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Samenvatting 
 

In het voorjaar en de zomer van 2021 heeft Ecoresult B.V. in opdracht van Brabants Landschap 

een aantal terreinen rond Bergen op Zoom geïnventariseerd op de soortgroepen broedvogels, 

dagvlinders, libellen en planten volgens de systematiek van het Subsidiestelsel Natuur en 

Landschap (SNL). Ook zijn op verzoek van de opdrachtgever aanvullend enkele niet 

kwalificerende soorten onderzocht en alle soorten van de Rode Lijst – categorieën uitgestorven 

tot en met bedreigd. In delen van deze terreinen is tevens een structuurkartering en 

vegetatiekartering uitgevoerd. Het gaat om een onderzoeksgebied van in totaal ongeveer 1095 

hectare, verdeeld over vijf deelgebieden: Mattemburgh, Markiezaat, Molenplaat, Lindonk en 

Hogerwaardpolder.  

 
Mattemburgh 
 
In totaal zijn in Mattemburgh 647 territoria vastgesteld, verdeeld over 51 soorten broedvogels. 

Onder de vastgestelde soorten uit de BMP-B + lijst zijn 17 soorten die kwalificeren voor minstens 

één van de aanwezige beheertypen in het deelgebied. Omdat grote delen van het beheertype 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland in het deelgebied bestaat uit ruigte of een 

moerasbegroeiing, zijn ook in deze delen de broedvogels gekarteerd. Er werden in deze delen 

vooral SNL doelsoorten van N12.06 Ruigteveld vastgesteld als broedvogel, in totaal ging het om 

6 soorten. Ook graspieper en tureluur waren aanwezig als broedvogel in het grasland. Bijzonder 

is ook de aanwezigheid van een territorium van zeearend. Mogelijk heeft een broedpoging wel 

plaatsgevonden, maar deze was dus helaas niet succesvol. 

 

In totaal zijn in dit deelgebied 8 vlindersoorten waargenomen die gelden als SNL doelsoort. 

Daaronder waren 6 kwalificerende soorten die zijn waargenomen binnen het beheertype N12.02 

Kruiden- en faunarijk grasland, het enige beheertype in dit deelgebied waarvoor SNL doelsoorten 

zijn aangewezen. Van het tegenwoordig zeldzame geelsprietdikkopje werd één exemplaar 

gevonden in het grasland. In totaal zijn in dit deelgebied 5 libellensoorten gekarteerd die gelden 

als SNL doelsoort. Binnen het beheertype N05.01 Moeras zijn twee kwalificerende soorten 

vastgesteld. Binnen het beheertype N06.05 Zwakgebufferd ven werden eveneens twee 

kwalificerende soorten vastgesteld. In dit deelgebied bevinden zich geen beheertypen waarvoor 

sprinkhanen als kwalificerende soortgroep is aangewezen. In het gebied werd wel de SNL 

doelsoort moerassprinkhaan waargenomen.  

 

In het deelgebied Mattemburgh zijn in totaal 44 SNL doelsoorten van planten gevonden. Van 

deze soorten zijn er 27 die kwalificeren voor één van de aanwezige beheertypen in het 

deelgebied.  In het deelgebied werd ook een aantal exoten aangetroffen, waaronder de invasieve 

soorten reuzenbalsemien en Japanse duizendknoop, welke ook worden vermeld op de lijsten 

van de NVWA.  

 

In deelgebied Mattemburgh is een structuurkartering uitgevoerd in de beheertypen N05.01 

Moeras, N06.05 Zwakgebufferd ven, N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en N16.03 Droog bos 
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met productie. De structuurkartering is conform SNL ook vereist in het beheertype N15.02 

Dennen-, eiken- en beukenbos, maar de structuurkartering in dit beheertype maakte geen deel 

uit van deze onderzoeksopdracht. De kwaliteit van de structuur van de vier delen met het 

beheertype N05.01 Moeras in het noordwestelijke deel van het deelgebied wordt over het geheel 

genomen beoordeeld als laag. Ook de kwaliteit van de structuur van het beheertype N06.05 

Zwakgebufferd ven wordt beoordeeld als laag, evenals voor het beheertype N12.02 Kruiden- en 

faunarijk grasland. Enkele natte delen van het grasland in het noorden van het deelgebied zijn 

begroeid met een moerasbegroeiing en struweel in plaats van grasland. De kwaliteit van de 

structuur van het beheertype N16.03 Droog bos met productie wordt over het geheel genomen 

beoordeeld als goed.  

 

In het deelgebied Mattemburgh is een vegetatiekartering uitgevoerd in de beheertypen N05.01 

Moeras en N06.05 Zwakgebufferd ven. De delen met beheertype N05.01 Moeras bestaan 

voornamelijk uit een soortenarme moerasbegroeiing en wat nat grasland en struweel van 

grauwe wilg. Het noordelijk gelegen vennetje is een waterplas met daaromheen voornamelijk 

grauwe wilgenstruweel en een klein gedeelte met een soortenarme venvegetatie. Het zuidelijk 

gelegen vennetje is volledig bedekt met veel waterveenmos, knolrus en ook pitrus.  

 

De kwaliteit van het beheertype N05.01 Moeras in dit deelgebied wordt beoordeeld als midden. 

De oppervlakte van het moerasgebied is echter klein en verschillende delen zijn verspreid 

gelegen. Het aantal kwalificerende soorten dat voorkomt is wel aan de hogere kant, namelijk 7. 

De kwaliteit van de twee waterplassen of vennen met het beheertype N06.05 Zwakgebufferd ven 

in het bosgebied wordt beoordeeld als midden. Ondanks de kleine oppervlakte zijn toch 4 

kwalificerende soorten vastgesteld in het beheertype. De kwaliteit van het beheertype N12.02 

Kruiden- en faunarijk grasland in dit deelgebied wordt beoordeeld als hoog. Er komen 13 

kwalificerende soorten voor. Onder de vastgestelde plantensoorten zijn er ook een groot aantal 

die typerend zijn voor een zilt milieu, maar het aantal kwalificerende soorten van N12.02 is groter 

dan dat van andere graslandtypen. In de ruige en moerassige delen van het grasland in het 

noorden van dit deelgebied komen ook verschillende soorten broedvogels en ook 

plantensoorten voor die gelden als kwalificerende soort voor beheertypen N05.04 Dynamisch 

moeras en N12.06 Ruigteveld. In de percelen met beheertype N12.05 Kruiden- en faunarijke akker 

op de Kraaijenberg is alleen een kwalificerende plantensoort vastgesteld, waardoor de kwaliteit 

wordt beoordeeld als laag. Een goed beoordeling is hier echter, vanwege de zeer beperkte 

oppervlakte, niet goed mogelijk. De kwaliteit van het beheertype N15.02 Dennen-, eiken- en 

beukenbos wordt beoordeeld als hoog. Er zijn 14 kwalificerende soorten vastgesteld. De kwaliteit 

van de bostypen N16.03 Droog bos met productie en N17.03 Park- en stinzenbos wordt 

beoordeeld als laag. Vanwege de zeer beperkte oppervlakte is hier een kwaliteitsbeoordeling 

conform SNL niet goed mogelijk.  

 

In hoofdstuk 7 worden enkele aanbevelingen voor het beheer gedaan. Op hoofdlijnen gaat het 

om: 

 Het toekennen van het beheertype N05.04 Dynamisch moeras aan de delen met het 

vervallen beheertype N05.01 Moeras. 
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 Het weer open maken van met struweel dichtgegroeide delen van het beheertype 

N05.01 Moeras 

 Het vrijmaken van opgaande begroeiing van de oeverzone van de vennen met 

beheertype N06.05 Zwakgebufferd ven  

 Het aanwijzen van delen van het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland als 

beheertype N05.04 Dynamisch moeras 

 Het toekennen van een bosbeheertype aan het meest noordwestelijke, met bos 

beplante graslandperceel.  

 
Markiezaat 
 

In totaal zijn in het gekarteerde gebied 350 territoria vastgesteld, verdeeld over 31 soorten 

broedvogels. Van moeras- en ruigtevogels al Cetti’s zanger, rietgors, nachtegaal en 

sprinkhaanzanger zijn opvallend hoge aantallen vastgesteld, met dichtheden van rond de 20 

territoria per km2.  Onder de vastgestelde soorten uit de BMP-B + lijst zijn 11 soorten die 

kwalificeren voor minstens één van de aanwezige beheertypen in het deelgebied. . Over het 

geheel genomen kwamen in de beheertypen N05.01 Moeras en N14.01 Rivier- en 

beekbegeleidend bos vrijwel dezelfde soorten voor, waaronder meerdere SNL doelsoorten van 

N12.06 Ruigteveld en van verschillende andere bostypen. Er was hier onder andere een 

territorium van raaf.  In totaal waren in de beheertypen N05.01 Moeras en N14.01 Rivier- en 

beekbegeleidend bos samen niet minder dan 26 soorten die gelden als SNL doelsoort aanwezig 

als broedvogel. 

 

In totaal zijn in dit deelgebied 6 vlindersoorten waargenomen die gelden als SNL doelsoort. 

Daaronder waren 5 kwalificerende soorten die zijn waargenomen binnen het beheertype N12.02 

Kruiden- en faunarijk grasland, het enige beheertype in dit deelgebied waarvoor SNL doelsoorten 

zijn aangewezen. In totaal zijn in dit deelgebied 3 libellensoorten gekarteerd die gelden als SNL 

doelsoort, alle drie in de graslanden. Twee kwalificerende soorten waren aanwezig binnen het 

beheertype N05.01 Moeras. In dit deelgebied bevinden zich geen beheertypen waarvoor 

sprinkhanen als kwalificerende soortgroep is aangewezen. In het gebied werden wel de SNL 

doelsoorten moerassprinkhaan en veldkrekel waargenomen.  

 

In het deelgebied Markiezaat zijn in totaal maar liefst 76 SNL doelsoorten van planten gevonden. 

Van deze soorten zijn er 26 die kwalificeren voor één van de aanwezige beheertypen in het 

deelgebied. Binnen het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland werden 5 

kwalificerende soorten gevonden, Het grootste deel van de graslanden met beheertype N12.02 

Kruiden- en faunarijk grasland was echter zeer soortenrijk. In totaal zijn in deze graslanden maar 

liefst 71 SNL doelsoorten van verschillende beheertypen gekarteerd. Een groot deel van deze 

soorten betreft soorten die kenmerkend zijn voor een brak of zilt milieu, waaronder 22 soorten 

die kwalificeren voor het beheertype N12.04 Zilt- of overstromingsgrasland. In het deelgebied 

werd ook een aantal exoten aangetroffen, waaronder twee soort die als invasieve exoot genoemd 

staan op de lijsten van de NVWA.  
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In het deelgebied Markiezaat is een structuurkartering uitgevoerd in de beheertypen N05.01 

Moeras, N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, N14.03 Haagbeuken- en essenbos en N15.02 

Dennen-, eiken- en beukenbos. De structuurkartering is conform SNL ook vereist in het bostype 

N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos, maar de structuurkartering in dit beheertype maakte 

geen deel uit van deze onderzoeksopdracht. De kwaliteit van de structuur van het beheertype 

N05.01 Moeras is over het geheel genomen beoordeeld als laag. De kwaliteit van de structuur 

van het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland in dit deelgebied wordt beoordeeld als 

matig. De open graslanden hebben wel een afwisselende structuur, met een afwisseling van 

grazige en ruigere delen. De kwaliteit van de structuur van het beheertype N14.03 Haagbeuken- 

en essenbos, op het eiland Spuitkop, wordt beoordeeld als midden. Het is een zeer open, jong 

loofbos in ontwikkeling. Grotendeels gaat het om struweel. De kwaliteit van de bosstructuur op 

de kleine oppervlakte met het beheertype N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos, in het 

noordoosten van het deelgebied, wordt beoordeeld als matig.  

 

In het deelgebied Markiezaat is een vegetatiekartering uitgevoerd in de beheertypen N05.01 

Moeras, N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos en N14.03 Haagbeuken- en essenbos. Het 

moerasgebied in het noordoosten bestaat uit een soortenarm rietmoeras, aan de zuidzijde 

overgaand in een ruig, nat zilt grasland en struweel. Op het eiland Spuitkop bestaat de begroeiing 

binnen de beheertypen N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos en N14.03 Haagbeuken- en 

essenbos voor het grootste deel niet uit bos, maar uit een aaneengesloten hoge en ruige, droge 

graslandvegetatie De vegetatie is eigenlijk meer te typeren als een ruigtevegetatie dan als een 

grasland. Een deel van het terrein is aan het dichtgroeien met een struweel. Het omvangrijke 

terrein in het westen en zuidwesten van dit deelgebied heeft de beheertypen N05.01 Moeras en 

N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos. Dit terrein bestaat geheel uit een aaneengesloten 

vegetatie van een grotendeels met een hoog struweel dichtgegroeide ruigte In sommige delen 

vormt zich een meer gesloten bos. De nog meest open delen bestaan uit natte, vochtige en 

droge ruigtes en aan de westzijde een droge, zeer ruige graslandvegetatie.  

 

De kwaliteit van het beheertype 05.01 Moeras wordt in dit deelgebied beoordeeld als midden. Er 

zijn binnen het beheertype weliswaar 12 kwalificerende soorten gevonden, maar de meeste 

daarvan komen maar op een enkele plek voor. Het moeras in het zuidwestelijke deel is zeer rijk 

aan broedvogels, waaronder een flink aantal kwalificerende soorten van beheertype N12.06 

Ruigteveld en de begroeiing bestaat hier grotendeels uit ruigte in plaats van moeras. De kwaliteit 

van het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland wordt beoordeeld als hoog. Er zijn in 

totaal 10 kwalificerende soorten gevonden. Het grasland is zeer soortenrijk. Er komt een groot 

aantal plantensoorten voor van een zilt milieu, die nog lang stand weten te houden op de 

verzoetende voormalige schorren en slikken.  In deze graslanden zijn 22 soorten aangetroffen die 

kwalificeren voor het beheertype N12.04 Zilt- of overstromingsgrasland. Kenmerkende soorten 

voor vegetatietypen van een brak of zilt milieu, zoals aarbeiklaver, fraai duizendguldenkruid, 

melkkruid, zeerus en zilte zegge komen in deze graslanden bijna overal en massaal voor. De 

kwaliteit van het beheertype N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos wordt beoordeeld als laag. 

Er zijn maar 3 kwalificerende soorten vastgesteld. Er zijn vooral soorten vastgesteld van moeras, 

ruigte en ruig grasland. Het beheertype in dit deel van het terrein voldoet in grote delen meer als 
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beheertype N12.06 Ruigteveld. Door het mozaïek karakter van de begroeiing is het echter niet 

goed mogelijk een exacte begrenzing van beheertypen aan te geven. Op het eiland Spuitkop 

bestaat de begroeiing binnen de beheertypen N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos en N14.03 

Haagbeuken- en essenbos voor het grootste deel niet uit bos, maar uit een aaneengesloten hoge 

en ruige, droge graslandvegetatie met ook veel zilte soorten. De kwaliteit van het beheertype 

N14.03 Haagbeuken- en essenbos op het eiland Spuitkop kon verder niet worden beoordeeld, 

aangezien hier geen broedvogelkartering heeft plaatsgevonden in het kader van dit onderzoek. 

De kwaliteit van het beheertype N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos wordt beoordeeld als 

laag, hier is maar 1 kwalificerende soort vastgesteld.  

 

In hoofdstuk 7 worden enkele aanbevelingen voor het beheer gedaan. Op hoofdlijnen gaat het 

om: 

 Het toekennen van het beheertype N05.04 Dynamisch moeras aan delen met het 

vervallen beheertype N05.01 Moeras. 

 Het maken van een afweging in het beheer voor het westelijke deel van het deelgebied 

met beheertypen N05.01 Moeras en N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos, tussen 

ontwikkeling als beheertype N12.06 Ruigteveld, verdere ontwikkeling door successie naar 

bos als beheertype N14.02 Rivier- en beekbegeleidend bos of ontwikkeling als beheertype 

N01.03 Rivier- en moeraslandschap. 

 Het beheer in een groot deel van het grasland te richten op het langer in stand houden 

van de zilte vegetatie en het toekennen van beheertype N12.04 Zilt- of 

overstromingsgrasland aan deze delen. 

 In het westelijke deel van het eiland Spuitkop het beheer te richten op het behoud van de 

zilte vegetatie en van de openheid van de begroeiing en het aanwijzen als beheertype 

N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland.  

 
Molenplaat 
 

Binnen dit deelgebied zijn broedvogels alleen gekarteerd in de beheertypen N05.01 Moeras, 

N05.02 Gemaaid rietland en N12.06 Ruigteveld. Op deze beperkte oppervlakte zijn niet minder 

dan 84 territoria vastgesteld, verdeeld over 19 soorten broedvogels. Blauwborst, Cetti’s zanger, 

kneu, rietgors en sprinkhaanzanger waren met meerdere broedparen aanwezig, wat voor deze 

soorten neerkomt op dichtheden van meer dan 20 paar per km2. Ook waren er territoria van 

bruine kiekendief en baardman. Aanvullend op de kartering in de bovengenoemde beheertypen 

zijn in het grasland 3 territoria van graspieper en 1 territorium van veldleeuwerik gevonden. 

Onder de vastgestelde soorten uit de BMP-B + lijst zijn 12 soorten die kwalificeren voor minstens 

één van de aanwezige beheertypen in het deelgebied. Binnen de moerasbeheertypen waren ook  

meerdere SNL doelsoorten van N12.06 Ruigteveld aanwezig.  

 

In totaal zijn in dit deelgebied 6 vlindersoorten waargenomen die gelden als SNL doelsoort. 

Daaronder waren 5 kwalificerende soorten die zijn waargenomen binnen het beheertype N12.02 

Kruiden- en faunarijk grasland, het enige beheertype in dit deelgebied waarvoor SNL doelsoorten 

zijn aangewezen. In het deelgebied Molenplaat zijn twee beheertypen waarvoor libellen gelden 
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als kwalificerende soortgroep, maar er zijn tijdens het onderzoek geen libellen in dit deelgebied 

waargenomen. In dit deelgebied bevinden zich geen beheertypen waarvoor sprinkhanen als 

kwalificerende soortgroep is aangewezen. In het gebied werden ook geen SNL doelsoorten 

waargenomen.  

 

In het deelgebied Molenplaat zijn in totaal 31 SNL doelsoorten van planten gevonden. Van deze 

soorten zijn er 22 die kwalificeren voor één van de aanwezige beheertypen in het deelgebied. 

Ook de graslanden in dit deelgebied waren zeer soortenrijk, vergelijkbaar met de graslanden in 

deelgebied Markiezaat. In totaal zijn in deze graslanden 30 SNL doelsoorten van verschillende 

beheertypen gekarteerd. Ook hier gaat het om een groot aantal soorten betreft die kenmerkend 

zijn voor een brak of zilt milieu, namelijk 13 soorten die kwalificeren voor het beheertype N12,04 

Zilt- of overstromingsgrasland. In het deelgebied werden, binnen het beheertype N12.02 

Kruiden- en faunarijk grasland ook drie exoten aangetroffen, waaronder reuzenberenklauw, een 

invasieve exoot genoemd op de lijsten van de NVWA. 

