde 1998) in grote mate hetzelfde: een relatief hoog aandeel persistente 
zaadbanken in de natte kruidige vegetaties en een relatief lage aandeel persistente zaadbanken in de 
aquatische en bosvegetaties. In detail zijn er diverse verschillen met de vorige versie, bijv. de 
ecotoopgroep A12 (verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren) heeft 
een lager aandeel en de zeer voedselrijke natte vegetaties (zoals K28, H28) een veel hoger aandeel 
persistente zaadbank dan in de vorige versie.  
 
Volledigheid van gegevens en relatie zeldzaamheid en zaadbanktypen 

In tabel 2.2 zijn de aantallen soorten per ecotoopgroep gebruikt voor het opstellen van de 
zaadbankkarakteristieken weergegeven. De aantallen soorten per ecotoopgroep zij daarbij geordend 
naar zeldzaamheid (UFK-klassen). In tabel 2.2 zien we dat de gebruikte gegevens betrekking hebben 
op de meer algemene soorten. Hierin zien we ook dat de toevoeging van de gegevens van Thompson 
e.a.  voornamelijk betrekking heeft op de meer zeldzame soorten. Op basis van Hodgson e.a. was 
ongeveer van 30% van de relevante soorten uit een ecotoopgroep een zaadbanktype bekend (minimum 
0%: bA10: verlandings- en watervegetaties van brakke wateren, maximum 60%: H47: bossen en 
struwelen op vochtige, matig voedselrijke bodems). Na toevoeging van de gegevens van Thompson 
e.a. verdubbelt het percentage relevante soorten per ecotoopgroep waarvan een zaadbanktype bekend 
is (minimum 33%: bA10, maximum 83%: H42: bossen en struwelen op vochtige, voedselarme, zwak 
zure bodems).  
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Figuur 2.1 Zaadbankkarakteristieken van 21 ecotoopgroepen op basis van (Thompson et al. 1997) en . (Hodgson et al. 1995); zie voor toelichting: tekst. 
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Tabel 2.2 Aantal soorten (en ondersoorten) met een weegwaarde cf. (Witte 1998) per UFK1990-

klasse per ecotoopgroep in de database van Hodgson e.a: H, in de combinatie van databases van H 

en Thompson e.a: T+H, en voor alle soorten in het Botanisch Basisregister 1993 (CBS, 1993): alle; 

UFK = Uurhokfrequentie UFK-1 = geen informatie over voorkomen van de soort; UFK1=zeer 

zeldzaam tot UFK9=zeer algemeen. 

 

Ecotoopgroep 

 

bron 

 

-1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

UFK 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

totaal 

 

tot% 

A12 H       2 2   4 14% 
A12 T+H   2  1 1 3 2 1  10 36% 
A12 alle 1 2 5 4 3 7 3 2 1  28 100% 
A17 H       1 3 3 3 10 16% 
A17 T+H     1 1 4 8 7 4 25 41% 
A17 alle 1 1 2 3 2 10 11 12 14 5 61 100% 
A18 H        1 2 5 8 21% 
A18 T+H       1 4 8 6 19 50% 
A18 alle    2 1 3 4 6 15 7 38 100% 
bA10 H           0 0% 
bA10 T+H      1  1 1  3 33% 
bA10 alle   2  1 2 1 2 1  9 100% 
K21 H      2  2   4 21% 
K21 T+H  1  1  6 3 3   14 74% 
K21 alle  2 1 1 1 7 4 3   19 100% 
K22 H     2  3 8 3 1 17 25% 
K22 T+H  2 1 4 5 1 6 9 3 1 32 48% 
K22 alle  7 7 12 10 9 9 9 3 1 67 100% 
K23 H    1    1 2  4 16% 
K23 T+H    2 1 2  1 2  8 32% 
K23 alle  2 1 7 6 5 1 1 2  25 100% 
K27 H       3 8 12 7 30 34% 
K27 T+H  4  4 3 4 10 12 18 7 62 71% 
K27 alle 1 6 2 7 6 10 15 14 19 7 87 100% 
K28 H       1 3 6 14 24 42% 
K28 T+H    1  1 1 8 11 15 37 65% 
K28 alle 1   3 5 5 5 11 12 15 57 100% 
bK20 H        1  1 2 7% 
bK20 T+H    1  3 4 2 1 1 12 44% 
bK20 alle  1  2 5 6 8 3 1 1 27 100% 
K41 H      2 1 2 1  6 50% 
K41 T+H      2 2 3 1  8 67% 
K41 alle   1   2 5 3 1  12 100% 
K42 H  1 1  1 4 3 4 3  17 46% 
K42 T+H  4 1 2 5 4 3 5 4  28 76% 
K42 alle  6 2 4 6 6 4 5 4  37 100% 
bK40 H       1  1 7 9 24% 
bK40 T+H   2  2 2 1 1 2 7 17 45% 
bK40 alle  2 4 6 6 4 5 1 2 8 38 100% 
K61 H       1 2 2 1 6 50% 
K61 T+H       2 4 2 1 9 75% 
K61 alle    1 1 1 2 4 2 1 12 100% 
K62 H   1  3  1 2 8 3 18 34% 
K62 T+H  2 3 1 7 1 4 4 11 3 36 68% 
K62 alle  3 5 4 10 6 4 6 12 3 53 100% 
K63 H 1 1  2 5 4 4 3 7 3 30 30% 
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Ecotoopgroep 

 

bron 

 

-1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

UFK 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

totaal 

 

tot% 

K63 T+H 1 1 2 3 13 10 11 5 8 3 57 58% 
K63 alle  6 10 15 21 17 12 6 9 3 99 100% 
H22 H   1  1  1 1   4 29% 
H22 T+H   1 1 1  3 2   8 57% 
H22 alle  2 1 1 3  4 3   14 100% 
H27 H   1    3 1 4 1 10 33% 
H27 T+H   2 1 1 1 7 2 6 1 21 70% 
H27 alle  1 2 2 2 1 8 4 9 1 30 100% 
H28 H     1  1 1 1 2 6 50% 
H28 T+H    1 1  2 1 1 2 8 67% 
H28 alle    2 1  4 1 2 2 12 100% 
H42 H  1  1 3 6 2 4 2  19 48% 
H42 T+H  2  6 7 6 3 6 3  33 83% 
H42 alle  5  8 8 7 3 6 3  40 100% 
H47 H     4 3 1 8 10 1 27 60% 
H47 T+H   2  4 3 1 10 10 1 31 69% 
H47 alle  1 2 3 6 7 2 10 12 2 45 100% 

 

Relatie zaadbanktype en ecologische amplitudo 

In de huidige versie van zaadbankkarakteristieken is rekening gehouden met de ecologische 
amplitudo. Soorten die in meerdere ecosysteemtypen voorkomen, zijn ook in meerdere 
ecotoopgroepen meegeteld, waarbij de mate waarin ze meetellen omgekeerd evenredig is met het 
aantal ecotoopgroepen waarin ze voorkomen. In het algemeen wordt wel gesteld dat soorten met een 
bredere ecologische amplitudo een meer persistente zaadbank zouden hebben. Er kon echter geen 
afhankelijkheid worden vastgesteld tussen het aantal ecotoopgroepen en zaadbanktypen (χ2-toets, 
P=0.89), zie tabel 2.3. De conclusie die hieruit getrokken wordt, is tweeërlei: 1) het gebruik van 
weegwaarden heeft vrijwel geen invloed op het zaadbankprofiel en 2) het niet gebruiken van soorten 
met een brede ecologische amplitudo heeft geen onderschatting van het aandeel van soorten met een 
persistente zaadbank in de zaadbankkarakteristieken tot gevolg, alhoewel dit op een kleiner aantal 
soorten (nl. met een smalle ecologische amplitudo) gebaseerd is. 
 
Tabel 2.3 Relatie tussen zaadbanktype en ecologische amplitudo  (aantal ecotoopgroepen per soort). 

aantal   zaadbanktype 

ecotoopgr. geen zaad transient mat. persist zeer persist. onbekend 

1  2 104 33 155 10 
2 5 94 25 119 14 
3 0 21 7 31 4 

 
Relatie zeldzaamheid en zaadbanktype 

Er ontbreekt voornamelijk informatie van zeldzame en zeer zeldzame soorten. Als er geen (duidelijke) 
relatie tussen zeldzaamheid en zaadbanktype is, kunnen gebruikte soorten voor het opstellen van de 
zaadbankkarakteristieken als een representatieve steekproef worden beschouwd. In figuur 2.2 is het 
aandeel aan zaadbanktype per zogenaamde UFK-klasse weergegeven. Hieruit blijkt dat het aandeel 
persistente soorten voor de UFK-klassen 0 t/m 5, de zeldzame klassen, ca. 40% is. Voor de meer 
algemene klassen 5 t/m 9 bedraagt dat ca. 50%. Ook het aandeel matig persistente zaadbanken is iets 
groter voor de meer algemene UFK-klassen. Dit betekent dat de zaadbankkarakteristieken, die zijn 
bepaald aan de hand van de meer algemene soorten in het algemeen een beperkte overschatting geven 
van het aandeel van taxa met een persistente zaadbank. In de discussie wordt hier nader op ingegaan. 
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Figuur 2.2 Het aandeel aan zaadbanktypen per zeldzaamklasse (UFK-1990); zie tabel 2.2 voor een 

omschrijving van UFK-klassen. 

 

 
2.4 Herziene dispersiekarakteristieken 

 
In figuur 2.3 zijn de herziene dispersiekarakteristieken per ecotoopgroep op basis van de gegevens in  
(Hodgson et al. 1995) weergegeven. Bij deze dispersiekarakteristieken is in tegenstelling tot de vorige 
versie (Tamis & Van 't Zelfde 1998) rekening gehouden met de weegwaarden cf.  (Witte 1998). Naast 
de dispersiekenmerken van de samenstellende soorten is ook de geografische ligging en het beheer 
van belang voor de verspreiding van soorten. Zo zijn bijvoorbeeld voedselarme wateren (zoals 
ecotoopgroep A12: verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren) vnl. 
kleinere en geïsoleerde wateren (bijv. vennetjes). Daarentegen hebben voedselrijke wateren (zoals 
ecotoopgroep A18: verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrijke wateren) een grotere 
verspreiding met veel verbindingen én de inlaat van gebiedsvreemd water is ook van groot belang  
voor de dispersie van zaden. Tabel 2.4 bevat een overzicht van de mate waarin bepaalde 
dispersiemechanismen per ecotoopgroep tot meer of minder verspreiding zullen leiden. Hiermee is 
rekening gehouden bij het vaststellen van de dispersiekarakteristieken, door respectievelijk meer en 
minder dispersie te vertalen in een factor twee meer of minder verre verspreiding. Deze factor is een 
schatting tot stand gekomen in overleg met de deskundigen in de begeleidingscommissie. 
  
Het patroon in verschillen tussen dispersiekarakteristieken van ecotoopgroepen in de herziene versie 
is in grote lijnen vergelijkbaar met de vorige versie. De verschillen tussen de natte (meer ver) en 
vochtige (minder ver) ecotoopgroepen zijn duidelijk groter geworden. Belangrijke verschillen zijn 
verder dat de ecotoopgroep bA10 (verlandings- en watervegetaties van brakke wateren) afwijkt van 
alle andere ecotoopgroepen door een zeer groot aandeel van matig tot verre verbreiding. Daarentegen 
wijkt de ecotoopgroep H22 (bossen en struwelen op natte, voedselarme, zwak zure bodems) af van 
alle andere ecotoopgroepen door een zeer klein aandeel van zeer en matig verre verbreiding. Door de 
aangepaste werkwijze bij de herziene versie is het aantal soorten dat gebruikt wordt met ca. 40%  
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Tabel 2.4 Mate waarin geografische ligging en beheer al dan niet bijdragen aan dispersie van 

soorten kenmerkend voor de betreffende ecotoopgroepen. Meer of minder verspreiding van zaden of 

vegetatieve delen wordt, voor zover relevant, behandeld per verspreidingsmechanisme (wind, dieren, 

water, geen, vegetatief).  

 

 Ecotoopgroep verspreidingsmechanismen 

A12 verspreiding via het water zeer beperkt i.v.m. geïsoleerde ligging van watertjes; 
hetzelfde geldt voor vegetatieve verspreiding; verspreiding door dieren beperkt 
i.v.m. beperkte primaire en secundaire productie 

A17 verspreiding via het water beperkt i.v.m. geïsoleerde ligging van natuurgebieden in 
overig (landbouw)gebied; hetzelfde geldt voor vegetatieve verspreiding; extra 
verspreiding door trekkende en pleisterende watervogels 

A18 verspreiding via het water extra; o.a. door bemaling en inlaat rivierwater 
 

bA10 in geval van kustwateren: verspreiding via zee over grote afstanden; inlandse brakke 
wateren: verspreiding beperkt door geïsoleerde ligging van brakke wateren 

K21 idem als A12 
 

K22 idem als A12, maar mogelijk minder beperkt i.v.m. transport via zee en sterke 
winden langs de kust 

K23 idem als K22 
 

K27 idem als A17; extra verspreiding van alle soorten door maaimachines  
 

K28 idem als A18; extra verspreiding van alle soorten door maaimachines  
 

bK20 idem als bA10 
 

K41  verspreiding door dieren beperkt door beperkte primaire en secundaire productie 
 

K42 als K41 
 

bK40 extra verspreiding door beweiding en maaimachines  (alleen buitendijkse gebieden) 
 

K61 extra verspreiding door wind door hoogteligging; verspreiding door dieren beperkt 
door geringe primaire en secundaire productie 
 

K62 idem K61 
 

K63 idem K61, mogelijk extra i.v.m. transport via zee en sterke winden langs de kust 
 

H22 als A12, verspreiding door wind beperkt door hoogte vegetatie  
 

H27 als A17, verspreiding door wind beperkt door hoogte vegetatie 
 

H28 als A18, verspreiding door wind beperkt door hoogte vegetatie; extra verspreiding 
door boswerkzaamheden? 

H42 verspreiding door wind beperkt door hoogte vegetatie; extra verspreiding door 
boswerkzaamheden (kap, transport) en recreatie? 

H47 als H42. 
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Figuur 2.3 Dispersiekarakteristieken voor 21 ecotoopgroepen op basis van  (Hodgson et al. 1995), zie tekst voor toelichting 
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afgenomen, waardoor het aantal soorten waarop de dispersiekarakteristieken gebaseerd zijn, soms erg 
klein is, bijv. bij ecotoopgroepen bA10 en H22. 
 
Er is een beperkte literatuursearch uitgevoerd in 1) (Van der Linden et al. 1996); 2) BIOSIS  (zie: 
http://www.biosis.org/htmls/products_services/ba.html) en 3)  internet (trefwoorden  dispers*, seedbank, 
flora, plant*, database), naar andere lijsten of databanken met informatie over zaadbanken of 
dispersiekenmerken van planten. De literatuursearch naar aanvullende databases of lijsten leverde noch in 
BIOSIS noch op internet belangrijke bronnen op. In drie andere databases bleek informatie aanwezig te 
zijn, zie hiervoor verder Bijlage IIC, die in de toekomst gebruikt zouden kunnen worden voor een 
verbeterde bepaling van de dispersiekarakteristiek. 
 
2.5 Conclusies, discussie en aanbevelingen 

 

Conclusies en discussie 

De zaadbankkarakteristieken zijn aangepast enerzijds door gebruik van extra gegevens van de 
zaadbankdatabase van Thompson e.a. en door rekening te houden met de ecologische amplitudo van de 
soorten. Het aantal soorten op basis waarvan zaadbankkarakteristieken zijn samengesteld is ongeveer 
verdubbeld. Voor de huidige studie zijn de gegevens in Thompson e.a. geaggregeerd tot één zaadbanktype 
per soort op basis van een gestandaardiseerde rekenkundige afhandeling.  
 
Geconstateerd wordt dat de zeldzame soorten over het algemeen minder vaak een persistente zaadbank 
hebben dan algemenere soorten. Aangezien de zaadbankkarakteristieken vnl. gebaseerd zijn op de 
algemenere soorten, betekent dit een beperkte overschatting van het aandeel van soorten met een 
persistente zaadbank. Het is echter de vraag of het feit dat zeldzame soorten minder vaak een persistente 
zaadbank hebben niet een onderzoeksartefact is. Indien een plantensoort in een vegetatie wél en de zaden 
niet in de bodem worden aangetroffen, dan wordt het zaadbanktype van de betreffende soort als transient 
geclassificeerd. De kans dat dit gebeurt voor zeldzame plantensoorten is groter dan voor algemenere 
plantensoorten, omdat de vindplaatsen van zeldzame planten vaak goed bekend zijn, terwijl het aantal 
zaden van deze plantensoorten vanwege een gering aantal individuen van planten relatief gering is. 
Vanwege de beperkte overschatting en vanwege het mogelijke onderzoeksartefact, wordt er vooralsnog 
van uitgegaan dat de zaadbankkarakteristieken niet wezenlijk zullen veranderen bij (toekomstige) 
toevoeging van informatie van zeldzame soorten. 
 
Bij de herziene versie van de zaadbankkarakteristieken is gebruik gemaakt van de soorten met een 
weegwaarde cf. Witte (Witte 1998). Dit betekent dat niet alle informatie van zaadbanktypen in de 
zaadbankkarakteristieken verwerkt is. Bovendien werd er vanuit gegaan dat soorten met een brede 
ecologische amplitudo, dus soorten zonder weegwaarde,  een meer persistente zaadbank hebben. Derhalve 
zou het uitsluiten van deze soorten tot een zaadbankkarakteristiek leiden met een groter aandeel van het 
transiente zaadbanktype. Geconstateerd is echter dat er geen verband is tussen zaadbanktype en 
ecologische amplitudo. Derhalve heeft het gebruik van weegwaarden naar verwachting niet tot 
systematische afwijkingen geleid in de zaadbankkarakteristieken. Het gebruik van weegwaarden heeft dus 
niet geleid tot verbetering van de zaadbankkarakteristieken. 
 
Een kanttekening bij de mate van persistentie van plantenzaden in de bodem is dat de meeste informatie 
gebaseerd is op ongestoorde vegetaties op ongestoorde bodems. Met name zaden in natte bodems worden 
in het algemeen als persistent geclassificeerd. In hoeverre wordt dit verschijnsel niet veroorzaakt door het 
type milieu, waarin afbraak niet of vertraagd plaatsvindt ? Het is niet uitgesloten dat bij verdroging veel 
zaden van “natte” soorten een veel kortere levensduur hebben. Een en ander betekent dat de mate van 
herstel hiermee overschat zou kunnen zijn. 
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Ook bij de herziene dispersiekarakteristieken is rekening gehouden met de ecologische amplitudo van 
soorten. Een belangrijk nadeel daarvan is wel dat het aantal soorten waarop de dispersiekarakteristieken 
zijn gebaseerd met ca. 40 % is afgenomen (door het wegvallen van soorten met een brede ecologische 
amplitudo), zodat de karakteristieken voor sommige groepen op weinig soorten gebaseerd zijn. Dit zou 
kunnen worden gecompenseerd met aanvullende gegevens van andere databases met dispersiegegevens, 
bijv. het Botanisch basisregister (CBS, 1997) en de Oost-Duitse floradatabank (Frank & Klotz 1990). 
Vooralsnog is dit niet gedaan om de volgende redenen: 
- Op dit moment vindt veel onderzoek plaats naar de dispersie van plantenzaden; te verwachten is dat 

dit ook veel en deels afwijkende informatie zal opleveren. Uit het onderzoek tot nu toe blijkt 
(mond.med. Bekker, RUG) dat bijv. veel soorten die klassiek als windverspreiders worden 
geclassificeerd geen echte of echt goede windverspreiders zijn; 

- In de verschillende bronnen wordt de dispersie sterk verschillend geclassificeerd, zodat conversie en 
samenvoeging van de dispersiegegevens niet simpel en binnen korte tijd was uit te voeren; bovendien 
zou ook de conversie van de soortsnamen nog de nodige tijd in beslag nemen, hetgeen niet begroot 
was. 

 
In Tamis & Van ’t Zelfde (Tamis & Van 't Zelfde 1998) wordt het probleem genoemd van de 
samenvoeging van de successiestadia pioniersvegetatie en latere kruidige vegetaties, terwijl juist de 
pioniersvegetaties gekenmerkt worden door een hoog aandeel van persistente soorten (Bekker et al. 1998). 
Aangezien echter bij de modellering geen onderscheid gemaakt wordt tussen korte en lange termijn herstel 
(dus resp. de modellering van pioniers en latere successiestadia) is het niet zinvol voor dit model om 
onderscheid te maken tussen pioniersvegetatie en latere kruidachtige stadia. 
 
De landschapecologische structuur van een gebied is van groot belang voor de dispersie van zaden: 
ecosysteemtypen kunnen geïsoleerd liggen tussen andere typen ecosystemen of juist met elkaar verbonden 
zijn. Vooralsnog is daar nu rekening mee gehouden, zij het op een zeer grove manier, door variatie in 
dispersie te koppelen aan ecotoopgroepen, bijv. A12 (matig zure, voedselarme wateren) betreffen vnl. 
kleinere, geïsoleerde wateren en derhalve zullen soorten van deze ecotoopgroep met zaden die vnl. via het 
water verspreid worden, geen grote afstanden kunnen afleggen. Een verdere verfijning van de modellering 
van de dispersie van zaden zou kunnen worden bereikt door ook met de ruimtelijke configuratie van 
ecotopen binnen de km-cellen en daarbuiten en verbindingselementen rekening te houden. De noodzaak 
van deze verdere ontwikkeling moet echter worden afgewogen tegen andere verbeteringen van DEMNAT, 
bijv. de modellering van het abiotisch herstel en tegen de zeer grote onzekerheden m.b.t. de kennis over 
dispersie. 
 

Aanbevelingen 

Op basis van de discussie worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
- Het bepalen van de zaadbankkarakteristieken op basis van alle soorten, in plaats van alleen de soorten 

met een weegwaarde cf. Witte (1998), d.w.z. zonder de soorten met een brede ecologische amplitudo. 
Hierdoor worden, omdat gebruik gemaakt wordt van informatie van meer soorten,  de 
zaadbankkarakteristieken betrouwbaarder. Het bepalen van de zaadbankkarakteristiek op basis van alle 
soorten zal niet tot een wezenlijk ander verdeling tussen typen zaadbanken leiden, omdat in dit 
onderzoeker geen relatie kon worden vastgesteld tussen ecologische amplitudo en zaadbanktype. 

- Het onderzoeken van de betekenis van het milieu op het zaadbanktype van een soort, m.a.w. zijn de 
zaden van “natte” soorten persistent omdat ze opgeslagen liggen in natte milieu of omdat ze werkelijk 
persistent zijn. 

- Een herziening van de dispersiekarakterisitieken op basis van de extra informatie , die in het kader van 
dit onderzoek (Bijlage IIC) is vastgesteld. Hierbij zal tevens moeten worden nagegaan of er een relatie 
is tussen dispersietype en ecologische amplitudo. Indien deze afwezig is kan de informatie van alle 
soorten, en niet alleen van die met een smalle ecologische amplitudo, worden gebruikt. 



   
  

16 

 

 



   
  

17 

3  WERKWIJZE GENERALISATIE 

 

3.1 Inleiding 

 
Voor de modellering van het biotisch herstel is een landsdekkende beschikbaarheid van floristische 
gegevens gewenst. Echter zowel het FLORBASE- als het FLORIVON-bestand zijn niet volledig 
landsdekkend. Bovendien heeft een deel van de wel bekende gegevens betrekking op onvolledig getelde 
gridcellen (km-cellen of kwartierhokken). Daarom is een methode ontwikkeld om de beide bestanden te 
generaliseren, dat wil zeggen met gegevens aan te vullen zodat landsdekkende bestanden ontstaan. De 
generalisatie gebeurt op basis van de relatie tussen de floristische gegevens enerzijds en verklarende 
variabelen, zoals bijv. grondgebruik of potentiële standplaats, anderzijds. Met deze verklarende relatie 
wordt een voorspelling of extrapolatie gedaan van floristische waarden voor die gridcellen die niet of 
onvoldoende zijn geïnventariseerd.  De generalisatie van het historische en het recente bestand wordt 
grotendeels op een vergelijkbare wijze uitgevoerd. In § 3.2 wordt de methode in het algemeen beschreven. 
In § 3.3 en 3.4 worden de gegevens en werkwijze nader toegelicht voor respectievelijk het FLORIVON- en 
het FLORBASE-bestand. In de afsluitende paragraaf wordt de werkwijze samengevat en aanbevelingen 
gedaan voor mogelijke verbeteringen  bediscussieerd.  

 
3.2   Algemene beschrijving van de generalisatiemethode 

Voor de generalisatie van floristische gegevens (responsgegevens) zijn gegevens nodig die kunnen worden 
gebruikt om de variatie in de floristische gegevens te kunnen verklaren. Vervolgens moet een analysemodel 
worden ontwikkeld waarmee de responsgegevens kunnen worden gerelateerd aan de verklarende gegevens. 
Dit analysemodel kan vervolgens weer gebruikt worden voor voorspellingen of extrapolatie. De 
betrouwbaarheid van de voorspellingen moet dan uiteindelijk worden bepaald in een validatie-onderzoek. . 

Responsvariabelen 

Binnen DEMNAT worden de floristische gegevens die betrekking hebben op één ecotoopgroep in een aantal 
stappen bewerkt tot een floristische kwaliteitsmaat, de volledigheid per ecotoopgroep (Witte 1998). In Bijlage 
III staat deze bewerking beknopt samengevat. Voor de generalisatie wordt gebruik gemaakt van de 
zogenaamde hiaatopgevulde scores van gridcellen; dit zijn de gesommeerde en aangevulde floristische 
gegevens voordat ze geclassificeerd worden. Voor het analysemodel wordt alleen gebruik gemaakt van 
voldoende geïnventariseerde gridcellen.  

