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Betreft Methodiek perceelsopnames GOG KBR 

Doel Ter info/Ter goedkeuring (schrappen wat niet past) 

Status Ontwerp/Definitief (schrappen wat niet past) 

Bijlagen 
 

 

Nummer document (achteraf in te vullen door secretariaat van vergadering) 

 

1 Inleiding en doelstelling 

De aanleg van het Gecontroleerd Overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde is 

bijna gerealiseerd. De ringdijk is aangelegd, net als de overloopdijk en de in- en 

uitwateringssluizen. 

Ook zijn reeds een aantal inrichtingsmaatregelen genomen om de natuurdoelstellingen te 

halen. In het GOG KBR dient nl. een weidevogelgebied in het oostelijk deel van de 

Bazelse polder te worden ontwikkeld en moet het areaal rivierbegeleidend bos worden 

uitgebreid, dit naast de ontwikkeling van een slikken- en schorrengebied. 

De volgende maatregelen zijn tot nu toe genomen in functie van de ontwikkeling van een 

weidevogelgebied in het oostelijk deel van de Bazelse polder ten noorden en ten zuiden 

van de Verkortingsdijk/Fasseit resp. Bazel-Noord en Bazel-Zuid genoemd: 

 Alle akkers zijn omgezet naar grasland 

 Bossen zijn omgevormd naar grasland 

 Nulbemesting geldt op alle percelen 

Ook ter ontwikkeling en vooral uitbreiding van rivierbegeleidende bossen zijn een aantal 

maatregelen genomen in het westelijk deel van de Bazelse polder en in de Rupelmondse 

polder. Bij de omvorming naar bos wordt zo veel mogelijk gekozen voor spontane 

verbossing, al dan niet met initiële randbeplanting of bewerking. 

De volgende maatregelen zijn genomen in functie van de uitbreiding van 

rivierbegeleidende bossen: 

 Spontane verbossing na 3 verschillende bewerkingen (ploegen, eggen, nietsdoen) 

 Aanplantingen 

Welke effect de genomen maatregelen hebben en in hoeverre ze succesvol zijn, is 

onbekend vandaar dat het opvolgen van de veranderingen informatie oplevert over het 

succes en het verloop van de verschillende processen. Dit moet met het oog op de 
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toekomst essentiële informatie opleveren naar de inrichting en het beheer van het 

gebied. 

2 Doel en vraagstelling 

De monitoring is er op gericht een antwoord te geven op de volgende processen of 

inrichtingsmaatregelen: 

 Omvorming van bos naar grasland 

 Verschraling grasland 

 Omvorming van grasland naar bos 

 Aanplantingen 

De monitoring zal dus niet toelaten om elke perceel individueel te gaan beoordelen. 

3 Methodiek 

De gehanteerde methodiek bestaat uit het maken van perceelsopnames. Alle aanwezige 

plantensoorten worden per laag genoteerd waarna er voor iedere plantensoort per laag 

een inschatting wordt gemaakt van de bedekking relatief gezien ten opzichte van het 

gehele perceel. 

3.1 Procedure 

Bij het veldwerk wordt de volgende procedure gevolgd: 

 Selectie van het proefvlak. De grenzen van de voormalige percelen worden 

aangehouden. Elk perceel heeft een uniek nummer (zie kaart) 

 Noteren van datum en waarnemer(s) 

 Inschatten van de bedekking van de verschillende vegetatielagen in procent (%). 

De volgende lagen worden onderscheiden:  

o Totale bedekking 

o Bedekking boomlaag (%): som van de bedekking van alle houtige soorten 

en lianen van meer dan 6 m hoog 

o Bedekking struiklaag (%): som van de bedekking van alle houtige soorten 

en lianen van meer dan 2 meter hoog maar lager dan 6 m 

o Bedekking kruidlaag (%) 

o Bedekking moslaag (%) 

o Bedekking strooisellaag (%) 

 Het perceel worden doorlopen en alle plantensoorten worden per laag genoteerd. 

Enkel de terrestrische worden in rekening gebracht, dus deze die rechtstreeks in 

contact staan met de bodem. Epifyten worden buiten beschouwing gelaten. Bij het 

inventariseren wordt een paar meter van de perceelsrand gelopen en wordt het 

perceel doorkruist (zie figuur 1). 

 Per laag wordt een inschatting gemaakt van de bedekking met behulp van de 

uitgebreide schaal van Tansley (zie figuur 2). 
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Figuur 1 Schematische voorstelling van een perceel (zwarte lijn) en de inventarisatieroute bij benadering 
(blauwe pijlen). 

 

3.2 Tansley-schaal 

Het gebruik van de Tansley-schaal behoeft enige verdere duiding, vooral ten gunste van 

de herhaalbaarheid.  

De basisklassen zijn s (sporadisch), r (zeldzaam) o (occasioneel), f (frequent), a 

(abundant), c (codominant) en d (dominant). Deze klassen worden gebruikt voor soorten 

die min of meer homogeen gespreid voorkomen binnen het perceel. Indien een soort 

lokaal voorkomt binnen het perceel kunnen bovenstaande klassen gecombineerd worden 

met een l (lokaal), bijvoorbeeld lo of lf. 

De klassen s (sporadisch), r (zeldzaam) o (occasioneel) en f (frequent) gebruiken we 

voor soorten die minder dan 5% van het proefvlak innemen. Welke klasse gekozen 

wordt, hangt af van het aantal exemplaren. Het aantal exemplaren aangegeven in Figuur 

2 is richtinggevend want er wordt geen gewag gemaakt van het oppervlakte van het 

perceel. 2 exemplaren van een soort in een perceel van 1 ha krijgt bijvoorbeeld een 

klasse “sporadisch” maar 10 exemplaren in een perceel van 5 ha krijgt eveneens klasse 

“sporadisch”. 

Een soort die het perceel domineert en/of meer dan 50% bedekt krijgt de klasse 

dominant.  

Als verschillende soorten het perceel domineren beschouwen we dit als codominanten. 

Per definitie zijn er dit in zo’n perceel minstens 2. Dominanten en codominanten kunnen 

in één perceel niet gezamenlijk voorkomen. 

De soorten worden per laag ingeschat maar telkens relatief ten opzichte van het gehele 

perceel. Een Eénstijlige meidoorn kan bijvoorbeeld frequent voorkomen in de kruidlaag. 

Maar twee exemplaren zijn bijvoorbeeld uitgegroeid tot een struiklaag en krijgen voor 

deze laag klasse sporadisch toegekend. 
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Figuur 2 Uitgebreide Tansley-schaal (De Cock et al 2008). 
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