 

In dit deelgebied is een structuurkartering uitgevoerd in de beheertypen N05.01 Moeras en 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. De kwaliteit van de structuur van het beheertype N05.01 

Moeras wordt beoordeeld als laag. De kwaliteit van de structuur van het beheertype N12.02 

Kruiden- en faunarijk grasland in dit deelgebied wordt beoordeeld als matig.  

 

In het deelgebied Molenplaat is een vegetatiekartering uitgevoerd in het beheertype N05.01 

Moeras. In het westelijk deel met moeras is een droge, ruige graslandvegetatie aanwezig met ook 

zilte soorten. In het oostelijk deel met moeras bestaat de vegetatie voor het grootste deel uit een 

vochtige ruigte. De vegetatie vorm min of meer een geheel met het aangrenzende terrein met 

beheertype N12.06 Ruigteveld. 

 

De kwaliteit van het beheertype N05.01 Moeras wordt beoordeeld als laag, hoewel er wel een vrij 

hoog aantal kwalificerende vogelsoorten is gevonden. Het totaal aantal kwalificerende soorten 

bedraagt 6. De vegetatie vormt feitelijk een geheel met de vegetatie in het aangrenzende 

grasland en beheertype N12.06 Ruigteveld. De kwaliteit van het beheertype N05.02 Gemaaid 

rietland wordt beoordeeld als laag op basis van het aantal kwalificerende soorten. De oppervlakte 

is echter zeer klein, waardoor de kwaliteitsbeoordeling conform SNL niet goed mogelijk is. In het 

beheertype zijn voornamelijk broedvogels van ruigte vastgesteld. De kwaliteit van het 

beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland komt met 9 kwalificerende soorten, waarvan er 

6 in het hele beheertype voorkomen, uit op hoog. Vergelijkbaar met de graslanden in het 

deelgebied Markiezaat, geldt ook voor deelgebied Molenplaat dat in het grasland een groot 

aantal plantensoorten voorkomt van een zilt milieu. Ook de graslanden in dit deelgebied 

kwalificeren dus iets beter voor N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland dan voor N12.02 Kruiden- 

en faunarijk grasland. De kwaliteit van het beheertype N12.06 Ruigteveld wordt beoordeeld als 

hoog met 6 kwalificerende soorten die in dit terrein zijn vastgesteld.  

 

In hoofdstuk 7 worden enkele aanbevelingen voor het beheer gedaan. Op hoofdlijnen gaat het 

om: 
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 Het toekennen van het beheertype N12.06 Ruigteveld aan de delen met beheertype 

N05.01 Moeras en met beheertype N05.02 Gemaaid rietland. 

 Het toekennen van het beheertype N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland aan het 

centrale en het westelijke deel van de graslanden en hier te sturen op behoud van de zilte 

vegetatie.  

 
Lindonk 
 

In dit deelgebied zijn in totaal 77 territoria vastgesteld, verdeeld over 24 soorten broedvogels. 

Onder de vastgestelde soorten uit de BMP-B + lijst zijn 7 soorten die kwalificeren voor minstens 

één van de aanwezige beheertypen in het deelgebied. In dit deelgebied is bruin zandoogje de 

enige waargenomen vlindersoort die geldt als SNL doelsoort. Deze soort is echter niet binnen het 

binnen het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland waargenomen. Andere 

vlindersoorten zijn niet waargenomen tijdens het onderzoek in dit deelgebied. In het deelgebied 

Lindonk is N05.01 Moeras het beheertype waarvoor libellen gelden als kwalificerende soortgroep.  

Er zijn tijdens het onderzoek in dit deelgebied echter geen libellen waargenomen. In dit 

deelgebied bevinden zich geen beheertypen waarvoor sprinkhanen als kwalificerende 

soortgroep is aangewezen. In het deelgebied Lindonk zijn slechts twee SNL doelsoorten van 

planten gevonden, maar niet in het beheertype N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos, waarvoor 

de gevonden soorten gelden als kwalificerende soort. 

 

In het deelgebied Lindonk is een structuurkartering uitgevoerd in het beheertype N05.01 Moeras.  

Voor het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en voor de bostypen in het 

deelgebied is een structuurkartering conform SNL ook vereist, maar de structuurkartering in deze 

beheertypen maakte geen deel uit van deze onderzoeksopdracht. De kwaliteit van de structuur 

van het moeras werd beoordeeld als laag. Ook een vegetatiekartering is alleen uitgevoerd in het 

beheertype N05.01 Moeras. Het gaat om een strook met moerasvegetatie langs een kleine 

waterplas, welke bestaat uit een soortenarme rietvegetatie. 

 

De kwaliteit van het beheertype N05.01 Moeras wordt beoordeeld als laag. De oppervlakte van 

het beheertype is echter zo klein, dat een kwaliteitsbeoordeling conform SNL niet mogelijk is. 

Toch komen nog 4 kwalificerende soorten broedvogels voor. Ook de oppervlakte van het 

beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland is in dit deelgebied te klein om een 

kwaliteitsbeoordeling conform SNL te kunnen geven. Er zijn in het grasland geen kwalificerende 

soorten aangetroffen. Hetzelfde geldt voor het beheertype N15.02 Dennen-, eiken en beukenbos. 

Het overige bos, met beheertype N16.03 Droog bos met productie heeft een grotere omvang. 

Toch zijn hier maar 3 kwalificerende soorten vastgesteld, waardoor de kwaliteit wordt beoordeeld 

als laag. 

 

In hoofdstuk 7 worden enkele aanbevelingen voor het beheer gedaan. Op hoofdlijnen gaat het 

om: 

 Het toekennen van het beheertype N05.04 Dynamisch moeras aan het vervallen 

beheertype N05.01 Moeras.  
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 Het zorgen voor variatie in structuur door beheermaatregelen in het beheertype N16.03 

Droog bos met productie.   

 
Hogerwaardpolder 
 

Dit deelgebied is in het kader van dit onderzoek niet onderzocht op broedvogels. In totaal zijn in 

dit deelgebied 4 vlindersoorten waargenomen die gelden als SNL doelsoort. Alle vier de soorten 

werden waargenomen binnen het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, waarvoor 

ze als kwalificerende soort zijn aangewezen. In het deelgebied Hogerwaardpolder zijn geen 

beheertypen aanwezig waarvoor libellen of sprinkhanen gelden als kwalificerende soortgroep.  

Er zijn ook geen SNL doelsoorten waargenomen. In dit deelgebied zijn in totaal 22 SNL 

doelsoorten van planten gevonden. Van deze soorten zijn er 14 die kwalificeren voor in het totale 

onderzoeksgebied aanwezige beheertypen. Alle soorten zijn binnen het beheertype N12.02 

Kruiden- en faunarijk grasland waargenomen, maar er waren maar 4 kwalificerende soorten voor 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. Vergelijkbaar met deelgebieden Markiezaat en Molenplaat, 

waren ook in dit deelgebied in het grasland veel soorten aanwezig die kenmerkend zijn voor een 

zilt milieu. Het voorkomen van deze soorten concentreert zich in deelgebied Hogerwaardpolder 

rond de kreekrestanten die te midden van het grasland liggen. Twee exoten zijn in het deelgebied 

gevonden, waaronder Watercrassula, een invasieve exoot die ook wordt genoemd op de lijsten 

van de NVWA.  

 

In het deelgebied Hogerwaardpolder is een structuurkartering uitgevoerd in het beheertype 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. Over het geheel genomen wordt de kwaliteit van de 

structuur van het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland beoordeeld als matig.  

 

De kwaliteit van de graslanden wordt conform SNL beoordeeld als hoog, met 8 kwalificerende 

soorten, waarvan er 5 in grote delen van het terrein zijn aangetroffen. Opvallend is dat, hoewel 

het terrein vele tientallen jaren uit akkerland heeft bestaan, toch ook hier nu een flink aantal 

soorten van een zilt milieu wordt aangetroffen. Er waren 10 soorten aanwezig die kwalificeren 

voor N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland. Het wordt aanbevolen om in dit deelgebied met het 

beheer te sturen op het behoud van de zilte vegetatie binnen het beheertype N12.02 Kruiden- 

en faunarijk grasland. Het aantal soorten en hun beperkte verspreiding geeft echter geen 

aanleiding voor het aanwijzen van een ander beheertype. 
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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 
 

In het voorjaar en de zomer van 2021 heeft Ecoresult B.V. in opdracht van het Brabants Landschap 

een aantal terreinen in het westen van Noord-Brabant geïnventariseerd op de soortgroepen 

broedvogels, dagvlinders, libellen en vaatplanten volgens de systematiek van het Subsidiestelsel 

Natuur en Landschap (SNL). Ook zijn in deze terreinen een structuurkartering en 

vegetatiekartering uitgevoerd. Het gaat om een onderzoeksgebied van in totaal ongeveer 1095 

hectare, verdeeld over vijf deelgebieden: Mattemburgh, Markiezaat, Molenplaat, Lindonk en 

Hogerwaardpolder. 

 

De aanleiding voor deze inventarisatie is dat Brabants Landschap graag wil weten welke 

betekenis haar terreinen heeft voor deze soortgroepen en inzicht wil verwerven in de kwaliteit 

van de in het terrein aanwezige beheertypen. Daarnaast bestaat er vanuit de subsidieverlener 

(Provincie) een verplichting om de terreinen waar beheervergoeding voor ontvangen wordt eens 

in de zes jaar te monitoren op kwalificerende soorten. 

 

1.2 Doel 
 

Het doel van deze inventarisatie is het verkrijgen van een zo goed mogelijk beeld van het 

voorkomen en de verspreiding van de kwalificerende SNL soorten per beheertype in het gebied 

door middel van een inventarisatie conform de monitoringsprotocollen van SNL (BIJ12, 2018). 

Hierdoor krijgt men een beeld van de kwaliteit van de natuurgebieden en voorziet het in de 

informatiebehoefte van de beheerder in het kader van de planning en evaluatie van het beheer. 

 

1.3 Leeswijzer 
 

In deze rapportage wordt achtereenvolgens beschreven: het onderzoeksgebied, de werkwijze, 

de resultaten voor de verschillende deelgebieden per soortgroep, de conclusies t.a.v. de kwaliteit 

van de verschillende beheertypen, discussie en aanbevelingen t.b.v. de ontwikkeling van de 

kwaliteit van de aanwezige beheertypen en de gebruikte literatuur. Achter in het rapport zijn in 

de bijlagen alle territoriumkaarten en soortverspreidingskaarten te vinden. 
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2 Onderzoeksgebied 
 

2.1 Algemeen 
 

Het onderzoeksgebied bevindt zich ten zuiden van Bergen op Zoom op de grens tussen de 

provincies Zeeland en Noord-Brabant. Het onderzoeksgebied van in totaal circa 1095 hectare 

bestaat uit vijf deelgebieden: Mattemburgh (269 ha), Markiezaat (632 ha), Molenplaat (108 ha), 

Lindonk (25 ha) en Hogerwaardpolder (61 ha). De deelgebieden zullen in dit rapport afzonderlijk 

worden behandeld. Het gehele onderzoeksgebied is aangewezen als Natuur Netwerk Brabant. 

Daarnaast vormen deelgebieden Mattemburgh en Lindonk onderdeel van het Natura 2000-

gebied Brabantse Wal. Het deelgebied Markiezaat vormt op zichzelf het gelijknamige Natura 

2000-gebied. Figuur 1 toont het totale onderzoeksgebied en de ligging van de verschillende 

deelgebieden. 

De begrenzing van de deelgebieden valt samen met de ligging van de SNL natuurbeheertypen 

zoals aangeleverd door Brabants Landschap.  De oppervlakte per beheertype is voor elk van de 

deelgebieden afzonderlijk vermeld in Tabel 1. In totaal komen elf onderzochte 

natuurbeheertypen voor in het onderzoeksgebied. Hiervan is het beheertype N12.02 Kruiden- en 

faunarijk grasland met iets meer dan 740 hectare het sterkst vertegenwoordigd. De 

bosbeheertypen beslaan een kleine 300 hectare van het onderzoeksgebied. Het overige deel 

bestaat uit moeras, ruigteveld en enkele vennen en akkerpercelen. 

Figuur 1. Overzichtskaart met de onderzochte deelgebieden en aanwezige beheertypen. 
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Mattemburgh   Broedvogels Planten Dagvlinders Libellen Stuctuur Vegetatie 

N05,01 Moeras 2,27              

N06.05 Zwakgebufferd ven 1,19              

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 66,55              

N12.05 Kruiden- en faunarijke akker 0,73              
N15.02 Dennen-, eiken- en 
beukenbos 194,48              

N16.03 Droog bos met productie 2,22              

N17.03 Park- en stinzenbos 1,63              

Totaal 269,07              
         
Markiezaat   Broedvogels Planten Dagvlinders Libellen Stuctuur Vegetatie 

N05,01 Moeras 49,39              

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 519,00              
N14.01 Rivier- en beekbegeleidend 
bos 47,61              

N14.03 Haagbeuken- en essenbos 10,31              
N15.02 Dennen-, eiken- en 
beukenbos 5,37              

Totaal 631,68              
         
Molenplaat  Broedvogels Planten Dagvlinders Libellen Stuctuur Vegetatie 

N05.01 Moeras 5,99              

N05.02 Gemaaid rietland 0,32              

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 94,35              

N12.06 Ruigteveld 7,01              

Totaal 107,67              
         
Lindonk  Broedvogels Planten Dagvlinders Libellen Stuctuur Vegetatie 

N05.01 Moeras 0,80              

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 0,23              
N15.02 Dennen-, eiken- en 
beukenbos 0,68              

N16.03 Droog bos met productie 23,51              

Totaal 25,22              
         
Hogerwaardpolder  Broedvogels Planten Dagvlinders Libellen Stuctuur Vegetatie 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 60,84              

N12.05 Kruiden- en faunarijke akker 0,13              

Totaal 60,97              

 

Tabel 1: Overzicht van de beheertypen in de verschillende deelgebieden en de onderzochte soortgroepen 
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2.2 Mattemburgh 
 

 
Figuur 2. Overzichtskaart van deelgebied Mattemburgh met de onderzochte beheertypen. 

Het deelgebied Mattemburgh is een landgoed gelegen ten noorden van Hoogerheide en 

Woensdrecht en aan weerszijden van de weg tussen Bergen op Zoom en Woensdrecht. Het 

landgoed is sinds 1970 in het bezit van het Brabants Landschap. Het deel ten westen van de A58 

bestaat voornamelijk uit dennen, eiken- en beukenbos doorsneden door een strook kruiden- en 

Afbeelding 1: Beukenlaan in het deelgebied Mattemburgh (Foto: M. van der Neut | 
Ecoresult B.V.) 
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faunarijk grasland. Het landgoeddeel ten oosten van de A58 is een bosreservaat, waar al sinds 

lange tijd doelbewust geen ingrepen meer plaats vinden. Dit deel bestaat in zijn geheel uit het 

beheertype N15.02 Dennen, eiken- en beukenbos. 

 

2.3 Markiezaat 
 

Ten westen van Bergen op Zoom op de grens tussen de provincie Zeeland en Noord-Brabant is 

het deelgebied Markiezaat gelegen. Het onderzoeksgebied betreft de oeverlanden van het 

Markiezaatmeer, een deel van de Oosterschelde dat in 1984 in het kader van de Deltawerken van 

de zee is afgesloten door een nieuwe dam. Voor deze afdamming kende het gebied een 

getijdeverschil van circa vijf meter. Door de toestroom van zoet oppervlakte- en grondwater vanaf 

de Brabantse Wal is het Markiezaat geleidelijk aan het veranderen van een zoute zeearm in een 

zoetwatergebied. Op laag gelegen plekken kunnen zoutminnende planten in afgesloten 

zeearmen als het Markiezaat echter nog lang standhouden. Het onderzoeksgebied bestaat 

voornamelijk uit het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. Verder zijn met een 

kleinere oppervlakte de beheertypen N05.04 Dynamisch moeras, N14.01 Rivier- en 

beekbegeleidend bos en N14.03 Haagbeuken- en essenbos aanwezig. Deze laatste is alleen 

aanwezig op het eiland Spuitkop in het midden van het deelgebied. Dit eiland is op verzoek van 

Brabants Landschap niet onderzocht op broedvogels in het kader van dit onderzoek en ook het 

hier aanwezige beheertype N12.06 Ruigteveld is op verzoek van de opdrachtgever in het kader 

van dit onderzoek niet onderzocht. 

 

 
Figuur 2. Overzichtskaart van deelgebied Markiezaat met de onderzochte beheertypen. 
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2.4 Molenplaat 
 

 
Figuur 3. Overzichtskaart van deelgebied Molenplaat met de onderzochte beheertypen. 

 

 

Afbeelding 2: Ruige vegetatie op de westelijke oever van het eiland Spuitkop (Foto: M. 
van der Neut | Ecoresult B.V.) 
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Deelgebied Molenplaat bevindt zich ten westen van Bergen op Zoom en ten noorden van het 

Markiezaatmeer. Het gebied is eind 1992 aangekocht door het Brabants Landschap en wordt 

sinds 1997 ontwikkeld als natuurgebied. Oorspronkelijk, voor de aanleg van de Oesterdam, was 

de Molenplaat een bij laag water droogvallende zandplaat, een natuurlijke opduiking in het 

Oosterscheldebekken.  In de jaren zeventig hield Rijkswaterstaat slib over uit de Schelde-

Rijnverbinding en het Bathse Spuikanaal. Om dat op te slaan, werd de Molenplaat opgespoten 

met zand, klei en veen. Het gebied is ruim twintig jaar een slibdepot geweest. Het depot is 

achtereenvolgens begreppeld, ingezaaid met koolzaad en in gebruik genomen als akkerland 

alvorens het in het bezit kwam van het Brabants Landschap.  

 

 

2.5 Lindonk 
 

Lindonk is een landgoed en natuurgebied dat is gelegen op de overgang van de Brabantse Wal 

naar het vlakke Zeeuwse laagland. Door deze ligging zijn er relatief grote hoogteverschillen. Het 

hoogste punt ligt 13,7 meter boven NAP, terwijl de gronden bij het Markiezaatsmeer, aan de 

andere kant van de spoorbaan Bergen op Zoom – Vlissingen, 2 m boven NAP liggen. Het gebied 

is sinds 2006 in eigendom van het Brabants Landschap en bestaat voornamelijk uit droog 

productiebos. Het bos wordt omgevormd naar een natuurlijk bostype waarbij grove den en 

Amerikaanse vogelkers steeds meer plaats maken voor wilde lijsterbes, vuiboom en hulst. Een 

ander deel van Lindonk bestaat uit eikenhakhout. In het westelijke deel van dit deelgebied is een 

kleine oppervlakte met moeras rond een waterplas. 

 

Afbeelding 3: Overzicht Molenplaat in noordelijke richting (Foto: M. van der Neut | 
Ecoresult B.V.) 
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Figuur 4. Overzichtskaart van deelgebied Lindonk met de onderzochte beheertypen. 

 

 
Afbeelding 4: Grove dennenopstand in het deelgebied Lindonk (Foto: M. van der Neut | 
Ecoresult B.V.). 
 