Verklarende variabelen 

Er worden twee groepen van verklarende variabelen onderscheiden, nl. 
- de ecologische en biogeografische variabelen en 
- de variabelen betreffende inventarisatiekwaliteit. 
 
Binnen DEMNAT wordt gebruik gemaakt van de potentiële standplaatskaarten (Klijn et al. 1997), dat wil 
zeggen kaarten waarop de potenties voor het voorkomen van een ecotoopgroep is weergegeven. Deze 
potentiële standplaatsenkaarten zijn gebaseerd op dominante factoren als bodemtype, grondwaterstand en het 
voorkomen van kwel. Bij de bepaling van de potentiële standplaats wordt uitgegaan van ongeveer de 
natuurlijke omstandigheden. Er wordt geen rekening gehouden met een andere dominante factor voor het 
voorkomen van plantensoorten, nl. het grondgebruik, bijv. bemesting en beheer (maaien). Daarom zijn in het 
kader van het voorliggende project kaarten geproduceerd waarop naast de potentiële standplaats tevens een 
aantal belangrijke vegetatiestructuurtypen en voor de recente kaart ook de natuurgebieden zijn onderscheiden. 
Het globale grondgebruik kan nu worden afgeleid uit de combinatie van bestemming (wel of niet 
natuurgebied) en vegetatiestructuur. De gecombineerde informatie over potentiële standplaats, bestemming  
en vegetatiestructuur is gebruikt als basis voor de analyse en voorspelling.  
Naast verschillen in floristische samenstelling die samenhangen met verschillen in abiotische 
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standplaatscondities (vocht, zuurgraad, voedselrijkdom, salinitieit) zijn er vaak ook regionale verschillen die 
samenhangen met andere minder goed bekende factoren. Op de eerste plaats zijn er de biogeografische 
oorzaken, bijv. gekoppeld aan klimaat of aan historie van kolonisatie van plantensoorten. Op de tweede plaats 
kunnen met een regionale indeling evt. verschillen in bodemsamenstelling, die in theorie dezelfde standplaats 
in dezelfde mate opleveren, ondervangen worden. Op de derde plaats zijn er ook (cultuur)verschillen in 
grondgebruik die afhangen van de regio’s en die niet afgeleid kunnen worden uit het grondgebruik. Omdat 
deze aan regio’s gekoppelde factoren niet voldoende bekend en/of kwantificeerbaar zijn, wordt in plaats 
daarvan de regio zelf als verklarende factor gebruikt. Voor dit project is een regio-indeling gemaakt die 
afgeleid is van de ecodistrictenkaart  (Klijn et al. 1997) en de geografische plantendistrictenindeling (Van der 
Meijden 1996), zie figuur 3.2. 
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Figuur 3.1 Aantal km-cellen die goed (>=90 algemene en geschikte soorten), onvoldoende (<90) en niet 

op het voorkomen van plantensoorten geïnventariseerd zijn; rechts van de figuur staat het mediane aantal 

soorten van de goed getelde km-cellen per regio 
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Figuur 3.2 Indeling van Nederland in herstelregio’s gebaseerd op ecodistricten en floradistricten. 
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Naast standplaatsconditie, landgebruik en geografische ligging zijn ook zgn. inventarisatie-effecten van 
belang om verschillen in floristische kwaliteit te kunnen verklaren. Een deel van de verschillen in 
inventarisatiekwaliteit, namelijk de verschillen die veroorzaakt worden doordat alleen de meer zeldzame 
(indicatieve) soorten zijn aangestreept, is al zoveel mogelijk verkleind door het gebruik van de 
hiaatopvullingsmethode (Witte 1998). In de voorliggende studie is voor de generalisatie van FLORBASE 
een aantal van 90 algemene soorten gebruikt als grens tussen goed en onvoldoende geïnventariseerde km-
cellen (Witte 1998). In feite is dit een arbitraire benadering, waarbij geen rekening wordt gehouden dat in 
sommige gebieden het aantal soorten werkelijk minder dan 90 kan zijn (bijv. akkerbouwgebieden op zware 
klei). Het aantal te verwachten plantensoorten is immers afhankelijk van de oppervlakte aan land, de 
variatie aan en aard van standplaatsen, bodemgebruik en de soortenrijkdom van een regio. In figuur 3.1 is 
voor FLORBASE het aantal km-cellen per regio weergegeven die niet, onvoldoende en goed 
geïnventariseerd zijn. Voor het recente floristische bestand is onderzocht welk deel van de variatie in de 
gegevens verklaard kan worden door inventarisatie-effecten. Hiervoor zijn twee verklarende variabelen in 
beschouwing genomen, nl. het aantal algemene soorten (Witte 1998) en de provincie. Het aantal algemene 
soorten is een ruwe maat hoe intensief in ruimte en tijd een km-cel is onderzocht. Hoe beter een km-cel is 
onderzocht des te groter zal in het algemeen het aantal algemene, geschikte soorten en des te groter zal de 
volledigheid zijn (Rich 1998). De verschillende provincies hanteren verschillende methodes voor hun 
flora- en vegetatie-inventarisaties. Dit heeft gevolgen voor het aantal en aard van genoteerde soorten. Voor 
het historische floristische bestand is bekend dat het onderzoek verzameld en gecoördineerd werd per 
topografisch kaartblad. Hierdoor zijn er inventarisatie-effecten per kaartblad te verwachten. Voor het 
kunnen corrigeren voor inventarisatie-effecten is een schatting nodig per gridcel van het aantal te 
verwachten soorten; in de discussie wordt hierop nader ingegaan. Een schatting van het aantal te 
verwachten soorten per gridcel viel buiten het bestek van deze studie. In de uiteindelijke generalisatie is 
daarom alleen rekening gehouden met ecologische/biogeografische factoren. 
 

Analysemodel  

Om de relatie tussen de responsvariabele (score) en de verklarende variabelen te kunnen bepalen is gebruik 
gemaakt van een statistisch regressiemodel. Hierbij zijn verschillende regressiemodellen en bewerkingen in 
een vooronderzoek onderzocht. Belangrijke criteria voor de selectie van het uiteindelijke model was het 
percentage verklaarde variatie (deviantie) en homogeniteit van de deviantie, d.w.z. de mate waarin de variatie 
gelijk is verdeeld over het gehele bereik van de dataset. De belangrijkste resultaten van het vooronderzoek 
zijn, dat: 
- het beste type model een logistisch regressiemodel is  
- hiaatopgevulde scores als responsvariabele beter voldoen dan hiaatopgevulde volledigheden 
- zowel potentiële standplaats-structuurtype-(natuurgebied) als regio belangrijke verklarende variabelen 

zijn 
- het aantal algemene soorten een belangrijke verklarende variabele is;; de provincie is een significante 

maar minder belangrijke variabele; deze verklarende variabelen zijn niet gebruikt in het definitieve 
regressiemodel 

- zowel de oppervlakte potentieel geschikte standplaats als ongeschikte standplaats belangrijk zijn als 
verklarende variabelen 

- een log-transformatie van de oppervlakte2 aan potentiële standplaats een beter verklarend model geeft dan 
de ongetransformeerde oppervlaktes 

- er in verband met de complexiteit van het model beperkt onderzoek is verricht naar interacties en 
voorzover onderzocht deze interacties beperkt van belang zijn. 

 
Voorspelling of extrapolatie 

Op basis van de regressierelaties zijn voorspellingen gedaan voor de niet-goed geïnventariseerde km-
cellen. Daarenboven is ook een lokale wegingsprocedure toegepast. Dit is gedaan omdat floristische 

                                                           
2 Andere transformaties, bijv worteltransformatie, zijn niet onderzocht. 
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kwaliteit vaak lokaal geclusterd voorkomt; d.w.z. dat als een gridcel een hoge floristische kwaliteit heeft 
voor een bepaalde ecotoopgroep de kans groot is dat een naburige cel ook een hoge floristische kwaliteit 
heeft en vice versa. Dit verschijnsel is niet met de huidige statistische technieken te kwantificeren. Deze 
lokale wegingsprocedure houdt in dat een voorspelde waarde verhoogd of verlaagd wordt op basis van 
waarden van km-cellen in de directe omgeving. Dit wordt verder toegelicht weergegeven in figuur 3.3 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.3 Grafische weergave van lokale wegingsprocedure bij extrapolatie (toelichting zie kader).  

 

 

 

 

Toelichting op de lokale wegingsprocedure (figuur 3.3) 

 
Bij de lokale wegingsprocedure wordt een voorspelling voor een gridcel waarvan geen of onvoldoende 
floristische informatie bekend is, gewogen naar gridcellen waarvan wel voldoende  (in het veld waargenomen) 
floristische informatie bekend is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de voorspelde waarden en van de getelde 
waarden van die gridcellen waar wel voldoende floristische informatie over bekend is. 
 
Deze procedure bestaat uit een aantal stappen: 1) er worden ten minste 10 goed geïnventariseerde buurcellen 
geselecteerd (vierkant met stip) binnen een straal van ten minste 10 km rond een gridcel, waarvoor de lokale 
weging wordt uitgevoerd (open cirkel op regressielijn);  2) hieruit wordt een tweede selectie van tenminste 4 
goed geïnventariseerde buurcellen (gevulde vierkanten) gemaakt waarvan de voorspelde waarde in dezelfde 
range ligt als de voorspelde waarde van de gridcel, waarvoor de lokale weging wordt uitgevoerd; 3) de 
gemiddelde verhouding voorspelde waarde/werkelijke getelde waarde (pijlen naar beneden) wordt bepaald voor 
deze 2e selectie en 4) de voorspelde waarde van de gridcel waarvoor de lokale weging wordt uitgevoerd, wordt 
gecorrigeerd met deze verhouding (pijl naar beneden, gesloten cirkel). In het voorbeeld in de figuur zijn de 
getelde waarden voor de goed geïnventariseerde km-cellen lager dan de voorspelde waarden; derhalve wordt ook 
de voorspelde waarde van de gridcel waarvoor de lokale weging wordt uitgevoerd verlaagd. 
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Validatie 

Het is belangrijk om validatie te onderscheiden van de bepaling van de betrouwbaarheid3 van het 
analysemodel. Bij de bepaling van de betrouwbaarheid van het analysemodel gaat het om de mate waarin het 

                                                           
3 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid worden in het dagelijks taalgebruik door en elkaar gebruikt. In de statistiek 
hebben nauwkeurigheid en betrouwbaarheid een verschillende betekenis. Nauwkeurigheid heeft betrekking op dat  
herhaalde metingen sterk vergelijkbare waarden opleveren. Betrouwbaarheid heeft betrekking op de mate waarin de 
metingen verschillen van het werkelijke populatiegemiddelde. 

Toepassing van binomiale test voor validatie van het generalisatiemodel; een voorbeeld 

 

0. Veronderstel N validatiewaarden 
1. Zoek de bijbehorende voorspelde waarden op 
2. Classificatie van voorspelde en validatiewaarden in klassen ruis, matig, goed en zeer goed {60} 
3. Bepaling van het aantal correcte voorspellingen C 
4. Veronderstel een acceptabele fout van 5%; dus de nulhypothese is dat een fractie p  van 95% van de 

voorspellingen goed moet zijn  
5. Pas de binomiale toets toe. 
 
Voorbeeld: 
Stel  dat het aantal validatiewaarden N 90  is en het aantal correct geclassificeerde waarden  C 83  is. De fractie 
correct voorspelde waarden is derhalve 83/90*100= 92,2%. Indien we uitgaan van een verwachte fractie goed 
voorspelde waarden p van 95%, dan is het aantal verwachte correct geclassificeerde waarden 86 (85,5). 

In hoeverre verschilt het verwachte aantal 86 van correct geclassificeerde waarden van het getelde aantal van 
83? Hiervoor passen we de binomiaaltoets toe (Siegel & Castellan 1988). 
 
Voor het voorbeeld vinden een  kritieke waarde  z  =-0,96;  hierbij hoort een overschrijdingskans van >0,20. 
Dit is groter dan de geaccepteerde overschrijdingskans van 0,05; derhalve zijn de aantallen correct ge- 
geclassificeerde waarden verwacht en geteld  niet significant verschillend.   

In principe is voor elk aantal validatiewaarde N die kritieke waarde z te berekenen, waarbij sprake is van een 
significant verschil tussen het verwachte aantal en het getelde aantal correct geclassificeerde waarden. 

 
Hieronder is een rij met kritieke waarden z  (omgerekend in aantallen) bij verschillende aantallen N (α=0.05) 

 
p  0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
N  20 40 80 160 320 
z  17 36 73 147 298 
fractie correct 0,85 0,90 0,91 0,92 0,93 
 
Duidelijk is dat bij kleinere aantallen validatiewaarden het moeilijker is om een verschil te vinden tussen 
getelde en verwachte aantallen correct gelssificeerde waarden. Hierdoor lijkt het aantrekkelijk om weinig 
validatiewaarden te verzamelen. Een oplossing hiervoor is om een kritieke ondergrens (z-og) te definiëren, 
bijv. tenminste 90% van de validatie waarden moet correct geclassificeerd worden,  vrij naar Bounded Effect 
Concentration (Hoekstra 1993). In dat geval loont het om zoveel mogelijk validatiewaarden te verzamelen, 
omdat dan sneller de conclusie “gevalideerd” kan worden getrokken: 

 
p   0,98 0,96 0,95 0,94 0,93 
N  20 40 80 160 320 
z-og  18 36 72 144 288 
fractie correct 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
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model bij de ervoor gebruikte gegevens past. Validatie is de toetsing van de geldigheid van het model op 
basis van nieuwe en onafhankelijke gegevens. Er is binnen deze studie niet voor gekozen om uit de bestaande 
gegevens random een deel weg te laten, om vervolgens een vergelijking te maken van voorspelde waarden en 
bekende getelde waarden (Ertsen 1998) Deze werkwijze leidt nl. altijd tot de conclusie dat het model valide 
is, omdat de gegevens waarmee gevalideerd wordt een representatieve steekproef vormen uit de gegevens die 
gebruikt worden om de statistische relaties mee te bepalen. Een alternatief zou zijn om gegevens van een 
specifieke (goed onderzochte) regio voor de validatie te gebruiken. Nadeel hiervan is dat de kans op voorhand 
al groot is dat het model niet gevalideerd wordt, omdat geen rekening kon worden gehouden met de 
specifieke regio-effecten. Het beste is om nieuwe gegevens te verzamelen, met name voor die gebieden 
waarbij hoge floristische kwaliteiten worden voorspeld. Deze nieuwe gegevens zijn: 
- FLORBASE: nieuwe verzamelde gegevens van 1998 en 1999 

- FLORIVON: nog niet eerder gebruikte oude gegevens. 
 

Over wijze waarop statistische modellen gevalideerd zouden moeten worden is verrassend weinig 
gepubliceerd. De klassieke manier is het vergelijken van de nieuwe getelde waarden (de validatiewaarden) 
met de betrouwbaarheidsintervallen voor de voorspellingen. Hierbij doet zich bij de huidige procedure een 
probleem voor dat door het gebruik van de lokale wegingsprocedure de betrouwbaarheidsintervallen niet 
meer geldig zijn. Een van de alternatieven is het gebruik van een niet-parametrische test., zie het kader voor 
de uitwerking. In het kader van dit project zijn de statistische generalisatiemodellen niet gevalideerd. 
 
3.3  FLORIVON 

 
De gegevens van FLORIVON zijn verzameld in kwartierhokken. Kwartierhokken hebben een omvang van 
1025 m bij 1041,67 m en zijn dus groter dan km-cellen. Daarnaast hebben kwartierhokken ook een andere 
projectie dan de km-cellen, de zogenaamde Bonne-projectie (Kloosterman & Van der Meijden 1994). In 
totaal zijn in deze studie ca. 27.000 kwartierhokken met land onderscheiden. 
 
Voor de analyse is gebruik gemaakt van  het door FLORON gecorrigeerde FLORIVON-bestand (versie 1: 
Groen et al. 1999). Daarbij is het bestand gecorrigeerd voor de soorten die gebruikt worden voor het maken 
van de ecotoopgroepkaarten die door DEMNAT worden gebruikt. De gegevens uit dit bestand zijn voor de 18 
natte en vochtige ecotoopgroepen van DEMNAT bewerkt tot hiaatopgevulde volledigheidsscores (Witte et 

al. 2000). Er zijn ca. 20.000 kwartierhokken met floristische waarnemingen 
 
Een probleem vormt de gebrekkige informatie over de belangrijke verklarende variabelen in de periode dat de 
FLORIVON-gegevens (1900-1950) zijn verzameld. Er zijn op dit punt een aantal keuzen gemaakt: 
- wat betreft de potentiële standplaats en  regio’s is dezelfde informatie gebruikt als voor FLORBASE 
- er is verondersteld dat het onderscheid tussen natuurgebied en niet-natuurgebied veel minder relevant is, 

onder andere in verband met de veel minder intensieve landbouw in de periode 
- voor het historisch voorkomen van structuurtypen is gebruik gemaakt van de TMK 1850 (Anonymous 

1999), de topografische militaire kaart van 1850, zie figuur 3.4. Deze kaart is verder bewerkt om de 
situatie rond 1930 te benaderen, zie bijlage IV. Een van de bewerkingen betreft de conversie van 
structuurtypen, zie onderstaande kader 

- de kaart met het voorkomen van potentiële standplaatsen en structuurtypen (TMK 1850) zijn 
gecombineerd (zgn. overlay). Deze combinaties van structuurtypen en potentiële standplaatsen zijn 
gebruikt in de analyse en voorspelling. 
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Figuur 3.4 De topografische-militaire kaart van 1850 (TMK 1850). 
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- Er worden in de periode 1900-1950 geen inventarisatie-effecten per provincie verondersteld, maar 

waarschijnlijk zijn er wel inventarisatie-effecten per kaartblad. De effecten hiervan zijn verder niet 
onderzocht. Ook de inventarisatie-effecten samenhangend met het aantal geïnventariseerde soorten is 
voor FLORIVON niet onderzocht. Wel dient te worden opgemerkt dat : 
- vooral “kleine” soorten van zeer natte/natte standplaatsen ondervertegenwoordigd zijn, 
- de gebieden rond de steden beter zouden zijn onderzocht, 
- laag Nederland en Drenthe onvoldoende zijn onderzocht,  
- bij de digitalisering van de oorspronkelijke gegevens van kaartblad 27 is 30% van de soorten niet 

opgenomen; dit is nu gecorrigeerd voor de natte en vochtige soorten (Groen et al. 1999),  
- het FLORIVON-bestand nog fouten bevat van soorten van droge en voedselrijke systemen. 

  
De analyse en voorspellingen voor de FLORIVON-gegevens vinden plaats op kwartierhok-niveau.  Witte et 

al. (2000) stellen bij het afleiden van correlaties tussen soorten voor de hiaatopvulling voor FLORIVON 100 
algemene soorten voor als grens tussen niet en wel voldoende geïnventariseerd. Dit is hoger dan de grens van 
90 algemene en geschikte soorten voor de analyse van FLORBASE, vanwege het 30% grotere formaat van de 
kwartierhokken. Van het aantal kwartierhokken met floristische waarnemingen voldoet echter slechts 20%  
(ca. 4.000) aan het aantalscriterium van 100 algemene soorten. Van het FLORBASE-bestand is ca. 60% van 
de gegevens geschikt voor analyse. Uit pragmatische overwegingen is voor het FLORIVON-bestand 
uitgegaan  van ca. 60 algemene soorten (en ca. 70 soorten totaal). Van het FLORIVON-bestand voldoet ca. 
50% van de gridcellen hieraan. 
 
De gegeneraliseerde floristische scores per kwartierhok worden vervolgens omgezet naar gegevens per km-
cel (zie bijlage V). Dit is noodzakelijk omdat de uiteindelijke herstelberekeningen worden uitgevoerd op km-
cel niveau. De verdeling van scores van kwartierhok naar de samenstellende km-cellen vindt plaats rekening 
houdend met standplaatsgeschiktheid per km-cel (Klijn et al. 1997). 

kader: conversie historische structuureenheden 

 
eenheden TMK 1850 geconverteerd naar eenheden voor FLORIVON-generalisatie 

10 moeras     moeras 
20 uiterwaarden     uiterwaarden 
21 uiterwaarden langs de Overijsselse Vecht  uiterwaarden 
30 graslanden met sloten, hooigraslanden  graslanden 
31 meenten, maden    graslanden 
32 kwelders     kwelders 
37 water?     onbekend  
40 broekbos     natte bossen 
50 natte heide     natte heide 
51 laagveenontginning    natte graslanden 
52 graslanden met zeer korte slootafstanden  natte graslanden 
53 laagveen     moeras 
60 open water     open water 
70 bebouwing     stedelijk gebied 
80 hoogveen     natte heide 
81 boekweitpercelen    onbekend 
90 niet gecodeerd     onbekend 
98 schorren en gorzen    kwelders 
99 wadden, slikken en platen   wadden (aquatisch) 
100 ?      onbekend 
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3.4  FLORBASE 

 
Voor de recente floristische gegevens is gebruik gemaakt van versie 2d van FLORBASE (oktober 1998). Op 
basis van dit bestand zijn de hiaatopgevulde volledigheidsscores voor de 18 ecotoopgroepen van DEMNAT 
berekend. Er zijn ca. 31.000 km-cellen met floristische informatie. In totaal zijn er ca. 37.000 km-cellen met 
land. Dit aantal is beduidend hoger dan het aantal kwartierhokken, enerzijds vanwege het kleinere formaat en 
anderzijds vanwege de grote inpolderingen (bijv. Flevoland). Witte (1998) hanteert 90 algemene en geschikte 
soorten als grens tussen niet en wel voldoende geïnventariseerd. Van het aantal km-cellen met floristische 
waarnemingen voldoet ca. 60% (c. 19.000) aan dit criterium.  
 
Voor de verklaring van het voorkomen van ecotoopgroepen is niet alleen gebruik gemaakt van de potentiële 
standplaatsenkaarten (Klijn et al. 1997), maar ook van informatie over het voorkomen van natuurgebieden en 
van structuurtypen. De informatie over het voorkomen van potentiële standplaatsen, natuurgebieden en 
structuurtypen is gecombineerd door de betreffende kaartvlakken (polygonen) met behulp van een GIS over 
elkaar heen te projecteren (overlay). De oppervlakte van de nieuw ontstane combinaties standplaats-
natuurgebied-structuurtypes zijn vervolgens per km-cel bepaald en gebruikt voor de analyse en voorspelling.  
 
Natuurgebiedenkaart 

Al sinds lange tijd is het IKC-Natuur, samen met een aantal andere organisaties zoals RIVM en CBS, 
bezig met de productie van een landelijke natuurgebiedenkaart. Er zijn echter zoveel partijen bij de 
productie betrokken dat de totstandkoming van deze kaart langzaam verloopt en waarschijnlijk niet klaar is 
voor het einde van het voorliggende project. Daarom is een “eigen” natuurgebiedenkaart  geproduceerd 
door het RIZA, zie figuren 3.5 en 3.6. Deze bevat informatie over het voorkomen van “natuur”gebieden 
van: 
- Natuurmonumenten (NM) 
- Staatsbosbeheer (SBB) (inclusief recreatiegebieden) 
- Provinciaal Landschap Gelderland 
- categorieën bos en nat en droog natuurlijk terrein volgens de Statistiek van het Bodemgebruik (CBS 

1997) 
- Oostvaardersplassen 
- uit de Verdrogingskaart 1998 die staan aangegeven met “hoofdfunctie natuur”; voor Groningen, 

Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Utrecht en Zeeland, omdat deze provincies een goed 
onderscheid hebben gemaakt tussen verworven en niet-verworven natuurgebieden. 

- aanvullende informatie over het voorkomen van natuurgebieden in twee proefgebieden uit het project 
“Gewenste grondwatersituatie Noord-Brabant” (Van Ek et al. 1998) 

- aanvullende informatie over het voorkomen van natuurgebieden in het onderzoek “Regionalisering van 
het landelijke ecohydrologische model DEMNAT in Oost-Gelderland” (Haasnoot 1998) 

- aanvullende informatie van DLG over het voorkomen van natuurgebieden in het zeekleigebied West-
Brabant  (Tamis et al. 1999)  

 
Structuurtypenkaart 

Er is door het CBS i.s.m. een aantal andere organisaties een gedetailleerde begroeiingstypenkaart 
geproduceerd ten behoeve van de natuurmeetnetten (Van Leeuwen & Van Strien 1997). Deze kaart bleek niet 
direct voor het voorliggende project te kunnen worden gebruikt, omdat voor het gebruik ervan een langdurige 
toestemmingsprocedure moest worden doorlopen. Daarom is het voorkomen van structuurtypen afgeleid van 
de Topografische kaart 1:50.000 en de Statistiek van het Bodemgebruik (CBS 1997), zie figuren 3.7 en 3.8. 
De verschillende legenda-eenheden  zijn geaggregeerd tot 7 klassen:  
- bos 
- grasland 
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Figuur 3.5  Voorlopige RIZA-natuurgebiedenkaart van Nederland. 
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Figuur 3.7 Structuurtypenkaart van Nederland 
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- heide 
- stedelijk gebied 
- overig gebied (vnl. akkers) 
- (open) water, alle grotere wateren m.u.v. sloten 
- zandige gronden (vnl. duinen en stuifzanden) 
 
Het voorkomen van stedelijk gebied is afgeleid uit de Statistiek van het Bodemgebruik (CBS 1997), volgens 
onderstaande kader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur reeds in een eerdere versie vertoond 
 
 
 
 
 
 

Kader afleiding voorkomen stedelijk gebied uit de CBS Statistiek voor Bodemgebruik 

 

categorieën  Statistiek v. Bodemgebruik  nieuwe categorie 

Agrarisch gebruik 
Glastuinbouw stedelijk 
Overig  agrarisch gebruik ….. 
Bossen …… 

Bebouwde grond 
 Woongebied stedelijk 

Delfstoffenwinning …… 
Bedrijfsterreinen stedelijk 
Dienstverlenende sector stedelijk 
Overige  openbare  voorzieningen stedelijk 
Sociaal-culturele  voorzieningen stedelijk 

Verkeer 
Spoor-, tram- en metrowegen stedelijk                                                                          
Verharde wegen stedelijk 
Onverharde en halfverharde wegen  ……. 
Vliegvelden ……. 

