
Respect voor schoonheid 

 

Oog voor detail 

 

Streven naar diversiteit 

Schoonheid van geheel van “vegetatie” 
 

Details van landschap & bodem 
 

Optimale omstandigheden > verscheidenheid 
aan soorten die zich “langs hun beste kant 

laten zien” ! 



BOTANIE: 
•Plantenkenmerken: morfologie 

•Klassificatie (families, geslachten…) 
•Gebruik Flora 

> Plant “correct” op naam brengen! 
 

FLORISTIEK: 
•Verspreiding (chorologie) van de soorten 

•Kartering > Atlas 

“PLANTENGEMEENSCHAPPEN”: 
 “socio-ecologische groepen”. 

citeren: 

Plantenstudiegroep Kruin 

Freddy Moorthamer febr 2013 



PLANTENSOCIO-ECOLOGIE  

Planten staan bij voorkeur op een plaats die best 
voldoet aan hun eigen “ecologische (= milieu-) 
behoeften”. Die ecologische behoeften liggen vast 
in het “genetisch patroon” van de plant! 

De planten vertellen ons zelf “waarom” ze daar 
staan en verklaren zo het “vegetatietype”! 

Afwijkingen t.o.v. het “typemilieu” kunnen onze 
speciale aandacht trekken: waarom staan die daar? 
Verwilderd? Toevallig? Verstoring?... 



PLANTENSOCIO-ECOLOGIE  

1. “ELLENBERG”-factoren: 
reeks van vooral abiotische kenmerken die 

typerend zijn voor een bepaalde groeiplaats. 

2. Socio-Ecologische groepen: 
typerende “plantengemeenschappen” (socio-) die in 

méér of minder uitgesproken of volledige 
samenstelling voorkomen op een standplaats 
(landschap, biotoop…) die voldoet aan bepaalde 
kenmerken (ecologische kenmerken, Ellenberg). 

Diverse “methodes” van klassificatie van 
“plantengemeenschappen” = vegetatiekunde. Zie 
boekje KNNV. 



Indicatiewaarden van ELLENBERG 

Heinz Ellenberg rangschikte de planten volgens de 
EISEN die ze stellen aan hun MILIEU. 

3 KLIMAATSfactoren: 
•LICHT (L) 
•WARMTE (T) 
•CONTINENTALITEIT (K) 

3 BODEMfactoren: 
•VOCHTIGHEID (F) 
•BODEMREACTIE (R) 
•STIKSTOFVOORZIENING (N) 

Andere: 
*ZOUTgehalte (S) *Zware-metalenresistentie 
*Levensvorm (zie verder!) *Bladverliezend of -houdend 



Indicatiewaarden van 
ELLENBERG 

3 KLIMAATSfactoren 

•LICHT (L) 
 1 = planten van donkere plaatsen 
 3 = schaduwplanten 
 5 = halfschaduwplanten 
 7 = halflichtplanten 
 9 = planten van sterk belichte plaatsen 

•WARMTE (T) 
 1 = koudeminnende planten 
 5 = matig-warmteminnende planten 
 7 = warmteminnende planten 
 9 = hitteminnende planten 



Indicatiewaarden van 
ELLENBERG 

3 KLIMAATSfactoren 

•KONTINENTALITEIT (K) 
 1-2 = oceanisch 
 5 = intermediair 
 8-9 = continentaal 

3 BODEMfactoren 

•VOCHTIGHEID (F) 
 1 = planten van ariede plaatsen 
 3 = droogteminnende planten 
 7 = vochteminnende planten 
 10 = oeverplanten 
 11 = waterplanten 
 12 = onderwaterplanten 



Indicatiewaarden van 
ELLENBERG 

•BODEMREACTIE (R) 
 1 = sterk-zuurminnende planten 
 5 = matig-zuurminnende planten 
 7 = zwak-zuur- tot zwak-baseminnende pl. 
 9 = base- en kalkminnende planten 

•STIKSTOFVOORZIENING (N) 
 1 = planten van N-armste plaatsen 
 5 = planten van matig-N-rijke plaatsen 
 7 = planten van N-rijke plaatsen 
 9 = planten van extreem N-rijke plaatsen  

3 BODEMfactoren 



Plantengemeenschappen & Socio-ecologische 
groepen. 

Plantengemeenschappen 

•Zelfde planten in mekaars nabijheid 
•Wetmatigheden in vegetaties bepaald door: 

•Eisen die plantensoort stelt: klimaat, bodem … 
•Invloed van andere planten, dieren, mens… 

•Gevolg: overeenkomstige begroeiing op overeenkomstige plaatsen, 
> PLANTENGEMEENSCHAP. 

Studie daarvan = ”plantensociologie”. 

Plantengemeenschappen, onderverdeeld in klassen, orden, verbonden en 
associaties. 

Onderscheid volgens voorkomen van bepaalde plantensoorten: 
 KENSOORTEN: véél meer dan in anderen gemeensch. 
 DIFFERENTIERENDE SRTN: komen duidelijk veel voor 
 KENCOMBINATIE: combin. van planten die typerend is 
 DOMINANTE SOORT: overheersend aanwezig. 