2.6 Hogerwaardpolder 
 

Deelgebied Hogerwaardpolder ligt ingeklemd tussen de Rijksweg A58, de Oude Rijksweg en de 

spoorlijn van Bergen op Zoom naar Vlissingen in het zuiden en het Markiezaat in het noorden. 
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Beide gebieden worden van elkaar gescheiden door een dijk waarop zich de Markiezaatsweg 

bevindt. In het westen vindt men het Schelde-Rijnkanaal met de Kreekraksluizen. Nadat de 

Kreekrakdam in 1867 was voltooid werd in 1893 de Hogerwaardpolder ingedijkt, waarna de 

polder werd ingericht voor de akkerbouw. Ten behoeve van deze ontwikkeling zijn destijds een 

aantal kreekrestanten gedempt. Rond de eeuwwisseling zijn een aantal van deze kreekrestanten 

weer ontgraven en hersteld. De akkers zijn omgezet naar grasland. Het onderzochte gebied 

bestaat nu vrijwel geheel uit N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. 

 

 
Figuur 5. Overzichtskaart van deelgebied Hogerwaardpolder met de onderzochte beheertypen. 

 

Afbeelding 5: Beeld van de Hogerwaardpolder vanaf de Hogerwaardweg in westelijke 
richting (Foto: M. van der Neut | Ecoresult B.V.). 
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3 Methode 
 

3.1 Flora- en faunaonderzoek 
 

3.1.1 Veldwerk 
 

De karteringen zijn uitgevoerd volgens de actuele SNL-monitoringsprotocollen (BIJ12, 2018). 

Voor broedvogels is de toegepaste methodiek gebaseerd op de BMP methode ontwikkeld door 

Sovon (Vergeer et al. 2016). 

 

Er is gebruik gemaakt van één soortenlijst van mogelijke broedvogelsoorten die in het gehele 

onderzoeksgebied gebiedsdekkend, in alle op broedvogels te onderzoeken beheertypen, zijn 

geïnventariseerd. Het gaat om de BMP-B soortenlijst van Sovon (Vergeer et al. 2016), aangevuld 

met zes broedvogelsoorten die niet in de BMP-B soortenlijst zijn opgenomen, maar wel binnen 

de SNL-methodiek voor een natuurbeheertype kwalificeren. Het gaat hier om de volgende 

soorten: boomkruiper, bosrietzanger, grauwe vliegenvanger, groenling, grote bonte specht en 

zanglijster.  Dit wordt de BMP-B + lijst genoemd. Daarnaast is op verzoek van de opdrachtgever 

ook rietgors geïnventariseerd. Uiteindelijk betreft de kartering 221 mogelijke broedvogelsoorten. 

 

Planten en insecten zijn gekarteerd volgens één enkele gecombineerde soortenlijst van alle 

aangewezen kwalificerende soorten van alle beschreven SNL natuurbeheertypen, conform 

bijlage 2 bij de handleiding Monitoring en Beoordeling Natuurkwaliteit EHS en Natura2000 versie 

11102018 en zoals weergegeven op de website Natuurtypen van BIJ12. Daarnaast zijn alle Rode 

Lijst soorten van de categorieën uitgestorven t/m bedreigd en groeiplaatsen van exoten 

gekarteerd. De soorten zijn gekarteerd in alle in het onderzoeksgebied aanwezige 

natuurbeheertypen. Hoewel geen beheertypen in dit onderzoeksgebied aanwezig zijn waarvoor 

sprinkhanen als kwalificerende soortgroep gelden, zijn tijdens de kartering ook waarnemingen 

van SNL doelsoorten sprinkhanen meegenomen. In het geval van vaatplanten is extra aandacht 

besteed aan het voorkomen van kwalificerende soorten van N09.01 Schor of kwelder en N12.04 

Zilt- en overstromingsgrasland, in de oeverlanden van het Markiezaatmeer in de deelgebieden 

Mattemburgh, Markiezaat, Molenplaat en Hogerwaardpolder.  

 

Naast SNL doelsoorten zijn op verzoek van de opdrachtgever ook een enkele extra 

plantensoorten en dagvlindersoorten gekarteerd. En tenslotte zijn tijdens de kartering ook 

verschillende plantensoorten en insectensoorten meegenomen die niet gelden als SNL doelsoort 

en niet op verzoek van de opdrachtgever gekarteerd zijn, maar waarvoor geldt dat het 

voorkomen van belang kan zijn in de verdere ontwikkeling van beheertypen en van het beheer. 

Deze laatste zijn in de meeste gevallen alleen weergegeven op de kaarten in de bijlage. 

 

In het onderzoeksgebied is een structuurkartering uitgevoerd in de beheertypen waarvoor dit 

conform de SNL-methodiek is vereist, met uitzondering van enkele beheertypen in enkele 

deelgebieden waarvoor door de opdrachtgever is aangegeven dat een structuurkartering in het 
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kader van dit onderzoek niet nodig was. De structuurkartering is uitgevoerd conform de actuele 

SNL-monitoringsprotocollen (BIJ12, 2018) voor structuurkarteringen. De resultaten zijn 

uitgewerkt in het door de opdrachtgever aangeleverde format voor structuurkarteringen. 

 

De veldonderzoeken zijn uitgevoerd van half maart tot en met september 2021. In Tabel 2 zijn de 

bezoekrondes terug te vinden. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen specifieke rondes voor 

broedvogels, dagvlinders, libellen en planten. Uiteraard is geprobeerd dit zo goed mogelijk op 

elkaar af te stemmen en is tijdens ieder bezoek zo goed mogelijk gelet op alle soortgroepen. Bij 

broedvogels en met name insecten is de effectiviteit en de kans tot het aantreffen van soorten 

sterk afhankelijk van het weer. Daarom zijn de veldbezoeken zo goed mogelijk afgestemd op de 

weersvoorspelling. 

 

De broedvogelinventarisaties werden allen een uur vanaf zonsopkomst tot enkele uren na 

zonsopkomst uitgevoerd. Hierbij werd steeds op een andere locatie gestart. Er zijn conform de 

SNL-methodiek geen nachtbezoeken uitgevoerd. Een broedvogelronde voor een deelgebied is 

zoveel mogelijk op één dag uitgevoerd om zo gelijkwaardige gegevens per ronde te krijgen. De 

veldbezoeken voor de overige faunagroepen werden vanaf 10:00 tot uiterlijk 17:00 uitgevoerd. 

Voor de florakartering werd de gehele dag gebruikt. Van libellen en dagvlinders zijn de imago's 

gedetermineerd. 

 

Het veldwerk werd uitgevoerd door B. Verhoeven en G. Tanis. Zij zijn beide werkzaam als ecoloog 

voor Ecoresult B.V. en hebben een zeer ruime ervaring met de door hen geïnventariseerde 

soortgroepen, onder andere in natuurgebieden in de Provincie Noord-Brabant. De gebieden 

werden te voet doorkruist. De auto werd gebruikt om van het ene deelgebied naar het andere te 

komen. Alle relevante waarnemingen zijn direct met GPS digitaal ingevoerd via het programma 

WaarnemingPro. Voor de broedvogelkartering werd de mobiele app Avimap van Sovon gebruikt, 

waarmee ook via autoclustering de territoria berekend zijn. 

 
Activiteit Datum 
Broedvogelonderzoek 1 19 en 20 maart 2021 
Broedvogelonderzoek 2 8 en 9 april 2021 
Broedvogelonderzoek 3 26 en 28 april 2021 
Broedvogelonderzoek 4 14 en 17 mei 2021 
Broedvogelonderzoek 5 1 juni en 2 juni 2021 
Dagvlinder en sprinkhanenonderzoek 1 27 mei t/m 24 juni 2021 
Dagvlinder en sprinkhanenonderzoek 2 28 juni t/m 20 juli 2021 
Dagvlinder en sprinkhanenonderzoek 3 2 augustus t/m 1 september 2021 
Sprinkhanenonderzoek 4 30 september 2021 
Libellenronde 1 27 mei t/m 24 juni 2021 
Libellenronde 2 28 juni t/m 20 juli 2021 
Libellenronde 3 2 augustus t/m 1 september 2021 
Florakartering Alle bovenstaande data 
Structuurkartering September 2021 

Tabel 2. Overzicht bezoekrondes 
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3.1.2 Interpretatie en uitwerking 
 

Voor de broedvogels zijn de gegevens via de mobiele app Avimap van Sovon direct in het veld 

ingevoerd met broedcode. Daarna zijn via het autoclusterprogramma van Sovon van de territoria 

berekend volgens de BMP-richtlijnen van Sovon (Vergeer et al. 2016). Vervolgens zijn deze 

territoriumkaarten in GIS ingevoerd om er stippenkaarten per soort per deelgebied van te maken. 

De inventarisatiemethode van broedvogels is gebaseerd op het karteren van territoria, waarbij er 

voldoende geldige waarnemingen moeten zijn verzameld binnen soortspecifieke datumgrenzen 

en binnen het onderzoeksgebied om te komen tot een territorium. Dit heeft tot gevolg dat van 

veel soorten de feitelijke nestplaats niet bekend is. De stip op de stippenkaart geeft dan de 

gemiddelde locatie van het territorium aan. 

 

De waargenomen insecten en planten zijn per (samenhangende cluster van) individu(en) of 

groeiplaatsen direct in het veld met behulp van GPS en het programma WaarnemingPro 

ingevoerd, zodat later met GIS-kaarten konden worden gemaakt. De stip wordt in het centrum 

van de vlieg- of groeiplaats van een soort gezet, of bij grotere clusters om de 50 meter. Als een 

vlieg- of groeiplaats groter is dan 50 bij 50 meter (¼ hectare) wordt er meer dan één stip gezet. 

De stippen zijn met een nauwkeurigheid van maximaal 10 meter (meestal <3m) op de kaarten 

verwerkt. 

 

In de analyse en beschrijving van de resultaten van dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt 

tussen; 

 Soorten die conform de SNL-methodiek gelden als kwalificerende soort voor in het 

onderzoeksgebied aanwezige beheertypen 

 Soorten die conform de SNL-methodiek gelden als kwalificerende soort voor andere 

beheertypen dan de in het onderzoeksgebied aanwezige beheertypen 

 Rode Lijst soorten van de categorieën uitgestorven t/m bedreigd 

 Soorten die als invasieve exoot staan vermeld op de soortenlijsten van de NVWA 

 Overige bijzondere soorten die conform de SNL-methodiek niet zijn aangewezen als 

SNL doelsoort. Deze zijn in de meeste gevallen alleen op de kaarten in de bijlage 

weergegeven. 

 

In de bijlagen zijn de territoriumkaarten van de broedvogels en soortenkaarten van insecten en 

planten opgenomen. Op de kaarten zijn wijd verbreid voorkomende soorten echter apart op een 

kaart weergegeven en minder wijd verbreid voorkomende soorten gegroepeerd. Daarnaast is 

alleen voor soorten waarvan in de meeste gevallen grotere aantallen per locatie (per stip) zijn 

waargenomen, het voorkomen in aantalsklassen weergegeven.  Bij insecten en plantensoorten is 

op de kaarten niet het waargenomen aantal individuen weergegeven, aangezien dit niet exact 

te bepalen is doordat de soorten in geschatte aantallen binnen aantalsklassen zijn gekarteerd. Op 

de kaarten zijn alle gekarteerde soorten weergegeven, dus zowel de SNL doelsoorten als de 

overige gekarteerde soorten. 
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3.2 Vegetatiekartering 
 

3.2.1 Veldwerk 
 

De vegetatiekartering is uitgevoerd in beheertypen N05.01, N06.05, N14.01 en N14.03. Voor de 

vegetatiekarteringen is het gebied in de periode mei t/m september meerdere malen bezocht. 

Het veldwerk is gedaan door Erik Simons en Iris Niemeijer, twee vegetatiedeskundigen met ruime 

ervaring op het gebied van het uitvoeren van vegetatiekarteringen. 

 

De vlakdekkende kartering is uitgevoerd op schaal 1:5.000. Het kleinste kaartvlak is 0,5 x 0,5 cm², 

dit komt in het veld overeen met een oppervlak van 25 x 25 m². Bij een vegetatietype wordt 

gesproken van een ‘type’ als de soortensamenstelling en/of de structuur relatief sterk afwijkt van 

een ander type. Daarnaast is er sprake van een ‘vorm’ als de afwijking met een ander type gering 

is. Het oppervlak van het proefvlak in lage begroeiingen als grasvegetatie, droge en natte heide, 

moerasvegetatie, kapvlakte en dergelijke, is 4m², voor struweel en bos is de grootte16 m². Naast 

de soortensamenstelling worden ook gegevens over de vegetatiestructuur genoteerd, zoals 

hoogte en bedekking van de vegetatielagen. Elke vegetatieopname wordt met GPS-apparatuur 

ingemeten met een nauwkeurigheid van 3-6 m. 

 

In principe wordt aan elk vlak maar één vegetatietype toegekend. Vaak komt echter een mozaïek 

van vegetatietypen voor of zijn de vegetatievlakken smaller of kleiner dan het 

minimumoppervlak. In dat geval zijn de vegetatietypen gekarteerd als een complex. Een 

vegetatiecomplex bestaat uit twee of meer duidelijk te onderscheiden vegetatietypen. Bij 

notering van vegetaties in een complex werd de volgende klassenindeling aangehouden: 1-10%, 

11-20%, 21-30%, 31-40%, 41-50%, 51-60%, 62-70%, 71-80%, 81-90% en 90-100%. 

 

3.2.2 Interpretatie en uitwerking 
 

In Nederland geldt het overzicht van de plantengemeenschappen in “De vegetatie van 

Nederland” (Schaminée et. al., 1999) als de standaard voor de beschrijving van 

plantengemeenschappen. In 2017 vond de langverwachte revisie plaats van de Vegetatie van 

Nederland; de rVvN. Deze herziene classificatie is ook in Synbiosys doorgevoerd en wordt in dit 

rapport ook aangehouden. 

 

Voor iedere vegetatiekartering wordt een lokale typologie opgesteld. Deze typologie is volledig 

toegesneden op het onderzochte gebied. Veel typen passen goed in de typologie van de rVvN, 

maar er komen ook typen voor die niet in de (romp)gemeenschappen van de rVvN passen. In alle 

gevallen krijgen de typen hun eigen, lokale code. In de beschrijving van de typen is voor de typen 

waarvoor dat mogelijk was een vertaling opgenomen naar het best passende rVvN type.  De 

typologie van Staatsbosbeheer, zoals beschreven in de Staatsbosbeheercatalogus, wijkt op 

onderdelen af van de typologie van de Vegetatie van Nederland. Ze is speciaal ontwikkeld voor 
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de beheerpraktijk van Staatsbosbeheer. Voor dit onderzoek is geen gebruik meer gemaakt van 

deze typologie. 

 

Ter onderbouwing van de lokale vegetatietypologie zijn vegetatieopnames gemaakt. Deze 

dienen ter afgrenzing of herbeoordeling achteraf. Per vegetatietype is minstens één opname 

gemaakt. Er is een klein aantal typen gekarteerd waarvan geen opnamen zijn gemaakt, dit betreft 

de ‘overige typen’ (water, kale grond) waarin vegetatie ontbreekt. De vegetatieopnamen zijn 

gemaakt volgens de methode van de Frans – Zwitserse school. Deze methode gaat uit van 

opnamen die gemaakt worden in een min of meer homogene vegetatie, waarbij de volledige 

soortensamenstelling wordt genoteerd. Abundantie (aantal exemplaren) en bedekking worden 

geschat volgens de aangepaste schaal van Braun-Blanquet (Barkman, Doing & Segall). 

 

De vegetatiekartering is in dit rapport uitgewerkt naar een vereenvoudigde vegetatiekaart, 

waarop de vegetatietypen zijn weergegevens conform de typologie van de rVvN tot op 

associatie-niveau of in het geval van rompgemeenschappen tot op het niveau van het 

betreffende verbond. De resultaten zijn beschreven aan de hand van deze kaart. In de digitale 

gegevens is de vegetatiekartering verder uitgewerkt op basis van de meer gedetailleerde lokale 

typologie.   

 

3.3 Het weer in het veldseizoen 2021 
 

Het weer kan van invloed zijn op de zang- en baltsintensiteit van vogels en met name op de 

activiteit van insecten. Het weer is gedurende het seizoen van invloed op het verloop van het 

broedseizoen in zijn geheel en op het moment en de duur van actieve periodes en daarmee de 

trefkans van verschillende soorten insecten. Daarnaast heeft het weer tijdens een telling invloed 

op de waarneembaarheid van de aanwezige soorten voor de onderzoeker. Met name harde wind 

en neerslag zijn ongunstig. Daarnaast zijn lage temperaturen ook niet bevorderlijk voor de 

(zang)activiteit. 

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren, was er in Nederland in 2021 sprake van een vrij koel en nat 

telseizoen. Met een gemiddelde temperatuur van 8,1 °C ten opzichte van het langjarige 

gemiddelde van 9,9 °C was het voorjaar koud. Het begin van het telseizoen voor broedvogels in 

de tweede helft van maart werd gekenmerkt door licht wisselvallig weer met nog normale 

temperaturen en enkele maartse buien. Eind maart werd het weer nog even zonnig en warm, 

maar dit kende geen voortzetting in april. April was een koude maand. Vanaf 5 april vielen er 

talrijke sneeuw- en hagelbuien, in de kustgebieden soms met zware windstoten. Vanaf 13 april 

werd het geleidelijk droger en iets minder koud. De maand eindigde weer nat en koud, met 

maxima rond de 10 °C. Ook mei kende een koud begin met zonnig en meest droog weer en in 

de nachten plaatselijk lichte vorst. Van 3 t/m 5 mei bracht een actieve depressie boven de 

Noordzee nat en onstuimig weer met vooral op 4 mei veel wind. Een noordwestelijke stroming 

zorgde daarna voor winterse buien en temperaturen ruim onder normaal. Pas tijdens de laatste 

dagen van de maand stabiliseerde het weer en kwam het bij weinig wind en veel zon nog tot 

enkele warme dagen. 
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In de zomerperiode herstelde de temperatuur zich naar normale waarden van rond de 17,5 °C. 

De zomer was wel minder zonnig dan normaal en aan de natte kant. Juni was met 18,2 °C tegen 

normaal 16,2 °C de warmste junimaand sinds 1901. Tot en met 18 juni was het warm tot heet 

zomerweer. Hierna werd het wisselvallig met nog slechts enkele zomerse dagen. Augustus was 

met gemiddeld 16,9 °C tegen 17,9 °C normaal duidelijk koeler dan normaal. Ook nu was het 

zelden echt koel, maar warm zomerweer ontbrak. Met landelijk gemiddeld 244 mm neerslag 

tegen normaal 224 mm was de zomer aan de natte kant. Het onderzoeksgebied behoorde echter 

met 172 mm tot één van de droogste plekken van Nederland. Afgezien van lokaal zware 

onweersbuien met flink wat regen van 3 tot en met 5 juni was het tot en met de 17e droog. 