Recreatie 
Parken en  plantsoenen ……. 
Sportterreinen ……. 
Dagrecreatie ……. 
Volkstuinen stedelijk 
Verblijfsrecreatie .…. 

Natuurlijk terrein 
Droog natuurlijk terrein ……. 
Nat natuurlijk terrein ……. 

Overige gronden 
Stortplaatsen ……. 
Wrakkenopslagplaatsen stedelijk 
Begraafplaatsen ……. 
Bouwterrein voor bedrijfsterreinen stedelijk 
Bouwterrein voor overige bestemmingen stedelijk 
Overige gronden …….  

Water  ……. 
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Figuur 3.9 Aantal vlakken (.n) en oppervlakte (.o) aan structuurtypen in Nederland; B=bos, G=grasland, 

H=heide, O=overige landgebruik (vnl. akkers), S=stad, W=water, Z=stuifzand en duinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.10 Verdeling per structuurtype van aantal vlakken (.n) en oppervlakte (.o) over natuurgebied en 

restgebied; zie voor toelichting codes voorgaande figuur. 
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Er zijn uiteindelijk 26 combinaties van potentiële standplaats (geschikt of ongeschikt), natuurgebied (wel of 
niet natuurgebied) en structuurtypen (7 typen) onderscheiden4. Elke km-cel heeft dus een oppervlakte (in ha) 
van elke van deze combinaties. In figuur 3.9 en 3.10 wordt een overzicht gegeven voor heel Nederland van 
het voorkomen van de combinaties.  
 
In de analyse en voorspelling is, zoals beschreven in § 3.2 alleen gebruik gemaakt van de combinaties van 
standplaats-natuurgebied-structuurtype en van regio’s als verklarende variabelen.  Bepaalde regio’s (bijv. 
duinen) zijn beter onderzocht dan andere (bijv. kleigebieden). Dit zou betekenen dat er sprake is van een 
verstrengeling van inventarisatie- en regio-effecten. Dit is voor één van de ecotoopgroepen, K27 
(Pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, matig voedselrijke bodems), nader onderzocht. Hieruit 
blijkt dat de verstrengeling tussen regio en het aantal algemene en geschikte soorten (als maat voor 
inventarisatiekwaliteit) beperkt is. Zo wordt maar 20% van het effect van regio verklaard door algemene en 
geschikte soorten. 
 
De analyse en voorspellingen voor de FLORBASE-gegevens vinden plaats op km-cel niveau. 
 
3.5  Conclusies, discussie en aanbevelingen 

 
Conclusies en discussie 

In dit hoofdstuk wordt een algemene methode voor de generalisatie van de floristische gegevens van 
Nederland beschreven. Met generalisatie wordt de voorspelling van floristische gegevens bedoeld voor die 
gridcellen in Nederland die niet of onvoldoende zijn geïnventariseerd, op basis van landschapsecologische 
informatie wat betreft het voorkomen van standplaatsen, structuurtypen en natuurgebieden. Voor de 
generalisatie wordt gebruik gemaakt van een logistisch regressiemodel met de hiaatopgevulde scores als 
responsvariabele en de combinatie potentiële standplaats-structuurtyp-natuurgebied) en geografische regio’s 
als verklarende variabelen. De geografische regio-indeling verklaart een belangrijk deel van de variatie in 
aanvulling op de ecologische standplaatsinformatie. Inventarisatie-effecten zijn wel onderzocht voor 
FLORBASE, maar verder niet betrokken in de voorspelling.  

Een belangrijk probleem vormt de selectie van gridcellen die als voldoende geïnventariseerd kunnen 
worden beschouwd en die de basis vormen voor de analyse en voorspelling. Er zijn een aantal oplossingen 
hiervoor denkbaar. Op de eerste plaats zou een minimum aantal soorten per regio kunnen worden 
vastgesteld. Een tweede oplossing van dit probleem is een inschatting van het totaal aantal te verwachten 
soorten per gridcel of per landschapstype op basis van belangrijke landschapsecologische informatie 
(grootte, aard en samenstelling landschappen, diversiteit aan landschappen en bodems e.d.). Na uitvoering 
van deze inschatting kunnen de cellen geselecteerd worden die in belangrijke mate dit te verwachten aantal 
soorten per gridcel benaderen. 

Voor de analyse en voorspelling van FLORIVON is gebruik gemaakt van gegevens van kwartierhokken 
met meer dan 60 algemene en geschikte soorten. Dit is aanzienlijk minder dan voor FLORBASE gebruikt 
is. Een mogelijk nadeel van deze lagere grens is dat de floristische scores dientengevolge ook lager zijn 
(immers gebaseerd op een kleiner aantal soorten). Een lagere grens voor selectie van gegevens uit 
FLORIVON lijkt echter gerechtvaardigd omdat vroeger veel minder aandacht was voor de meer algemene 
soorten. Van der Meijden (mond. med.) schat dat vroeger ca. 20-30 algemene soorten per km-cel minder 
genoteerd is. Een tweede rechtvaardiging van een lagere grens is dat het landschap vroeger waarschijnlijk 
minder heterogeen was, dan tegenwoordig. Tegenwoordig zijn in elke km-cel wel urbane invloeden te 
ontdekken (wegen, bebouwing etc.).  

Bij de omrekening van de scores van kwartierhok naar km-cel bestaat het risico dat scores teveel worden 
“uitgesmeerd” over de verschillende gridcellen. Dit wordt gecorrigeerd door rekening te houden met de 

                                                           
4

 De combinaties stedelijkgebied-natuurgebied en stedelijk gebied-niet natuurgebied zijn samengevoegd. 
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potentiële geschiktheden van de km-cellen (Klijn et al. 1997). Een meer optimale techniek zou zijn om de 
geschiktheid van de samenstellende km-celdelen te bepalen op basis van GIS-informatie en dit te 
gebruiken bij de herverdeling van de scores. 

Bij de voorspelling van de scores voor de gridcellen die niet of onvoldoende zijn geïnventariseerd is nu 
gebruik gemaakt van een procedure om rekening te houden met lokale effecten. Er zijn alternatieve 
interpolatiemethoden, bijv. de eindige differentiemethode. uit de hydrologie, of zelfs alternatieve 
statistische technieken hiervoor “local-weighed regression” (Beerling et al. 1995; Huntley 1995).  

De betrouwbaarheid van een model wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de gegevens enerzijds en 
de betrouwbaarheid van het model anderzijds. Aan de betrouwbaarheid van het analysemodel  wordt in het 
volgende hoofdstuk aandacht besteed. Ondanks dat hieruit blijkt dat de modellen een redelijk deel van de 
variatie verklaren, moeten de voorspellingen met veel voorzichtigheid geïnterpreteerd en gebruikt worden! 
Het blijven bewerkingen op een grove landschappelijke schaal van een vrij grove floristische maat 
(cumulatie van presentie-gegevens). Deze voorspellingen zullen nooit veldwerk kunnen vervangen, omdat 
met de huidige methoden en gegevens de variatie in het veld niet exact genoeg kan worden weergegeven. 
Bovendien is er ook sprake van een grote mate van dynamiek in het natuurlijk milieu, zoals grote 
veranderingen in grondgebruik, waarden en biodiversiteit. De gebruikte modellen functioneren dan ook 
alleen in het kader van een globale beleidsstudie naar de kansrijkdom van het herstel van natte en vochtige 
vegetaties voor geheel Nederland. 

Een belangrijk probleem vormt de betrouwbaarheid van de basisgegevens. In bovenstaande alinea is het 
probleem van de selectie van voldoende geïnventariseerde gridcellen reeds aan de orde geweest. Ook de 
landschapsecologische gegevens bevatten veel onzekerheden en/of fouten. De bodemkaart die ten 
grondslag ligt aan de potentiële standplaatsenkaart bevat veel verouderde informatie wat betreft 
grondwaterstand en de informatie is ook niet voor elk gebied even betrouwbaar. Zo zijn met name de 
landbouwgebieden beter onderzocht. Ook de vertaalslag van bodemkaart-grondwater- en kwelkaart naar 
potentiële standplaats bevat de nodige nog niet getoetste aannames. Hierbij is er een belangrijk probleem 
van schaalniveau: lokale variatie in het reliëf van belang voor het voorkomen van natte soorten wordt nog 
niet meegenomen. 

De RIZA-natuurgebiedenkaart heeft een aantal beperkingen. Nog niet alle natuurgebieden staan er op en er 
staan soms ook gebieden ten onrechte op, bijv. grote recreatiegebieden van Staatsbosbeheer. Ook de 
structuurtypenkaart heeft een aantal beperkingen. Er moest worden gekozen voor een grove indeling en 
informatie over belangrijke structuurtypen, zoals sloten, ontbreekt geheel. 

Voor de generalisatie van FLORIVON moest voor de structuurtype worden teruggegrepen op de TMK-
1850. Het moge duidelijk zijn dat tussen 1850 en 1930 veel veranderd is. De belangrijkste nadelen van de 
TMK 1850 zijn: 1) de structuurinformatie is veel ouder dan de periode waarin geïnventariseerd is; 2) sinds 
1850 hebben nog grote landaanwinningen en afsluitingen plaatsgevonden (IJsselmeerpolder, Haarlemeer, 
het IJ, Lauwerszee, Wieringermeer, delta, Zeeland).  

Er zijn diverse alternatieve gegevensbronnen die niet of nog niet gebruikt konden worden, in het bijzonder 
wat betreft het voorkomen van natuurgebieden en van structuurtypen.  
 

Aanbevelingen 

Op basis van bovenstaande discussie zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: 
- Verder onderzoek is nodig naar de omvang van de inventarisatie-effecten en naar de mogelijkheden 

om hiermee rekening te houden bij de generalisatie van floristische gegevens. Aanbevolen wordt om 
een studie uit te voeren naar het aantal te verwachten plantensoorten per gridcel, als basis voor verdere 
nationale modelleringsactiviteiten.  

- Verder onderzoek naar de conversie van informatie van het ene gridformaat naar het andere 
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gridformaat (bijv. van kwartierhok naar km-cel) rekening houdend met de clustering van voorkomen 
van plantensoorten. 

- Verder onderzoek naar de bruikbaarheid van alternatieve methoden om bij de generalisatie van 
floristische gegevens rekening te houden met lokale effecten. 

- Vervolgonderzoek zou zoveel als mogelijk moeten gebeuren met geactualiseerde 
landschapsecologische bestanden; in het bijzonder: 
- een landsdekkende en volledige natuurgebiedenkaart  
- een gedigitaliseerde topografische kaart structuurtypenkaart voor de periode rond 1930. 

- De bruikbaarheid van een model moet worden getoetst met nieuwe gegevens, de validatie. Een 
belangrijke aanbeveling is om, in ieder geval voor de recente situatie, een validatie uit te voeren op 
basis van nieuwe gegevens van FLORBASE.  
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4 GENERALISATIE VAN FLORBASE EN FLORIVON 

 
4.1  Inleiding 

 
In dit hoofdstuk worden de kaarten gepresenteerd met de gegeneraliseerde floristische gegevens van 
FLORBASE en FLORIVON voor 18 natte en vochtige ecotoopgroepen. In deze kaarten worden enerzijds 
de getelde scores voor de voldoende geïnventariseerde km-cellen weergegeven en de voorspelde scores 
voor de niet of onvoldoende geïnventariseerde km-cellen.  Alle kaarten zijn als aparte kleurenplaten 
opgenomen op de CD-ROM. Op de kaarten zijn twee categorieën gegevens gepresenteerd, nl. de 
waargenomen en de voorspelde km-cellen. De waargenomen gridcellen, met tenminste 90 (FLORBASE) 
of 60 (FLORIVON) geschikte soorten, zijn met een cirkeltje gemarkeerd. De overige gridcellen die 
voorspeld zijn met de in H3 gepresenteerde methode zijn niet gemarkeerd.  
 
4.2   Gegeneraliseerde floristische kwaliteitskaarten FLORBASE 

 
In figuur 4.1 is weergegeven hoe goed de gebruikte modellen bij de gebruikte gegevens passen. Er bestaan 
geen objectieve criteria voor de kwaliteit van de modellen. In het algemeen ligt het percentage verklaarde 
deviantie voor de ecologische en biogeografische variabelen (gebruikt bij de uiteindelijke generalisatie) 
tussen de 40 en 50%, hetgeen voor veldgegevens een goede score is (Musters et al. 1986).  
 
 

 
Figuur 4.1 Percentage verklaarde deviantie (R

2
) voor de regressiemodellen voor het beschrijven van het 

voorkomen van ecotoopgroepen in de huidige situatie op basis van FLORBASE; SNP=combinatie 

structuurtype-natuurgebied-potentiële standplaats; ASRT= het aantal algemene en geschikte soorten; 

prov = provincie. 
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In deze studie zijn alle modellen waarbij  potentiële standplaatsplaats en structuurtype in combinatie met 
regio minder dan 25% van de gegevens verklaren als slecht, van 25-40% als matig en van 40-55% als goed 
en hoger dan 55% als zeer goed, geclassificeerd. Alle modellen zijn significant (P <0,001).  
Voor de ecotoopgroepen A12 (verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren) 
en H28 (bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke bodems) beschrijven de modellen de gegevens 
slecht. Hiervoor zijn een aantal belangrijke oorzaken. In de eerste plaats hebben zeldzame groepen in het 
algemeen een groter deel niet verklaarbare spreiding dan meer algemenere groepen (Oude Voshaer 1994). 
Op de tweede plaats worden vennen (A12) waarschijnlijk slecht gekarakteriseerd door het structuurtype 
oppervlaktewater (zie ook (Haasnoot 1998). Bij de natte bossen zal het ontbreken van boomsoorten in de 
soortengroep, alsmede het slecht gekarakteriseerd zijn van dit structuurtype en standplaats een rol spelen 
(Witte et al. 1992). 
Zeer goed beschrijvende en voorspellende modellen zijn er voor de zure systemen (K21, pioniervegetaties 
en graslanden op natte, voedselarme, zure bodems en K41, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, 
voedselarme, zure bodems).  Dit hangt in belangrijke mate waarschijnlijk samen met het feit dat heide als 
apart structuurtype is opgenomen. 
Voorts valt op dat de meer voedselarme vegetaties en de vochtige vegetaties beter voorspeld worden dan 
respectievelijk de meer voedselrijke vegetaties en de nattere vegetaties. Dit hangt waarschijnlijk samen 
met het gegeven dat de meer voedselarme systemen in belangrijke mate voorkomen in natuurgebieden en 
sterker gebonden zijn aan potentiële standplaatstypen (een arme bodem kun je makkelijk voedselrijk 
maken; andersom niet). Voor de slechtere voorspelling van nattere vegetaties speelt waarschijnlijk het 
ontbreken van informatie over het voorkomen van sloten voor deze vegetaties een rol. 
Voorts valt op dat met name voor de algemenere voedselrijkere ecotoopgroepen het aandeel verklaard 
door het aantal algemene soorten veel groter is dan voor de overige meer zeldame ecotoopgroepen. 
Tenslotte valt op dat het aandeel verklaard door de provincie over het algemeen gering is. De grote 
verschillen die er zijn in inventarisatiemethodes tussen provincies zijn waarschijnlijk al verklaard door de 
variabele “aantal algemene soorten”. 

 
In het algemeen worden de gegeneraliseerde kaarten als voldoende tot goed beoordeeld door deskundige 
floristen. De volgende kanttekeningen  zijn geplaatst: 
Te weinig voorspeld zijn de ecotoopgroepen: 
- K21 (Fochtelooërveen) 
- K27 (Wieden/Weerribben) 
- K23 (Hompelvoet) 
 
Bij vergelijking van de lage (pioniers, graslanden en ruigten) en hoge vegetaties (bossen en struwelen) op 
dezelfde standplaats valt op dat de kaartbeelden duidelijk verschillend zijn en derhalve het gebruik van 
structuurtypen een belangrijke toevoeging is geweest. De kaart van Nederland is voor de verschillende 
ecotoopgroepen in verschillende mate aangevuld met voorspelde gegevens. In het algemeen kan worden 
gesteld dat zeldzame ecotoopgroepen (bijv. A12, verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, 
zwak zure wateren) weinig worden aangevuld en algemenere ecotoopgroepen (bijv. A18, verlandings- en 
zoetwatervegetaties van zeer voedselrjke wateren en K28, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op 
natte, zeer voedselrijke bodems) soms zeer veel worden aangevuld, zie ook tabel 4.1. De aanvullingen 
worden per ecotoopgroep verder besproken in tabel 4.2. 
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Tabel 4.1 Aantallen kilometer-cellen per floristische kwaliteitsklasse (ruis-nhil, ruis-weinig, matig, goed, zeer 

goed) per ecotoopgroep in Nederland uitgesplitst naar waargenomen en voorspelde klassen op basis van 

gegevens in. Percentages zijn berekend op basis van rijtotalen. 
 
Ecotoopgroep nihil  % weinig  % matig % goed % zeer goed % 
A12 waargenomen 16559 90,9% 1221 6,7% 310 1,7% 84 0,5% 34 0,2% 
 voorspeld 18379 98,7% 190 1,0% 35 0,2% 12 0,1% 6 0,0% 
 totaal 34938 94,9% 1411 3,8% 345 0,9% 96 0,3% 40 0,1% 
A17 waargenomen 11100 61,0% 4834 26,5% 1237 6,8% 626 3,4% 411 2,3% 
 voorspeld 14582 78,3% 3414 18,3% 485 2,6% 115 0,6% 26 0,1% 
 totaal 25682 69,7% 8248 22,4% 1722 4,7% 741 2,0% 437 1,2% 
A18 waargenomen 6512 35,8% 4601 25,3% 3725 20,5% 2503 13,7% 867 4,8% 
 voorspeld 8612 46,2% 6104 32,8% 3478 18,7% 415 2,2% 13 0,1% 
 totaal 15124 41,1% 10705 29,1% 7203 19,6% 2918 7,9% 880 2,4% 
bA10 waargenomen 13443 73,8% 2944 16,2% 1159 6,4% 478 2,6% 184 1,0% 
 voorspeld 17349 93,2% 1103 5,9% 133 0,7% 35 0,2% 2 0,0% 
 totaal 30792 83,6% 4047 11,0% 1292 3,5% 513 1,4% 186 0,5% 
K21 waargenomen 16294 89,5% 916 5,0% 584 3,2% 270 1,5% 144 0,8% 
 voorspeld 17467 93,8% 550 3,0% 436 2,3% 142 0,8% 27 0,1% 
 totaal 33761 91,7% 1466 4,0% 1020 2,8% 412 1,1% 171 0,5% 
K22 waargenomen 14103 77,5% 2689 14,8% 966 5,3% 292 1,6% 158 0,9% 
 voorspeld 16737 89,9% 1578 8,5% 263 1,4% 31 0,2% 13 0,1% 
 totaal 30840 83,7% 4267 11,6% 1229 3,3% 323 0,9% 171 0,5% 
K23 waargenomen 17255 94,8% 602 3,3% 177 1,0% 72 0,4% 102 0,6% 
 voorspeld 18276 98,1% 225 1,2% 62 0,3% 34 0,2% 25 0,1% 
 totaal 35531 96,5% 827 2,2% 239 0,6% 106 0,3% 127 0,3% 
K27 waargenomen 7679 42,2% 6672 36,6% 2295 12,6% 1023 5,6% 539 3,0% 
 voorspeld 11236 60,3% 6471 34,7% 742 4,0% 138 0,7% 35 0,2% 
 totaal 18915 51,4% 13143 35,7% 3037 8,2% 1161 3,2% 574 1,6% 
K28 waargenomen 2787 15,3% 6650 36,5% 5194 28,5% 2711 14,9% 866 4,8% 
 voorspeld 3571 19,2% 11074 59,5% 3564 19,1% 401 2,2% 12 0,1% 
 totaal 6358 17,3% 17724 48,1% 8758 23,8% 3112 8,4% 878 2,4% 
bK20 waargenomen 16025 88,0% 1372 7,5% 383 2,1% 250 1,4% 178 1,0% 
 voorspeld 17560 94,3% 679 3,6% 204 1,1% 91 0,5% 88 0,5% 
 totaal 33585 91,2% 2051 5,6% 587 1,6% 341 0,9% 266 0,7% 
K41 waargenomen 15479 85,0% 1515 8,3% 693 3,8% 352 1,9% 169 0,9% 
 voorspeld 16717 89,8% 1097 5,9% 548 2,9% 188 1,0% 72 0,4% 
 totaal 32196 87,4% 2612 7,1% 1241 3,4% 540 1,5% 241 0,7% 
K42 waargenomen 13102 72,0% 3536 19,4% 1068 5,9% 318 1,7% 184 1,0% 
 voorspeld 16153 86,7% 2068 11,1% 281 1,5% 79 0,4% 41 0,2% 
 totaal 29255 79,4% 5604 15,2% 1349 3,7% 397 1,1% 225 0,6% 
bK40 waargenomen 7229 39,7% 10201 56,0% 399 2,2% 189 1,0% 190 1,0% 
 voorspeld 10789 57,9% 7391 39,7% 282 1,5% 99 0,5% 61 0,3% 
 totaal 18018 48,9% 17592 47,8% 681 1,8% 288 0,8% 251 0,7% 
H22 waargenomen 16415 90,2% 1329 7,3% 218 1,2% 152 0,8% 94 0,5% 
 voorspeld 18299 98,3% 277 1,5% 34 0,2% 8 0,0% 4 0,0% 
 totaal 34714 94,3% 1606 4,4% 252 0,7% 160 0,4% 98 0,3% 
H27 waargenomen 10414 57,2% 4806 26,4% 1423 7,8% 831 4,6% 734 4,0% 
 voorspeld 14301 76,8% 3758 20,2% 419 2,3% 106 0,6% 38 0,2% 
 totaal 24715 67,1% 8564 23,3% 1842 5,0% 937 2,5% 772 2,1% 
H28 waargenomen 8438 46,3% 7388 40,6% 1145 6,3% 616 3,4% 621 3,4% 
 voorspeld 11244 60,4% 6921 37,2% 300 1,6% 73 0,4% 84 0,5% 
 totaal 19682 53,4% 14309 38,9% 1445 3,9% 689 1,9% 705 1,9% 
H42 waargenomen 14215 78,1% 2726 15,0% 592 3,3% 325 1,8% 350 1,9% 
 voorspeld 17271 92,7% 1226 6,6% 77 0,4% 30 0,2% 18 0,1% 
 totaal 31486 85,5% 3952 10,7% 669 1,8% 355 1,0% 368 1,0% 
H47 waargenomen 11347 62,3% 4565 25,1% 1206 6,6% 591 3,2% 499 2,7% 
 voorspeld 15873 85,2% 2495 13,4% 192 1,0% 45 0,2% 17 0,1% 
 totaal 27220 73,9% 7060 19,2% 1398 3,8% 636 1,7% 516 1,4% 
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Tabel 4.2 Beschrijving belangrijkste aanvullingen na generalisatie van FLORBASE per ecotoopgroep 

 
A12, verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren 

Veel aanvullingen met zowel matige, goede als zeer goede volledigheden in met name in centraal en zuidoost Noord-
Brabant (Pleistoceen Zuid). Voorts veel aanvullingen met matige volledigheden in noordwest Overijssel  inde Wieden 
(Laagveen Oost). Tenslotte enkele aanvullingen met matige volledigheid in het noorden van het  Pleistoceen Noord.  
 
A17, verlandings- en zoetwatervegetaties van matig voedselrijke wateren 

Veel aanvullingen met zowel matige als goede volledigheden in zuidoost Friesland (Laagveen Oost) en langs de 
noordelijke rand van het Pleistoceen Noord. Voorts veel aanvullingen met matige en goede  volledigheden in 
noordwest Overijssel (Wieden en omgeving; Laagveen Oost). Voorts aanvullingen met matige en goede  
volledigheden in het westelijk deel van het Rivierengebied en langs de noordrand van het Pleistoceen Zuid (Noord-
Brabant). 
  
