
DE VEGETATIES van NEDERLAND - Schaminée e.a.
Overzicht van de Klassen van Plantengemeenschappen

Schaminée - Klassen - n° en Lat. naam Nederl. naam
01. LEMNETEA MINORIS Eendenkroos
02. RUPPIETEA Ruppia
03. ZOSTERETEA Zeegras
04. CHARETEA FRAGILIS Kranswieren
05. POTAMETEA Fonteinkruiden
06. LITTORELLETEA Oeverkruid
07. MONTIO-CARDAMINETEA Bronbeekgemeenschappen
08. PHRAGMITETEA Rietklasse
09. PARVOCARICETEA Kleine zeggen
10. SCHEUCHZERIETEA Hoogveenslenken
11. OXYCOCCO-SPHAGNETEA Hoogveenbulten en Natte heiden
12. PLANTAGINETEA MAJORIS Weegbree-klasse
12. PLANTAGINETEA MAJORIS Weegbree
13. SEDO-SCLERANTHETEA Pioniergraslanden op steengruis
14. KOELERIO-CORYNEPHORETEA Droge graslanden op zandgrond
14Bb1c. Violetosum calaminariae Zinkviooltjes
15. FESTUCO-BROMETEA Kalkgraslanden
16. MOLINIO-ARRHENATHERETEA Matig voedselrijke graslanden
17. TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI Marjolein
18. MELAMPYRO-HOLCETEA MOLLIS Gladde witbol en Havikskruiden
19. NARDETEA Heischrale graslanden
20. CALLUNO-ULICETEA Droge heide
21. ASPLENIETEA TRICHOMANES Muurvaren
22. CAKILETEA MARITIMAE Vloedmerkgemeenschappen
23. AMMOPHILETEA Helm-klasse
24. SPARTINETEA Slijkgras
25. THERO-SALICORNIETEA Zeekraal
26. ASTERETEA TRIPOLII Zeeaster
27. SAGINETEA MARITIMAE Zeevetmuur
28. ISOETO-NANOJUNCETEA Dwergbiezen
29. BIDENTETEA TRIPARTITAE Tandzaad
30. STELLARIETEA MEDIAE Akkergemeenschappen
30. STELLARIETEA MEDIAE Akkergemeenschappen
31. ARTEMISIETEA VULGARIS Ruderale gemeenschappen
31. ARTEMISIETEA VULGARIS Ruderale gemeenschappen
31. ARTEMISIETEA VULGARIS Ruderale gemeenschappen
32. CONVOLVULO-FILIPENDULETEA Natte strooiselruigten
32. CONVOLVULO-FILIPENDULETEA Vochtige graslanden
33. GALIO-URTICETEA Nitrofiele zomen
34. EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Kapvlaktegemeenschappen
35. LONICERA-RUBETEA PLICATI Brummel-klasse
36. FRANGULETEA Wilgenbroekstruwelen
37. RHAMNO-PRUNETEA Doornstruwelen
38. SALICETEA PURPUREAE Wilgenvloedbossen & -struwelen
39. ALNETEA GLUTINOSAE Elzenbroekbossen
40. VACCINIO-BETULETEA PUBESCENTIS Berkenbroekbossen
41. VACCINIO-PICEETEA Naaldbossen



42. QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE Eiken-Beukenbossen op voedselarme grond
43. QUERCO-FAGETEA Eiken-Beukenbossen op voedselrijke grond



Omschrijving van de Socio-Ecologische plantengroepen volgens Dumortiera 22 van 1/6/1982, Nat. Plantentuin Meise.
Omschrijving

1 pioniers van sterk antropogeen gestoorde plaatsen: akkers, wegranden en droge ruigten
1a pioniers van akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond 5/7/7
1b pioniers van akkers op kalkrijke grond 3/8/4
1c pioniers van akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond 4/4/5
1d pioniers van regelmatig betreden plaatsen op voedselrijke grond(tredplanten) 5/-/5-6
1e ruigten op betreden, voedselrijke, niet humeuze, kalkhoudende maar niet kalkrijke,droge grond 4/7/5
1f ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond 3/8/5
1g ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matige droge grond 5/8/8
2 pioniers van meer natuurlijke gestoorde plaatsen, op open, vochtige tot natte, humusarme grond
2a relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand of anderszins sterk fluctuerende milieuomstandigheden. 7/7/5
2b pioniers van open, voedsel- (speciaal stikstof-)rijke, natte grond 9/-/8
2c open, matig voedselrijke tot voedselarme, vochtige grond 7/-/4
3

3a stranden, zeeduinen en zandige vloedmerken 6/7/7
3b zoute tot sterk brakke wateren,slikken en lage schorren 7/7/7
3c hoge schorren en contactsituaties tussen zout en zoet milieu 7/-/4
4 planten van zoete tot zwak brakke waters en oevers
4a zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten) 12/7/6-7
4b zoete, voedselarme wateren en de periodiek droogvallende oevers daarvan 10/-/2
4c 10/7/5

4d verlandingsvegetaties in zoute, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend 10/7/7
4e aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu 8/7/7-8
5 planten van (licht) bemeste graslanden op matig voedselrijke tot voedselrjke, vochtige tot natte grond
5a matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond 5/7/5
5b matig bemeste graslanden op natte grond 8/6-7/5
6 planten van (zeer) droge graslanden, muren en rotsen
6a muren en rotsen 4/-/2
6b graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond 3/8/2

6c graslanden op droge, voedselarme, kalkrijke of zinkhoudende, neutrale tot basische grond 3/8/2
6d graslanden op zeer droge, voedselarme, kalkrijke grond, xerotherm 3/8/2

Soc.Eco 
groep

Ellenberg 
F / R / N

planten van sterk tot matig zoute milieus: zeeduinen, zoute wateren, schorren en contactsituaties tussen zout en zoet 
milieu.

verlandingsvegetaties in zoete, matig voedselrijk, stagnerende of lichtstromende, ondiepe tot diepe wateren, dikwijls 
veenvormend.



6e graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond 3/3/2
7 planten van heiden, venen, schraallanden en kalkmoerassen
7a matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen 9/3/3
7b voedselarme, kalkrijke, basische laagveenmoerassen 9/8/2
7c onbemeste graslanden op vochtige tot natte voedselarme, zwak zure grond 7/7-8/2
7d hoogvenen, natte heiden en onbemeste graslanden op natte tot zeer voedselarme, zure, humeuze grond 9/1-2/2
7e droge heiden op zeer voedselarme grond 5/2/2
7f onbemeste, heischrale graslanden op matig vochtige tot droge, voedselarme, zure, humeuze grond 5/32/2
8 planten van kaalslagen, zomen en struwelen
8a kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond 5/5-6/6
8b jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral N-)rijke, neutrale, humeuze matig vochtige grond 5/7/7
8c zomen op klakhoudende, lemige, matig vochtige tot droge grond 3/8/3
8d struwelen op matig vochtige tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke grond 4/8/3
9 bosplanten
9a bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden 8/5/5
9b bossen op voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende grond 5/7/5
9c alluviale bossen, op min of meer hydromorfe grond 6/7/7
9d bossen op gerijpte, zwak zure tot kalkrijke, relatief droge grond 5/6/5
9e bossen op matig voedselarme, droge, zure grond 5/3/3
9f 5/7/7

9g bossen op jonge, weinig stabiele, matig vochtige puinbodems (ravijnbossen) 6/7/7

ELLENBERGWAARDEN: F = vochtgetal (1-12) / R = zuurtegraad bodem (1-9) / N = stikstofgetal (1-9)

bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond, samen voorkomend met 9b tot 
9d