Onweersbuien met plaatselijk grote hagel en zware windstoten maakten op 18 juni een einde 

aan de warmte. Gedurende de maand juli zette de wisselvalligheid zich voort. Augustus was met 

gemiddeld 71 mm (normaal 83 mm) aan de droge kant. Het wisselvallige weer hield aan in de 

hele maand augustus en daarna tot aan het einde van de onderzoeksperiode.  
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4 Resultaten 
 

De resultaten voor de verschillende beheertypen worden voor elk van de deelgebieden 

afzonderlijk besproken per soortgroep in dit hoofdstuk. Alle waargenomen SNL doelsoorten en 

op verzoek van de opdrachtgever extra gekarteerde soorten worden genoemd. Een overzicht van 

alle vastgestelde soorten is voor elk deelgebied eveneens weergegeven in een tabel. In deze 

tabel is voor broedvogels het aantal territoria vermeld, voor insecten het waargenomen aantal 

individuen en voor planten het aantal gevonden groeiplaatsen. De resultaten zijn tevens 

weergegeven op de kaarten in de bijlage. Op deze kaarten zijn alle waargenomen en 

geregistreerde soorten weergegeven. Tijdens de kartering zijn, aanvullend op de SNL doelsoorten 

en de op verzoek van de opdrachtgever gekarteerde soorten, ook enkele soorten gekarteerd die 

gezien de kwaliteit en ontwikkeling van de beheertypen van belang zouden kunnen zijn, deze 

zijn tevens weergegeven op de kaarten. Op de kaarten is bij vlinders en sprinkhanen de stip op 

de kaart de daadwerkelijk waargenomen locatie. Bij vogels is door autoclustering In Avimap 

automatisch het midden van het geïnterpreteerde territorium gekozen, tenzij de exacte 

nestplaats bekend was. In dat geval is de stip op de exacte nestplaats gezet.  

 

4.1 Mattemburgh 
 

In het deelgebied Mattemburgh zijn broedvogels, dagvlinders, libellen en planten gekarteerd. 

Daarnaast is ook een structuurkartering en een vegetatiekartering uitgevoerd. 

 
Broedvogels (51 soorten) Territoria  Planten (54 soorten) Groeiplaatsen 
Appelvink 28  Aardaker 5 
Blauwborst 11  Aardbeiklaver 58 
Bonte vliegenvanger 70  Behaarde Boterbloem 1 
Boomklever 64  Bijenorchis 3 
Boomkruiper 103  Bosbies 24 
Boompieper 14  Dalkruid 30 
Bosrietzanger 5  Dubbelloof 4 
Braamsluiper 1  Dwergmispel  1 
Buizerd 3  Dwergzegge 1 
Cetti’s zanger 7  Echte Koekoeksbloem 5 
Dodaars 6  Fraai Duizendguldenkruid 36 
Gekraagde roodstaart 3  Franse Boekweit (RL) 5 
Goudvink 3  Gele Morgenster  3 
Grasmus 13  Gevleugeld Hertshooi 7 
Graspieper 5  Gewone Brunel 151 
Grauwe gans 17  Gewone Salomonszegel 77 
Grauwe vliegenvanger 23  Gewone Veldbies 49 
Groene specht 6  Haagbeuk 5 

Groenling 3  Hazenpootje 3 
Grote bonte specht 81  Hengel 8 
Grote canadese gans 4  Herfstbitterling 2 
Grote lijster 5  Hertshoornweegbree 2 
Havik 3  Japanse Duizendknoop 7 
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Kievit 2  Kamgras 351 
Kleine bonte specht 7  Kattendoorn 12 
Kleine plevier 1  Klein Vogelpootje 113 
Kneu 3  Kleine Maagdenpalm 3 
Knobbelzwaan 1  Kleine Majer 4 
Koekoek 1  Knoopkruid 12 
Krakeend 3  Koningsvaren 1 
Kuifeend 1  Kruisdistel 10 
Kuifmees 25  Kussentjesmos 13 
Middelste bonte specht 7  Laurierkers 3 
Putter 1  Lelietje-van-dalen 76 
Rietgors  12  Lidsteng 3 
Rietzanger 16  Lievevrouwebedstro 4 
Roodborsttapuit 2  Moerashertshooi 8 
Rosse stekelstaart 1  Moeraswespenorchis 8 
Sijs 1  Moerasstruisgras 1 
Snor 2  Muizenoor 6 
Sperwer 1  Polei 6 
Sprinkhaanzanger 3  Reuzenbalsemien 1 
Tureluur 1  Rietorchis  47 
Vuurgoudhaan 10  Rode Waterereprijs 26 
Waterral 3  Ruwe Bies 4 
Wespendief 1  Slijkgroen 8 
Wintertaling 1  Sneeuwbes 1 
Zanglijster  47  Stinkende Ballote 8 
Zeearend 1  Struikhei 3 
Zwarte mees 11  Veelstengelige Waterbies 5 
Zwarte specht 4  Waterpostelein 20 
Totaal 647  Zeegroene Rus 91 

   Zwarte zegge 1 

     
   Dagvlinders (8 soorten)  Aantal 

Libellen (5 soorten) Aantal  Bruin Blauwtje 37 
Bruine Winterjuffer 6  Bruin Zandoogje 889 

Glassnijder 24  Geelsprietdikkopje (RL) 1 
Koraaljuffer 76  Groot Dikkopje 5 
Tengere Pantserjuffer 15  Hooibeestje 295 
Vroege Glazenmaker 10  Kleine Vuurvlinder 70 

   Koninginnenpage 2 
Sprinkhanen (1 soort) Aantal  Zwartsprietdikkopje 175 
Moerassprinkhaan 5    

 
Tabel 3. In het deelgebied waargenomen SNL doelsoorten, op verzoek van de opdrachtgever 
aanvullend gekarteerde soorten (blauw) en aangetroffen exoten (oranje)  
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4.1.1 Broedvogels 
 

In totaal zijn in Mattemburgh 647 territoria vastgesteld, verdeeld over 51 soorten broedvogels. 

De talrijkste soorten zijn boomkruiper, grote bonte specht, bonte vliegenvanger en boomklever. 

Onder de vastgestelde soorten uit de BMP-B + lijst zijn 17 soorten die kwalificeren voor minstens 

één van de aanwezige beheertypen in het deelgebied.  

 

Binnen het beheertype N05.01 Moeras zijn SNL doelsoorten blauwborst, rietzanger en waterral 

vastgesteld. Waterral was met 3 territoria aanwezig, terwijl het beheertype een zeer beperkte 

oppervlakte heeft. Ook Cetti’s zanger en dodaars werden hier als broedvogel vastgesteld. Andere 

SNL doelsoorten van moeras, die elders in het deelgebied werden vastgesteld zijn snor en 

sprinkhaanzanger. 

 

In het beheertype N12.05 Kruiden- en faunarijke akker werden geen SNL doelsoorten vastgesteld 

als broedvogel. Dit beheertype beslaat minder dan 1 hectare in het deelgebied. Graspieper was 

wel aanwezig als broedvogel in de graslanden in dit deelgebied.  

 

Bijna drie kwart van het deelgebied bestaat uit bos. Het grootste deel van dit bos heeft het 

beheertype N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos. Er werden 9 SNL doelsoorten als broedvogel 

vastgesteld binnen dit beheertype, waaronder wespendief, zwarte specht en alle 7 territoria van 

middelste bonte specht. In het beheertype N16.03 Droog bos met productie werd 1 SNL 

doelsoort vastgesteld en in N17.03 Park- stinzenbos werden 2 SNL doelsoorten vastgesteld.  Deze 

beide bostypen beslaan een zeer beperkte oppervlakte. 

 

Omdat grote delen van het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland in het deelgebied 

bestaat uit ruigte of een moerasbegroeiing, zijn ook in deze delen de broedvogels gekarteerd. Dit 

leverde enkele SNL doelsoorten van N05.01 Moeras op, namelijk sprinkhaanzanger, snor en 

rietzanger. Er werden in deze delen vooral SNL doelsoorten van N12.06 Ruigteveld vastgesteld als 

broedvogel, in totaal ging het om 6 soorten. Ook graspieper en tureluur waren aanwezig als 

broedvogel in het grasland. 

 

De twee vennetjes in het gebied hebben het beheertype N06.05 Zwakgebufferd ven, waarvoor 

broedvogels niet als kwalificerende soortgroep geldt. Hier werden wel dodaars en wintertaling 

vastgesteld als broedvogel. Tevens is een territorium van wespendief vastgesteld. 

 

Bijzonder is ook de aanwezigheid van een territorium van zeearend. In het vroege voorjaar was 

een paar zeearenden aanwezig in dit deelgebied en werd een nest gebouwd. In de daarop 

volgende periode is het vrouwtje echter niet meer gezien en ook zijn geen uitgevlogen jongen 

waargenomen. Mogelijk heeft een broedpoging wel plaatsgevonden, maar deze was dus helaas 

niet succesvol. 

 

Bij het plasje helemaal in het noorden van het deelgebied tenslotte was er een territorium van 

rosse stekelstaart, een invasieve exoot. Hier werden 5 bijna vliegvlugge pullen waargenomen. 
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Afbeelding 6: Wespendief boven deelgebied Mattemburgh. (Foto: B. Verhoeven | Ecoresult 
B.V.) 

4.1.2 Dagvlinders 
 

 
Afbeelding 7: Grote vos in deelgebied Mattemburgh. (Foto: B. Verhoeven | Ecoresult B.V.) 

In totaal zijn in dit deelgebied 8 vlindersoorten waargenomen die gelden als SNL doelsoort. 

Daaronder waren 6 kwalificerende soorten die zijn waargenomen binnen het beheertype N12.02 

Kruiden- en faunarijk grasland, het enige beheertype in dit deelgebied waarvoor SNL doelsoorten 

zijn aangewezen. Het gaat om bruin blauwtje, bruin zandoogje, geelsprietdikkopje (RL), groot 
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dikkopje, hooibeestje en zwartsprietdikkopje. Groot dikkopje en geelsprietdikkopje waren 

zeldzaam, de overige soorten kwamen wijdverbreid voor. Van geelsprietdikkopje werd één 

exemplaar gevonden in het grasland nabij de Antwerpsestraatweg. Behalve de kwalificerende 

soorten kwamen ook kleine vuurvlinder, oranje zandoogje en icarusblauwtje vrij algemeen voor. 

Ook eikenpage en grote vos zijn waargenomen en er waren twee waarnemingen van 

koninginnepage in de graslanden ten westen van de spoorlijn.  

 

4.1.3 Libellen 
 

In totaal zijn in dit deelgebied 5 libellensoorten gekarteerd die gelden als SNL doelsoort. Binnen 

het beheertype N05.01 Moeras zijn twee kwalificerende soorten vastgesteld, namelijk glassnijder 

en vroege glazenmaker. Deze soorten waren maar in een klein deel van het beheertype aanwezig. 

Een groter aantal werd gevonden in de moerassige delen van het grasland in dit deelgebied. 

Binnen het moeras werd ook koraaljuffer gevonden. 

 

Binnen het beheertype N06.05 Zwakgebufferd ven werden eveneens twee kwalificerende 

soorten vastgesteld, namelijk koraaljuffer en tengere pantserjuffer. Drie andere voor dit 

beheertype kwalificerende soorten, namelijk bruine winterjuffer, glassnijder en vroege 

glazenmaker werden in moerassige delen van het grasland vastgesteld.  In de graslanden werden 

ook enkele exemplaren waargenomen van gaffelwaterjuffer en zuidelijke keizerlibel. 

 

 
Afbeelding 8: Eén van de waargenomen koraaljuffers. (Foto: B. Verhoeven | Ecoresult B.V.) 
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4.1.4 Sprinkhanen 
 

In dit deelgebied bevinden zich geen beheertypen waarvoor sprinkhanen als kwalificerende 

soortgroep is aangewezen. In het gebied werd wel de SNL doelsoort moerassprinkhaan 

waargenomen. In totaal 5 exemplaren werden gevonden in moeras en grasland in het noorden 

van het deelgebied. 

 

4.1.5 Flora 
 

In het deelgebied Mattemburgh zijn in totaal 44 SNL doelsoorten gevonden. Van deze soorten 

zijn er 27 die kwalificeren voor één van de aanwezige beheertypen in het deelgebied.  

 

Binnen de kleine oppervlakte met beheertype N05.01 Moeras werden de kwalificerende soorten 

rietorchis en ruwe bies waargenomen. Twee andere voor dit beheertype kwalificerende soorten, 

lidsteng en gevleugeld hertshooi, werden in moerassige delen van het grasland gevonden. 

 

Moerashertshooi en veelstengelige waterbies waren de twee kwalificerende soorten die werden 

waargenomen binnen het beheertype N06.05 Zwakgebufferd Ven. Andere SNL doelsoorten bij 

deze vennen waren zwarte zegge, moerasstruisgras en koningsvaren. Waterpostelein, ook een 

kwalificerende soort voor dit beheertype werd vooral gevonden in het beheertype N05.01 

Moeras. 

 

Binnen het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland werden 7 kwalificerende soorten 

gevonden. Gewone brunel, kamgras en klein vogelpootje komen in een groot deel van de 

graslanden wijdverbreid voor. Het totaal aantal SNL doelsoorten dat in dit beheertype werd 

gevonden was niet minder dan 27. Van de gevonden SNL doelsoorten zijn er 8 die gelden als 

kwalificerende soort voor N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland. Hiervan waren fraai 

duizendguldenkruid, rode waterereprijs en zeegroene rus vrij talrijk aanwezig in de graslanden in 

het noorden van dit deelgebied. 

 

Franse boekweit (RL) was de enige kwalificerende soort die werd vastgesteld binnen de kleine 

oppervlakte van het beheertype N12.05 Kruiden- en faunarijke akker. Deze soort was aanwezig 

op de akkerpercelen bij de Kraaijenberg. Andere voor dit beheertype kwalificerende soorten, 

aardaker en behaarde botenbloem, werden gevonden in het grasland. 

 

Binnen het beheertype N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos waren vijf voor dit beheertype 

kwalificerende soorten aanwezig. Dalkruid, gewone salomonszegel en lelietje-van-dalen waren 

algemeen aanwezig in delen van het bos in dit deelgebied. Langs bosranden werden enkele 

soorten gevonden die gelden als SNL doelsoort voor open beheertypen, zoals gewone brunel, 

hazenpootje, klein vogelpootje en struikhei.  
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Afbeelding 9: Dalkruid was talrijk aanwezig in de bossen. (Foto: B. Verhoeven | Ecoresult B.V.) 

In het deelgebied werd ook een aantal exoten aangetroffen, waaronder de invasieve soorten 

reuzenbalsemien en Japanse duizendknoop, welke ook worden vermeld op de lijsten van de 

NVWA. Van de Japanse duizendknoop zijn 7 groeiplaatsen gevonden in het bos nabij landgoed 

Mattemburgh en van de reuzenbalsemien is een groeiplaats gevonden aan de Vossenweg.  

 

4.1.6 Overige waarnemingen 
 

Aan de oostelijke rand van het bosgebied was er een waarneming van bunzing.  

 

4.1.7 Structuur 
 

In deelgebied Mattemburgh is een structuurkartering uitgevoerd in de beheertypen N05.01 

Moeras, N06.05 Zwakgebufferd ven, N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en N16.03 Droog bos 

met productie. De structuurkartering is conform SNL ook vereist in het beheertype N15.02 

Dennen-, eiken- en beukenbos, maar de structuurkartering in dit beheertype maakte geen deel 

uit van deze onderzoeksopdracht. De resultaten van de structuurkartering zijn per beheertype 

weergegeven in tabel 4. 
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Tabel 4. Resultaten van de structuurkartering in deelgebied Mattemburgh 

 

De kwaliteit van de structuur van de vier delen met het beheertype N05.01 Moeras in het 

noordwestelijke deel van het deelgebied wordt over het geheel genomen beoordeeld als laag. 

Alleen het aandeel waterriet is voldoende, de overige structuurelementen worden negatief 

beoordeeld. Grote delen zijn dichtgegroeid met struweel. Het aandeel water in het moeras zou 

wel als hoger beoordeeld worden wanneer het aangrenzende water meegerekend zou worden. 

Het beheertype grenst meestal aan het water, alleen in het meest zuidelijke gedeelte niet. 

 

De kwaliteit van de structuur van het beheertype N06.05 Zwakgebufferd ven wordt beoordeeld 

als laag. De beoordeling is voor de twee vennen gelijk, maar de vennen verschillen wel van elkaar. 

Het noordelijke ven is een waterplas omringd met struweel, het andere is dichtgegroeid met 

vegetatie.  Beide zijn volledig omsloten door bos en voldoen aan geen van de 

structuurparameters. 

 

Over het geheel genomen wordt de kwaliteit van de structuur van het beheertype N12.02 

Kruiden- en faunarijk grasland beoordeeld als laag. De graslanden voldoen aan geen van de 

structuurparameters. In een deel van de graslanden is echter wel water aanwezig in de vorm van 

poelen of watervoerende laagtes. Enkele natte delen van het grasland in het noorden van het 

deelgebied zijn ook begroeid met een moerasbegroeiing en struweel in plaats van grasland. Het 

meest noordwestelijke graslandperceel bestaat deels uit bos. 

 

Het beheertype N16.03 Droog bos met productie bestaat uit enkele kleine bospercelen helemaal 

aan de westzijde en helemaal aan de oostzijde van het bosgebied in dit deelgebied. De kwaliteit 

van de structuur van deze percelen wordt over het geheel genomen beoordeeld als goed. Dat 
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geldt echter voornamelijk voor de westelijke percelen. Hier is het aandeel bos met een gelaagde 

structuur, oude bomen en dode bomen voldoende. In het kleinere oostelijke perceel is alleen de 

mate van gemengdheid en het aandeel aan Europese soorten voldoende. De kwaliteit van de 

structuur zou voor dit perceel apart uitkomen op matig.  

 

4.1.8 Vegetatie 
 

In het deelgebied Mattemburgh is een vegetatiekartering uitgevoerd in de beheertypen N05.01 

Moeras en N06.05 Zwakgebufferd ven. In bijlage 3 is een vereenvoudigde vegetatie kaart te 

vinden en een uitgebreid overzicht van de gekarteerde vegetatietypen (de lokale typen met een 

vertaling naar de typologie van de rVvN). De gekarteerde delen in dit deelgebied bestaat uit acht 

verschillende, kleine onderdelen: twee vennen in het zuidelijke deel van het deelgebied en zes 

terreinen, van elkaar gescheiden door water, met moeras in het noorden van het deelgebied. Ze 

worden hieronder van noord naar zuid beschreven. 