A18, verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrijke wateren 

Zeer veel aanvullingen met zowel matige als goede volledigheden in zuidoost en oost Friesland (Laagveen Oost). 
Verder veel aanvullingen met matige, goede als zeer goede volledigheden langs de noord- en oostrand van het 
Pleistoceen Noord alsmede in het Pleistoceen Noord zelf, noordwest Overijssel (Wieden e.o.; Laagveen Oost), het 
westelijk Rivierengebied. Verder vindt enige aanvulling plaats met matige, goede als zeer goede volledigheiden langs 
de noordrand van het Pleistoceen Zuid en in centraal en zuidoost en oost Noord-Brabant (Pleistoceen Zuid). 
 
bA10, verlandings- en watervegetaties van brakke wateren 

Veel aanvullingen in het Zeeklei Noord-gebied met vnl. matige en enkele goede tot zeer goede volledigheden. Op de 
Waddeneilanden (Kustduinen Noord) een beperkt aantal aanvullingen met matige kwaliteit, hoewel bij een aantal 
aanvullingen (bijv. westpunt Vlieland) een vraagteken moet worden gezet. In de IJsselmeerpolder vinden een beperkt 
aantal aanvullingen met matige kwaliteit plaats vnl. ten noorden van Urk en in Z-Flevoland. In het Zeeklei West-
gebied vinden een klein aantal aanvullingen met goede tot zeer goede kwaliteit plaats in de Wieringermeer. Waarom 
dit zo lokaal wordt voorspeld is onduidelijk. Mogelijk hangt dit samen met onvolkomendheden in de basisbestanden. 
Tenslotte vindt een klein aantal aanvullingen met matige kwaliteit plaats in het Zeeklei Zuid-gebied (West-Brabant). 
 
K21, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zure bodems 

Aanvullingen met vnl. matige en goede kwaliteit vinden hier plaats op het Pleistoceen Noord, bijv. bij het Bargerveen. 
Aanvullingen met zowel matige, goede als zeer goede kwaliteit vindt plaats in het Pleistoceen Zuid met name bij de 
Peel. Tenslotte vindt er in beperkte mate aanvulling plaats met vnl. matige kwaliteit op de Veluwe en in Gelderland 
(Pleistoceen Midden en Pleistoceen Oost). 
 
K22, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zwak zure bodems 

Aanvullingen vinden met matige, goede tot zeer goede kwaliteit vinden plaats in oost Friesland (Laagveen Oost). 
Verder vinden aanvullingen met vnl. matige kwaliteit plaats in centraal en zuidoost Noord-Brabant (Pleistoceen Zuid). 
Een klein aantal aanvullingen met matige kwaliteit vindt tenslotte plaats in het  Pleistoceen Noord, op de Veluwe 
(Pleistoceen Midden) en op de Waddeneilanden (Kustduinen Noord). 
 
K23, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, basische bodems 

Aanvullingen met matige tot zeer goede kwaliteit vinden met name plaats op de Waddeneilanden (Schiermonnikoog) 
en in het Lauwersmeergebied (Kustduinen Noord). Verder vindt een beperkt aantal aanvullingen plaats in het 
Deltagebied (Kustduinen Zuid). 
 
K27, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, matig voedselrijke bodems 

Veel aanvullingen met matige tot zeer goede kwaliteit vinden plaats in de kop van Overijssel (Wieden) en in oost 
Friesland (Laagveen Oost). Voorst vinden aanvullingen met matige tot goede kwaliteit plaats langs de noordrand van 
het Pleistoceen Noord en in centraal en zuidoost Noord-Brabant (Pleistoceen Zuid). Tenslotte vinden aanvullingen 
met vnl. matige kwaliteit plaats in midden Limburg (Pleistoceen Zuid) en het westelijk Rivierengebied. 
 
K28, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, zeer voedselrijke bodems 

Veel aanvullingen met vnl matige tot goede kwaliteit vinden plaats in het Rivierengebied, met name langs de Rijn en 
de Waal. Langs de Maas vinden alleen aanvullingen plaats in midden Limburg. Voorts vinden aanvullingen met vnl. 
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matige kwaliteit plaats in de IJsselmeerpolders, in het Zeeklei Noord- en Zeeklei West-gebied, in de kop van 
Overijssel (Wieden) en oost Friesland (Laagveen Oost) en het Pleistoceen Noord. Tenslotte vindt een klein aantal 
aanvullingen plaats in het Pleistoceen Oost en Zuid. 
 
bK20, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, brakke bodems 

Veel aanvullingen met vnl. goede tot zeer goede kwaliteit vindt plaats in het Lauwersmeer en op de Waddeneilanden 
(Kustduinen Noord). Een klein aantal aanvullingen met vnl matige en enige goede tot zeer goede kwaliteit vindt plaats 
langs de waddenkust van het Zeeklei Noord-gebied. Het is de vraag of voor de Dollard de voorspelde waarden niet te 
laag zijn. Een klein aantal aanvullingen vinden met matige volledigheden vinden plaats in de Wieringermeer (Zeeklei 
West) en Zuid-Flevoland (IJsselmeerpolders). Een groot aantal aanvullingen vinden tenslotte plaats in het Zeeklei 
Zuid-gebied met zowel matige, goede als zeer goede volledigheden, met name langs de kustlijn. 
 
K41, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zure bodems 

Aanvullingen met matige tot zeer goede kwaliteit vinden hier plaats op de Veluwe (Pleistoceen Midden) en in mindere 
mate in het centrale deel van het Pleistoceen Noord en in het zuidelijk deel van het Pleistoceen Zuid, alsmede aan de 
grens in midden Limburg (Meinweg). 
 
K42, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems 

Aanvullingen met vnl. goede tot zeer goede kwaliteit vinden plaats op de Waddeneilanden (Schiermonnikoog, 
Terschelling) en in duinen van Zeeland (Kustduinen Noord en Zuid). Aanvullingen met vnl. matige kwaliteit vinden 
verder plaats op de Veluwe (Pleistoceen Midden) en in het Pleistoceen Noord en Zuid. 
 

bK40, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op vochtige, brakke bodems 

Aanvullingen vinden hier plaats langs de kust van de Waddenzee met zowel matige, goede als zeer goede kwaliteit 
(Kustduinen Noord en Zeeklei Noord). Ook bij deze ecotoopgroep is het de vraag of de Dollard niet te laag uitvalt. 
Verder vinden aanvullingen plaats in het Zeeklei Zuid-gebied, zowel met matige, goede als zeer goede volledigheden. 
 

H22, bossen en struwelen op natte, voedselarme, zwak zure bodems 

Een klein aantal aanvullingen met zowel matige, goede als zeer goede kwaliteit vindt vrijwel alleen plaats in het 
Pleistoceen Zuid, met name in centraal en zuidoost Noord-Brabant en in midden Limburg. 
 
H27, bossen en struwelen op natte, matig voedselrijke bodems 

Een klein aantal aanvullingen met vnl. matige kwaliteit vindt plaats in het Laagveen Oost (Friesland, Wieden) en langs 
de noordrand van het Pleistoceen Noord. Verder vinden aanvullingen met zowel matige als goede kwaliteit plaats in 
het westelijk Rivierengebied, met name in de Biesbosch en in het Rivierengebied langs de Maas in midden Limburg. 
Voorts vinden nog enige aanvullingen met zowel matige, goede als zeer goede kwaliteit in west, centraal en zuidoost 
Noord-Brabant (Pleistoceen Zuid). 
 
H28, bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke bodems 

Veel aanvullingen met goede tot zeer goede kwaliteit vinden hier plaats in het westelijke Rivierengebied, met name in 
de Biesbosch. Verder vinden veel aanvullingen plaats met vnl. matige kwaliteit in Flevoland (IJsselmeerpolders). De 
voorspelde matige kwaliteit midden op de Afsluitdijk doet wat merkwaardig aan. Tenslotte vinden een aantal 
aanvullingen met matige tot goede kwaliteit plaats langs de Maas (midden Limburg). 
 
H42, bossen en struwelen op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems 

Aanvullingen vinden hier plaats voornamelijk in het oostelijk deel van Gelderland (Pleistoceen Oost) en in de 
zuidelijk deel van Limburg (Heuvelland). Verder vindt een klein aantal aanvullingen met vnl. matige kwaliteit plaats 
verspreid over de Pleistoceen-gebieden. 
 
H47, bossen en struwelen op vochtige, matig voedselrijke bodems 

Aanvullingen met matige, goede en zeer goede kwaliteit vinden hier plaats in het oostelijk deel van Gelderland, langs 
de IJssel (Pleistoceen Oost) en in het zuidelijk deel van Limburg (Heuvelland). Verder vindt een klein aantal 
aanvullingen met matige kwaliteit plaats in centraal Noord-Brabant (Pleistoceen Zuid). 
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4.3   Gegeneraliseerde floristische kwaliteitskaarten FLORIVON 

 
In figuur 4.2 is weergegeven hoe goed de gebruikte modellen bij de gebruikte gegevens passen. Alle 
modellen zijn significant (P <0,001). De modellen die het slechtst voorspellen, zijn die voor de 
ecotoopgroepen A12 (verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren), H28 
(bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke bodems) en K28 (pioniervegetaties, graslanden en ruigten 
op natte, zeer voedselrijke bodems). Zie voor verklaringen de bespreking van regressiemodellen voor 
FLORBASE in de voorgaande paragraaf. De best voorspellende modellen zijn voor de brakke 
landvegetaties (bK20, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, brakke bodems en bK40, 
pioniervegetaties, graslanden en ruigten op vochtige, brakke bodems). Waarschijnlijk hangt dit samen met 
het voorkomen van het structuurtype kwelders. De bos-ecotooptypen (H..) zijn slechter dan de kruidige 
tegenhangers met de zelfde standplaats. Dit hangt waarschijnlijk in belangrijke mate door het onbreken 
van onbetrouwbare informatie over het voorkomen van bos. Zie verder ook de beschrijving van de 
regressiemodellen voor FLORBASE in de vorige paragraaf. 
 

Figuur 4.2 Percentage verklaarde deviantie (R
2
) voor de regressiemodellen voor het beschrijven van het 

voorkomen van ecotoopgroepen in de huidige situatie op basis van FLORIVON; SP=combinatie 

structuurtype-potentiële standplaats; NSRT= het aantal  soorten. 
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Tabel 4.3 Aantallen kwartierhokken per floristische kwaliteitsklasse (ruis-nihil, ruis-weinig, matig, goed, zeer 

goed) per ecotoopgroep in Nederland uitgesplitst naar waargenomen en voorspelde klassen op basis van 

gegevens in FLORIVON. Percentages zijn berekend op basis van rijtotalen. 

Ecotoopgroep nihil  % weinig  % matig % goed % zeer goed % 
A12 waargenomen 9279 85,9% 1102 10,2% 290 2,7% 79 0,7% 55 0,5% 
 voorspeld 16090 97,6% 351 2,1% 44 0,3% 6 0,0% 1 0,0% 
 totaal 25369 92,9% 1453 5,3% 334 1,2% 85 0,3% 56 0,2% 
A17 waargenomen 7283 67,4% 2969 27,5% 419 3,9% 119 1,1% 15 0,1% 
 voorspeld 12019 72,9% 4195 25,4% 254 1,5% 21 0,1% 3 0,0% 
 totaal 19302 70,7% 7164 26,2% 673 2,5% 140 0,5% 18 0,1% 
A18 waargenomen 6643 61,5% 3386 31,3% 729 6,7% 47 0,4% 0 0,0% 
 voorspeld 9534 57,8% 6068 36,8% 886 5,4% 4 0,0% 0 0,0% 
 totaal 16177 59,3% 9454 34,6% 1615 5,9% 51 0,2% 0 0,0% 
bA10 waargenomen 10292 95,3% 442 4,1% 0 0,0% 52 0,5% 19 0,2% 
 voorspeld 16144 97,9% 320 1,9% 27 0,2% 1 0,0% 0 0,0% 
 totaal 26436 96,8% 762 2,8% 27 0,1% 53 0,2% 19 0,1% 
K21 waargenomen 8445 78,2% 776 7,2% 907 8,4% 581 5,4% 96 0,9% 
 voorspeld 13715 83,2% 1669 10,1% 978 5,9% 120 0,7% 10 0,1% 
 totaal 22160 81,2% 2445 9,0% 1885 6,9% 701 2,6% 106 0,4% 
K22 waargenomen 7354 68,1% 2008 18,6% 824 7,6% 365 3,4% 254 2,4% 
 voorspeld 12913 78,3% 2971 18,0% 566 3,4% 40 0,2% 2 0,0% 
 totaal 20267 74,2% 4979 18,2% 1390 5,1% 405 1,5% 256 0,9% 
K23 waargenomen 9862 91,3% 671 6,2% 136 1,3% 50 0,5% 86 0,8% 
 voorspeld 16166 98,0% 170 1,0% 50 0,3% 33 0,2% 73 0,4% 
 totaal 26028 95,4% 841 3,1% 186 0,7% 83 0,3% 159 0,6% 
K27 waargenomen 5162 47,8% 4728 43,8% 650 6,0% 203 1,9% 62 0,6% 
 voorspeld 10058 61,0% 6129 37,2% 259 1,6% 46 0,3% 0 0,0% 
 totaal 15220 55,8% 10857 39,8% 909 3,3% 249 0,9% 62 0,2% 
K28 waargenomen 3580 33,1% 6199 57,4% 912 8,4% 106 1,0% 8 0,1% 
 voorspeld 4122 25,0% 11764 71,3% 600 3,6% 6 0,0% 0 0,0% 
 totaal 7702 28,2% 17963 65,8% 1512 5,5% 112 0,4% 8 0,0% 
bK20 waargenomen 9793 90,6% 507 4,7% 274 2,5% 172 1,6% 59 0,5% 
 voorspeld 14755 89,5% 1149 7,0% 465 2,8% 88 0,5% 35 0,2% 
 totaal 24548 89,9% 1656 6,1% 739 2,7% 260 1,0% 94 0,3% 
K41 waargenomen 7276 67,3% 1914 17,7% 457 4,2% 647 6,0% 511 4,7% 
 voorspeld 11821 71,7% 3186 19,3% 1088 6,6% 312 1,9% 85 0,5% 
 totaal 19097 70,0% 5100 18,7% 1545 5,7% 959 3,5% 596 2,2% 
K42 waargenomen 6527 60,4% 1902 17,6% 1009 9,3% 654 6,1% 713 6,6% 
 voorspeld 11279 68,4% 3880 23,5% 1032 6,3% 250 1,5% 51 0,3% 
 totaal 17806 65,2% 5782 21,2% 2041 7,5% 904 3,3% 764 2,8% 
bK40 waargenomen 8538 79,0% 1915 17,7% 183 1,7% 86 0,8% 83 0,8% 
 voorspeld 12219 74,1% 3651 22,1% 453 2,7% 105 0,6% 64 0,4% 
 totaal 20757 76,0% 5566 20,4% 636 2,3% 191 0,7% 147 0,5% 
H22 waargenomen 9588 88,7% 1001 9,3% 113 1,0% 66 0,6% 37 0,3% 
 voorspeld 16353 99,2% 139 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
 totaal 25941 95,0% 1140 4,2% 113 0,4% 66 0,2% 37 0,1% 
H27 waargenomen 8919 82,5% 1610 14,9% 177 1,6% 67 0,6% 32 0,3% 
 voorspeld 15995 97,0% 496 3,0% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
 totaal 24914 91,3% 2106 7,7% 178 0,7% 67 0,2% 32 0,1% 
H28 waargenomen 7445 68,9% 2948 27,3% 305 2,8% 71 0,7% 36 0,3% 
 voorspeld 14614 88,6% 1845 11,2% 23 0,1% 6 0,0% 4 0,0% 
 totaal 22059 80,8% 4793 17,6% 328 1,2% 77 0,3% 40 0,1% 
H42 waargenomen 9685 89,6% 855 7,9% 125 1,2% 56 0,5% 84 0,8% 
 voorspeld 16437 99,7% 55 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
 totaal 26122 95,7% 910 3,3% 125 0,5% 56 0,2% 84 0,3% 
H47 waargenomen 8659 80,1% 1643 15,2% 308 2,9% 127 1,2% 68 0,6% 
 voorspeld 16129 97,8% 347 2,1% 15 0,1% 1 0,0% 0 0,0% 
 totaal 24788 90,8% 1990 7,3% 323 1,2% 128 0,5% 68 0,2% 
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Tabel 4.4 Beschrijving belangrijkste aanvullingen na generalisatie van FLORIVON per ecotoopgroep 

 
A12, verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren 

Voor deze ecotoopgroep vindt in beperkte mate aanvulling met matige tot goede volledigheden in zuidoost  en midden 
Noord-Brabant (Pleistoceen Zuid). Verdere aanvullingen met matige kwaliteit vinden vnl. plaats  aan de noordelijke 
rand van het Pleistoceen Noord  (Friesland en Groningen) en in het oosten van  Overijsel/Gelderland (Pleistoceen 
Oost). 
 
A17, verlandings- en zoetwatervegetaties van matig voedselrijke wateren 

Enige aanvulling met matige volledigheden vinden plaats aan de noordrand van het Noordelijk Pleistoceen 
(Groningen) en  in het Utrechts/Hollands plassengebied (Laagveen West). Veel aanvulling met matige kwaliteit in het 
Laagveen Oost-gebied (O-Friesland, Wieden/Weerribben). 
 
A18, verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrijke wateren 

Voor deze ecotoopgroep vindt vrijwel alleen aanvulling plaats met matige volledigheden in zowel Laagveen- als in 
Zeekleigebieden van Friesland, Groningen, Overijssel (Wieden/Werribben), Zuid-Holland en Utrecht. Ook in Noord-
Brabant (Peel; Pleistoceen Zuid) vindt enige aanvulling plaats met matige volledigheden. 
 
bA10, verlandings- en watervegetaties van brakke wateren 

Aanvulling met vnl. matige volledigheden vindt plaats aan de kop van de Dollard (Groningen, Zeeklei Noord), 
Schiermonnikoog en Vlieland (Kustduinen Noord). Bij de Dollard is het effect van de lokale weging goed merkbaar, 
de klassen van volledigheden komen voor in concentrische ringen rond een gemeten punt. 
 
K21, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zure bodems 

Aanvulling met matige tot goede volledigheden vindt plaats in het Pleistoceen Noord en Zuid (resp. Drenthe en 
Noord-Brabant) en in minder mate ook in het Pleistoceen oost en Midden (resp. Gelderland en Gelderse vallei). 
 
K22, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zwak zure bodems 

Veel aanvullingen met matige tot goede volledigheden vinden met name plaats in het oosten van het Pleistoceen Oost 
(oostelijk Overijssel/Gelderland) en het Pleistoceen Zuid (zuid-oost Noord-Brabant). Aanvullingen met vnl. matige 
volledigheden vinden plaats in het Pleistoceen Noord (Drenthe) en het Laagveen Oost-gebied. In het Laagveen West-
gebied vindt beperkt aanvulling plaats met zowel matig als goede kwaliteit. Tenslotte vindt beperkt aanvulling plaats 
met matige volledigheden in Kustduinen Noord-gebied (Texel, Vlieland). 
 
K23, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, basische bodems 

Aanvullingen met vnl. goede tot zeer goede volledigheden vinden plaats op de waddeneilanden (Schiermonnikoog, 
Vlieland etc.) en in de duinen van Voorne (Kustduinen Noord en  Zuid). 
 
K27, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, matig voedselrijke bodems 

Veel aanvullingen met vnl. matig tot goede volledigheden vinden plaats in het Laagveen Oost-gebied van Friesland en 
in de kop van Overijssel (Wieden/Weerribben). Verder vindt enige aanvulling plaats met matige tot goede 
volledigheden in het Pleistoceen Zuid (centraal Noord-Brabant) en in het Utrechts-Hollands plassengebied (Laagveen 
West). 
 
K28, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, zeer voedselrijke bodems 

Enige aanvulling met matige tot goede volledigheden vindt plaats in het (oostelijk) Rivierengebied. Verder vindt 
aanvulling plaats met matige volledigheden in Zeeklei Noord en West-gebieden en in de Laagveengebieden (Friesland 
en Zuid-Holland) , op het Pleistoceen  Noord (m.n. oost Groningen) en in beperkte mate ook op het Pleistoceen Zuid 
(centraal Noord-Brabant). 
 
bK20, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, brakke bodems 

Veel aanvullingen met goede tot zeer goede volledigheden vinden plaats op de Waddeneilanden en op de Zuid-
Hollandse eilanden (Kustduinen Noord, en Zuid Zeeklei Noord en Zuid). Veel aanvullingen met matige tot goede 
volledigheden vinden plaats langs de Friese, Groningse en Noord-Hollandse waddenkust, (Zeekleigebieden)  langs de 
IJsselmeerkust, in de Noordoostpolder  (IJsselmeerpolders) en in en langs de Zeeuwse eilanden (Zeeklei Zuid). 
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K41, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zure bodems 

Veel aanvullingen met zowel matige, goede als zeer goede volledigheden vinden plaats in alle Pleistoceen-gebieden 
(Drenthe, Gelderland, Veluwe, Gelderse Vallei, Noord-Brabant etc.). 
 
K42, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems 

Aanvullingen met vnl. matige tot goede volledigheden vinden plaats in alle Pleistoceen-gebieden  (noord Drenthe, 
Overijssel, Gelderland, Gelderse Vallei, centraal  en zuidoost Noord-Brabant) en in het Kustduinen Noord-gebied 
(met name waddeneilanden). 
 

bK40, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op vochtige, brakke bodems 

Aanvulling met goede tot zeer goede volledigheden vinden plaats op de Waddeneilanden (Terschelling; Kustduinen 
Noord), langs de Friese waddenkust, en langs de Friese en Noord-Hollandse IJsselmeerkust (Zeeklei West en Noord). 
Aanvulling met vnl. matige volledigheden vinden plaats in en langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden (Zeeklei 
Zuid),  in de Noordoostpolder (IJsselmeerpolders).en de Wieringermeer (Zeeklei West). 
 
H22, bossen en struwelen op natte, voedselarme, zwak zure bodems 

Voor deze groep lijkt geen aanvulling met matige, goede of zeer goede volledigheden te hebben plaatsgevonden. 
 
H27, bossen en struwelen op natte, matig voedselrijke bodems 

Voor deze groep lijkt geen aanvulling met matige, goede of zeer goede volledigheden te hebben plaatsgevonden. 
 
H28, bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke bodems 

Enige aanvulling met matige, goede en zeer goede volledigheden vindt met name plaats in het westelijk 
Rivierengebied (Biesbosch.). 
 
H42, bossen en struwelen op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems 

Voor deze groep lijkt geen aanvulling met matige, goede of zeer goede volledigheden te hebben plaatsgevonden. 
 
H47, bossen en struwelen op vochtige, matig voedselrijke bodems 

Enige aanvulling met matige volledigheden heeft plaatsgevonden in Zuid-Limburg (Heuvelland), op de 
strandwalgronden nabij Haarlem  (Kustduinen Zuid) en in het Utrechts-Hollands plassengebied (Laagveen West). 

 
 
In het algemeen lijken de gegeneraliseerde kaarten voor FLORIVON minder goed dan voor FLORBASE. 
Bij de kaarten zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen: 
- de (matig) voedselrijke systemen lijken ondergeïnventariseerd 
- de beste inventarisaties lijken rond de grote steden te hebben plaatsgevonden (zie bijv. A18, 

verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrijke wateren, rond Leiden) 
- de effecten van de lokale weging zijn soms storend aanwezig, hetgeen mogelijk duidt op selectieve 

inventarisaties (alleen bepaalde vegetaties) in bepaalde regio’s. 
De kaart van Nederland is voor de verschillende groepen in verschillende mate aangevuld met voorspelde 
gegevens. Sommige ecotooptypen (bossen) zijn vrijwel niet aangevuld. Andere ecotoopgroepen zijn 
vrijwel alleen met matige volledigheden aangevuld. Met name de voedselarme, vochtige systemen zijn op 
de Pleistocene gronden duidelijk aangevuld. De aanvullingen per ecotoopgroep worden verder 
gepresenteerd en besproken in tabel 4.3 en 4.4 
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4.4  Conclusies, discussie en aanbevelingen 

 
Conclusies en discussie 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de generalisatie van de FLORBASE en FLORIVON-bestanden 
gepresenteerd. Voor FLORBASE lijkt deze bewerking in het algemeen goed geslaagd., maar verbeteringen 
zijn nog mogelijk (zie aanbevelingen) 
Voor FLORIVON lijkt de generalisatie minder geslaagd. De keuze van het voorkomen van structuurtypen 
aan de hand van een kaart van 1850 voldoet op een aantal punten duidelijk niet. Dit wordt met name 
duidelijk bij de bossen, alhoewel er rond 1930 minder en minder oud bos aanwezig was dan tegenwoordig. 
Daarnaast lijken de kaarten van de meer voedselrijke systemen nog grote hiaten te bevatten, die 
waarschijnlijk veroorzaakt worden door inventarisatie-effecten (Witte 1998); zo is rond stedelijk gebied 
waarschijnlijk veel beter geïnventariseerd. Een andere verklaring voor de slechtere voorspellingen voor 
FLORIVON ligt mogelijk in het feit dat de grens voor voldoende geïnventariseerd veel lager ligt dan voor 
FLORBASE; m.a.w. de uitgangsgegevens voor verklaring en voor voorspelling waren minder goed. Echter 
zolang er geen betere landschapsecologische en floristische data zijn, is dit op het moment het beste wat 
gebruikt kan worden voor de voorspelling van het biotisch herstel.  
De verschillen met de hiaatopgevulde FLORIVON-kaarten van Witte et al. (2000) worden enerzijds 
veroorzaakt dat bij Witte e.a. geen generalisatie heeft plaatsgevonden en anderzijds doordat bij Witte e.a. 
gebruik is gemaakt van iets andere relaties voor de aanvulling met soorten. 
 