1. pioniers van sterk antropogeen gestoorde 
plaatsen: akkers, wegranden en droge ruigten 

 
1a pioniers van akkers op voedselrijke kalkhoudende 
maar niet kalkrijke grond  
1b pioniers van akkers op kalkrijke grond  
1c pioniers van akkers op relatief voedselarme, kalkarme 
grond  
1d pioniers van regelmatig betreden plaatsen op 
voedselrijke grond (tredplanten)  
1e ruigten op betreden, voedselrijke, niet humeuze, 
kalkhoudende maar niet kalkrijke,droge grond 
1f ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, 
droge grond  
1g ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, 
matige droge grond  



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. 

2b pioniers van open, voedsel- (speciaal stikstof-)rijke, natte 
grond 

2c open, matig voedselrijke tot voedselarme, vochtige grond 

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

3a stranden, zeeduinen en zandige vloedmerken         
3b zoute tot sterk brakke wateren,slikken en lage 
schorren                                                        
3c hoge schorren en contactsituaties tussen zout en zoet 
milieu 



4. planten van zoete tot zwak brakke waters en 
oevers 

4a zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren 
(overwegend obligate waterplanten)                                        
4b zoete, voedselarme wateren en de periodiek droogvallende 
oevers daarvan                                                               
4c verlandingsvegetaties in zoete, matig voedselrijk, stagnerende 
of lichtstromende, ondiepe tot diepe wateren, dikwijls veenvormend.  
4d verlandingsvegetaties in zoute, voedselrijke, stromende of 
periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend                       
4e aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende 
wilgestruwelen van voedselrijk milieu 

5. planten van (licht) bemeste graslanden op matig 
voedselrijke tot voedselrijke, vochtige tot natte 
grond 

5a matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond 

5b matig bemeste graslanden op natte grond 



6. planten van (zeer) droge graslanden, muren en 
rotsen 

6a muren en rotsen 

6b graslanden op droge, voedselarme tot matig 
voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot 
zwak basische grond 

6c graslanden op droge, voedselarme, kalkrijke of 
zinkhoudende, neutrale tot basische grond 

6d graslanden op zeer droge, voedselarme, kalkrijke 
grond, xerotherm 

6e graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure 
grond 



7. planten van heiden, venen, schraallanden en 
kalkmoerassen 

7a matig voedselarme, kalkarme, zure 
laagveenmoerassen 

7b voedselarme, kalkrijke, basische laagveenmoerassen 

7c onbemeste graslanden op vochtige tot natte 
voedselarme, zwak zure grond 

7d hoogvenen, natte heiden en onbemeste graslanden op 
natte tot zeer voedselarme, zure, humeuze grond 

7e droge heiden op zeer voedselarme grond 

7f onbemeste, heischrale graslanden op matig vochtige 
tot droge, voedselarme, zure, humeuze grond 



8. planten van kaalslagen, zomen & 
struwelen 

8a kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig 
voedselrijke tot voedselrijke grond 

8b jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral N-) 
rijke, neutrale, humeuze matig vochtige grond 

8c zomen op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot 
droge grond 

8d struwelen op matig vochtige tot droge, voedselarme 
tot matig voedselrijke grond 



9. Bosplanten 

9a bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte 
grond en van brongebieden 

9b bossen op voedselarme tot matig voedselrijke, 
neutrale tot kalkhoudende grond 

9c alluviale bossen, op min of meer hydromorfe grond 

9d bossen op gerijpte, zwak zure tot kalkrijke, relatief 
droge grond 

9e bossen op matig voedselarme, droge, zure grond 

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

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



1. pioniers van sterk antrop. gestoorde plaatsen: 
akkers, wegranden, droge ruigten 

2. pioniers van meer natuurl. gestoorde plaatsen 
op open,vochtige tot natte, humusarme grond 

3. planten van sterk tot matig zoute milieus… 
 

4. planten van zoete tot zwak brakke waters en 
oevers 

5. planten van (licht) bemeste graslanden op 
matig voedselrijke, vochtige tot natte grond 

6. planten van (zeer) droge graslanden, muren en 
rotsen 

7. planten van heiden, venen, schraallanden en 
kalkmoerassen 

8. planten van kaalslagen, zomen & struwelen 

9. Bosplanten 
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Kruibeke – Galgenstraat – 16 apr 07 

• Spergula arvensis  1c 

• Capsella bursa-pastoris 1d 

• Poa annua    1d 

• Cerastium glomeratum  1e 

• Geranium molle   1e 

• Juncus bufonius   2b 

• Polygonum persicaria  1a 

• Viola arvensis   1c 

• Cardamine hirsuta  6b 

 



ISBN 

978 90 5011 309 0 







Ecoregios’s 



Indicatiewaarden van ELLENBERG: “Levensvorm” 



Indicatiewaarden van ELLENBERG: “Levensvorm” 



Indicatiewaarden van ELLENBERG: “Levensvorm” 



Indicatiewaarden van ELLENBERG: “Levensvorm” 