 

Het meest noordelijke gedeelte met moeras bestaat voornamelijk uit een soortenarme 

moerasbegroeiing van de Riet-associatie (r8Bb4) met vrijwel alleen riet. Dit moeras grens aan de 

ene kant aan een waterplas en aan de andere kant aan een gelijkvormige moerasbegroeiing, maar 

met het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijkgrasland. Aan de overzijde van de waterplas ligt 

het tweede gekarteerde deel met moeras. Dit bestaat voor de helft uit een gelijke begroeiing van 

soortenarm rietmoeras. Voor de helft is dit soortenarm grasland en wat struweel van grauwe wilg 

(r39Aa2). Verder zuidelijk ligt een moerasgebiedje rondom een kleine waterplas, met 

voornamelijk grauwe wilgenstruweel met veel duinriet. Weer verder zuidelijk ligt moeras aan 

weerszijden van een kreekrestant. Aan de noordzijde bestaat dit uit een afwisseling van grauwe 

wilgenstruweel (r39Aa2) met duinriet en nat grasland met veel zomprus. Het gedeelte aan de 

zuidzijde bestaat bijna geheel uit struweel met grauwe wilg (r39Aa2) en boswilg (r40Ba1). Het 

meest zuidelijke moerasgebiedje bestaat uit kaal zand met daaromheen een zilte 

pioniervegetatie met moerasdroogbloem en aan de buitenzijde een nat overstromingsgrasland 

met veel slanke waterbies.  

 

Het noordelijk gelegen vennetje is een waterplas met daaromheen voornamelijk grauwe 

wilgenstruweel (39Aa2). Er is een klein gedeelte met een soortenarme venvegetatie met veel 

moerashertshooi. Het zuidelijk gelegen vennetje is volledig bedekt met veel waterveenmos, 

knolrus en ook pitrus. De vegetatie wijst op verzuring en stikstofdepositie. 

 

4.2 Markiezaat 
 

In het deelgebied Markiezaat zijn broedvogels, dagvlinders, libellen en planten gekarteerd. 

Daarnaast is ook een structuurkartering en een vegetatiekartering uitgevoerd. Op het eiland 

Spuitkop is geen broedvogelkartering uitgevoerd, deze maakte geen deel uit van de 

onderzoeksopdracht.   
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Planten (91 soorten) Groeiplaatsen  Strandduizendguldenkruid 2 
Aardaker 7  Tandjesgras 9 
Aardbeiklaver 977  Vroege Haver 16 
Addertong 6  Watercrassula 139 
Amerikaanse Vogelkers 1  Waterpunge 288 
Bijenorchis 6  Wegedoorn 5 
Bosorchis / gevlekte orchis 3  Zandblauwtje 32 
Brede Orchis  1  Zeegroene Rus 54 
Buntgras 8  Zeegroene Zegge 1 
Donderkruid 16  Zeekraal  377 
Draadgentiaan (RL) 2  Zeerus 816 
Dunstaart 271  Zeeweegbree 2 
Dwergbloem (RL) 3  Zilt Torkruid (RL) 147 
Dwergviltkruid 5  Zilte Rus 2083 
Dwergzegge 37  Zilte Schijnspurrie 290 
Echt Duizendguldenkruid 1  Zilte Waterranonkel 85 
Fraai Duizendguldenkruid 587  Zilte Zegge 1228 
Geelhartje 23  Zilverhaver 16 
Gele Morgenster  85  Zomerbitterling 24 

Gerande Schijnspurrie 97  Zulte 376 
Gestreepte Klaver 2    
Gevlekt Hertshooi (RL) 5  Broedvogels (31 soorten) Territoria 
Gevleugeld Hertshooi 77  Baardman 3 
Gewone Agrimonie 25  Blauwborst 7 
Gewone Bermzegge 1  Boomkruiper  6 
Gewone Brunel 251  Boompieper 8 
Gewone eikvaren 3  Bosrietzanger  45 
Gewone Margriet 7  Braamsluiper 2 
Gewone Veldbies 19  Buizerd 3 
Goudhaver 19  Cetti’s zanger 20 
Goudknopje 339  Dodaars 1 
Grasklokje 5  Grasmus 49 
Graslathyrus 35  Graspieper 1 
Grote Keverorchis 106  Grauwe gans 17 
Hangende Zegge 1  Groene specht 2 
Hazenpootje 66  Groenling 1 
Herfstbitterling 74  Grote bonte specht  5 
Hertshoornweegbree 370  Havik 1 
IJzerhard 5  Kneu 3 
Kamgras 278  Koekoek 6 
Kattendoorn 10  Krakeend 1 
Klein Tasjeskruid 4  Nachtegaal 19 
Klein Vogelpootje 20  Putter 3 
Kleverige Ogentroost 20  Raaf 1 
Knoopkruid 26  Rietgors  22 
Knopig Doornzaad 69  Rietzanger 64 
Kruipwilg 102  Roerdomp 1 
Kruisdistel 43  Roodborsttapuit 4 
Kwelderzegge 108  Snor 1 
Lamsoor 51  Spotvogel 5 
Lidsteng 11  Sprinkhaanzanger 25 
Melkkruid 1727  Veldleeuwerik 3 
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Moerasandijvie 71  Zanglijster  21 
Moerasmelkdistel 85  Totaal 350 
Moeraswespenorchis 292    
Moerasvaren  1    
Moeraszoutgras 35  Dagvlinders (6 soorten) Aantal 
Muizenoor 51  Bruin Blauwtje 51 

Olijfwilg  1  Bruin Zandoogje 1442 
Poelruit 2  Groot Dikkopje 75 
Rietorchis  354  Hooibeestje 961 
Rimpelroos 1  Kleine Vuurvlinder 32 
Rode Ogentroost  5  Zwartsprietdikkopje 370 
Rode Waterereprijs 107    
Rond Wintergroen 35  Libellen (3 soorten)  Aantal 
Ruwe Bies 90  Glassnijder 4 
Schorrenzoutgras 106  Tengere Pantserjuffer 41 
Selderij 51  Vroege Glazenmaker 11 
Sierlijke Vetmuur 2    
Stekelbrem 4  Sprinkhanen (2 soorten) Aantal 
Stekende Bies (RL) 3  Moerassprinkhaan 4 
Stippelzegge 5  Veldkrekel 4 

 
Tabel 5. In het deelgebied waargenomen SNL doelsoorten, op verzoek van de opdrachtgever 
aanvullend gekarteerde soorten (blauw) en aangetroffen exoten (oranje)  

4.2.1 Broedvogels 
 

Van dit deelgebied is ongeveer 15% onderzocht op broedvogels. Het niet onderzochte deel 

bestaat voornamelijk uit grasland, waarvoor broedvogels niet geldt als kwalificerende soortgroep. 

In totaal zijn in het gekarteerde gebied 350 territoria vastgesteld, verdeeld over 31 soorten 

broedvogels. De talrijkste daarvan zijn rietzanger, grasmus en bosrietzanger. Ook van Cetti’s 

zanger, rietgors, nachtegaal en sprinkhaanzanger zijn opvallend hoge aantallen vastgesteld (met 

dichtheden van rond de 20 territoria per km2).  Onder de vastgestelde soorten uit de BMP-B + 

lijst zijn 11 soorten die kwalificeren voor minstens één van de aanwezige beheertypen in het 

deelgebied.  

 

Binnen het beheertype N05.01 Moeras zijn SNL doelsoorten baardman, blauwborst, rietzanger, 

snor en sprinkhaanzanger vastgesteld.  Een ander voor N05.01 Moeras kwalificerende soort, 

namelijk roerdomp had een territorium in het terrein met beheertype N14.01 Rivier- en 

beekbegeleidend bos. Over het geheel genomen kwamen in de beheertypen N05.01 Moeras en 

N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos vrijwel dezelfde soorten voor. Hieronder waren 

nachtegaal en blauwborst de enige twee soorten die (ook) gelden als kwalificerende soort voor 

N14.01 rivier- en beekbegeleidend bos. Onder de vastgestelde soorten in deze twee beheertypen 

waren ook meerdere SNL doelsoorten van N12.06 Ruigteveld en van verschillende andere 

bostypen. Enkele doelsoorten voor bostypen, zoals bijvoorbeeld groene specht, kwamen vaker 

voor in het terrein met beheertype N05.01 Moeras. Hieronder was ook een territorium van de raaf, 

maar deze soort had zijn nest gebouwd op een ongebruikelijke plaats, namelijk in een 

hoogspanningsmast. In totaal waren in de beheertypen N05.01 Moeras en N14.01 Rivier- en 
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beekbegeleidend bos samen niet minder dan 26 soorten die gelden als SNL doelsoort aanwezig 

als broedvogel. 

 

 
Afbeelding 10: Sprinkhaanzanger was opvallend talrijk. (Foto: B. Verhoeven | Ecoresult B.V.) 

 

 
Afbeelding 11: Raaf op het nest in een hoogspanningsmast in deelgebied Markiezaat. (Foto: 
B. Verhoeven | Ecoresult B.V.) 

Binnen het beheertype N12.05 Kruiden- en faunarijke akker waren geen kwalificerende soorten 

broedvogels aanwezig. Wel kwamen graspieper en veldleeuwerik voor als broedvogel in dit 

deelgebied. Het beheertype N14.03 Haagbeuken- en essenbos in dit deelgebied is niet 
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onderzocht op broedvogels in het kader van dit onderzoek. Binnen de beperkte oppervlakte met 

beheertype N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos is groene specht de enige kwalificerende soort 

die is vastgesteld. 

 

4.2.2 Dagvlinders 
 

In totaal zijn in dit deelgebied 6 vlindersoorten waargenomen die gelden als SNL doelsoort. 

Daaronder waren 5 kwalificerende soorten die zijn waargenomen binnen het beheertype N12.02 

Kruiden- en faunarijk grasland, het enige beheertype in dit deelgebied waarvoor SNL doelsoorten 

zijn aangewezen. Het gaat om bruin blauwtje, bruin zandoogje, groot dikkopje, hooibeestje en 

zwartsprietdikkopje. Bruin zandoogje, hooibeestje en ook zwartsprietdikkopje kwamen algemeen 

voor, de ander soorten waren verspreid in het gebied aanwezig. Behalve de kwalificerende 

soorten kwamen ook kleine vuurvlinder, oranje zandoogje en icarusblauwtje op veel plekken 

voor. Ook waren er enkele waarnemingen van oranje luzernevlinder in het oostelijke deel van het 

gebied.  

 

4.2.3 Libellen 
 

In totaal zijn in dit deelgebied 3 libellensoorten gekarteerd die gelden als SNL doelsoort, namelijk 

glassnijder, tengere pantserjuffer en vroege glazenmaker. Deze soorten werden alle drie in de 

graslanden vastgesteld op enkele plekken. Glassnijder en vroege glazenmaker waren de twee 

kwalificerende soorten die binnen het beheertype N05.01 Moeras werden gevonden. In de 

graslanden werden ook enkele exemplaren waargenomen van gaffelwaterjuffer, zwervende 

pantserjuffer, zuidelijke glazenmaker en zuidelijke keizerlibel. 

 

4.2.4 Sprinkhanen 
 

In dit deelgebied bevinden zich geen beheertypen waarvoor sprinkhanen als kwalificerende 

soortgroep is aangewezen. In het gebied werden wel de SNL doelsoorten moerassprinkhaan en 

veldkrekel waargenomen. Van de veldkrekel werden in een klein deel van het grasland in totaal 4 

exemplaren gevonden. Eveneens 4 exemplaren werden gevonden van de moerassprinkhaan, op 

2 plekken in grasland in het oostelijke deel van het gebied. Opvallend was de waarneming van 

een veenmol in de noordoosthoek van het deelgebied. 
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Afbeelding 12: Verrassend was de waarneming van een veenmol in het gebied. (Foto: B. 
Verhoeven | Ecoresult B.V.) 

 

4.2.5 Flora 
 

In het deelgebied Markiezaat zijn in totaal maar liefst 76 SNL doelsoorten gevonden. Van deze 

soorten zijn er echter maar 26 die kwalificeren voor één van de aanwezige beheertypen in het 

deelgebied. Behalve de SNL doelsoorten is er nog één Rode Lijstsoort van de categorieën 

uitgestorven t/m bedreigd gevonden, namelijk draadgentiaan.  

 

Binnen het terrein met beheertype N05.01 Moeras werden vijf kwalificerende soorten 

waargenomen, namelijk gevleugeld hertshooi, moerasmelkdistel, rietorchis, moerasvaren en 

selderij. Veel van de andere soorten die in het moeras werden gevonden werden ook in de 

graslanden in het gebied aangetroffen. Dat geldt ook voor een aantal soorten die als doelsoort 

gelden voor N05.01 Moeras, maar niet in dit beheertype werden gevonden, zoals lidsteng, 

poelruit, ruwe bies en zilt torkruid. 

 

Binnen het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland werden 5 kwalificerende soorten 

gevonden, waarvan alleen kamgras en gewone brunel in grote delen wijdverbreid voorkwamen. 

Het grootste deel van de graslanden met beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland was 

echter zeer soortenrijk. In totaal zijn in deze graslanden maar liefst 71 SNL doelsoorten van 

verschillende beheertypen gekarteerd, plus de rode lijssoort draadgentiaan. 
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Afbeelding 13: Draadgentiaan is in kleine aantallen aanwezig in De Duintjes. (Foto: B. 
Verhoeven | Ecoresult B.V.) 

Een groot deel van deze soorten betreft soorten die kenmerkend zijn voor een brak of zilt milieu. 

In deze graslanden zijn 13 soorten aangetroffen die kwalificeren voor het beheertype N09.01 

Schor of kwelder. Nog meer soorten, namelijk niet minder dan 22, zijn aangetroffen die 

kwalificeren voor het beheertype N12.04 Zilt- of overstromingsgrasland. Kenmerkende soorten 

voor vegetatietypen van een brak of zilt milieu, zoals aarbeiklaver, fraai duizendguldenkruid, 

melkkruid, zeerus en zilte zegge komen in deze graslanden bijna overal en massaal voor.  

 

 
Afbeelding 14: Vegetatie met Rode Lijst soort stekende bies in het deelgebied Markiezaat. 
(Foto: G. Tanis | Ecoresult B.V.) 

Opvallend is verder dat in een klein deel van het grasland in het zuidoosten van het gebied, in de 

Duintjes (beheervak MA10), een aantal soorten voorkomt, die kenmerkend zijn voor droger 
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terrein met een zandbodem, zoals buntgras, dwergbloem (RL), dwergviltkruid, hazenpootje, klein 

tasjeskruid, stekelbrem, tandjesgras, vroege haver, zilverhaver en zandblauwtje. Dit is ook de 

enige plek waar 4 SNL doelsoorten van N12.05 Kruiden- en faunarijke akker voorkomen. 

 

Grote keverorchis is de enige kwalificerende plantensoort die binnen het beheertype N14.01 

Rivier- en beekbegeleidend bos voorkomt. Wel waren hier verschillende soorten van een open, 

nat milieu aanwezig, zoals moeraswespenorchis, rietorchis, moerasmelkdistel en waterpunge. En 

soorten van een zilt milieu zoals die ook in de graslanden voorkomen, waaronder herfstbitterling, 

melkkruid, zilte zegge en zilte rus. Binnen de andere twee bostypen, N14.03 Haagbeuken- en 

essenbos en N15.02 Dennen-, eiken en beukenbos, werden geen kwalificerende plantensoorten 

gevonden. 

 

In het deelgebied werd ook een aantal exoten aangetroffen. Vooral goudknopje kwam veel voor 

in de graslanden, met name in de oeverzone van het Markiezaatmeer. Hetzelfde geldt voor 

watercrassula, een invasieve exoot genoemd op de lijsten van de NVWA. Van rimpelroos, 

eveneens een invasieve exoot genoemd op de lijsten van de NVWA, werd een groeiplaats 

gevonden in de Duintjes (beheervak MA10). 

 

4.2.6 Overige waarnemingen 
 

In het meest zuidwestelijke deel van de graslanden was een viertal waarnemingen van 

levendbarende hagedis. 

 

4.2.7 Structuur 
 

In het deelgebied Markiezaat is een structuurkartering uitgevoerd in de beheertypen N05.01 

Moeras, N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, N14.03 Haagbeuken- en essenbos en N15.02 

Dennen-, eiken- en beukenbos. De structuurkartering is conform SNL ook vereist in het bostype 

N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos, maar de structuurkartering in dit beheertype maakte 

geen deel uit van deze onderzoeksopdracht. De resultaten van de structuurkartering zijn per 

beheertype weergegeven in Tabel 6. 

 

De kwaliteit van de structuur van het beheertype N05.01 Moeras is over het geheel genomen 

beoordeeld als laag. Het aandeel waterriet is allen in het oostelijke moerasgedeelte ruim 

voldoende. Het aandeel met een open moerasbegroeiing is in dat gedeelte aan de hoge kant, in 

de overige delen te laag. De grotere oppervlakte met dit beheertype ten westen van het 

Markiezaatmeer bestaat voor een groot deel uit een vochtige tot droge ruigte met veel bomen 

en struweel. De kleine oppervlakte moeras aan de noordzijde van het Markiezaatmeer is eigenlijk 

een grasland. Hier is wel een goed ontwikkelde rietkraag met waterriet aanwezig in de oeverzone 

van het Markiezaatmeer.  

 

De kwaliteit van de structuur van het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland in dit 

deelgebied wordt beoordeeld als matig. Alleen het aandeel struweel wordt over het geheel 
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genomen positief beoordeeld. In het grasland zijn geen sloten aanwezig, maar in grote delen is 

wel water te vinden in de vorm van watervoerende kreekrestanten. Op het eiland Spuitkop, in het 

westelijke en centrale deel van het grasland (beheervak MA6) en in het meest oostelijke deel 

(beheervak MA10) is het aandeel opgaande begroeiing te hoog, delen zijn hier geheel 

dichtgegroeid met struweel en bosopslag. De open graslanden hebben wel een afwisselende 

structuur, met een afwisseling van grazige en ruigere delen.  

 

De kwaliteit van de structuur van het beheertype N14.03 Haagbeuken- en essenbos, op het eiland 

Spuitkop, wordt beoordeeld als midden. Het is een zeer open, jong loofbos in ontwikkeling. 

Grotendeels gaat het om struweel. Er is nog geen sprake van gelaagdheid of oude bomen.  

 

De kwaliteit van de bosstructuur op de kleine oppervlakte met het beheertype N15.02 Dennen-, 

eiken- en beukenbos, in het noordoosten van het deelgebied, wordt beoordeeld als matig. Het 

bos bestaat bijna geheel uit Europese boomsoorten, de gelaagdheid is voldoende en er zijn 

voldoende open plekken. Er zijn echter nauwelijks oude levende of dode bomen. 

 

 
Tabel 6. Resultaten van de structuurkartering in deelgebied Markiezaat 

 

4.2.8 Vegetatie 
 

In het deelgebied Markiezaat is een vegetatiekartering uitgevoerd in de beheertypen N05.01 

Moeras, N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos en N14.03 Haagbeuken- en essenbos. In bijlage 

3 is een vereenvoudigde vegetatie kaart te vinden en een uitgebreid overzicht van de 

gekarteerde vegetatietypen (de lokale typen met een vertaling naar de typologie van de rVvN). 

De gekarteerde delen in dit deelgebied bestaan grofweg uit vier terreinen. Grenzend aan 
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deelgebied Molenplaat gaat het om een klein stukje N05.01 Moeras, in het noordoosten gaat het 

om een wat groter terrein met N05.01 Moeras. Op het eiland Spuitkop gaat het om een min of 

meer aaneengesloten bosgebied met de beide bostypen en in het zuidwesten om een groter 

aaneengesloten gebied met beheertypen N05.01 Moeras en N14.01 Rivier- en beekbegeleidend 

bos.  