Aanbevelingen 

Op basis van de in dit hoofdstuk gepresenteerde resultaten zijn voor de generalisatie van FLORBASE de 
volgende verbeteringen mogelijk door aanpassing van de voorspellingsmodellen i.c.  
- nadere selectie van verklarende variabelen, bijv. kwadratische modellen,  
- aanpassing van de lokale wegingprocedure bijv. meer gedifferentieerd naar ecotoopgroep of meer 

rekening houdend met lijnelementen, bijv. de kust, rivieren e.d., 
- door verbetering van de onderliggende landschapsecologische informatie wat betreft het voorkomen 

van standplaatsen, structuurtypen (in het bijzonder vennen en sloten) en natuurgebieden, 
- meer rekening te houden met inventarisatie-effecten.  
Voor de verbetering van de generalisatie van FLORIVON gelden in het algemeen dezelfde aanbevelingen. 
- het is wenselijk dat een betere topografische kaart uit ca. 1930 gebruikt  wordt voor het afleiden van 

structuurtypen, 
- nader onderzoek voor correctie van inventarisatie-effecten van stedelijk gebied (nabij woonplaats 

werd meer geïnventariseerd, dan verder van woonplaats). 
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5  AANGEPASTE MODELLERING VAN BIOTISCH HERSTEL IN DEMNAT 

  
5.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de methode voor de aangepaste modellering van het herstel van natte en vochtige 
vegetaties uitgewerkt en toegepast op de gegeneraliseerde FLORBASE- en FLORIVON-bestanden. De 
nadruk in dit hoofdstuk ligt op het zogenaamde biotische herstel, d.w.z. de bijdrage door de zaadbank en 
door dispersie vanuit de omgeving aan het herstel van vegetaties.  
In dit hoofdstuk wordt eerst een beschouwing gegeven over de aspecten waarmee rekening zou moeten 
worden gehouden bij de modellering van herstel van vegetaties (§ 5.2). Vervolgens wordt in § 5.3 de 
huidige wijze van herstelberekening in DEMNAT kort beschreven. In § 5.4 wordt de aangepaste 
modellering van DEMNAT beschreven en aan de hand van fictieve voorbeelden toegelicht. De kaarten 
met kansrijkdom voor herstel van natte en vochtige vegetaties worden besproken in § 5.5. De 
herstelkaarten zijn als kleurenplaten te vinden op de CD-ROM. De afsluitende paragraaf bevat conclusies, 
discussie en suggesties voor verbetering. 
 

5.2  Aspecten van belang voor herstel van vegetaties 
 
Verschillende bronnen (Van der Linden et al. 1996; Runhaar & Witte 1997, mondelinge mededeling 
Groen) geven een opsomming van aspecten die van belang zijn bij de modellering van het herstel van natte 
en vochtige vegetaties. Samengevat zijn er vier groepen van aspecten te onderscheiden: 1) flora, 2) 
grondgebruik (incl. vegetatiestructuur), 3) standplaatsomstandigheden en 4) overige processen (waaronder 
toeval). Deze aspecten worden hieronder verder uitgewerkt, waarbij wordt aangegeven in welke mate 
hiermee bij de aangepaste herstelmodellering in DEMNAT rekening wordt gehouden. 
 
Flora 

Van belang zijn: a) aanwezige zaadbank (verleden), b) aanwezige flora (heden) en c) dispersie (vanuit de 
omgeving). Planten die op een bepaalde plaats afwezig zijn, kunnen daar nog wel in de zaadbank aanwezig 
zijn, met name soorten met persistente zaden. Zodra de omstandigheden gunstig zijn, kunnen zij soms 
weer massaal optreden. Het is evident dat de plantensoorten die reeds aanwezig zijn, in feite het startpunt 
vormen voor het herstel. De natuurlijke dispersie door wind, water, dieren e.d. is, zeker op de lange 
termijn, een belangrijke factor die bijdraagt aan het herstel (zie ook H2). Er zijn soorten met zaden die 
zeer ver worden verspreid door wind of door dieren, terwijl andere zaden niet ver van de plant vallen. Van 
belang is dan welk deel van de zaden welke afstand aflegt. In de aangepaste herstelmodellering wordt 
zowel met het voorkomen van de flora in het verleden, heden en de omgeving rekening gehouden. 
 
Grondgebruik (incl.  vegetatiestructuur) en landschap 

Zowel het grondgebruik in het verleden, heden en toekomst is van belang voor het voorspellen van het 
herstel van vegetaties. Dit zal worden geïllustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden. 
Het grondgebruik in de vroegere situatie bepaalt in belangrijke mate de kans op de aanwezigheid van een 
zaadbank. Zo is het aannemelijk dat herstel van een lage vegetatie minder waarschijnlijk is als op die plek 
vroeger bos heeft gestaan. Als het grondgebruik vroeger akkerbouw was, is het niet aannemelijk dat er een 
lage natuurlijke vegetatie aanwezig was. Het grondgebruik in het heden is eveneens van groot belang. Daar 
waar nu stedelijk gebied ligt, is het aannemelijk dat er in het algemeen weinig kans op herstel van een 
vegetatie is. Indien de locatie vnl. uit akkers bestaat, is het waarschijnlijk dat door de jaarlijkse 
grondbewerking de zaadbank uitgeput zal zijn, doordat de zaden bovengeploegd worden en vervolgens 
verloren gaan (afbraak of kieming onder ongunstige omstandigheden). Ook het grondgebruik in de 
toekomst is van belang. Wordt er bos weggehaald of geplant? Wordt het gebied natuurgebied of blijft het 
landbouwgebied? Over het grondgebruik in de toekomst kunnen bij modelberekeningen op landelijke 
schaal algemene veronderstellingen worden gedaan, zoals dat het grondgebruik gelijk blijft (actueel 
herstel) of dat alles natuurgebied wordt (maximaal herstel). Naast het grondgebruik is ook de toekomstige 
ruimtelijke rangschikking van de verschillende grondgebruiks- en standplaatstypen (de zgn. eiland-
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effecten (MacArthur 1972); hierbij is meer herstel te verwachten bij grotere en meer verbonden geschikte 
ruimtelijke eenheden) van belang voor de dispersie van zaden. In de herstelmodellering wordt rekening 
gehouden met het grondgebruik op het geaggregeerde niveau van km-cellen. Het grondgebruik is in de 
eerste plaats gebruikt voor het voorspellen van de niet of onvoldoende geïnventariseerde gridcellen (zie 
hoofdstuk 3). Hiermee is grondgebruik indirect in de floristische informatie aanwezig. In aanvulling 
daarop zal het huidige grondgebruik gebruikt worden als een correctie voor de kansrijkdom voor het 
(toekomstig) herstel.  
 
Standplaatsomstandigheden 

Het herstel van de vegetatie volgt op het hydrologisch herstel en het herstel van de standplaatsen. Dit 
abiotisch herstel wordt binnen DEMNAT apart gemodelleerd. Op dit moment is alleen de huidige 
standplaatssituatie relatief goed bekend en wordt geen nieuwe of andere informatie gebruikt voor de 
standplaatssituatie in het verleden of in de toekomst, terwijl deze ook van groot belang zijn. Naast de 
standplaatskenmerken is ook de grootte van de geschikte standplaats van belang; hoe groter de standplaats 
hoe meer soorten er voor kunnen komen. Op het geaggregeerde schaalniveau van km-cellen waarop de 
herstelmodellering plaatsvindt wordt zowel met oppervlakte in combinatie met de huidige geschiktheid 
rekening gehouden.  

 
Overige processen: toeval en ecologische restauratie 

Nog afgezien van het feit dat veel van bovengenoemde aspecten een duidelijke toevals- of kanscomponent 
bevatten, zijn een aantal toevalsprocessen van belang die een grote invloed kunnen zijn op het herstel van 
vegetaties. Hierbij gaat het met name om natuurlijke dispersie van zeer grote afstanden, (waarschijnlijk) 
vooral ten gevolge van zware stormen. 
Op de tweede plaats zijn er in de afgelopen decennia veel “ecologische restauratie-activiteiten” ontplooid5: 
herintroductie, natuurbouw en/of ontwikkeling, floravervalsing.  
Over deze toevalsprocessen en ecologische restauratie bestaat geen kwantitatieve informatie over het 
belang en succes ervan voor het herstel van vegetaties. Deze processen en activiteiten kunnen dan ook niet 
in de herstelmodellering worden meegenomen. 
 

5.3 Modellering van herstel in DEMNAT 

 
Algemeen 

Voor de aangepaste modellering van het herstel van vegetaties wordt uitgegaan van het huidige 
DEMNAT-model. In deze paragraaf wordt de wijze waarop in DEMNAT herstel wordt berekend, kort 
beschreven. Voor een uitgebreide beschrijving van DEMNAT zie o.a. de DEMNAT-rapporten. Deze 
paragraaf is in belangrijke mate gebaseerd op (Witte 1998) en (Runhaar et al. 1997). DEMNAT bestaat 
uit:   
1. een gebiedsschematisatie, 
2. dosis-effect functies,  
3. een natuurwaarderingsmodule.  
De verschillende hydrologische doses zijn afkomstig van hydrologische modellen. Bij de 
gebiedsschematisatie ontstaan “ecoplots”: combinaties van ecotoopgroep, ecologische bodemeenheden en 
grondwatereenheden (kwel, schijnwaterspiegel en grondwaterstand). Met de dosis-effectfuncties worden 
de respons van de vegetatie en bodemprocessen gezamenlijk beschreven. In de waarderingsmodule worden 
de resultaten van de verschillende ecotoopgroepen gewaardeerd en gecombineerd.  
 
Dosis-effect functies 

Binnen DEMNAT zijn voor elke relevante combinatie van ecotoopgroep, ecologische bodemeenheden en 
hydrologische ingrepen dosis-effectfuncties bepaald. De huidige hydrologische modellen kunnen op 

                                                           
5 Hierbij gaat het niet om dispersie door de mens ten gevolgen van transport met maaimachines, vee e.d. Daarvoor is 
bij het opstellen van de verspreidingsprofielen al rekening mee gehouden. 
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nationale schaal alleen globale voorspellingen doen over de te verwachten hydrologische situatie, 
bijvoorbeeld ten aanzien van de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand. In DEMNAT wordt hiermee 
rekening gehouden door niet met absolute hydrologische begin- en eindwaarden te rekenen, maar met 
hydrologische verschillen. Hiervoor wordt eerst de volledigheid voor een ingreep (Vvoor) gebruikt om de 
waarschijnlijke hydrologische uitgangssituatie te bepalen. Vervolgens wordt de hydrologische dosis gebruikt 
om met een dosis-effect functie een nieuwe volledigheid af te leiden (Vna), zie figuur 5.2A. Voor 
herstelberekeningen wordt de omgekeerde weg gevolgd, waarbij met behulp van een hysteresisfactor 
rekening wordt gehouden met het feit dat veelal geen volledig herstel optreedt binnen de voorspellingstermijn 
van 20 jaar, zie figuur 5.2B. Bij een combinatie van afzonderlijke hydrologische ingrepen wordt op basis van 
een bepaalde procedure de effecten "in serie" doorgerekend. Na de effectberekeningen worden de resultaten 
gecombineerd tot km-celniveau op basis van de groottes en geschiktheden van de samenstellende ecoplots. 
 
De berekening voor het herstel voor één dosiseffect-functie gaat als volgt: 
- met de volledigheid (Vvoor) vóór de herstelingreep wordt de uitgangswaarde (bijv. in figuur 5.2 GVG1) 

bepaald 
- toepassing van een dosis in dosiseffect-functie levert een volledigheid (Vna)  ná de herstelingreep 
- het verschil, ∆V = Vna - Vvoor , wordt vervolgens gecorrigeerd (toelichting volgt) met: 

- een toepassingsfactor t  
- een hysteresisfactor h  
- dempingsfactoren d1 en d2 

- dit levert een gecorrigeerd verschil: ∆V' = t * h * d1 * d2  * (Vna - Vvoor) 
- hieruit volgt een definitieve volledigheid V’na  = Vvoor + ∆V' 
- herstelberekeningen worden alleen uitgevoerd voor volledigheden  Vvoor  > -0,25 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.2A Effect van een grondwaterstandsdaling bij een fictieve ecotoopgroep en ecologische 

bodemeenheid. B Effect van een grondwaterstandstijging; stippellijn: herstel rekening houdend met o.a. 

hysteresis (stippellijn). 
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In de huidige versie van DEMNAT wordt de dosis-effectfunctie ten behoeve van de herstelberekeningen op 
een aantal manieren gecorrigeerd en wel met een toepassingsfactor, hysteresisfactor en dempingsfactoren. 
Met de toepassingsfactor t (waarde tussen 0 en 1, (Runhaar et al. 1997)) wordt bepaald of de ingreep relevant 
is voor een ecotoopgroep. De dempingsfactoren worden toegepast in gevallen waarbij de hydrologische 
situatie waarschijnlijk niet de belemmerende factor is voor herstel (reeds nat) en in gevallen waarbij het 
voorkomen van een ecotoopgroep onwaarschijnlijk is. 
 
Met de zogenaamde hystersisfactor vindt een correctie plaats voor 1)  irreversibele veranderingen in bodems 
rijk aan organisch materiaal, waardoor herstel naar de oorspronkelijke situatie minder waarschijnlijk is en 2) 
voor mate van voorkomen en mate van isolatie van landschapstypen; meer zeldzame landschapstypen liggen 
in het algemeen meer geïsoleerd en daarmee is de kolonisatie door dispersie voor deze situaties minder 
waarschijnlijk dan voor meer algemene landschapstypen en ecotoopgroepen. De hysteresisfactor is 
weergegeven in tabel 5.3.  Met deze hystersisfactor wordt dus in de huidige versie rekening gehouden met 
biotische herstelmechanismen. De hysteresisfactor wordt in DEMNAT als vermenigvuldigingsfactor 
toegepast. Derhalve betekent een hysteresisfactor van 1,0 dat de berekende toename in volledigheid verder 
niet gehinderd verloopt (immers vermenigvuldiging met 1), terwijl een hysteresisfactor van 0,5 betekent dat 
de berekende toename in volledigheid gehalveerd wordt (vermenigvuldiging met 0,5). 
 

 

 

Tabel 5.3 Hysteresisfactoren binnen DEMNAT.; Bodemgroep 1: V01 t/m V04,V06 (veenbodems); 

Bodemgroep 2: V10, K09, Z01 t/m Z06 (moerige bodems) en Bodemgroep 3:overige ecoseries (vnl. minerale 

bodems); raadpleeg bron: Runhaar et al. (1997) voor nadere omschrijving. 
 

  Bodemgroep  
Ecotoopgroep 1 2 3  
Code omschrijving 

A12  verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren 0,7 0,7 0,7 
A17  verlandings- en zoetwatervegetaties van matig voedselrijke wateren 0,7 0,7 0,9 
A18  verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrijke wateren 1,0 1,0 1,0 
bA10  verlandings- en watervegetaties van brakke wateren 0,7 0,7 0,7 
K21  pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zure bodems 0,5 0,8 0,8 
K22  pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zwak zure bodems 0,5 0,6 0,7 
K23  pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, basische bodems 0,6 0,6 0,7 
K27  pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, matig voedselrijke bodems 0,7 0,8 0,9 
K28  pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, zeer voedselrijke bodems 1,0 1,0 1,0 
bK20  pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, brakke bodems 0,7 0,7 0,7 
K41  pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zure bodems 0,8 0,8 0,8 
K42  pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems 0,6 0,6 0,7 
bK40  pioniervegetaties, graslanden en ruigten op vochtige, brakke bodems 0,7 0,7 0,7 
H22  bossen en struwelen op natte, voedselarme, zwak zure bodems 0,7 0,8 0,7 
H27  bossen en struwelen op natte, matig voedselrijke bodems 0,7 0,8 0,9 
H28  bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke bodems 1,0 1,0 1,0 
H42  bossen en struwelen op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems 0,6 0,6 0,7 
H47  bossen en struwelen op vochtige, matig voedselrijke bodems 0,7 0,7 0,9 
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5.4 Aangepaste modellering van het herstel van vegetaties in DEMNAT 
 
Voor een verbetering van de herstelberekeningen in DEMNAT wordt gebruik gemaakt van extra informatie 
en wel: 
- gegeneraliseerd FLORIVON-bestand: landsdekkend voorkomen van de scores van  ecotoopgroepen in 

het verleden (1900-1950) om daarmee de bijdrage vanuit de zaadbank te kunnen bepalen 
- gegeneraliseerd FLORBASE-bestand: landsdekkend voorkomen van de huidige scores van 

ecotoopgroepen om daarmee de bijdrage vanuit de omgeving door middel van dispersie te kunnen 
bepalen 

- het huidige grondgebruik: grove classificatie in structuurtypen in combinatie met het voorkomen van 
natuurgebieden en  

- verspreidingsprofielen:  een zaadbankkarakteristiek en een dispersiekarakteristiek per ecotoopgroep. 
 
Bij de aangepaste modellering van het herstel van vegetaties wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de 
huidige berekeningswijze. De belangrijkste aanpassingen zijn: 
- de huidige hysteresisfactor bestaat uit een abiotisch (ha) en een biotisch (hb) component; deze worden 

gesplitst; uit tabel 5.3  is tabel 5.4 afgeleid met de abiotische hysteresisfactoren 
- per ecoplot wordt op basis van score in het verleden, heden en in de omgeving een biotische 

hysteresisfactor (hb)  bepaald. zie § 5.5 
- de herstelberekeningen worden altijd uitgevoerd voor de hele range van volledigheden; dus niet alleen 

voor Vvoor  > -0,25, maar ook voor Vvoor >= -1,0 
- de herstelberekeningen worden uitgevoerd voor zowel voor goed geïnventariseerde km-cellen (op basis 

van waargenomen waarden) als voor niet of niet goed geïnventariseerde km-cellen (op basis van 
voorspelde waarden) 

- er kan een extra correctiefactor (g) worden toegepast op de toename in volledigheid voor het huidige 
grondgebruik en abiotische geschiktheid, die verschillend is per km-cel; dit wordt toegelicht in § 5.5 

 
Tabel 5.4 Abiotische hysteresisfactoren binnen de aangepaste versie van DEMNAT. Per onderscheiden 

bodemgroep zijn de bijbehorende ecologische bodemeenheden vermeld; gegevens afgeleid uit tabel 5.3 

(hai =hysteresisfactori/(maximum hysteresisfactor per ecotoopgroep); en  i= rangnummer bodemgroep) 

en aangepast door J. Runhaar (okt. 1999). 

 

Ecotoopgroep  Bodemgroep 1:  Bodemgroep 2:  Bodemgroep 3: 
   V01 t/m V04,V06  V10, K09, Z01 t/m Z06 overige 

A12   1,0   1,0   1,0 
A17   1,0   1,0   1,0 
A18   1,0   1,0   1,0 
bA10   1,0   1,0   1,0 
K21   0,6   1,0   1,0 
K22   0,7   0,9   1,0 
K23   0,7   0,9   1,0 
K27   0,8   0,9   1,0 
K28   1,0   1,0   1,0 
bK20   1,0   1,0   1,0 
K41   1,0   1,0   1,0 
K42   0,9   0,9   1,0 
bK40   1,0   1,0   1,0 
H22   0,7   0,9   1,0 
H27   0,8   0,9   1,0 
H28   1,0   1,0   1,0 
H42   0,9   0,9   1,0 
H47   0,8   0,8   1,0 
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In de aangepaste situatie (vergelijk beschrijving berekening herstel in de vorige paragraaf) wordt het verschil, 
∆V = Vna – Vvoor, gecorrigeerd met : 

- toepassingsfactor t (onveranderd) 
- dempingsfactoren d1 en d2 (onveranderd) 
- abiotische hysteresisfactor ha voor drie bodemgroepen  
- biotisch hysteresisfactor hb die verschillend is per km-cel  
- optionele correctiefactor voor grondgebruik en geschiktheid  g die verschillend is per km-cel 

Dit levert een gecorrigeerd verschil: ∆V' = t * d1 * d2 * ha * hb * g * (Vna – Vvoor) 
 
5.5  Berekening biotische hysteresisfactor en correctiefactor voor grondgebruik en geschiktheid 

Bepaling biotische hysterisfactor hb 

Bij de bepaling van de biotische hysteresisfactor gaat het om het betrekken van de floristische kwaliteit ter 
plekke in het verleden (zaadbank) en in de omgeving (dispersie). De berekeningen worden eerst uitgevoerd 
met scores, om ook met kleine scores (met een bijbehorende volledigheid van 0) te kunnen rekenen. Aan 
het eind van de berekeningen vindt de omrekening naar volledigheden plaats ten behoeve van 
kaartpresentaties en toepassing in DEMNAT. De gebruikte codes in de formules worden toegelicht in een 
apart kader. 
 
Het algemene uitgangspunt bij de bepaling van de biotische hysteresisfactor is dat de maximaal haalbare 
score (Smax; dus als alle condities optimaal zijn) van een ecotoopgroep in een km-cel afhankelijk is van de 
huidige floristische kwaliteit (score) is (SH), de vroegere floristische kwaliteit (SFLORI) en wat er in de 
huidige omgeving aan floristische kwaliteit aanwezig is (SBUUR). Een tweede belangrijke uitgangspunt is 
dat deze drie “bronnen” een aantal soorten gemeenschappelijk hebben en dat derhalve bij de bepaling van 
de maximaal haalbare score hiermee rekening moet worden gehouden om dubbeltelling te voorkomen. 
 
Berekening van de biotische hysteresisfactor vindt in DEMNAT plaats. De benodigde gegevens voor de 
berekening van de biotische hysteresisfactor vindt in een aparte FORTRAN-module plaats. De input wordt 
gevormd door de gegeneraliseerde FLORBASE en FLORIVON-kaarten op km-cel niveau en de output 
wordt gevormd door een bestand met per km-cel per ecotoopgroep een maximaal haalbare score. We gaan 
eerst in op de bepaling van de bijdrage vanuit het verleden en op de bepaling van de bijdrage vanuit de 
omgeving. Daarna wordt toegelicht hoe deze gecombineerd worden met de huidige score om een 
maximaal haalbare score en volledigheid te kunnen bepalen om van daaruit een de biotische 
hysteresisfactor te bepalen. 
 
Bepaling bijdrage score uit het verleden  
Bekend is uit de zaadbankkarakterisiteken welke fractie van de ecotoopgroep een transiente of een matig 
of zeer persistente zaadbank heeft. De soorten met een transiente zaadbank zullen voor het herstel geen rol 
spelen; hiervoor wordt een weegfactor 0 gebruikt. De soorten met een zeer persistente zaadbank zullen de 
grootste rol spelen in het herstel; hiervoor wordt een weegfactor 1 gebruikt. De rol van soorten met een 
matig persistente zaadbank zal beperkt zijn, hiervoor wordt vooralsnog de weegfactor 0.1 gebruikt. Deze 
weegwaarden zullen in de verdere uitwerking van het programma instelbaar zijn. Voor de berekening van 
bijdrage van de score uit het verleden aan het biotisch herstel wordt de volgende formule gebruikt (zie 
kader voor toelichting variabelen): 

.

3

1
. ** WZSS floriV ∑=  

 
Voorbeeld : Bij een score in het verleden van 8,5, met een zaadbankarakteristiek van 0,65; 0,20 en 0,15 
voor respectievelijk de transiente, medium-persistente en persistente fracties en de respectievelijke 
bijbehorende weegwaarden van 0; 0,1 en 1 bedraagt de bijdrage van de score uit het verleden aan het 
biotisch herstel: 
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SV = 8,5 * (0,65 * 0,0 + 0,20 * 0,1 + 0.,5 * 1,0)  =1,5 
 

 
 

Bepaling bijdrage score vanuit de omgeving  
Bekend is uit de dispersiekarakteristieken welke fractie van de ecotoopgroep een verre, een matig verre of 
een verspreiding dichtbij heeft. Het zijn met name soorten met een verre verspreiding die een rol bij het 
biotisch herstel zullen spelen. Voor de bepaling van de bijdrage van de score vanuit de omgeving is er 
vanuit gegaan dat de verre dispersie maximaal 8 km, de matig verre dispersie maximaal 4 km en de 
dichtbije dispersie maximaal 2 km bedraagt6. Deze afstanden zijn vast en worden voor alle 
                                                           
6

 Vanzelfsprekend kunnen andere keuzen worden gedaan op basis van deskundigen inschatting, literatuur of empirisch onderzoek. Binnen de 
begeleidingscommissie van het project vond de ene deskundige 8 km veel te veel en de ander vond 8 km veel te weinig (sporen van 

Beschrijving van afkortingen van variabelen in de formules voor de bepaling van de biotische herstelfactor en de 

correctiefactor voor grondgebruik 

 
. .1 : als suffix; voor de transiente fractie of de fractie met dispersie dichtbij 
. .2 : als suffix; voor de matig persistente fractie of de fractie matig ver  
. .3 : als suffix; voor de persistente fractie of de fractie ver  
D . : dispersiefractie 1-3 van een ecotoopgroep 
g : correctiefactor voor grondgebruik 
ha : de abiotische hysteresisfactor 
hb : de biotische hystersisfactor 
k . : de weegwaardeconstante voor de dispersiefracties 

q : afstand tot de buurcel i 
22 )()( icic yyxx −+−=  

S : score; d.i. de gesommeerde gewogen presentie van plantensoorten uit een ecotoopgroep 
Sbuur : de score van één buurcel op basis van FLORBASE 
Sflori : de score van één km-cel op basis van FLORIVON 
SH : de huidige score op basis van FLORBASE van de km-cel waarvoor  herstelberekeningen  

worden uitgevoerd  
SH max : de maximale score per km2 op basis van FLORBASE voor geheel Nederland 
Smax : de maximale haalbare score in een km-cel. na combinatie van S H, S OT en S V 

SO. : de dispersiefractie van de volledigheid van één buurcel op basis van FLORBASE, die een  
  bijdrage levert vanuit de omgeving aan het biotisch herstel;  

SOT : de getotaliseerde volledigheid voor alle dispersiefracties van alle buurcellen op basis van  
  FLORBASE, die een bijdrage leveren aan het biotisch herstel 

SV : de volledigheid in het verleden van één km-cel op basis van FLORIVON, die een bijdrage levert aan 
het biotisch herstel 

V : volledigheid; d.i. tussen 0 en 1 genormaliseerde score (S) van een ecotoopgroep 
VH : de huidige volledigheid (zowel voorspeld of waargenomen) op basis van FLORBASE van de km-cel 

waarvoor herstelberekeningen worden uitgevoerd  
V’H : de voorspelde huidige volledigheid op basis van FLORBASE van de km-cel waarvoor  

  herstelberekeningen worden uitgevoerd  
Vmax : de maximale haalbare volledigheid; d.i. de genormaliseerde S max  
Vna : de volledigheid volgens de dosiseffect curve ná de hydrologische ingreep 
W . : weegwaarde voor de zaadbank- of dispersiefracties van een ecotoopgroep 
xi : x-coördinaat van een naburige km-cel i 
xc : x-coördinaat voor de km-cel c waarvoor herstelberekening wordt uitgevoerd   
yi : y-coördinaat van een naburige km-cel i 
yc : y-coördinaat voor de km-cel c waarvoor herstelberekening wordt uitgevoerd   
Z . : zaadbankfractie 1-3 van een ecotoopgroep 
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ecotoopgroepen gehanteerd. Tevens wordt er vanuit gegaan dat buurcellen die verder weg liggen een 
kleinere bijdrage door dispersie aan het herstel leveren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
weegwaarden voor elke dispersieklasse. Deze weegwaarde neemt exponentieel af7 met de afstand q van 

buurcel tot de “ontvangende” km-cel:  qk
eW

.. =  . Op basis van deze informatie kan voor één bepaalde 
buurcel de bijdrage aan het herstel worden bepaald voor de verschillende dispersiefracties: 

 

buurO SWDS ** ... =  

 
Voorbeeld. Voor een buurcel met een score van 6,0 die 2 km van de “ontvangende” cel afligt, bij een 
ecotoopgroep met een fractie dichtbije verspreiding van 50% is de berekening: W=e-2,30*2; daarmee W = 
0,01 en 

SO. = 0,50 * 0.,1 * 6,0 = 0,3. 
 