 

Het moerasje bij Molenplaat bestaat uit een brakwaterplasje met gebogen kransblad en 

daaromheen vooral een ruig, nat zilt grasland met veel melkkruid, zulte, zeerus en zilt torkruid en 

ook wat rietmoeras. 

 

Het grotere moerasgebied in het noordoosten bestaat uit een soortenarm rietmoeras (r8Bb4), 

aan de zuidzijde overgaand in een ruig, nat zilt grasland van de Associatie van Zilte rus (r27Ac1) 

met veel duinriet, kale jonker en watermunt. Aan de zuidelijke rand, groeit langs het water een 

struweel van grauwe wilg (r39Aa2) en boswilg (r40Ba1). 

 

Op het eiland Spuitkop bestaat de begroeiing binnen de beheertypen N14.01 Rivier- en 

beekbegeleidend bos en N14.03 Haagbeuken- en essenbos voor het grootste deel niet uit bos, 

maar uit een aaneengesloten hoge en ruige, droge graslandvegetatie met veel duinriet en ook 

zilte soorten als zilte zegge zilte rus of herfstbitterling. De vegetatie is eigenlijk meer te typeren 

als een ruigtevegetatie dan als een grasland. Een deel van het terrein is aan het dichtgroeien met 

een struweel met schietwilg en veel duinriet. Aan de oostzijde van het eiland bevindt zich in de 

oeverzone van het Markiezaatmeer een zilte pioniervegetatie van de Associatie van Kortarige 

zeekraal (r26Aa2). 

 

Het omvangrijke terrein in het westen en zuidwesten van dit deelgebied heeft de beheertypen 

N05.01 Moeras en N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos. Dit terrein bestaat geheel uit een 

aaneengesloten vegetatie van een grotendeels met een hoog struweel dichtgegroeide ruigte 

met riet, bramen, brandnetel, koninginnekruid, adelaarsvaren, heen en kleefkruid. De 

dichtgegroeide delen bestaan uit struwelen met boswilg (r40Ba1) of op de natste delen, bij de 

oeverzone van het Markiezaatmeer en langs kreken grauwe wilgenstruweel (r39Aa2). In sommige 

delen vormt zich een meer gesloten bos, met dominantie van ruwe berk. Ook zijn er delen met 

een ondergroei van adelaarsvaren tot wel vier meter hoog. In enkele soortenrijke delen is er een 

kruidlaag met rond wintergroen en brede wespenorchis. De nog open delen bestaan uit natte, 

vochtige en droge ruigtes met vooral de bovengenoemde soorten. Sommige delen, vooral in de 

zuidwesthoek van het deelgebied worden gedomineerd door adelaarsvaren. Aan de westzijde is 

de vegetatie het meest open met een droge, zeer ruige graslandvegetatie met duinriet, 

brandnetel en kleefkruid. Alleen in het gedeelte met beheertype N05.01 Moeras zijn een aantal 

kleine plekken met een soortenarme rietvegetatie (r8Bb4), vooral in de oeverzone van het 

Markiezaatmeer. Aangrenzend aan het beheertype, maar buiten die begrenzing is echter een 

grotere oppervlakte nat rietland aanwezig in deze oeverzone. De meest oostelijke strook van het 

beheertype N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos bestaat hoofzakelijk uit grauwe 

wilgenstruweel met ook een gedeelte ruig grasland met brandnetel, gewone berenklauw en 

fluitenkruid.  



 

Ecoresult B.V.  December 2021 46

4.3 Molenplaat 
 

In het deelgebied Molenplaat zijn broedvogels, dagvlinders, libellen en planten gekarteerd. 

Daarnaast is ook een structuurkartering en een vegetatiekartering uitgevoerd.   

 
Broedvogels (19 soorten) Territoria  Planten (38 soorten) Groeiplaatsen  
Baardman 1  Aardaker 2 
Blauwborst 3  Aardbeiklaver 151 
Boomkruiper 1  Bijenorchis 2 
Bosrietzanger 18  Blauw Walstro 3 
Bruine kiekendief 1  Dunstaart 2 
Cetti's zanger 3  Echt Duizendguldenkruid 19 
Grasmus 10  Fraai Duizendguldenkruid 26 
Graspieper 3  Gele Morgenster  10 
Groenling 2  Gevleugeld Hertshooi 1 
Kneu 7  Gewone Brunel 163 
Koekoek 1  Gewone Margriet 3 
Putter 2  Gewone Veldbies 3 
Rietgors 5  Goudknopje 32 
Rietzanger 17  Graslathyrus 4 
Roodborsttapuit 2  Hazenpootje 9 
Spotvogel 1  Herfstbitterling 64 
Sprinkhaanzanger 5  Hertshoornweegbree 125 
Veldleeuwerik 1  Kamgras 2 

Zanglijster 1  Kattendoorn 1 
Totaal 84  Kleverige Ogentroost 184 

   Knoopkruid 63 
Dagvlinders (7 soorten) Aantal  Melkkruid 48 
Bruin Blauwtje 138  Moerasmelkdistel 21 
Bruin Zandoogje 306  Moeraswespenorchis 17 
Groot Dikkopje 7  Olijfwilg 1 
Hooibeestje 171  Reuzenberenklauw 14 
Kleine Vuurvlinder 2  Rietorchis  22 
Koninginnenpage 1  Rode Ogentroost  49 
Zwartsprietdikkopje 44  Rode Waterereprijs 5 

   Vroege Haver 1 

   Zeegroene Zegge 5 

   Zeerus 2 

   Zilte Rus 34 

   Zilte Schijnspurrie 4 

  Zilte Waterranonkel 2 

 Zilte Zegge 130 

   Zomerbitterling 2 

   Zulte 4 
 

Tabel 7. In het deelgebied waargenomen SNL doelsoorten, op verzoek van de opdrachtgever 
aanvullend gekarteerde soorten (blauw) en aangetroffen exoten (oranje)  
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4.3.1 Broedvogels 
 

Binnen dit deelgebied zijn broedvogels alleen gekarteerd in de beheertypen N05.01 Moeras, 

N05.02 Gemaaid rietland en N12.06 Ruigteveld, met een totale oppervlakte van ongeveer 13 

hectare. Op deze beperkte oppervlakte zijn niet minder dan 84 territoria vastgesteld, verdeeld 

over 19 soorten broedvogels. De talrijkste daarvan zijn rietzanger, grasmus en bosrietzanger.  

Daarnaast waren ook blauwborst, Cetti’s zanger, kneu, rietgors en sprinkhaanzanger met 

meerdere broedparen aanwezig, wat voor deze soorten neerkomt op dichtheden van meer dan 

20 paar per km2. Ook waren er territoria van bruine kiekendief en braadman. Aanvullend op de 

kartering in de bovengenoemde beheertypen zijn in het grasland 3 territoria van graspieper en 1 

territorium van veldleeuwerik gevonden. Onder de vastgestelde soorten uit de BMP-B + lijst zijn 

12 soorten die kwalificeren voor minstens één van de aanwezige beheertypen in het deelgebied.  

 

 
Afbeelding 15: Baardman in deelgebied Molenplaat. (Foto: B. Verhoeven | Ecoresult B.V.) 

Binnen het beheertype N05.01 Moeras zijn 5 SNL doelsoorten vastgesteld, namelijk baardman, 

bruine kiekendief, blauwborst, rietzanger en sprinkhaanzanger.  Binnen het beheertype N05.02 

Gemaaid rietland (slechts 0,32 hectare groot) zijn SNL doelsoorten rietzanger en 

sprinkhaanzanger waargenomen. Binnen deze moerasbeheertypen waren ook SNL doelsoorten 

van N12.06 Ruigteveld aanwezig, namelijk bosrietzangers, grasmus, kneu, roodborsttapuit en 

spotvogel. Binnen het beheertype N12.06 Ruigteveld zelf waren deze soorten ook als broedvogel 

aanwezig, behalve spotvogel. Sprinkhaanzanger en putter komen daar nog bij als kwalificerende 

soorten voor dit beheertype. 
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4.3.2 Dagvlinders 
 

In totaal zijn in dit deelgebied 6 vlindersoorten waargenomen die gelden als SNL doelsoort. 

Daaronder waren 5 kwalificerende soorten die zijn waargenomen binnen het beheertype N12.02 

Kruiden- en faunarijk grasland, het enige beheertype in dit deelgebied waarvoor SNL doelsoorten 

zijn aangewezen. Het gaat om bruin blauwtje, bruin zandoogje, groot dikkopje, hooibeestje en 

zwartsprietdikkopje. Al deze soorten, behalve groot dikkopje zijn overal in het grasland 

waargenomen. Groot dikkopje was in lagere aantallen aanwezig. Behalve de kwalificerende 

soorten is ook kleine vuurvlinder op twee plaatsen waargenomen en koninginnepage op één 

plaats. Verder kwam ook icarusblauwtje op veel plekken voor.  

 

 
Afbeelding 16: Bruin blauwtjes was vrij talrijk aanwezig. (Foto: B. Verhoeven | Ecoresult B.V.) 

4.3.3 Libellen 
 

In het deelgebied Molenplaat zijn twee beheertypen waarvoor libellen gelden als kwalificerende 

soortgroep, namelijk N05.01 Moeras en N05.02 Gemaaid rietland. Er zijn tijdens het onderzoek 

echter geen libellen in dit deelgebied waargenomen. 

 

4.3.4 Sprinkhanen 
 

In dit deelgebied bevinden zich geen beheertypen waarvoor sprinkhanen als kwalificerende 

soortgroep is aangewezen. In het gebied werden ook geen SNL doelsoorten waargenomen. Er 

was alleen een waarneming van greppelsprinkhaan in een ruig gedeelte van het grasland. 
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4.3.5 Flora 
 

In het deelgebied Molenplaat zijn in totaal 31 SNL doelsoorten gevonden. Van deze soorten zijn 

er 22 die kwalificeren voor één van de aanwezige beheertypen in het deelgebied. Er zijn geen 

Rode Lijst soorten van de categorieën uitgestorven t/m bedreigd gevonden. 

 

Binnen het beheertype N05.01 Moeras is moerasmelkdistel de enige kwalificerende soort die is 

waargenomen. Binnen het beheertype N05.02 Gemaaid rietland waren geen SNL doelsoorten 

aanwezig. Voor deze moerasbeheertypen kwalificerende soorten als gevleugeld hertshooi, 

rietorchis en ook melkdistel waren aanwezig in de graslanden in dit deelgebied.  

 

Binnen het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland werden 4 kwalificerende soorten 

gevonden, namelijk gewone brunel, gewone margriet, kamgras en knoopkruid. Alleen gewone 

brunel was wijd verbreid in het grasland. Ook de graslanden in dit deelgebied waren echter zeer 

soortenrijk, vergelijkbaar met de graslanden in deelgebied Markiezaat. In totaal zijn in deze 

graslanden 30 SNL doelsoorten van verschillende beheertypen gekarteerd. Ook hier gaat het om 

een groot aantal soorten betreft die kenmerkend zijn voor een brak of zilt milieu, namelijk 13 

soorten die kwalificeren voor het beheertype N12,04 Zilt- of overstromingsgrasland. De soorten 

die kwalificeren voor 09.01 Schor of kwelder zijn er echter maar 5. Ook andere kenmerkende 

soorten voor vegetatietypen van een brak of zilt milieu, zoals aarbeiklaver, fraai 

duizendguldenkruid, melkkruid, zilte rus en zilte zegge komen in deze graslanden in flinke 

aantallen voor.  

 

In het deelgebied werden, binnen het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland ook drie 

exoten aangetroffen. Vooral goudknopje kwam veel voor in het centrale deel van het grasland. 

Van olijfwilg werd één groeiplaats vastgesteld. En van reuzenberenklauw, een invasieve exoot 

genoemd op de lijsten van de NVWA werden 10 groeiplaatsen gevonden en nog eens 4 net 

buiten de begrenzing van het onderzochte gebied. 

 

4.3.6 Structuur 
 

In dit deelgebied is een structuurkartering uitgevoerd in de beheertypen N05.01 Moeras en 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. De resultaten van de structuurkartering zijn per beheertype 

weergegeven in tabel 8. 

 

De kwaliteit van de structuur van het beheertype N05.01 Moeras wordt beoordeeld als laag, 

Alleen het aandeel aan open moerasvegetatie wordt positief beoordeeld. Het aandeel struweel 

en bomen is in het beheertype aan de hoge kant. Water en waterriet ontbreken. 

 

De kwaliteit van de structuur van het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland in dit 

deelgebied wordt beoordeeld als matig. Alleen het aandeel struweel wordt positief beoordeeld. 

Sloten zijn niet aanwezig in het grasland. 
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Structuurkartering Molenplaat 2021 Opp (ha) 5,99 94,34 

  Natuurtype N05.01 Moeras 
N12.02 Kruiden- en 
faunarijk grasland 

    Norm Score Norm Score 
Water % opp 5-20% 0%     
Krabbenscheervelden % opp >5% 0%     
Waterriet (riet met voeten in het water) % opp >5% 0%     
Riet, hoge zeggen en/of hoge biezen % opp 30-60% 25-40%     
Struweel en bosjes, incl. solitaire bomen % opp 5-10% 15-40%     
Hoog struweel, incl. braam-, gagel, en bremstruweel % opp     5-20% 0-30% 
Solitaire bomen en kleine bosjes (>5m) % opp     1-5% >5% 
Meter slootlengte/hectare m / ha     >100m 0m 
      Laag   Midden 

 
Tabel 8. Resultaten van de structuurkartering in deelgebied Molenplaat 

 

4.3.7 Vegetatie 
 

In het deelgebied Molenplaat is een vegetatiekartering uitgevoerd in het beheertype N05.01 

Moeras.  In bijlage 3 is een vereenvoudigde vegetatie kaart te vinden en een uitgebreid overzicht 

van de gekarteerde vegetatietypen (de lokale typen met een vertaling naar de typologie van de 

rVvN). 

 

In het westelijk deel met moeras is een droge, ruige graslandvegetatie aanwezig met ook zilte 

soorten als herfstbitterling, zilte zegge en zilte rus. De vegetatie is meer te typeren als een droge 

ruigte. Er zijn een paar kleine stukjes met soortenarm rietmoeras (r8Bb4). 

   

In het oostelijk deel met moeras bestaat de vegetatie voor het grootste deel uit een vochtige 

ruigte met brandnetel en kleefkruid. Een kleiner deel bestaat uit soortenarm rietland (r8Bb4) en 

wat struweel met grauwe wilg (r39Aa2). De vegetatie vorm min of meer een geheel met het 

aangrenzende terrein met beheertype N12.06 Ruigteveld. 

 

4.4 Lindonk 
 

In het deelgebied Lindonk zijn broedvogels, dagvlinders, libellen en planten gekarteerd. 

Daarnaast is ook een structuurkartering en een vegetatiekartering uitgevoerd.   

 
Broedvogels (24 soorten) Territoria  Kuifeend 1 
Appelvink 3  Kuifmees 5 
Blauwborst 4  Putter 2 
Boomklever 2  Rietgors 7 
Boomkruiper 10  Rietzanger 8 
Boompieper 1  Sprinkhaanzanger 2 
Bosrietzanger 6  Waterral 1 
Cetti’s zanger 3  Zanglijster 6 
Dodaars 1  Totaal 43 
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Grasmus 2    
Grauwe Gans 1  Planten (2 soorten) Groeiplaatsen  
Grauwe Vliegenvanger 1  Gewone Salomonszegel 2 
Grote bonte specht 7  Lelietje-van-dalen 1 
Kleine bonte specht 1    
Knobbelzwaan 1  Dagvlinders (1 soort) Aantal 
Koekoek 1  Bruin zandoogje 2 
Krakeend 1    

 
Tabel 9. In het deelgebied waargenomen SNL doelsoorten, op verzoek van de opdrachtgever 
aanvullend gekarteerde soorten (blauw) en aangetroffen exoten (oranje)  

4.4.1 Broedvogels 
 

In dit deelgebied zijn in totaal 77 territoria vastgesteld, verdeeld over 24 soorten broedvogels. De 

talrijkste soorten waren enerzijds bossoorten boomkruiper, grote bonte specht en zanglijster en 

anderzijds soorten van moeras, namelijk rietgors, rietzanger en bosrietzanger.  Onder de 

vastgestelde soorten uit de BMP-B + lijst zijn 7 soorten die kwalificeren voor minstens één van de 

aanwezige beheertypen in het deelgebied.  

 

Het beheertype N05.01 moeras betreft slechts 0,8 hectare, langs een waterplas. Op deze kleine 

oppervlakte werden toch 4 kwalificerende soorten gevonden als broedvogel, namelijk 

blauwborst, rietzanger, sprinkhaanzanger en waterral. Ook onder andere Cetti’s zanger en 

dodaars werden hier als broedvogel vastgesteld.  

 

 
Afbeelding 17: Blauwborst in deelgebied Lindonk. (Foto: B. Verhoeven | Ecoresult B.V.) 
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Het beheertype N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos betreft maar één bosperceel van 0,68 

hectare. Hier zijn geen kwalificerende soorten gevonden, broedvogels waren alleen putter en 

grasmus aan de bosrand. In het overige bos, met beheertype N16.03 Droog bos met productie, 

zijn 3 kwalificerende soorten gevonden als broedvogel, namelijk appelvink, boomklever en kleine 

bonte specht.  

 

4.4.2 Dagvlinders 
 

In totaal zijn in dit deelgebied is bruin zandoogje de enige waargenomen vlindersoort die geldt 

als SNL doelsoort. Deze soort is echter niet binnen het binnen het beheertype N12.02 Kruiden- 

en faunarijk grasland waargenomen, maar langs de bosrand van het N15.02 Dennen-, eiken- en 

beukenbos. Andere vlindersoorten zijn niet waargenomen tijdens het onderzoek in dit 

deelgebied. 

 

4.4.3 Libellen 
 

In het deelgebied Lindonk is N05.01 Moeras het beheertype waarvoor libellen gelden als 

kwalificerende soortgroep.  Er zijn tijdens het onderzoek in dit deelgebied echter geen libellen 

waargenomen. 

 

4.4.4 Sprinkhanen 
 

In dit deelgebied bevinden zich geen beheertypen waarvoor sprinkhanen als kwalificerende 

soortgroep is aangewezen. Er zijn ook geen sprinkhanen waargenomen.  

 

4.4.5 Flora 
 

In het deelgebied Lindonk zijn slechts twee SNL doelsoorten gevonden, namelijk gewone 

salomonszegel en Lelietje-van-Dalen. Enkele groeiplaatsen van beide soorten werden gevonden 

in het beheertpe N16.03 Droog bos met productie en niet in het beheertype N15.02 Dennen-, 

eiken- en beukenbos, waarvoor deze soorten gelden als kwalificerende soort. 

 

4.4.6 Structuur 
 

In het deelgebied Lindonk is een structuurkartering uitgevoerd in het beheertype N05.01 Moeras.  