Na berekening van de bijdrage van één buurcel, moeten de bijdragen van alle buurcellen (bij een straal van 
8 km ca. 200 km-cellen) worden gecombineerd. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat 
buurcellen geheel of gedeeltelijk dezelfde floristische samenstelling kunnen hebben (zie ook discussie) en 
dat er een maximale bijdrage (nl. de maximale score) is8. Met deze afhankelijkheid van 
soortensamenstelling tussen buurcellen is rekening gehouden door het maximum te nemen per 
dispersiefractie van alle buurcellen en deze voor de drie dispersiefracties te sommeren, in formule: 

∑=
3

1
..

1
)(max O

n

OT SimumS  

Voorbeeld. Voor 2 buurcellen: 
 

kmcel 1  kmcel 2  maximum 
SO1.  0,0  0,5  0,5 
SO2.  1,0  1,0  1,0 
SO3.  6,0  3,0  6,0 

 
SOT  = 0,5 + 1,0 + 6,0 = 7.5 

 
Combinatie volledigheden 

Uiteindelijk worden de bijdragen van de drie bronnen (verleden, omgeving en de huidige score)  
gecombineerd. Hierbij worden alle scores genormaliseerd tot één maximaal haalbare score voor een 
bepaalde km-cel. Hierbij wordt gemakshalve uitgegaan van onafhankelijkheid van samenstelling tussen de 
drie bronnen 
 

maxmaxmaxmaxmax *))1(*)1(*)1(1( HHHHOTHV SSSSSSSS −−−−=  

 
Voorbeeldberekening (op basis van voorgaande voorbeelden) en een fictieve huidige score van 3,5 en een 
maximale landelijke score van 10,0: Smax =( 1-(1-1,5/10)*(1-7,5/10)*(1-3,5/10))*10= 8,6  
 
Deze maximale score wordt ten behoeve voor kaartpresentaties en berekeningen in DEMNAT 
genormaliseerd tot een volledigheid Vmax. 

                                                                                                                                                                                             
paardenstaarten en zaden van orchideeën zouden tientallen tot honderden km’s kunnen halen). 
7 Hierbij is uitgegaan van een bijdrage fractie van 0,01 bij de maximale afstand voor een dispersieklasse; hieruit kunnen de weegwaardeconstanten 
k worden afgeleid voor de drie dispersiefracties. 
8 Een alternatieve benadering is om uit te gaan van de volledige onafhankelijkheid van samenstelling van buurcellen. De berekening gebeurt in 
twee stappen. Op de eerste plaats vindt de combinatie plaats van bijdragen per dispersiefractie. Tevens moet rekening worden gehouden met het 
ontbreken van informatie van buitenland cellen. In de tweede stap worden de gecombineerde bijdragen voor alle buurcellen per dispersiefractie 
gesommeerd. Belangrijk nadeel van deze berekeningswijze is dat bij een groot aantal buurcellen zelfs met alleen lage bijdragen een hoge 
getotaliseerde bijdrage vanuit de omgeving berekend wordt, hetgeen niet realistisch is. Een tussenweg is uit te gaan van gedeeltelijke 
afhankelijkheid, waarbij soortensamenstelling van buurcellen onderling gecorreleerd is. 
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De biotische hysteresisfactor is afhankelijk van de huidige volledigheid (VH), de maximaal haalbare 
volledigheid (Vmax) en de hydrologische hersteldosis: 
 

Hna

H

VV

VV
hb

−

−
= max     waarbij hb = 1 voor Vmax  >= Vna en hb = 0 voor Vmax = VH. 

 
De biotische herstelfactor is dus maximaal (1) als de, volgens de dosis-effect functie, voorspelde 
volledigheid na hydrologische herstelingreep (Vna) lager is dan de maximaal haalbare volledigheid (Vmax). 
De biotische herstelfactor is minimaal (0) als de maximaal haalbare volledigheid (Vmax) gelijk is aan de 
huidige volledigheid (VH); met andere woorden er komt uit de omgeving of uit het verleden niets meer bij. 
 
Bepaling correctiefactor g voor grondgebruik en geschiktheid voor bijdrage omgeving en verleden 

Bij de generalisatie van zowel de historische als huidige floristische gegevens is rekening gehouden met 
het grondgebruik en de geschiktheid. De belangrijkste reden om bij de voorspelling van de toekomstige 
floristische situatie een aanvullende correctiefactor voor grondgebruik en geschiktheid toe te passen is dat 
bij de bepaling van de maximaal haalbare volledigheid van een km-cel, wat betreft de bijdragen uit het 
verleden en omgeving, nog géén rekening is gehouden met het huidige grondgebruik en geschiktheid ter 
plekke. Als hiermee niet rekening zou worden gehouden, bestaat de mogelijkheid dat voor een 
ecotoopgroep, die in de huidige situatie niet meer voorkomt (bijv. omdat bijvoorbeeld het gehele gebied 
bebouwd is geworden), maar in het verleden en in de omgeving nog wel goed ontwikkeld voorkwam of 
voorkomt, een goed biotisch herstel berekend wordt. Dit is in dit voorbeeld gegeven het huidige 
grondgebruik echter niet waarschijnlijk. 
 
Bij de generalisatie van de huidige situatie is rekening gehouden met het grondgebruik en potentiële 
geschiktheid. Dit betekent dat de voorspelde waarden (V’H) voor de compleetheid van een ecotoopgroep 
voor alle km-cellen (en dus niet alleen de niet- of slecht geïnventariseerde km-cellen) de beste schatting 
zijn van de geschiktheid en derhalve als correctiefactor gebruikt kunnen worden voor de bijdrage vanuit 
het verleden en omgeving, derhalve:  
g = V’H 
 
Er is een overlap tussen de correctiefactor g en de dempingsfactoren van DEMNAT. In de discussie wordt 
hierop nader ingegaan. 
 
5.6 Kansrijkdomkaarten 

 
In deze paragraaf worden de kansrijkdomkaarten voor biotisch herstel besproken. Bij deze 
kansrijkdomkaarten is uitgegaan van optimale omstandigheden (biotische hysteresisfactor = 1). Behalve om 
het herstel in de enge betekenis van het woord gaat het ook om weergave van ontwikkeling van 
ecotoopgroepen door de aanwezigheid in de directe omgeving. Bij de presentatie van de kansrijkdomkaarten 
is zowel de maximaal haalbare score vertaald in kwaliteitsklassen (Vmax) van belang, als de toename, 
eveneens vertaald in klassen, daarin. Beide aspecten van kansrijkdom zijn in één kaart weer gegeven, zie voor 
nadere omschrijving tabel 5.1. 
 
De kansrijkdomkaarten zijn opgenomen als kleurenplaten op de CD-ROM. Er zijn geen kansrijkdomkaarten 
gemaakt rekening houdend met het grondgebruik (en standplaats) of met een bepaalde hydrologische dosis. In 
Tabel 5.2 zijn de belangrijkste kansrijke gebieden voor herstel van natte en vochtige vegetaties onder 
optimale condities beschreven. In tabel 5.3 is dit nogmaals getalsmatig weergegeven. 
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Tabel 5.1 Toelichting op de categorieën in de kansrijkdomkaarten voor biotisch herstel voor natte en 

vochtige vegetaties. In de kaartlegenda komt klein herstel overeen met matig herstel in de tabel en groot 

herstel overeen met goed herstel in de tabel Tussen haakjes de kaartkleuren voor de maximaal haalbare 

kwaliteitsklasse; in de tabel zijn de markeringen voor de mate van herstel weergegeven. 

    Maximaal haalbare volledigheid  =  Vmax 
    ruis (grijs) matig (geel) goed (oranje) zeer goed (rood) 

 
  ruis  geen herstel matig herstel goed herstel goed herstel 
       
  matig  -  geen herstel matig herstel goed herstel  
Huidige      
volledigheid goed  -  -  geen herstel matig herstel 
=            
VH  zeer goed -  -  -  geen herstel 
            

 
 
Tabel 5.2 Beschrijving kansrijkdom biotisch herstel per ecotoopgroep. In deze tabel komt goed herstel 

overeen met groot herstel en matig herstel met klein herstel (zie ook tabel 5.1 en kansrijkdomkaarten). 

 

A12, verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren  

Goed herstel vindt met name plaats in de kop van het Pleistoceen Noord, in het oosten van Overijssel (Pleistoceen 
Oost), verspreid door Noord Brabant (Pleistoceen Zuid) en op een aantal plaatsen in de duinen (Voorne, Terschelling, 
Kustduinen Noord en Zuid). Veel km-cellen met matig herstel zijn te vinden in de kop van Overijssel (Wieden/ 
Weerribben, Laagveen Oost)  en in het Utrechts-Hollands plassengebied (Laagveen West) en verder verspreid over 
Pleistoceen Noord, Oost en Zuid en in de Kustduinen Noord . 
 

A17, verlandings- en zoetwatervegetaties van matig voedselrijke wateren 

Goed herstel is mogelijk in de Laagveengebieden, langs de noordrand van het Pleistoceen Noord en in beperkte mate 
ook in Noord-Brabant (Pleistoceen Zuid). In al deze gebieden is veel km-cellen matig herstel mogelijk en verder ook 
in mindere mate in Pleistoceen  Oost en langs de binnenduinrand. 
 

A18, verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrijke wateren 

Goed herstel komt bij deze ecotoopgroep weinig voor, hetgeen niet verwonderlijk vanwege zijn (waarschijnlijke) 
sterke recente toename en gebrek aan informatie uit het verleden. In vrijwel alle lage gebieden (Holoceen Nederland) 
is matig herstel mogelijk. 
 

bA10, verlandings- en watervegetaties van brakke wateren 

Goed herstel komt bij deze ecotoopgroep weinig voor, hetgeen waarschijnlijk samenhangt met gebrek aan informatie 
uit het verleden. Gebieden met relatief veel matig herstel is in de kop van Friesland (Zeeklei Noord) en in de Purmer 
(Zeeklei West). Gezien de voortgaande verzoeting van de binnenlandse wateren is het maken van een 
kansrijkdomkaart voor deze groep alleen zinvol bij zeer ingrijpende maatregelen als de inlaat van zout of brak water. 
 
K21, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zure bodems 

Veel goed herstel van deze ectoopgroep is mogelijk in het oosten van het Pleistoceen Noord, Oost en Zuid en voorts 
in de Gelderse Vallei (Pleistoceen Midden). Veel matig herstel is mogelijk in vrijwel alle Pleistocene gebieden op de 
Waddeneilanden (in het bijzonder Terschelling, Kustduinen Noord) en ook in de Laagveen-gebieden. 
 
K22, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zwak zure bodems 

Veel goed herstel van deze ecotoopgroep is mogelijk in het oosten van Gelderland en Overijssel (Pleistoceen Oost) en 
in zuidoost Noord-Brabant (Pleistoceen Zuid). In mindere mate is ook goed herstel mogelijk in de kop van Overijssel 
(Wieden/Weerribben, Laagveen Oost), in het Utrechts-Hollands plassengebied (Laagveen West) en in het Pleistoceen 
Noord, Oost en Zuid en Kustduinen Noord. In alle genoemde gebieden is tevens veel matig herstel mogelijk. 
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K23, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, basische bodems 

Veel goed herstel is mogelijk in de Duingebieden, met name op de Waddeneilanden en op de Zeeuwse en Zuid-
Hollandse eilanden. Matig herstel is mogelijk in de Duingebieden en verder verspreid in de Laagveengebieden (kop 
van Overijssel, Noord-Holland/Utrecht) en de Pleistocene gebieden (met name Oost, Midden en Zuid) 
 

K27, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, matig voedselrijke bodems 

Veel goed herstel is mogelijk in de Laagveengebieden, met name in Friesland en in de Pleistocene gebieden Noord, 
Oost en Zuid. In Drenthe en Noord-Brabant zijn de beekdalen goed als belangrijkste herstelgebieden zichtbaar. In de 
genoemde gebieden is matig herstel op grote schaal mogelijk, hetgeen waarschijnlijk samenhangt met de goede 
verspreiding van deze ecotoopgroep 
 

K28, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, zeer voedselrijke bodems 

Veel goed herstel is mogelijk met name in de Laagveengebieden, het Rivierengebied (Maas!) en in mindere mate ook 
in de Pleistocene gebieden Noord en Oost (met name in oostelijke delen), Zuid (met name zuidoost Noord-Brabant) 
en in de Zeekleigebieden  (bijv. Zeeuws-Vlaanderen). In de genoemde gebieden is ook veel matig herstel mogelijk. 
 

bK20, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, brakke bodems 

Veel goed herstel is mogelijk  op de Waddeneilanden en langs de Friese Waddenkust, en langs en in de Zuidhollandse 
en Zeeuwse eilanden, in het Laagveen Westgebied in Noord-Holland (Zaanstreek) en voorts in de Noordoostpolder. In 
de genoemde gebieden en verder vooral in Noordoostpolder, de Waddenkust van Groningen en Voorne lijken er 
mogelijkheden voor matig herstel. Vanzelfsprekend is herstel alleen mogelijk bij herstel van de toevoer van zout of 
brak water zoals bijv. bij de plannen voor het (gedeeltelijk) openen van de Haringvlietsluizen (Dirkx 2000). 
 
K41, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zure bodems 

Veel goed herstel is mogelijk in het centrale deel van het Pleistoceen Noord (Drenthe), in het oostelijk deel van het 
Pleistoceen Zuid (Gelderland/Overijssel) en in zuidoostelijk deel van Noord-Brabant (Pleistoceen Zuid) en in mindere 
mate op het Pleistoceen Midden. Veel matig herstel is mogelijk in de eerder genoemde Pleistocene gebieden en in de 
Kustduinen Noord. 
 

K42, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems 

Goed herstel is heel beperkt mogelijk in het Pleistoceen Zuid, Pleistoceen oost (oostelijk deel) en Pleistoceen Noord 
(noordelijk deel). Veel matig herstel is mogelijk in de eerder genoemde gebieden en in de Kuistduingebieden, 
Pleistoceen Midden en in mindere mate ook in de Laagveengebieden. 
 

bK40, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op vochtige, brakke bodems 

Veel goed herstel is mogelijk langs de kusten van de Waddeneilanden, in en langs de Friese, Groningse en 
Noordhollandse Waddenkust, in en langs de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden (in het bijzonder Walcheren) en 
voorts in mindere langs de IJsselmeerkust (in het bijzonder rond Urk in de Noordoostpolder ) en in Noord-Holland. 
Veel matig herstel is mogelijk in de  eerder genoemde gebieden en verder in Noord-Holland, de Noordoostpolder en 
in de Lauwersmeer. Zie verder opmerkingen bij ecotoopgroep bK20. 
 

H22, bossen en struwelen op natte, voedselarme, zwak zure bodems 

Voor deze ecotoopgroep is op geen enkele plaats goed herstel mogelijk. Matig herstel lijkt mogelijk  in de oostelijke 
delen van de Pleistocene gebieden Noord en Oost, in het zuidoosten van Noord-Brabant (Pleistoceen Zuid)  en in 
beperkte mate in de kop van Overijssel (Laagveen Oost). 
 
H27, bossen en struwelen op natte, matig voedselrijke bodems 

Veel goed herstel is mogelijk in de kop van Overijssel en van Friesland en in het Utrechts-Hollands plassengebied 
(Laagveen Oost en West), in de oostelijke delen van de Pleistocene gebieden Noord en Oost (Drente/Groningen en 
Overijssel/Gelderland), in het zuidoostelijk deel van Noord-Brabant (Pleistoceen Zuid). en plaatselijk ook in het 
Rivierengebied (Biesbosch, Maas). Veel matig herstel is mogelijk in eerder genoemde gebieden en langs de 
binnenduinrand en in Midden Limburg. 
 

H28, bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke bodems 

Veel goed herstel is mogelijk in het gehele Rivierengebied, in de kop van Overijssel en het Utrechts-Hollands 
plassengebied (Laagveen Oost en West) en de Pleistocene gebieden Oost  (oostelijk deel) en Zuid (centrum). Veel 
matig herstel is mogelijk in eerder genoemde gebieden en voorts in de IJsselmeerpolders en de Zeekleigebieden. 
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H42, bossen en struwelen op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems 

Voor deze ecotoopgroep is goed herstel beperkt mogelijk in het oosten van het Pleistoceen Oost 
(Gelderland/Overijssel) in Zuid-Limburg (Heuvelland). Veel matig herstel is mogelijk in de Pleistocene gebieden en 
langs de binnenduinrand in Noord en Zuid-Holland. 
 
H47, bossen en struwelen op vochtige, matig voedselrijke bodems 

Veel goed herstel is mogelijk in het oosten van Gelderland/Overijssel (Pleistoceen Oost), in Zuid-Limburg 
(Heuvelland), centraal Noord-Brabant (Pleistoceen Zuid) en in de binnenduinrand (met name Kustduinen Zuid). Veel 
matig herstel is, naast in de eerder genoemde gebieden, mogelijk in het Pleistoceen Noord,  in het Pleistoceen Midden 
(met name Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei) en in het Riviererngebied langs de Maas in Limburg. 

 

 
 
Bij een globale vergelijking van de kaarten valt op dat er een aantal groepen zijn waarbij weinig goed 
biotisch herstel mogelijk lijkt te zijn (de wateren  .A1., vegetaties op vochtige, voedselarme, zwak zure 
bodems .42 en bossen en struwelen op natte, voedselarme, zwak zure bodems, H22). Daarentegen zijn er 
een aantal groepen waarbij veel goed herstel mogelijk lijkt te zijn, te weten de pioniervegetaties, 
graslanden en ruigten op natte en vochtige, brakke bodems bK2/40, de vegetaties op natte, zeer 
voedselrijke bodems, .28, en pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, matig voedselrijke bodems, 
K27. 
 
Deze verschillen tussen deze ecotoopgroepen kunnen worden verklaard door de onderliggende gegevens: 
zaadbank- en dispersieprofielen en het gegeneraliseerde voorkomen in het verleden en heden (ter plekke 
en in de omgeving). Naarmate de fractie persistente zaadbank en fractie dispersie ver van zaden groter zijn 
en de ecotoopgroep vroeger en in het heden meer voorkomt, zijn de herstelkansen groter. Dit geldt in het 
bijzonder voor de voedselrijke natte groepen (veel voorkomend, grote dispersie, grote fractie persistente 
zaden e.d.). Voor de brakke groepen geldt hetzelfde, met dien verstande dat deze ecotoopgroepen sterk 
geclusterd langs de kusten voorkomen en dat de fractie persistente zaden gemiddeld groot is. De biotische 
herstelkansen voor de vegetaties in wateren worden niet zo groot ingeschat. Dit wordt veroorzaakt voor 
A12, verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren, door het beperkte 
voorkomen in het heden en verleden en een zeer geringe dispersie in combinatie met een grote fractie 
persistente zaden. De andere aquatische ecotoopgroepen zijn volgens FLORIVON slecht 
vertegenwoordigd in het verleden en hebben in het algemeen een kleine fractie persistente zaden in 
combinatie met een kleine dispersie. De vegetaties op zwak zure vochtige bodems (.42) komen zowel in 
het heden als in het verleden weinig voor en hebben zowel een lage tot middelmatige dispersie als dito 
fractie persistente zaden. Dit zelfde geldt ook voor ecotoopgroep H22, bossen en struwelen op natte, 
voedselarme, zwak zure bodems. 
 
Voor lang niet alle ecootopgroepen is het gebruik van deze kansrijkdomkaarten nodig vanuit 
natuurbehoudsoogpunt of mogelijk gezien het huidige grondgebruik. Voor de meeste voedselrijke 
systemen is geen apart beschermingsbeleid noodzakelijk.  Voor de brakke ecotoopgroepen is het gebruik 
van de kansrijkdomkaarten minder zinvol omdat de noodzakelijke brakke milieucondities veelal door 
ingrijpen van de mens verdwenen zijn (afsluiting toevoer zout water). Alleen voor de Waddenkusten, voor 
plannen als het openenen van de Haringvlietsluizen en voor scneario’s ten aanzien van 
zeespiegelstijgingen zijn deze kaarten voor de brakke ecotoopgroepen zinvol. 
 
Bij het gebruik van de herstelkaarten moet ook de betrouwbaarheid van de onderliggende gegevens 
worden betrokken. Zo heeft bijv. ecotoopgroep bA10, verlandings- en watervegetaties van brakke wateren,  
maar weinig soorten en hiervan is wederom van een klein deel informatie over dispersie en zaadbanken 
beschikbaar. De betrouwbaarheid van de gegeneraliseerde voorkomens in het verleden is in het vorige  
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Tabel 5.3 Aantal km-cellen per ecotoopgroep die geen, één, twee of drie klassen in volledigheid toenemen en de resulterende maximaal haalbare 

volledigheidsklasse (Vmax) alsmede het uiteindelijke totale aantal km-cellen per volledigheidsklasse. Percentages zijn berekend op basis van het totaal aantal 

landcellen in Nederland: 36.830. De kolom ruis-totaal is identiek aan de 1e kolom in de tabel  ruis-geen toename en is derhalve niet herhaald in de tabel. 

 geen toename in klasse      toename      toename     toename   totaal 
         1 klasse       2 klassen   3 klassen       
eco-    Vmax       Vmax     Vmax   Vmax    Vmax   

toop- ruis %  matig % goed % zeer  % matig % goed % zeer  %  goed % zeer %  zeer %  matig % goed % zeer % 
groep       goed      goed    goed   goed      goed   

A12 35681 96,9 227 0,6 62 0,2 40 0,1 598 1,6 103 0,3 34 0,1 57 0,2 15 0,0 13 0,0 825 2,2 222 0,6 102 0,3 
A17 31547 85,7 262 0,7 186 0,5 437 1,2 2241 6,1 1417 3,8 555 1,5 142 0,4 43 0,1 0 0,0 2503 6,8 1745 4,7 1035 2,8 
A18 20390 55,4 3409 9,3 1565 4,2 880 2,4 5425 14,7 3794 10,3 1353 3,7 14 0,0 0 0,0 0 0,0 8834 24,0 5373 14,6 2233 6,1 
bA10 34522 93,7 1178 3,2 504 1,4 186 0,5 317 0,9 114 0,3 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1495 4,1 618 1,7 195 0,5 
K21 31557 85,7 511 1,4 222 0,6 171 0,5 3236 8,8 455 1,2 190 0,5 400 1,1 54 0,1 34 0,1 3747 10,2 1077 2,9 449 1,2 
K22 31118 84,5 438 1,2 95 0,3 171 0,5 3477 9,4 651 1,8 228 0,6 452 1,2 140 0,4 60 0,2 3915 10,6 1198 3,3 599 1,6 
K23 35878 97,4 50 0,1 15 0,0 127 0,3 336 0,9 109 0,3 91 0,2 84 0,2 80 0,2 60 0,2 386 1,0 208 0,6 358 1,0 
K27 23773 64,5 142 0,4 73 0,2 574 1,6 6169 16,7 2025 5,5 1088 3,0 1968 5,3 870 2,4 148 0,4 6311 17,1 4066 11,0 2680 7,3 
K28 8345 22,7 999 2,7 311 0,8 878 2,4 11419 31,0 5623 15,3 2801 7,6 3886 10,6 2136 5,8 432 1,2 12418 33,7 9820 26,7 6247 17,0 
bK20 33123 89,9 57 0,2 26 0,1 266 0,7 1668 4,5 241 0,7 315 0,9 540 1,5 289 0,8 305 0,8 1725 4,7 807 2,2 1175 3,2 
K41 32008 86,9 308 0,8 200 0,5 241 0,7 2464 6,7 874 2,4 340 0,9 336 0,9 59 0,2 0 0,0 2772 7,5 1410 3,8 640 1,7 
K42 33451 90,8 948 2,6 277 0,8 225 0,6 1359 3,7 392 1,1 120 0,3 39 0,1 9 0,0 10 0,0 2307 6,3 708 1,9 364 1,0 
bK40 30632 83,2 43 0,1 10 0,0 251 0,7 3635 9,9 267 0,7 278 0,8 1005 2,7 371 1,0 338 0,9 3678 10,0 1282 3,5 1238 3,4 
H22 36133 98,1 171 0,5 116 0,3 98 0,3 187 0,5 81 0,2 44 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 358 1,0 197 0,5 142 0,4 
H27 30117 81,8 340 0,9 172 0,5 772 2,1 2865 7,8 1381 3,7 765 2,1 289 0,8 121 0,3 8 0,0 3205 8,7 1842 5,0 1666 4,5 
H28 24164 65,6 3 0,0 0 0,0 705 1,9 5203 14,1 392 1,1 689 1,9 3026 8,2 1050 2,9 1598 4,3 5206 14,1 3418 9,3 4042 11,0 
H42 34577 93,9 212 0,6 112 0,3 368 1,0 804 2,2 425 1,2 243 0,7 53 0,1 32 0,1 4 0,0 1016 2,8 590 1,6 647 1,8 
H47 32388 87,9 518 1,4 210 0,6 516 1,4 1737 4,7 791 2,1 426 1,2 151 0,4 89 0,2 4 0,0 2255 6,1 1152 3,1 1035 2,8 
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hoofdstuk aan de orde geweest, dit geldt in het bijzonder voor de aquatische groepen en 
bossen. Hierbij moet opgemerkt worden dat de kaarten voor deze groepen voor zover 
gebaseerd op werkelijk waargenomen gegevens wel goed bruikbaar zijn. Een laatste punt dat 
bij de interpretatie van de kaarten mogelijk van belang is, is dat voor een aantal 
ecotoopgroepen de onderste klassegrenzen heel laag liggen zodat snel een overschrijding 
(stijging van 1 klasse) plaatsvindt. Dit effect zien we bij ecotoopgroep bK20, 
pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, brakke bodems. 
 
 
5.7  Conclusies, discussie en aanbevelingen 

Conclusies en discussie 

Voor het bepalen van de kansrijkdom van biotisch herstel van natte en vochtige vegetaties is 
een methode ontwikkeld, die voortbouwt op de huidige berekening van herstel binnen 
DEMNAT. In plaats van een constante hysteresisfactor per ecotoopgroep wordt in de 
aangepaste methode gebruik gemaakt van een variabele biotische hysteresisfactor. Daarnaast 
is het mogelijk gemaakt rekening te houden bij het biotisch herstel met het huidige 
grondgebruik en geschiktheid. De biotische hysterisfactor is afhankelijk van de huidige 
volledigheid van een ecotoopgroep, van de verwachte volledigheid conform de dosis-
effectfuncties voor een ecoplot binnen DEMNAT ná de hydrologische ingreep en van de 
maximaal haalbare volledigheid. De maximaal haalbare volledigheid (uitgaande van optimale 
omstandigheden) is gebaseerd op 3 bronnen: de huidige volledigheid ter plekke én in de 
omgeving en van de volledigheid ter plekke in het verleden. Hierbij wordt rekening gehouden 
met een gemeenschappelijk deel aan plantensoorten in de bronnen, zodat dubbeltelling wordt 
voorkomen. Voor 18 ecotoopgroepen zijn kaarten gemaakt waarop de kansrijkdom voor 
biotisch herstel is weergegeven onder optimale omstandigheden. 
 
Gezien de onzekerheden in de gegevens waarop de kansrijkdomkaarten zijn gebaseerd, zijn 
deze vooral bruikbaar voor relatieve vergelijkingen: waar in Nederland en voor welke 
ecotoopgroep is de meeste kans op herstel? 

Bij een globale vergelijking van de kaarten valt op dat er een aantal groepen zijn waarbij 
weinig goed herstel mogelijk lijkt te zijn (de wateren  .A1.,  .vegetaties op vochtige, 
voedselarme, zwak zure bodems .42 en bossen en struwelen op natte, voedselarme, zwak zure 
bodems H22). Daarentegen zijn er een aantal groepen waarbij veel goed herstel mogelijk lijkt 
te zijn, te weten de pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte en vochtige  brakke 
bodems bK2/40, de vegetaties op natte, zeer voedselrijke bodems, .28, en pioniervegetaties, 
graslanden en ruigten op natte, matig voedselrijke bodems, K27. Deze verschillen tussen deze 
ecotoopgroepen kunnen worden verklaard door de onderliggende gegevens: zaadbank- en 
dispersieprofielen en het gegeneraliseerde voorkomen in het verleden en heden (omgeving). 
Naarmate de fractie persistente zaadbank en fractie dispersie ver van zaden groter is en het 
voorkomen van een ecotoopgroep (vroeger en heden) groter is, nemen de herstelkansen toe. 
Voor lang niet alle ecotoopgroepen is het gebruik van deze kansrijkdomkaarten nodig vanuit 
natuurbehoudsoogpunt of mogelijk gezien het huidige grondgebruik. Voor de meeste 
voedselrijke systemen is geen apart beschermingsbeleid noodzakelijk. Voor de brakke 
ecotoopgroepen is het gebruik van de kansrijkdomkaarten alleen zinvol als de noodzakelijke 
brakke milieucondities door ingrijpen van de mens (toevoer zout water) hersteld worden.  

 
Aan de scores of volledigheden van een ecotoopgroep is niet meer af te lezen welke 
plantensoorten hieraan hebben bijgedragen. Deze informatie zou wel bruikbaar kunnen zijn 
om per gridcel meer gedifferentieerde zaadbank- of dispersieprofielen, of om de 
gemeenschappelijke soorten in buurcellen of in verschillende bronnen die bijdragen aan de 
maximaal haalbare volledigheid, te kunnen bepalen. Belangrijk probleem hierbij is dat voor 
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gridcellen die niet of onvoldoende zijn geïnventariseerd deze samenstelling onbekend is, 
tenzij ook de voorspellingen op soortsniveau zouden worden gedaan (bijv. Alkemade et al. 
(1999)). Voorspellingen op soortsniveau leveren echter hun eigen problemen en 
onzekerheden op. 
 
In de methode voor de  bepaling van de kansrijkdom zijn aanpassingen doorgevoerd om 
rekening te kunnen houden met biotische herstelprocessen. Hierbij zijn een aantal keuzen 
gemaakt die voor discussie vatbaar zijn. 
Er zijn een drietal discussiepunten met betrekking tot het rekening houden met dispersie. Er 
is uitgegaan van een arbitraire maximale afstand van 8 km, waarover dispersie kan 
plaatsvinden. Het transport van zaden en plantendelen kan echter over veel grotere afstanden 
plaatsvinden bij stormen. In principe zou dit toevals-aspect optioneel in het model (als een 
stochastisch proces) kunnen worden ingebouwd. Er zijn hiertegen echter twee belangrijke 
bezwaren. Op de eerste plaats differentieren zware stormen niet tussen km-cellen (maar 
mogelijk wel tussen ecotoopgroepen) en derhalve draagt dit niet bij aan de verschillen in 
kansrijkdom tussen cellen. Op de tweede plaats is alleen informatie beschikbaar van 
Nederland en kan niet de lange afstandtransporten vanuit België, Duitsland of Engeland 
gemodelleerd worden. 
 
Een tweede discussie-aspect met betrekking tot dispersie is dat bij de aggregatie van de 
bijdragen van de buurcellen aan de dispersie is uitgegaan van de volledige afhankelijkheid 
van samenstelling van de buurcellen, d.w.z. dat een buurcel met een hogere score altijd de 
soorten van de buurcel met een lagere score heeft. Dit zal echter niet altijd het geval zijn; 
derhalve leidt dit tot een onderschatting. Deze onderschatting lijkt echter minder 
problematisch dan de grote overschatting die zou plaatsvinden als zou zijn uitgegaan van de 
volledige onafhankelijkheid van soortensamenstelling van buurcellen. Een verbetering zou 
zijn als de mate van afhankelijkheid berekend zou kunnen worden. Er is echter geen 
eenvoudig toe te passen rekenmethode die deze mate van afhankelijkheid kan bepalen (E. 
Meelis UL, mondelinge mededeling).  
 
Bij de berekening van de bijdrage van de buurcellen aan de dispersie wordt geen rekening 
gehouden met de windrichting of met landschapsstructuur. Rekening houden met 
windrichting hoort wél tot de mogelijkheden. De belangrijkste windrichting is weliswaar 
zuidwest in het winterhalfjaar, maar de verschillen tussen de windrichtingen in het 
zomerhalfjaar (het seizoen waarin de zaden geproduceerd worden) zijn niet zó groot dat dit 
een aparte berekening vergt (Anonymous 1999). Ook met de effecten van 
landschapsstructuur (voor lage vegetaties zijn bossen dispersie-hindernissen etc.) zou 
rekening gehouden kunnen worden op het niveau van km-cellen, door het berekenen van een 
dispersieweerstand afhankelijk van de vegetatiesamenstelling. Het is echter de vraag of deze 
verfijning gerechtvaardigd is, gezien de vele onzekerheden in de gegevens. 
 
Bij de herstelberekeningen in DEMNAT wordt met behulp van dempingsfactoren op een 
uniforme wijze gecorrigeerd voor die gevallen waarin niet de hydrologische situatie maar het 
grondgebruik een belemmerende factor is in het herstel. De (optionele) correctiefactor g voor 
grondgebruik en geschiktheid in de aangepaste berekeningswijze is in tegenstelling tot de 
dempingsfactoren gebaseerd op actuele informatie over het grondgebruik en wordt toegepast 
op het schaalniveau van de vierkante km. Dempingsfactoren zijn gebaseerd op alleen de 
abiotische geschiktheid en worden toegepast op het niveau van ecoplots.  
 
Bij de berekening van de maximaal haalbare volledigheid wordt uitgegaan van volledige 
onafhankelijkheid van soortensamenstelling van de bijdragen uit het verleden, omgeving en 
de huidige score. Dit is in tegenstelling met de werkwijze waarop de bijdragen door dispersie 
vanuit de buurcellen gecombineerd worden. Door deze werkwijze zal er sprake zijn van 
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overschatting, die mogelijk enige compensatie biedt voor de onderscheid bij de berekening 
van de bijdrage vanuit de omgeving. Anderzijds is het bij de berekening van de maximaal 
haalbare score beter verdedigbaar dat de samenstelling van de bijdragen van verleden en 
omgeving en de huidige score meer onafhankelijk zijn dan de bijdragen van de verschillende 
buurcellen.  

Aanbevelingen 

Naar aanleiding van bovenstaande discussie worden de volgende aanbevelingen 
geformuleerd: 
- de voorgestelde methode voor berekening van biotisch herstel is een eerste poging om 

biotische herstelprocessen rekening te houden. Een validatie op basis van uitgevoerde 
herstelprojecten lijkt ter controle en evt. aanpassing van de procedure is gewenst. 

- nader onderzoek naar het verdisconteren van gedeeltelijke afhankelijkheid  van km-cellen 
- nader onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheden van het verdisconteren van de 

landschapsstructuur bij het berekenen van het biotisch herstel 
- het biotisch herstel wordt door de (optionele) combinatie van dempingsfactoren en 

correctiefactoren “dubbel” gecorrigeerd. Dit is voor verbetering vatbaar. Wenselijk is één 
correctiefactor op het schaalniveau van ecoplot, waarbij het grondgebruik verdisconteerd 
is. 
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Bijlage I. Weegwaarden per ecotoopgroep 

 
IA. Omschrijving 
In bijgevoegde tabel zijn de, in deze studie toegepaste, weegwaarden per ecotoopgroep per 
taxon weergegeven. De naamgeving is conform Standaardlijst 1990 (Van der Meijden et al., 
1991), die is toegepast in het Botanisch basisregister van 1993 (CBS, 1993). Totaal is aan 
997 taxa een of meerdere weegwaarden toegekend. Deze tabel is gegenereerd door Flip 
Witte, zie voor de gebruikte methoden Witte (1998). Aanvullende opmerkingen bij 
totstandkoming van deze weegwaarden zijn: 
- de weegwaarden zijn gebaseerd op de indeling van ecologische soortengroepen conform 

bijlage 4.1 in Groen et al. (1993); de weegwaarde worden berekend als de inverse van het 
aantal ecotoopgroepen waarin een soort voorkomt. Dit betekent een weegwaarde 1 als 
een soort in één ecotoopgroep voorkomt en bijv. een weegwaarde 0,33 als een soort 
voorkomt in drie ecotoopgroepen. 

- bij de bepaling van de weegwaarden zijn bepaalde ecotooptypen slecht gedefinieerd, 
onder meer door de afwezigheid van voldoende indicatieve soorten. Zo zitten in H21 en 
K24 maar enkele soorten, waarvan er geen enkele specifiek is voor deze ecotoopgroepen. 

- er hebben voor een beperkt aantal soorten in overleg met Ruud van der Meijden van het 
Rijksherbarium correcties plaatsgevonden. 

- de weegwaarden zijn vastgesteld voor soorten van de Standaardlijst 1990 (Van der 
Meijden et al., 1991). In 1997 heeft Witte in overleg met Groen een aantal veranderingen 
doorgevoerd, o.a. naar aanleiding van de nieuwe Standaardlijst 1996 (Van der Meijden et 

al,. 1996). 
 
 Standaardlijst 1996 wordt Standaardlijst 1990 ecotoopgroepen 

 2457  Arctium minus  84  Arctium minus K48, H48, H68 
 5303  Hieracium vulgatum  617   Hieracium vulgatum >3 ecotoopgr. 
 2469  Xanthium strumarium  1755  Xanthium orientale K28 
 2465   Lotus corniculatus var. sativus  761  Lotus corniculatus subsp. Corniculatus >3 ecotoopgr. 
 5309  Lotus corniculatus  761  Lotus corniculatus subsp. corniculatus >3 ecotoopgr. 
 
 Standaardlijst 1990 wordt Standaardlijst 1990 

 2338* Caltha palustris  187  Caltha palustris subsp. palustris K27, H27 
 89**   Arenaria serpyllifolia subsp. serpyllifolia 2334  Arenaria serpyllifolia K46, K63, K67 
 2319*  Odontites vernus  509  Odontites vernus subsp. serotinus bK20, K47 
 1757*** Xanthium strumarium  1755  Xanthium orientale K28 
 5160*** Xanthium orientale var. riparium  1755  Xanthium orientale K28 
 5161*** Xanthium orientale var. albinum 1755  Xanthium orientale K28 

* nummer en naam SL90 en SL96 identiek; ** nummer SL90 en SL96 identiek; naam in SL96 gewijzigd in A. 
serpyllifolia; ***: namen en nummers niet meer aanwezig in SL96. 

 

Nieuwe plantnummers in de Standaardlijst 1996 zijn dus door Witte in de weegwaardentabel 
terugvertaald naar de oude nummers van de Standaardlijst 1990, om toegang te krijgen tot de 
ecotopenlijst van het CML. 
 
In Bijlage Ib tot en met 1d zijn 496 taxa opgenomen zonder weegwaarden en wel in de 
volgende categorieën:  
IB) alleen weegwaarde na omnummering naar ander taxon (44 taxa) 
IC) geen weegwaarde, want te brede ecologische amplitudo (186 taxa) 
ID) geen weegwaarde vanwege andere redenen (bijv. bomen en struiken) (266 taxa). 
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Bijlage II. Beschrijving van A) database Thompson , B)  bewerkingswjze gegevens en 

C) aanvullende gegevens over dispersie 

 
A) Beschrijving zaadbank-database Thompson et al. (1997) 
 
In de noord west Europese zaaddatabank van Thompson et al. (1997) kunnen per soort  
meerdere waarnemingen van meerdere bronnen bekend zijn. Voor ca. een kwart van de 
soorten is maar één waarneming gedaan9. Thompson e.a. hebben de waarnemingen in drie 
zaadbankklassen ingedeeld. op basis van de informatie in de bronnen, nl.: 
 
- aanwezigheid van plantensoort in vegetatie (+/-) en bij afwezigheid de duur ervan 
- aanwezigheid van zaden in de bodem (+/-) 
- voorkomen van zaden in bodemlagen (oppervlakkig/diep). 
 
Voor de meeste soorten zijn de gegevens nogal variabel. Voor een aantal soorten is, naast 
deze classificatie, ook informatie beschikbaar over de levensduur van zaden in de grond. Dit 
is in tegenstelling tot Hodgson et al. (1995) die maar één toekenning van zaadbankklasse per 
soort heeft. De indeling in zaadbanktypen gehanteerd door Hodgson e.a. is overgenomen in 
de NW-Europese zaaddatabank, nl. 
 
Type 1: transient:   zaden die minder dan één jaar in de bodem aanwezig zijn 
Type 2: short-term persistent:  zaden zijn tenminste één maar minder dan vijf jaar aanwezig 
Type 3: long-term persistent:  zaden zijn tenminste vijf jaar in de bodem aanwezig 
 
Deze drie typen worden in de tekst als transient, matig persistent en zeer persistent 
aangeduid. 
 
Thompson e.a. gaan uitgebreid in op de grote variatie in zaadbankgegevens per soort en op de 
(on)mogelijkheid om deze informatie te aggregeren naar één type zaadbank. Voor sommige 
soorten is dit geen probleem, omdat vrijwel alle waarnemingen dezelfde aanwijzing geven 
voor het type zaadbank. Soorten met verschillende aanwijzingen voor zaadbanktypen vormen 
een probleem, omdat, vanwege methodologische problemen, persistente zaadbanken minder 
gemakkelijk kunnen worden vastgesteld dan niet-persistente (transient) zaadbanken. 
Bovendien is de toedeling van het persistente zaadbanktype aan soorten volgens Thompson 
e.a. afhankelijk van het aantal waarnemingen. Zo zijn voor een soort als Agrostis capillaris 
12 van de 102 waarnemingen (12%) van het persistente zaadbanktype. Volgens Thompson 
e.a. zou dit voldoende aanwijzing zijn om het type zaadbank voor deze soort als persistent te 
classificeren. Voor Triëntalis europea zijn 2 van de 18 waarnemingen (11%) van het 
persistente zaadbanktype, terwijl volgens Thompson e.a. dit mogelijk onvoldoende basis is 
om het type zaadbank voor deze soort als persistent te classificeren. Er zijn nog twee andere 
complicaties bij de aggregatie van informatie over zaadbanktypen. Ten eerste is een deel van 
de variatie waarschijnlijk te verklaren vanuit de populatie-dynamische strategie van de 
betreffende soorten. Ten tweede is het aannemelijk dat soorten met een windverspreiding 
categorisch te persistent worden ingedeeld (zaden zijn wel, maar plant niet present op een 
locatie). Dit is bijv. vrijwel zeker het geval voor Chamerion angustifolium. 

 
Thompson e.a. hebben een aantal richtlijnen geformuleerd voor interpretatie van de data: 

1. Soorten met meer waarnemingen uit verschillende bronnen zijn betrouwbaarder te 
classificeren. Gegevens van soorten met maar één waarneming moeten met 
voorzichtigheid gebruikt worden. 

2. Foute persistente waarnemingen voor transiente soorten zijn veel uitzonderlijker dan 
foute transiente waarnemingen voor persistente soorten; dus een soort met verschillende 

                                                           
9 Voor de Nederlandse soorten is dit 17% en voor de DEMNAT-soorten is dit 9.3% 
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type 3 waarnemingen is waarschijnlijk een “long-term persistent”, zelfs als type 1 en 2 
waarnemingen meer algemeen zijn 

3. Verschillende populaties van een aantal soorten kunnen verschillen in het zaadbanktype, 
samenhangend met genetische en milieu-variabiliteit; 

4. Voor de onderzoeksmethode waarbij regelmatig (minimaal 6 x) in een jaar zaden worden 
verzameld (“herhaalde verzamelmethode”), is het maximale zaadbanktype type 2. Voorts 
is altijd de meest conservatieve aanname gedaan over persistentie van de zaadbank. Type 
3 waarnemingen zijn bijna altijd de beste waarnemingen. 

5. Accepteer niet een losse persistentie waarneming van een kunstmatig 
begravingsexperiment (methode 1, 2, 3, tabel 2.1) als dit inconsistent is met vele 
veldwaarnemingen. Kunstmatige begravingsexperimenten overschatten de persistentie 
van zaden. 

6. Behandel type 3 waarnemingen voor soorten met winddispersie met grote 
voorzichtigheid 

 
Op basis van deze gegevens is door Bekker et al. (1998) onderzoek gedaan naar de 
zaadbankkarakteristiek van de Nederlandse plantengemeenschappen. Hiervoor zijn alleen 
soorten met ten minste vijf (gecategoriseerde) waarnemingen óf drie of vier unanieme 
waarnemingen gebruikt. Aan deze criteria voldeden 561 Nederlandse plantensoorten. Zij 
berekende vervolgens een zaadbankindex op een continue schaal van 0 tot 1 door de fractie 
van (matig en zeer) persistente waarnemingen, gesommeerd over alle bronnen, van het totaal 
aan gecategoriseerde waarnemingen te bepalen. 
 
B) Beschrijving werkwijze aggregatie en combinatie van zaadbankgegevens   
 
De gegevens in noord west Europese zaaddatabank zijn voor het maken van de 
verspreidingsprofielen op de volgende manier bewerkt: 
- Naamgeving van de Nederlandse taxa is aangepast aan het Botanisch basisregister 1997 

(CBS 1997a), zie tabel II.2 
- Vanwege het beperkt aantal waarnemingen (5 %) dat is bepaald met de “herhaalde 

verzamelmethode” (waarvan weer 70 % tot type 1 behoort), die tot een onderschatting 
van zaadbanktype 3 leiden, zijn de gegevens bepaald met deze methode niet weggelaten.  

- De beste werkwijze voor de aggregatie van waarnemingen per plantensoort zou een 
beoordeling per individuele soort zijn. Op deze wijze kan nl. het beste worden rekening 
gehouden met de richtlijnen van Thompson e.a., echter hiervoor is de benodigde 
ecologische kennis per soort maar bij enkele deskundigen (zoals Hodgson) aanwezig. 

- Daarom is een procedure ontwikkeld waarbij gebruik gemaakt wordt van het feit dat  
Hodgson e.a. de gegevens van Thompson e.a. gebruikt hebben voor de bepaling van de 
zaadbanktypen voor hun soorten in hun floradatabase. Hiertoe is eerst een continue 
zaadbankindex (ZI) berekend op basis van het aantal waarnemingen per klasse;  

 
  (n type1 * weegwaarde type1+ n type2 * weegwaarde type2 + n type3 * weegwaarde type3)  
ZI =    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   totaal aantal waarnemingen n typen 1, 2 en 3. 
 
(n= aantal waarnemingen) 
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De resulterende index is weer geclassificeerd in de drie zaadbanktypen. 
 
- Voor de bepaling van de weegwaarden en klassegrenzen is gebruik gemaakt van een 

ijkingsprocedure (in EXCEL) op basis van de soorten die zowel in Hodgson e.a. als in 
Thompson e.a. voorkomen. Er zijn 410 taxa waarvan zowel door Hodgson e.a. als door 
Thompson e.a. zaadbanktypen aan toe zijn toegekend.  De weegwaarden zijn: 
weegwaarde type 1: 0,185 
weegwaarde type 2: 1,029 
weegwaarde type 3: 1,248 
klassegrens laag:  0,305 
klassegrens hoog:  0,480 

- In tabel II.1 wordt een vergelijking gemaakt tussen zaadbankclassificatie van soorten 
door beide bronnen, c. 80% van de classificaties komt overeen.  

 
Tabel IIA1. Vergelijking zaadbankclassificatie van plantensoorten volgens Hodgson et al. 

(1995) en Thompson et al. (1997) 

Zaadbankclassificatie  

    Thompson e.a. 

Hodgson e.a.  transient mat. persist zeer persist onbekend totaal 

geen zaad  2 0 0 5 7 
transient  104 17 10 23 154 
mat. persistent  5 30 31 8 74 
zeer persistent  3 16 194 4 217 
 
onbekend  235 33 229 58 555 
totaal  349 96 464 98 1007 

 

- De zaadbankclassificaties van Thompson e.a. en Hodgson e.a. zijn vervolgens 
gecombineerd. Aangezien Hodgson e.a. de informatie van Thompson e.a. bewerkt hebben 
voor hun “algemene soorten”, zijn de “geïnterpreteerde” gegevens van Hodgson e.a. als 
“waar” beschouwd. Op basis van de weegwaarden en klassegrenzen zijn voor die soorten 
die niet worden behandeld in Hodgson e.a., voorspellingen gedaan. Deze voorspellingen 
zijn uitgevoerd, ongeacht het aantal  waarnemingen.  

- Tenslotte is per ecotoopgroep de som van de weegwaarde van de plantensoorten bepaald 
per zaadbanktype. 