Voor het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en voor de bostypen in het 

deelgebied is een structuurkartering conform SNL ook vereist, maar de structuurkartering in deze 

beheertypen maakte geen deel uit van deze onderzoeksopdracht. De resultaten van de 

structuurkartering zijn per beheertype weergegeven in tabel 10. De kwaliteit van de structuur van 

het moeras in het zuidwesten van dit deelgebied werd beoordeeld als laag. Alleen het aandeel 

opgaande begroeiing werd als positief beoordeeld. Water en waterriet waren afwezig. 

Aangrenzend aan het beheertype is echter wel open water met ook wat waterriet aanwezig. 
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Structuurkartering Lindonk 2021 Opp (ha) 0,80 

  Natuurtype N05.01 Moeras 

    Norm Score 
Water % opp 5-20% 0% 
Krabbenscheervelden % opp >5% 0% 
Waterriet (riet met voeten in het water) % opp >5% 0% 
Riet, hoge zeggen en/of hoge biezen % opp 30-60% 100% 
Struweel en bosjes, incl. solitaire bomen % opp 5-10% 5% 
      Laag 

 
Tabel 10. Resultaten van de structuurkartering in deelgebied Lindonk 

 

4.4.7 Vegetatie 
 

In het deelgebied Lindonk is een vegetatiekartering uitgevoerd in het beheertype N05.01 Moeras. 

In bijlage 3 is een vereenvoudigde vegetatie kaart te vinden en een uitgebreid overzicht van de 

gekarteerde vegetatietypen (de lokale typen met een vertaling naar de typologie van de rVvN). 

Het gaat om een strook met moerasvegetatie langs een kleine waterplas, welke bestaat uit een 

soortenarme rietvegetatie (r8Bb4). Helemaal aan de noordzijde is de vegetatie droger en verruigd. 

 

4.5 Hoogerwaardpolder 
 

In het deelgebied Hogerwaardpolder zijn dagvlinders en planten gekarteerd. Daarnaast is ook 

een structuurkartering uitgevoerd.   

 
Planten (25 soorten) Groeiplaatsen   Rode Waterereprijs 29 
Aardbeiklaver 6  Ruwe Bies 10 
Behaarde Boterbloem 18  Slijkgroen 6 
Bijenorchis 2  Watercrassula 21 
Dwergzegge 2  Waterpunge 4 
Fraai Duizendguldenkruid 33  Zeegroene Rus 61 
Gele Morgenster  2  Zeegroene Zegge 1 
Gewone Agrimonie 1  Zilte Rus 65 
Gewone Brunel 5  Zilte Waterranonkel 2 
Gewone Margriet 36  Zilte Zegge 86 
Goudknopje 5    
Herfstbitterling 15  Dagvlinders (4 soorten)  Aantal 
Kamgras 461  Bruin blauwtje 4 
Melkkruid 24  Bruin zandoogje 178 
Polei 46  Hooibeestje 139 
Rietorchis  1  Zwarsprietdikkopje 6 

 
Tabel 11. In het deelgebied waargenomen SNL doelsoorten, op verzoek van de opdrachtgever 
aanvullend gekarteerde soorten (blauw) en aangetroffen exoten (oranje)  
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4.5.1 Dagvlinders 
 

In totaal zijn in dit deelgebied 4 vlindersoorten waargenomen die gelden als SNL doelsoort, 

namelijk bruin blauwtje, bruin zandoogje, hooibeestje en zwartsprietdikkopje. Alle vier de soorten 

werden waargenomen in het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, waarvoor ze als 

kwalificerende soort zijn aangewezen. Bruin zandoogje en hooibeestje waren overal in het 

grasland aanwezig. De andere twee soorten waren minder algemeen. Ook is er een waarneming 

van oranje zandoogje genoteerd. 

 

4.5.2 Libellen 
 

In het deelgebied Hogerwaardpolder zijn geen beheertypen aanwezig waarvoor libellen gelden 

als kwalificerende soortgroep.  Er zijn tijdens het onderzoek in dit deelgebied ook geen libellen 

waargenomen. 

 

4.5.3 Sprinkhanen 
 

In dit deelgebied bevinden zich geen beheertypen waarvoor sprinkhanen als kwalificerende 

soortgroep is aangewezen. Er zijn ook geen SNL doelsoorten waargenomen. Wel is een 

waarneming van greppelsprinkhaan genoteerd aan de rand van het gebied. 

 

4.5.4 Flora 
 

In dit deelgebied zijn in totaal 22 SNL doelsoorten gevonden. Van deze soorten zijn er 14 die 

kwalificeren voor één van de aanwezige beheertypen in het deelgebied. Er zijn geen Rode Lijst 

soorten van de categorieën uitgestorven t/m bedreigd gevonden. 

 

Alle soorten zijn binnen het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland waargenomen. 

Ook de enige voor het beheertype N12.05 Kruiden- en faunarijke akker kwalificerende soort, 

namelijk behaarde boterbloem, is in het grasland aangetroffen. Onder de in het grasland 

aangetroffen soorten waren maar 4 kwalificerende soorten voor N12.02 Kruiden- en faunarijk 

grasland, namelijk gewone brunel, gewone margriet, kamgras en polei. Vooral kamgras en in 

mindere mate ook polei was wijd verbreid en algemeen. Vergelijkbaar met deelgebieden 

Markiezaat en Molenplaat, waren ook in dit deelgebied in het grasland veel soorten aanwezig die 

kenmerkend zijn voor een zilt milieu. Fraai duizendguldenkruid, herfstbitterling en zilte zegge zijn 

de enige kwalificerende soorten voor N09.01 Schor of Kwelder. Er waren echter 10 soorten 

aanwezig die kwalificeren voor N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland. Anders dan in de andere 

genoemde deelgebieden, conctreert het voorkomen van deze soorten zich in deelgebied 

Hogerwaardpolder rond de kreekrestanten die te midden van het grasland liggen. Alleen 

zeegroene rus komt overal voor in het meest oostelijke deel van het grasland. 
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Twee exoten zijn in het deelgebied gevonden, namelijk goudknopje en watercrassula. 

Watercrassula is een invasieve exoot die ook wordt genoemd op de lijsten van de NVWA. Beide 

soorten waren in het meest oostelijke deel van het grasland aanwezig. 

 

 
Afbeelding 18: Polei in de Hogerwaardpolder. (Foto: G. Tanis | Ecoresult B.V.) 

 

4.5.5 Structuur 
 

In het deelgebied Hogerwaardpolder is een structuurkartering uitgevoerd in het beheertype 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. De resultaten van de structuurkartering zijn per beheertype 

weergegeven in Tabel 12. 

 

Over het geheel genomen wordt de kwaliteit van de structuur van het beheertype N12.02 

Kruiden- en faunarijk grasland beoordeeld als matig. Er zijn geen sloten binnen het beheertype 

en de hoeveelheid struweel is laag. Wel is er een klein deel met solitaire bomen en bosjes, maar 

dit gedeelte bestaat eigenlijk meer uit een moerasbegroeiing dan uit grasland. Water is overigens 

wel aanwezig in het gebied, in de vorm van een aantal kreekrestanten, maar deze vallen buiten 

de begrenzing van het beheertype. 
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Structuurkartering Hogerwaardpolder 2021  Opp (ha) 60,68 

  Natuurtype N12.02 Kruiden- en 
faunarijk grasland 

    Norm Score 
Hoog struweel, incl. braam-, gagel, en bremstruweel % opp 5-20% <5% 
Solitaire bomen en kleine bosjes (>5m) % opp 1-5% >1% 
Meter slootlengte/hectare m / ha >100m 0m 
      Midden 

 
Tabel 12. Resultaten van de structuurkartering in deelgebied Hogerwaardpolder 
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5 Conclusies 
 

In dit hoofdstuk wordt per deelgebied een kwaliteitsbeoordeling beschreven conform de SNL-

methodiek, op basis van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken. Voor elk van de 

deelgebieden is in een tabel weergegeven welke kwalificerende soorten zijn aangetroffen in de 

verschillende beheertypen en is een kwaliteitsscore bepaald op basis van het aantal binnen een 

beheertype aangetroffen kwalificerende soorten. Doelsoorten van andere beheertypen dan 

welke in een deelgebied aanwezig zijn worden ook in de tabellen vermeld. In de tabellen is in 

groen aangegeven voor welk beheertype een soort als kwalificerende soort geldt conform de 

SNL-methodiek. Met een kruisje is aangegeven in welk beheertype de soort in het kader van dit 

onderzoek is aangetroffen. Wanneer een groot kruis is weergegeven betekent dit dat de soort op 

meer dan 15% van de oppervlakte van het beheertype voorkomt. Een klein kruis betekent dat de 

soort op minder dan 15% van de oppervlakte voorkomt.  

 

5.1 Mattemburgh 
 

Het deelgebied Mattemburgh bestaat uit twee veel van elkaar verschillende onderdelen. Het 

oostelijke deel is een omvangrijk bosgebied van landgoed Mattemburgh, aan weerszijden van 

de A58. Dit bosgebied heeft het beheertype N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos, met bij het 

landgoed een kleine oppervlakte N17.03 Park- en stinzenbos en aan de noordwestzijde en aan 

de oostzijde zijn er enkele kleine percelen N16.03 Droog bos met productie. In het bos liggen 

twee kleine waterplassen met beheertype N06.05 Zwakgebufferd ven. Dit gedeelte is gelegen op 

de arme zandgronden van de Brabantse Wal en op de overgang van deze gronden naar de 

zeekleigronden van het Markiezaat. Op deze overgang ligt een vochtig deel van het beheertype 

N12.02 Kruiden- en faunarijkgrasland van dit deelgebied, langs een voormalige kreekloop ‘de 

Blaffert’.  

 

Het westelijke gedeelte van het gebied, gelegen aan weerszijden van de spoorlijn die vanaf 

Bergen op Zoom naar het zuiden loopt, maakt min of meer deel uit van het gebied van de 

oeverlanden van het Markiezaatmeer. Het bestaat vooral in het noorden uit vochtige graslanden 

met beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. Deze graslanden zijn deels verruigd en 

bestaan aansluitend aan kleine delen met N05.01 Moeras ook uit een moerasbegroeiing. Ook op 

het wat hoger gelegen, zandige terrein de Kraaijenberg is N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

te vinden en een tweetal kleine percelen met N12.05 Kruiden- en faunarijke akker, alsmede een 

kleine oppervlakte N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos. 

 

De kwaliteit van het beheertype N05.01 Moeras in dit deelgebied wordt beoordeeld als midden. 

De oppervlakte van het moerasgebied is echter klein en verschillende delen zijn verspreid 

gelegen. De omvang van het beheertype is, wanneer de delen van het grasland met een 

moerasbegroeiing worden meegeteld, wel groter. Maar deze blijft beperkt waardoor geen groot 

aantal kwalificerende soorten verwacht kan worden. Het aantal kwalificerende soorten dat 

voorkomt is wel aan de hogere kant, namelijk 7. Maar slechts 3 ervan komen op meer dan 15% 
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van de oppervlakte voor. De kwaliteit van de structuur wordt beoordeeld als laag. Het moeras 

bestaat deels uit een soortenarm rietmoeras en is deels dichtgegroeid met struweel met grauwe 

wilg en boswilg. Sinds 31-12-2020 is het beheertype N05.01 Moeras vervallen. In dit deelgebied 

ligt, gezien de ligging in het gebied bij het Markiezaatmeer en met een kleibodem, de aanwijzing 

als N05.04 Dynamisch moeras voor de hand. 

 

De kwaliteit van de twee waterplassen of vennen met het beheertype N06.05 Zwakgebufferd ven 

in het bosgebied wordt beoordeeld als midden. Gezien de kleine oppervlakte is dit opmerkelijk. 

Er zijn 4 kwalificerende soorten vastgesteld in het beheertype, twee plantensoorten en twee 

libellensoorten. Bijzonder was ook het territorium van wintertaling op een van de vennen. De 

kwaliteit van de structuur wordt beoordeeld als laag, de vennen zijn volledig omsloten door bos. 

Het noordelijk gelegen vennetje is een waterplas met grauwe wilgenstruweel langs de oevers. 

Het zuidelijke vennetje is volledig bedekt met een soortenarme watervegetatie die wijst op 

verzuring en stikstofdepositie. 

 

De kwaliteit van het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland in dit deelgebied wordt 

beoordeeld als hoog. Er komen 13 kwalificerende soorten voor, waarvan er 7 wijd verbreid in het 

beheertype aanwezig zijn. Onder de vastgestelde plantensoorten zijn er ook een groot aantal die 

typerend zijn voor een zilt milieu. Van het beheertype N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland 

werden in totaal 9 kwalificerende soort vastgesteld. Aangezien het aantal kwalificerende soorten 

van N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland beduidend hoger is en de graslanden niet (meer) onder 

invloed staan van overstroming vanuit het Markiezaatmeer, is er niet voldoende aanleiding om 

het beheertype N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland aan (een deel van) de graslanden toe te 

kennen. In de ruige en moerassige delen van het grasland in het noorden van dit deelgebied 

komen ook verschillende soorten broedvogels en ook plantensoorten voor die gelden als 

kwalificerende soort voor beheertypen N05.04 Dynamisch moeras en N12.06 Ruigteveld. Delen 

van het grasland nabij de Markiezaatsweg, aan weerszijden van de spoorlijn voldoen beter als 

één van deze beheertypen dan N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. De kwaliteit van de 

structuur van de graslanden wordt beoordeeld als laag. Bovengenoemde natte delen van het 

grasland in het noorden van het deelgebied zijn ook begroeid met een moerasbegroeiing en 

struweel in plaats van grasland. Het meest noordwestelijke graslandperceel bestaat deel uit bos.  

 

In de percelen met beheertype N12.05 Kruiden- en faunarijke akker op de Kraaijenberg is alleen 

een kwalificerende plantensoort vastgesteld, waardoor de kwaliteit wordt beoordeeld als laag. 

Een goed beoordeling is hier echter, vanwege de zeer beperkte oppervlakte, niet goed mogelijk. 

 

De kwaliteit van het beheertype N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos wordt beoordeeld als 

hoog. Er zijn 14 kwalificerende soorten vastgesteld, waarvan er 11 in grote delen van het 

bosgebied voorkomen. De kwaliteit van de bostypen N16.03 Droog bos met productie en N17.03 

Park- en stinzenbos wordt beoordeeld als laag. Ook hier geldt echter, dat vanwege de zeer 

beperkte oppervlakte een kwaliteitsbeoordeling conform SNL niet goed mogelijk is. De kwaliteit 

van de structuur van het beheertype N16.03 Droog bos met productie wordt wel beoordeeld als 

goed. 
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Kwalificerende soorten 
per beheertype 

(Invasieve) exoot 

Extra gekarteerd 

Rode Lijst 

M
oeras 

Zw
akgebufferd ven 

Schor of kw
elder 

Kruiden- en faunarijk grasland 

Zilt- en overstrom
ingsgrasland  

Kruiden- en faunarijke akker 

D
ennen-, eiken- en beukenbos 

D
roog bos m

et productie 

Park- en stinzenbos 

A
lleen andere beheertypen 

      

  

N
05.01 

N
06.05 

N
09.01 

N
12.02 

N
12.04 

N
12.05 

N
15.02 

N
16.03 

N
17.03 

  

Vaatplanten                           
Aardaker                   (x)       
Aardbeiklaver             X O           
Behaarde Boterbloem             (x) (o)           
Bijenorchis             (x)             
Bosbies       X     (x)             
Dalkruid                   X       
Dubbelloof                   (x)       
Dwergmispel                    (x)       
Dwergzegge       (x)                   
Echte Koekoeksbloem             (x)             
Fraai Duizendguldenkruid           O X O           
Franse Boekweit                 X         
Gele Morgenster              (x)             
Gevleugeld Hertshooi             (x)             
Gewone Brunel             X     (x)   (x)   
Gewone Salomonszegel                   X   (x)   
Gewone Veldbies             X             
Haagbeuk                   (x)       
Hazenpootje             (x)     (x)       
Hengel                   (x)       
Herfstbitterling           (o) (x)             
Hertshoornweegbree             (x)             
Japanse Duizendknoop                   (x)   (x)   
Kamgras             X             
Kattendoorn             (x) (o)           
Klein Vogelpootje             X     (x)       
Kleine Maagdenpalm                   (x)       
Kleine Majer       X                   
Knoopkruid             (x)             
Koningsvaren         (x)                 
Kruisdistel             (x)             
Kussentjesmos                   (x)       
Laurierkers                   (x)       
Lelietje-van-dalen                   X       
Lidsteng             (x) (o)           
Lievevrouwebedstro                   (x)       
Moerashertshooi         X                 
Moerasstruisgras         (x)                 
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Moeraswespenorchis       X     (x)             
Muizenoor             (x)             
Polei             (x) (o)           
Reuzenbalsemien                   (x)       
Rietorchis       X     (x)             
Rode Waterereprijs       (x)     X O           
Ruwe Bies       (x)           (x)       
Slijkgroen       X     (x)             
Sneeuwbes                   (x)       
Stinkende Ballote                   (x)       
Struikhei                   (x)       
Veelstengelige Waterbies         X                 
Waterpostelein       X     (x)             
Zeegroene Rus       (x)     X O           
Zwarte Zegge         (x)                 
                            
Dagvlinders                           

Bruin Blauwtje             X             
Bruin Zandoogje             X   X         
Geelsprietdikkopje             (x)             
Groot Dikkopje             (x)     (x)       
Hooibeestje             X             
Kleine Vuurvlinder             X   (x)         
Koninginnenpage             (x)             
Zwartsprietdikkopje             X   X         
                            
Sprinkhanen                           
Moerassprinkhaan       (x)     (x)             
                            
Libellen                           
Bruine Winterjuffer             (x)             
Glassnijder       X     (x)             
Koraaljuffer       (x) X                 
Tengere Pantserjuffer         X                 
Vroege Glazenmaker       (x)     (x)             
                            
Broedvogels                           
Appelvink                   X       
Blauwborst       (x)     (x)             
Boomklever                   X X X   
Boomkruiper                   X   X   
Boompieper                   (x)       
Bosrietzanger              (x)             
Braamsluiper             (x)             
Cetti’s zanger       X     (x)             
Dodaars       (x) X                 
Gekraagde roodstaart                   (x)       
Grasmus             X     (x)       
Graspieper             X O           
Grauwe vliegenvanger                    X       
Groene specht                   X       
Groenling             (x)     (x)       
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Grote bonte specht                    X   X   
Havik                   X       
Kleine bonte specht                   X       
Kleine plevier             (x) (o)           
Kneu             (x)             
Krakeend       (x)     (x)             
Kuifeend             (x)             
Middelste bonte specht                   X       
Putter             (x)             
Rietzanger       (x)     X             
Roodborsttapuit             (x)             
Sijs                   (x)       
Snor             (x)             
Sprinkhaanzanger             (x)             
Tureluur           (o) (x) (o)           
Vuurgoudhaan                   X       
Waterral       X                   
Wespendief                   X       
Wintertaling         X                 
Zanglijster                   X X X   
Zwarte specht                   X       
                            
Aantal kwalificerende 
soorten       7 4 3 13 9 1 14 1 2   
Op > 15% van de 
oppervlakte       3 4 1 7 5 1 11 1 2   
Kwaliteit beheertype       M M nvt H nvt L H L L   

 
Tabel 13. Kwaliteitsbeoordeling voor het deelgebied Mattemburgh. Voor dit deelgebied is ook 
een kwaliteitsbeoordeling voor de beheertypen N09.01 Schor of kwelder en N12.04 Zilt- en 
overstromingsgrasland gegeven, vanwege het voorkomen van veel voor deze beheertypen 
kwalificerende soorten. 