- Deze werkwijze is afgeleid af van de werkwijze van Bekker et al. (1998), zie Bijlage IIa. 
Indien de werkwijze van Bekker et al. (1998) zou zijn gevolgd, dan zou in het algemeen 
het aandeel persistente soorten 20% kleiner zijn geweest De werkwijze van Bekker e.a. is 
niet gevolgd omdat de resultaten ervan minder overeenkwamen met die Hodgson e.a. 
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Tabel IIA2.. Soorten in Thompson et al. (1997), waarvan de naam verschilt met die van de 

Standaardlijst 1996 

 

naam Thompson nrSL naam standaardlijst 1996 
Allium scorodoprasm 33 Allium scorodoprasum 
Anagallis subsp. caerulea 1659 Anagallis arvensis subsp. foemina 
Aphanes inexspectata 75 Aphanes inexpectata 
Arenaria subsp. leptoclados 1459 Arenaria leptoclados 
Asperula cynanchia 108 Asperula cynanchica 
Atropa belladonna 125 Atropa bella-donna 
Bassia scoparia 1697 Kochia scoparia 
Beta subsp. maritima 138 Beta vulgaris subsp. maritima 
Bromopsis benekenii 155 Bromopsis ramosa subsp. benekenii 
Bromopsis inermis 159 Bromopsis inermis (subsp. inermis) 
Bromopsis ramosa 163 Bromopsis ramosa subsp. ramosa 
Carex subsp. oedocarpa 220 Carex oederi subsp. oedocarpa 
Carex subsp. viridula 261 Carex oederi subsp. oederi 
Centaurea nigra 1766 Centaurea jacea 
Crepis vesicaria 375 Crepis vesicaria (subsp. taraxacifolia) 
Echinochloa crusgalli 428 Echinochloa crus-galli 
Empetrum subsp. hermaphroditum 447 Empetrum nigrum 
Euphorbia peplis 498 Euphorbia peplus 
Euphrasia micrantha 2316 Euphrasia stricta 
Euphrasia nemorosa 2316 Euphrasia stricta 
Euphrasia officinalis 2316 Euphrasia stricta 
Frangula alnus 530 Rhamnus frangula 
Gagea arvensis 537 Gagea villosa 
Gnaphalium luteoalbum 587 Gnaphalium luteo-album 
Helictotrichon pratensis 603 Helictotrichon pratense 
Hordeum subsp. leporinum 636 Hordeum murinum 
Hyacinthoides non-scripta 1151 Scilla non-scripta 
Juncus gerardii 683 Juncus gerardi 
Lycopersicon esculentum 1833 Solanum lycopersicum 
Medicago subsp. falcata 798 Medicago falcata 
Myosotis laxa 841 Myosotis laxa (subsp. cespitosa) 
Ononis spinosa 877 Ononis repens subsp. spinosa 
Oxalis stricta 911 Oxalis fontana 
Papaver subsp. lecoqii 915 Papaver dubium 
Persicaria laxiflora 977 Persicaria maculosa 
Phyteuma nigrum 935 Phyteuma spicatum subsp. nigrum 
Phyteuma spicatum 936 Phyteuma spicatum subsp. spicatum 
Pilosella aurantiaca 611 Hieracium aurantiacum 
Pilosella officinarum 621 Hieracium pilosella 
Poa humilis 958 Poa pratensis 
Potentilla neumanniana 1013 Potentilla verna 
Ranunculus penicillatus 1055 Ranunculus peltatus 
Raphanus subsp. maritimus 1061 Raphanus raphanistrum 
Rorippa islandica 1076 Rorippa palustris 
Rosa tomentosa 1644 Rosa villosa 
Sedum rupestre 1180 Sedum reflexum 
Senecio nemorensis 1187 Senecio ovatus 
Sesleria caerulea 1194 Sesleria albicans 
Silene latifolia 805 Silene latifolia (subsp. alba) 
Solanum sarachoides 1739 Solanum physalifolium 
Spergularia media 1236 Spergularia media (subsp. angustata) 
Taraxacum officinale 2430 Taraxacum officinale s.s. 
Teucrium chamaedrys 1270 Teucrium chamaedrys subsp. germanicum 
Thalictrum aquilegiifolium 5151 Thalictrum aquilegifolium 
Thymus polytrichus 1420 Thymus praecox 
Triglochin maritimum 1310 Triglochin maritima 
Tripleurospermum inodorum 795 Tripleurospermum maritimum 
Ulmus procera 1320 Ulmus minor 
Vaccinium oxycoccos 913 Oxycoccus palustris 
Veronica austriaca 1364 Veronica austriaca subsp. teucrium 
Viola lutea 1379 Viola lutea (subsp. calaminaria) 
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C) Beschrijving andere databases met dispersiegegevens 
 

Er is een beperkte literatuursearch uitgevoerd in 1) Van der Linden et al. (1996); 2) BIOSIS  
(zie: http://www.biosis.org/htmls/products_services/ba.html ) en 3)  internet (trefwoorden  
dispers*, seedbank, flora, plant*, database), naar andere lijsten of databanken met informatie 
over zaadbanken of dispersiekenmerken van planten. De literatuursearch naar aanvullende 
databases of lijsten leverde noch in BIOSIS noch op internet belangrijke bronnen op. In drie 
andere databases bleek informatie aanwezig te zijn 

 

 

Tabel  IIC1. Klassen van het kenmerk zaadmorfologie in het Botanisch basisregister (CBS 

1993)  en frequentie voor alle soorten en voor de familie Compositae (Brassicaea); * = vnl 

genera.. 

Klasse omschrijving aantal taxa aantal taxa 
   Totaal Compositae 

1 geen speciale structuren 1145 62 
2 geocarpie (ontwikkeling van het zaad in de grond) 1  
3 actief uitwerpen van het zaad 25 
4 noten, vlezige vruchten of schijnvruchten 131 
5 klierhaarvormige structuren 1 
6 haak- of stekelvormige structuren 36 13 
7 blaasvormige structuren 3 
8 haar- of veervormige structuren 153 107 
9 vleugelachtige structuren 93 1 
10 elaiosoom (verspreiding door mieren) 93 
11 kiem omsloten door een los fijnmazig netzakje 112 
12 ? 1013* 83* 

 
 
 

In het Botanisch basisregister  (CBS 1993) is van 2806 plantentaxa (inclusief exoten en 
genera) informatie aanwezig over de zaadmorfologie, zie tabel IIC1. Hiervan hebben 1145 
records betrekking op morfologieklasse 1, geen speciale structuren. In tabel 2.2 is ook de 
zaadmorfologie weergegeven voor taxa uit de familie Compositae (Brassicaea); een familie 
met veel windverspreiders (“pluizen”). Een directe koppeling tussen de classificatie van de 
zaadmorfologie in het Botanisch basisregister en van de ecologische databank van Hodgson 
e.a. is niet zonder meer mogelijk, doordat in de laatste databank zaadmorfologie 
gecombineerd wordt met dispersiemechanismen en Hodgson e.a. bovendien 
combinatieklassen gebruikt. 

 
Een tweede database komt uit het voormalige Oost-Duitsland: “Biologische-ökologische 
Daten zur Flora der DDR” van Frank & Klotz (1990), waarin informatie is opgeslagen van 
2275 taxa. Deze database is vergelijkbaar met het Nederlandse Botanisch basisregister en 
bevat ook zeer veel informatie, onder andere over de verbreidingsstrategie, zie tabel IIC2. 
 
Een derde database op commerciële basis is Terra Botanica 3.2 van Dahmen & Dahmen 
(1997), waarin verschillende categorieën vegetatieve en generatieve vermeerdering en 
categorieën dispersiemechanismen per soort worden vermeld.  
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Tabel IIC2 Categorieën dispersiemechanismen en aantallen taxa per catergorie in de DDR-

flora database (Frank & Klotz 1990). 

          
code  omschrijving 

w  Windausbreitung 
a  Ameisenausbreitung 
e  Klettausbreitung 
h  Wasserausbreitung 
m  Menschausbreitung 

code                      omschrijving 

s  Selbstausbreitung 
v  Verdauungsausbreitung 
t Verschleppung durch Tiere 

(excl. a,e,v) 
 

 
? 12 
a 64 
ae 1 
aes 1 
aew 1 
as 3 
asw 1 
av 1 
aw 2 
awe 1 
awes 4 
e 98 
ea 12 
eaw 1 
ehs 1 
ehws 1 

 
em 1 
es 19 
evs 3 
ewa 2 
ewam 1 
ewh 6 
ewhm 7 
ewm 4 
ews 6 
ewv 28 
h 82 
he 35 
hes 7 
hesw 1 
hew 2 
hs 6 

 
hw 2 
hwes 10 
m 11 
me 2 
mh 1 
ms 1 
mw 3 
mws 1 
s 137 
sa 42 
sae 1 
sam 1 
se 6 
sem 2 
sh 3 
shm 1 

 
sm 6 
st 6 
stm 2 
sv 2 
svw 12 
svwm 2 
sw 43 
swe 16 
swm 1 
tm 1 
ts 1 
v 144 
va 4 
vam 1 
ve 2 
vm 7 

 
vs 5 
vw 1 
vwe 2 
w 512 
wa 5 
wae 2 
wav 21 
we 333 
wea 139 
weam 4 
weas 2 
weh 22 
wem 21 
wes 67 
wesm 2 
wev 9 

 
wh 40 
wha 11 
whas 14 
whe 1 
whs 1 
whsa 9 
wm 25 
wmh 10 
wms 6 
ws 53 
wse 1 
wv 6 
wva 10 
wvs 2 
wvw 1 
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Bijlage III. Bewerking van floristische gegevens naar een floristische kwaliteitsmaat  
 

Responsgegevens:berekening van de volledigheid per ecotoopgroep 

Voor de bepaling van de volledigheid per ecotoopgroep hebben de floristische gegevens een aantal bewerkingen 
ondergaan. Op de eerste plaats is er een zogenaamde hiaatopvulling toegepast. De hiaatopvulling bestaat uit 
toevoeging van soorten die op grond van de waargenomen (indicator)soorten met een hoge mate van 
waarschijnlijkheid verwacht kunnen worden, maar niet genoteerd (met name algemenere soorten) of opgemerkt zijn 
(Witte, 1998). Voor de hiaatopgevulde gegevens is vervolgens per ecotoopgroep per grid-cel de score (S) bepaald. 
Dit is de som van de weegwaarden (w) cf. Witte (1998; zie ook bijlage 1) van alle (n) in de grid-cel voorkomende en 
aangevulde plantensoorten van een ecotoopgroep:  
 

∑
=

=

=

ni

i
iwS

1  
 
De hiaatopgevulde volledigheidscore (S) per ecotoopgroep is vervolgens op basis van een aantal klassengrenzen of 
drempelwaarden, zie tabel 3.1, omgerekend naar een volledigheid (V) zie figuur III.1. Met de volledigheid (V) per 
gridcel wordt vervolgens in DEMNAT gerekend.  
Voor de generalisatie is uitgegaan van de hiaatopgevulde score S.  
 
 

Figuur III.1 Volledigheid V van een ecotoopgroep versus de hiaatopgevulde score S; de 

volledigheidsklassen (ruis-zeer hoog)  en drempelwaarden (DW) zijn ook in de figuur uitgezet. 
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Tabel III.1.Drempelwaarden (DW) voor het hiaatopgevulde FLORBASE-bestand (kilometerhokken), en 

hieruit berekende drempelwaarden voor het FLORIVON-bestand (kwartierhokken); bron: Witte et al. 

2000.); zie ook figuur III.1 voor gebruik drempelwaarden. 
  kilometerhokken   kwartierhokken   
ecotoopgroep DW1 DW2 DW3 DW1 DW2 DW3 

A12       2.2 3.6 5.0  2.3 3.7 5.1 
A17     12.0 15.0 18.0 12.8 15.7 18.7 
A18       8.0 12.0 16.0  8.6 12.5 16.5 
K21       2.0 4.5 7.0  2.2 4.7 7.2 
K22       4.0 6.5 9.0  4.3 6.8 9.3 
K23       2.5 3.5 4.5  2.6 3.7 4.7 
K27     12.0 15.5 19.0 12.8 16.3 19.8 
K28     10.0 14.5 19.0 10.7 15.2 19.7 
K41       2.2 3.2 4.2  2.4 3.3 4.3 
K42       2.5 3.7 4.9  2.7 3.9 5.1 
K43       2.5 3.6 4.7  2.7 3.9 5.1 
K46       6.0 7.5 9.0  6.6 8.1 9.6 
K61       2.0 2.9 3.8  2.1 3.0 3.8 
K62       5.8 8.0 10.1  6.3 8.3 10.4 
K63     13.0 17.5 22.0 13.8 18.5 23.2 
H22       2.2 2.7 3.2  2.3 2.8 3.2 
H27       3.5 4.5 5.5  3.8 4.7 5.7 
H28       1.7 2.0 2.3  1.8 2.1 2.4 
H42       4.0 5.0 6.0  4.3 5.3 6.3 
H43       5.0 7.0 9.0  5.4 7.6 9.7 
H47       6.5 8.5 10.5  7.0 9.0 10.9 
H62       1.4 2.2 3.0  1.5 2.3 3.1 
H63       3.0 4.3 5.6  3.2 4.6 5.9 
bA10      2.0 2.5 3.0  2.1 2.5 3.0 
bK20      3.4 4.8 6.2  3.7 5.0 6.4 
bK40      5.0 6.0 7.0  5.2 6.2 7.2 
bK60      2.0 2.9 3.8  2.2 3.0 3.9 
zK20   5.2 7.2 9.2 5.6 7.5 9.5 
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Bijlage IV. Beschrijving van de bewerkingen van de TMK 1850 

 
Voor het voorkomen van structuurtypen in Nederland rond 1930 is gebruik gemaakt van de 
Topografisch-Militaire Kaart van 1850. Tussen 1850 en 1930 is echter het nodige in het Nederlandse 
landschap veranderd. Getracht is de belangrijkste veranderingen in de kaart te verwerken. Daarnaast 
zijn een aantal eigenaardigheden van de TMK gecorrigeerd. Correcties en aanpassingen zijn alleen 
uitgevoerd voor kwartierhokken waarvoor een oppervlakte aan potentiële standplaats bekend was. 
 
De veranderingen en aanpassingen betreffen; 
 

TMK 1850   situatie 1930 
 
- regio veranderd van Duinen naar Wateren Noord 
 
Lauwersmeer   open    open 
Maasvlakte   open    open 
dijken/platen  Zeeland  water    water 
 
- regio veranderd van IJsselmeerpolders naar Wateren Midden 
Flevoland   water    water 
Houtribdijk   water    water 
 
- structuurtype oppervlaktewater omgezet in (land) onbekend 
 
Noordoostpolder  niet aanwezig   land 
Afsluitdijk   idem    idem 
Wieringermeer   idem    idem 
het IJ    idem    idem 
Haarlemmermeer  idem    idem 
meer ten NO van R’dam idem    idem 
 
- structuurtype onbekend omgezet afhankelijk van regio 
 
regio Duinen   onbekend   onbekend duinen 
regio overig hoog Nederland onbekend   onbekend hoog 
regio laag Nederland  onbekend   onbekend laag 
 
- structuurtype blanco omgezet in structuurtype onbekend (alleen langs landsgrenzen) 
De oorzaak hiervan is dat de TMK 1850 en potentiële standplaatsenkaart niet precies passen 
 
- structuurtype wadden omgezet in ander structuurtype afhankelijk van regio 
(NB. betreft alleen oppervlakten, die in de huidige situatie land of inlandig zoet water zijn) 
 
regio Rivierengebied  wadden    moeras 
regio IJselmeerpolders  wadden    onbekend 
regio zeeklei N, W, Z  wadden    kwelders 
regio Duinen Noord  wadden    kwelders 
regio Wateren *  wadden    open water 
overige regio’s   wadden    moeras 
 
Er zijn twee probleemgebieden: 1) in de regio Zeeklei Zuid worden een aantal structuurtypen in het 
binnenland omgezet naar kwelders (beter was moeras); het gaat echter om een betrekkelijk gering 
aantal kwartierhokken en verder strekte zich in 1930 ook de invloed van het zoute water ver 
landinwaarts. 2) Aan de Friese kust ten zuiden van de Afsluitdijk worden een aantal structuurtypen 
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omgezet in kwelders. Ook hier betreft een betrekkelijk gering aantal kwartierhokken en in die jaren 
was de Zuiderzee net afgesloten door de Afsluitdijk. In de onderzoeksperiode was het gebied dus een 
deel van de tijd zout en een deel van de tijd zoet. Deze fouten worden verder als gegeven en minder 
belangrijk beschouwd. 
 
- structuurtype oppervlaktewater omgezet in ander structuurtype afhankelijk van regio en ligging aan 
de Noordzee- of Waddenkust  
(NB. betreft alleen oppervlakten, die in de huidige situatie  land of inlandig zoet water zijn) 
 
regio Duinen    oppervlaktewater   onbekend 
m.u.v. Zwanewater 
regio Zeeklei Noord, West en Zuid oppervlaktewater   kwelder 
 
Deze omzetting is noodzakelijk omdat de grenzen van de potentiële standplaatsenkaart en de 
structuurtypenkaart niet geheel passen en omdat in de TMK 1850 geen onderscheid wordt gemaakt 
tussen zout en zoet oppervlaktewater. 
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Bijlage V. Omzetting scores van kwartierhok naar km-cel 

 
Een kwartierhok bestaat uit een aantal samenstellende km-cel-delen. 
 
Deze omzetting gebeurde in een aantal stappen. 
 
1. De scores per kwartierhok werden eerst omgezet in scores per km-cel op basis van de relaties 
tussen oppervlaktes en scores, afgeleid van FLORBASE (Witte 1998; Witte et al. 2000). De correctie 
voor de hoge scores lagen voor alle ecotoopgroepen tussen de 0.90 en 0.96. Grotere verschillen tussen 
ecotoopgroepen traden op bij de lage tot zeer lage scores. De correctie hiervan is minder belangrijk, 
omdat het al lage scores betreft. Daarom is voor alle ecotoopgroepen zelfde omzettingsformule 
toegepast  van score van kwarttierhok naar km-cel, nl. 
 

1/*08,3*79,01 TSeCF −−=  

 
CF  = correctiefactor 
S = score ecotoopgroep 
T1 = ruisgrens ecotoopgroep 
 
Als S heel klein is dan wordt CF ca. 0,20; als S heel groot is dan wordt de CF gelijk aan 1. 
 
2. De aangepaste score per kwartierhok wordt verdeeld over de samenstellende km-celdelen; rekening 
houdend met oppervlakte per deel en geschiktheid per deel ((Klijn et al. 1997). 
 
3. Tenslotte wordt per km-cel de samenstellende kwartierhokdelen gesommeerd. 
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Bijlage VI.  Lijst met kleurenplaten op CD-ROM 

 
Hoofdstuk 4 

plaat 4.1  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep A12, verlandings- en zoetwatervegetaties van 
voedselarme, zwak zure wateren op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d (>90 
algemene geschikte soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.2  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep A17, verlandings- en zoetwatervegetaties van matig 
voedselrijke wateren op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d (>90 algemene geschikte 
soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.3  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep A18, verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer 
voedselrijke wateren op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d (>90 algemene geschikte 
soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.4  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep bA10, verlandings- en watervegetaties van brakke 
wateren op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d (>90 algemene geschikte soorten); met 
° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.5  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K21, pioniervegetaties en graslanden op natte, 
voedselarme, zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d (>90 algemene 
geschikte soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.6  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K22, pioniervegetaties en graslanden op natte, 
voedselarme, zwak zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d (>90 
algemene geschikte soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.7  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K23, pioniervegetaties en graslanden op natte, 
voedselarme, basische bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d (>90 algemene 
geschikte soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.8  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K27, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, 
matig voedselrijke bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d (>90 algemene 
geschikte soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.9  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K28, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, 
zeer voedselrijke bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d (>90 algemene 
geschikte soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.10  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep bK20, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op 
natte, brakke bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d (>90 algemene geschikte 
soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.11  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K41, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, 
voedselarme, zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d (>90 algemene 
geschikte soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.12  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K42, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, 
voedselarme, zwak zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d (>90 
algemene geschikte soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.13  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep bK40, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op 
vochtige, brakke bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d (>90 algemene 
geschikte soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.14  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H22, bossen en struwelen op natte, voedselarme, zwak 
zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d (>90 algemene geschikte soorten); 
met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.15  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H27, bossen en struwelen op natte, matig voedselrijke 
bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d (>90 algemene geschikte soorten); met 
° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 
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plaat 4.16  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H28, bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke 
bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d (>90 algemene geschikte soorten); met 
° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.17  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H42, bossen en struwelen op vochtige, voedselarme, 
zwak zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d (>90 algemene geschikte 
soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.18  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H47, bossen en struwelen op vochtige, matig 
voedselrijke bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d (>90 algemene geschikte 
soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.19  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep A12, verlandings- en zoetwatervegetaties van 
voedselarme, zwak zure wateren op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1 (>60  geschikte 
soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.20  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep A17, verlandings- en zoetwatervegetaties van matig 
voedselrijke wateren op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1 (>60  geschikte soorten); 
met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.21  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep A18, verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer 
voedselrijke wateren op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1 (>60  geschikte soorten); 
met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.22  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep bA10, verlandings- en watervegetaties van brakke 
wateren op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1 (>60  geschikte soorten); met ° = 
waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.23  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K21, pioniervegetaties en graslanden op natte, 
voedselarme, zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1 (>60  geschikte 
soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.24  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K22, pioniervegetaties en graslanden op natte, 
voedselarme, zwak zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1 (>60  geschikte 
soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.25  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K23, pioniervegetaties en graslanden op natte, 
voedselarme, basische bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1 (>60  geschikte 
soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.26  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K27, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, 
matig voedselrijke bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1 (>60  geschikte 
soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.27  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K28, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, 
zeer voedselrijke bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1 (>60  geschikte 
soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.28  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep bK20, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op 
natte, brakke bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1 (>60  geschikte soorten); 
met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.29  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K41, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, 
voedselarme, zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1 (>60  geschikte 
soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.30  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K42, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, 
voedselarme, zwak zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1 (>60  geschikte 
soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.31  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep bK40, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op 
vochtige, brakke bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1 (>60  geschikte 
soorten); met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 
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plaat 4.32  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H22, bossen en struwelen op natte, voedselarme, zwak 
zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1 (>60  geschikte soorten); met ° = 
waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.33  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H27, bossen en struwelen op natte, matig voedselrijke 
bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1 (>60  geschikte soorten); met ° = 
waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.34  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H28, bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke 
bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1 (>60  geschikte soorten); met ° = 
waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.35  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H42, bossen en struwelen op vochtige, voedselarme, 
zwak zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1 (>60  geschikte soorten); met 
° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

plaat 4.36  Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H47, bossen en struwelen op vochtige, matig 
voedselrijke bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1 (>60  geschikte soorten); 
met ° = waargenomen en zonder °  is voorspeld. 

 

 

Hoofdstuk 5 

plaat 5.1  Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep A12, verlandings- en zoetwatervegetaties van 
voedselarme, zwak zure wateren , onder optimale omstandigheden; zie tabel 5.1-5.3 

plaat 5.2  Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep A17, verlandings- en zoetwatervegetaties van 
matig voedselrijke wateren , onder optimale omstandigheden; zie tabel 5.1-5.3 

plaat 5.3  Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep A18, verlandings- en zoetwatervegetaties van 
zeer voedselrijke wateren , onder optimale omstandigheden; zie tabel 5.1-5.3 

plaat 5.4  Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep bA10, verlandings- en watervegetaties van 
brakke wateren , onder optimale omstandigheden; zie tabel 5.1-5.3 

plaat 5.5  Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep K21, pioniervegetaties en graslanden op natte, 
voedselarme, zure bodems , onder optimale omstandigheden; zie tabel 5.1-5.3 

plaat 5.6  Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep K22, pioniervegetaties en graslanden op natte, 
voedselarme, zwak zure bodems , onder optimale omstandigheden; zie tabel 5.1-5.3 

plaat 5.7  Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep K23, pioniervegetaties en graslanden op natte, 
voedselarme, basische bodems , onder optimale omstandigheden; zie tabel 5.1-5.3 

plaat 5.8  Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep K27, pioniervegetaties, graslanden en ruigten 
op natte, matig voedselrijke bodems , onder optimale omstandigheden; zie tabel 5.1-5.3 

plaat 5.9  Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep K28, pioniervegetaties, graslanden en ruigten 
op natte, zeer voedselrijke bodems , onder optimale omstandigheden; zie tabel 5.1-5.3 

plaat 5.10  Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep bK20, pioniervegetaties, graslanden en ruigten 
op natte, brakke bodems , onder optimale omstandigheden; zie tabel 5.1-5.3 

plaat 5.11  Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep K41, pioniervegetaties en graslanden op 
vochtige, voedselarme, zure bodems , onder optimale omstandigheden; zie tabel 5.1-5.3 

plaat 5.12  Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep K42, pioniervegetaties en graslanden op 
vochtige, voedselarme, zwak zure bodems , onder optimale omstandigheden; zie tabel 5.1-5.3 

plaat 5.13  Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep bK40, pioniervegetaties, graslanden en ruigten 
op vochtige, brakke bodems , onder optimale omstandigheden; zie tabel 5.1-5.3 

plaat 5.14  Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep H22, bossen en struwelen op natte, 
voedselarme, zwak zure bodems , onder optimale omstandigheden; zie tabel 5.1-5.3 

plaat 5.15  Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep H27, bossen en struwelen op natte, matig 
voedselrijke bodems , onder optimale omstandigheden; zie tabel 5.1-5.3 
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plaat 5.16  Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep H28, bossen en struwelen op natte, zeer 
voedselrijke bodems , onder optimale omstandigheden; zie tabel 5.1-5.3 

plaat 5.17  Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep H42, bossen en struwelen op vochtige, 
voedselarme, zwak zure bodems , onder optimale omstandigheden; zie tabel 5.1-5.3 

plaat 5.18  Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep H47, bossen en struwelen op vochtige, matig 
voedselrijke bodems , onder optimale omstandigheden; zie tabel 5.1-5.3 

 