5.2 Markiezaat 
 

Het deelgebied Markiezaat bestaat uit de oeverlanden van het Markiezaatmeer, een afgesloten 

deel van de Oosterschelde dat geleidelijk aan verzoet. Het grootste deel bestaat uit een open 

terrein met een afwisselend en ruig, zeer soortenrijk grasland met beheertype N12.02 Kruiden- 

en faunarijk grasland. Dit betreft het zuidelijke en oostelijke deel en het gedeelte in het noorden 

dat grenst aan deelgebied Molenplaat. De zuidwestelijke delen hebben het beheertype N05.01 

Moeras en verder zuidelijk N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos. De delen met deze twee 

beheertypen vormen eigenlijk een aaneengesloten, min of meer gelijk uitziend gebied met 

moeras, ruigte en struwelen. Hetzelfde geldt voor het eiland Spuitkop in het midden van het 

Markiezaatmeer. De beheertypen die hier zijn aangewezen zijn echter N12.02 Kruiden- en 

faunarijkgrasland, N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos en N14.03 Haagbeuken- en essenbos. 

Het oostelijke deel bestaat uit N12.06 Ruigteveld, maar dit beheertype is op het eiland niet 

onderzocht in het kader van dit onderzoek. In het meest noordoostelijke deel bevindt zich ook 

een kleine oppervlakte N05.01 Moeras en een kleiner bosgedeelte met beheertype N15.02 

Dennen-, eiken en beukenbos. 
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De kwaliteit van het beheertype 05.01 Moeras wordt in dit deelgebied beoordeeld als midden. Er 

zijn binnen het beheertype weliswaar 12 kwalificerende soorten gevonden, maar de meeste 

daarvan komen maar op een enkele plek voor. Slechts 3 soorten komen voor op meer dan 15% 

van de oppervlakte. Voor het in het noordoostelijke deel gelegen moerasgebied geldt dat veel 

soorten wel in het gehele terrein voorkomen, maar dat leidt niet tot een hogere 

kwaliteitsbeoordeling conform SNL. Het moeras in het zuidwestelijke deel is zeer rijk aan 

broedvogels, waaronder een flink aantal kwalificerende soorten van beheertype N12.06 

Ruigteveld en ook een aantal bossoorten. De kwaliteit van de structuur van dit beheertype wordt 

beoordeeld als laag. Het noordoostelijke deel bestaat deels uit een soortenarm rietland en deels 

uit een ruige zilte graslandvegetatie. De grote oppervlakte in het zuidwesten bestaat voor het 

grootste deel uit een vrij droge ruige graslandvegetatie en een vochtige tot droge ruigte met 

veel struweel van grauwe wilg en boswilg. Sinds 31-12-2020 is het beheertype N05.01 Moeras 

vervallen. In dit deelgebied ligt, gezien de ligging bij het Markiezaatmeer en met een kleibodem, 

de aanwijzing als N05.04 Dynamisch moeras voor de delen met een moerasbegroeiing voor de 

hand. Aangrenzend aan het beheertype, maar buiten die begrenzing is een grotere oppervlakte 

nat rietland met waterriet aanwezig in de oeverzone van het Markiezaatmeer, die eveneens kan 

worden beschouwd als dit beheertype. Grote delen van het beheertype in het zuidwestelijke deel 

van het gebied voldoen meer als beheertype N12.06 Ruigteveld of N14.01 Rivier- en 

beekbegeleidend bos. 

 

De kwaliteit van het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland wordt beoordeeld als 

hoog. Er zijn in totaal 10 kwalificerende soorten gevonden, waarvan er 6 wijdverbreid voorkomen. 

Het grasland is zeer soortenrijk. Er komt een groot aantal plantensoorten voor van een zilt milieu, 

die nog lang stand weten te houden op de verzoetende voormalige schorren en slikken.  In deze 

graslanden zijn 13 soorten aangetroffen die kwalificeren voor het beheertype N09.01 Schor of 

kwelder. Nog meer soorten, namelijk niet minder dan 22, zijn aangetroffen die kwalificeren voor 

het beheertype N12.04 Zilt- of overstromingsgrasland. Het gaat om een groot deel van de 

graslanden in dit deelgebied, welke beter kwalificeren voor N12.04 Zilt- en 

overstromingsgrasland. Kenmerkende soorten voor vegetatietypen van een brak of zilt milieu, 

zoals aarbeiklaver, fraai duizendguldenkruid, melkkruid, zeerus en zilte zegge komen in deze 

graslanden bijna overal en massaal voor. Opvallend is verder dat in een klein deel van het grasland 

in het zuidoosten van het gebied (beheervak MA10) een aantal soorten voorkomt, die 

kenmerkend zijn voor droger terrein met een zandbodem. Daaronder zijn ook enkele soorten die 

kwalificeren voor N11.01 Droog schraalland, waarmee conform SNL een kwaliteitsbeoordeling 

midden gegeven zou kunnen t.a.v. dat beheertype in dit grasland. De voor N12.02 Kruiden- en 

faunarijk grasland kwalificerende soorten komen hier niet of minder voor. De kwaliteit van de 

structuur van het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland wordt beoordeeld als matig.  

Voor dit deelgebied wordt ook het voorkomen van beheertype N12.05 Kruiden- en faunarijke 

akkers aangegeven. De oppervlakte daarvan is zeer klein, waardoor een kwaliteitsbeoordeling 

niet kan worden gegeven. 
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Afbeelding 13.  Terrein met zilte vegetatie in het deelgebied Markiezaat. (Foto: G. Tanis | Ecoresult 
B.V.) 
 

De kwaliteit van het beheertype N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos wordt beoordeeld als 

laag. Er zijn maar 3 kwalificerende soorten vastgesteld. Er zijn vooral soorten vastgesteld van 

moeras, ruigte en ruig grasland. Het terrein in het zuidwesten van het gebied bestaat uit een 

aaneengesloten vegetatie van een grotendeels met een hoog struweel van grauwe wilg en 

boswilg dichtgegroeide vochtige tot droge ruigte. Ook zijn er delen met hoge bedekkingen van 

adelaarsvaren. Het beheertype in dit deel van het terrein voldoet in grote delen meer als 

beheertype N12.06 Ruigteveld. Op het eiland Spuitkop bestaat de begroeiing binnen de 

beheertypen N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos en N14.03 Haagbeuken- en essenbos voor 

het grootste deel niet uit bos, maar uit een aaneengesloten hoge en ruige, droge 

graslandvegetatie met ook veel zilte soorten. Een deel van het terrein is aan het dichtgroeien met 

een struweel met schietwilg. De kwaliteit van het beheertype N14.03 Haagbeuken- en essenbos 

op het eiland Spuitkop kon verder niet worden beoordeeld, aangezien hier geen 

broedvogelkartering heeft plaatsgevonden in het kader van dit onderzoek. Voor het beheertype 

kwalificerende plantensoorten zijn niet aangetroffen. De kwaliteit van de structuur van het 

beheertype N14.03 Haagbeuken- en essenbos wordt beoordeeld als midden. De kwaliteit van het 

beheertype N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos wordt beoordeeld als laag, hier is maar 1 

kwalificerende soort vastgesteld. De kwaliteit van de structuur van dit bostype wordt beoordeeld 

als matig.  
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Kwalificerende soorten per 
beheertype 

(Invasieve) exoot 

Extra gekarteerd 

Rode Lijst 

M
oeras 

Schor of kw
elder 

Kruiden- en faunarijk grasland 

Zilt- en overstrom
ingsgrasland  

Kruiden- en faunarijke akker 

Rivier- en beekbegeleidend bos 

H
aagbeuken- en essenbos 

D
ennen-, eiken- en beukenbos 

A
lleen andere beheertypen 

      

  

N
05.01 

N
09.01 

N
12.02 

N
12.04 

N
12.05 

N
14.01 

N
14.03 

N
15.02 

  

Vaatplanten                         
Aardaker       (x)                 
Aardbeiklaver       (x)   X O           
Addertong       (x)   (x)             
Amerikaanse Vogelkers           (x)*             
Bijenorchis           (x)             
Bosorchis / gevlekte orchis           (x)     (x) (x)     
Brede Orchis            (x)             
Buntgras           (x)*             
Donderkruid       (x)                 
Draadgentiaan           (x)*             
Dunstaart         O X O           
Dwergbloem           (x)*             
Dwergviltkruid           (x)*             
Dwergzegge           (x)             
Echt Duizendguldenkruid       (x)                 
Fraai Duizendguldenkruid       (x) O X O           
Geelhartje       (x) (o) (x)             
Gele Morgenster        (x)   (x)     (x)       
Gerande Schijnspurrie           X O           
Gestreepte Klaver           (x)*             
Gevlekt Hertshooi           (x)             
Gevleugeld Hertshooi       (x)   X             
Gewone Agrimonie           (x)*             
Gewone Bermzegge           (x)             
Gewone Brunel       (x)   X             
Gewone eikvaren        (x)                 
Gewone Margriet       (x)                 
Gewone Veldbies       (x)   (x)*             
Goudhaver           (x)             
Goudknopje           X             
Grasklokje           (x)*             
Graslathyrus           (x)             
Grote Keverorchis       (x)   (x)     (x)       
Hangende Zegge                   (x)     
Hazenpootje           (x)*             
Herfstbitterling       (x) (o) (x)     (x)       
Hertshoornweegbree       (x)   X             
IJzerhard           (x)             
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Kamgras           X             
Kattendoorn           (x)* (o)           
Klein Tasjeskruid           (x)*             
Klein Vogelpootje           (x)*             
Kleverige Ogentroost           (x)             
Knoopkruid           (x)*             
Knopig Doornzaad           X             
Kruipwilg       (x)   (x)     (x)       
Kruisdistel           (x)             
Kwelderzegge         O X O           
Lamsoor         (o) (x)             
Lidsteng           (x) (o)           
Melkkruid       (x)   X O   (x)       
Moerasandijvie       (x)   (x)             
Moerasmelkdistel       X   (x)     (x)       
Moeraswespenorchis       (x)   X     (x)       
Moerasvaren        (x)                 
Moeraszoutgras           (x)             
Muizenoor           (x)*             
Olijfwilg        (x)                 
Poelruit           (x)*             
Rietorchis       (x)   X     (x)       
Rimpelroos           (x)*             
Rode Ogentroost            (x)  (o)           
Rode Waterereprijs           X O           
Rond Wintergroen       (x)   (x)             
Ruwe Bies           (x)             
Schorrenzoutgras           X O           
Selderij       (x) (o) (x) (o)   (x) (x)     
Sierlijke Vetmuur         (o) (x)             
Stekelbrem           (x)*             
Stekende Bies         (o) (x)  (o)           
Stippelzegge           (x)*             
Strandduizendguldenkruid       (x) (o) (x)              
Tandjesgras           (x)*             
Vroege Haver           (x)*             
Watercrassula           (x)              
Waterpunge       (x)   X     (x)       
Wegedoorn           (x)             
Zandblauwtje           (x)*             
Zeegroene Rus           X O           
Zeegroene Zegge           (x)             
Zeekraal            X             
Zeerus       (x)   X O           
Zeeweegbree           (x) (o)           
Zilt Torkruid         O X O           
Zilte Rus       (x)   X O   X       
Zilte Schijnspurrie       (x)   X O           
Zilte Waterranonkel           (x) (o)           
Zilte Zegge       (x) O X O   X       
Zilverhaver           (x)*             
Zomerbitterling         (o) (x)              
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Zulte           X O           
                          
Dagvlinders                         
Bruin Blauwtje       (x)   (x)*     (x)       
Bruin Zandoogje       (x)   X             
Groot Dikkopje           X     (x)       
Hooibeestje       (x)   X     (x)       
Kleine Vuurvlinder           (x)*     (x)       
Zwartsprietdikkopje       (x)   X     (x)       
                          
Sprinkhanen                         
Moerassprinkhaan           (x)             
Veldkrekel           (x)             
                          
Libellen                         
Glassnijder       (x)   (x)             
Tengere Pantserjuffer           (x)             
Vroege Glazenmaker       (x)   (x)             
                          
Broedvogels                         
Baardman       (x)                 
Blauwborst       (x)         (x)       
Boomkruiper        (x)         (x)   (x)   
Boompieper       X                 
Bosrietzanger        X         X       
Braamsluiper       (x)         (x)       
Cetti’s zanger       (x)         X       
Dodaars       (x)                 
Grasmus       X         X       
Graspieper       (x)                 
Groene specht       X             X   
Groenling       (x)                 
Grote bonte specht       (x)         (x)   (x)   
Havik       X                 
Kneu       (x)         (x)       
Krakeend                 (x)       
Nachtegaal       (x)         X   (x)   
Putter       (x)         (x)       
Raaf       X                 
Rietzanger       X         (x)       
Roerdomp                 X       
Roodborsttapuit       (x)                 
Snor       (x)                 
Spotvogel       (x)         (x)       
Sprinkhaanzanger       X         X       
Veldleeuwerik           (x)             
Zanglijster        X         X   X   
                          
Aantal kwalificerende soorten       12 13 10 22 0 3 0 1   
Op > 15% van de oppervlakte       3 5 6 15 0 1 0 1   
Kwaliteit beheertype       M nvt H nvt nvt L nvt L   
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Tabel 14. Kwaliteitsbeoordeling voor het deelgebied Markiezaat. Voor dit deelgebied is ook een 
kwaliteitsbeoordeling voor de beheertypen N09.01 Schor of kwelder en N12.04 Zilt- en 
overstromingsgrasland gegeven, vanwege het voorkomen van veel voor deze beheertypen 
kwalificerende soorten. Soorten in beheertype N12.02 aangeduid met een * komen voornamelijk 
voor in beheervak MA10. 

5.3 Molenplaat 
 

Het deelgebied Molenplaat grenst aan de noordzijde van het deelgebied Markiezaat, waar het 

min of meer een geheel mee vormt. Molenplaat bestaat uit een open ruig begroeid en zeer 

soortenrijk terrein met beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en enkele kleine delen 

aan de westzijde en aan de oostzijde met N05.01 Moeras, N05.02 Gemaaid rietland en N12.06 

Ruigteveld. In het westen is ook een waterplas, welke geen deel uitmaakt van het onderzochte 

gebied. In het grasland liggen twee kreekrestanten die geheel begroeid zijn geraakt.  

 

De kwaliteit van het beheertype N05.01 Moeras wordt beoordeeld als laag, hoewel er wel een vrij 

hoog aantal kwalificerende vogelsoorten is gevonden. Het totaal aantal kwalificerende soorten 

bedraagt 6. Onder de broedvogels was ook een territorium van bruine kiekendief. De twee 

afzonderlijke delen met dit beheertype zijn klein, waardoor de kwaliteit conform SNL niet goed 

beoordeeld kan worden. De kwaliteit van de structuur wordt beoordeeld als laag. De twee 

terreinen bestaan uit een vrij open en ruige graslandvegetatie met zilte soorten, een vochtige tot 

droge ruigte, wat struweel van grauwe wilg en slechts enkele kleine delen met soortenarm 

rietmoeras. De vegetatie vormt feitelijk een geheel met de vegetatie in het aangrenzende 

grasland en beheertype N12.06 Ruigteveld. Sinds 31-12-2020 is het beheertype N05.01 Moeras 

vervallen. In dit deelgebied ligt, gezien de ligging aan het Markiezaatmeer en met een kleibodem, 

de aanwijzing als N05.04 Dynamisch moeras voor de hand. Voor het grootste deel van het moeras 

pas echter het beheertype N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland (zie ook hieronder bij N12.02 

Kruiden- en faunarijk grasland) en N12.06 Ruigteveld beter. 

 

De kwaliteit van het beheertype N05.02 Gemaaid rietland wordt beoordeeld als laag op basis van 

het aantal kwalificerende soorten. De oppervlakte is echter zeer klein, waardoor de 

kwaliteitsbeoordeling conform SNL niet goed mogelijk is. In het beheertype zijn voornamelijk 

broedvogels van ruigte vastgesteld.  

 

De kwaliteit van het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland komt met 9 kwalificerende 

soorten, waarvan er 6 in het hele beheertype voorkomen, uit op hoog. Vergelijkbaar met de 

graslanden in het deelgebied Markiezaat, geldt ook voor deelgebied Molenplaat dat in het 

grasland een groot aantal plantensoorten voorkomt van een zilt milieu. In deze graslanden zijn 5 

soorten aangetroffen die kwalificeren voor het beheertype N09.01 Schor of kwelder. Maar 

duidelijk meer soorten, namelijk 14, zijn aangetroffen die kwalificeren voor het beheertype N12.04 

Zilt- of overstromingsgrasland. Hiervan komen 7 soorten overal in het grasland voor.  Ook de 

graslanden in dit deelgebied kwalificeren dus iets beter voor N12.04 Zilt- en 

overstromingsgrasland dan voor N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. De kwaliteit van de 

structuur van het grasland wordt beoordeeld als midden. 
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De kwaliteit van het beheertype N12.06 Ruigteveld wordt beoordeeld als hoog met 6 

kwalificerende soorten die in dit terrein zijn vastgesteld. Overigens zijn deze soorten ook 

vastgesteld in de beheertypen N05.01 Moeras en N05.02 Gemaaid rietland, waarmee deze 

terreindelen als beheertype N12.06 Ruigteveld zouden worden beoordeeld als van hoge 

kwaliteit. 

 

Kwalificerende soorten per beheertype 
(Invasieve) exoot 

Extra gekarteerd 

Rode Lijst 

M
oeras 

G
em

aaid rietland 

Schor of kw
elder 

Kruiden- en faunarijk grasland 

Zilt- en overstrom
ingsgrasland  

Ruigteveld 

Alleen andere beheertypen 

      

  

N
05.01 

N
05.02 

N
09.01 

N
12.02 

N
12.04 

N
12.06 

  

Vaatplanten                     
Aardaker       (x)             
Aardbeiklaver             X O     
Bijenorchis             (x)       
Blauw Walstro             (x)       
Dunstaart           (o) (x) (o)     
Echt Duizendguldenkruid             X       
Fraai Duizendguldenkruid           O X O     
Gele Morgenster              X       
Gevleugeld Hertshooi             (x)       
Gewone Brunel             X       
Gewone Margriet             (x)       
Gewone Veldbies             (x)       
Goudknopje             X       
Graslathyrus             (x)       
Hazenpootje       (x)     (x)   (x)   
Herfstbitterling           O X       
Hertshoornweegbree             X       
Kamgras             (x)       
Kattendoorn             (x) (o)     
Kleverige Ogentroost             X       
Knoopkruid       (x)     (x)   (x)   
Melkkruid             X O     
Moerasmelkdistel       X     (x)       
Moeraswespenorchis             (x)       
Olijfwilg              (x)       
Reuzenberenklauw             (x)       
Rietorchis              (x)       
Rode Ogentroost              X O     
Rode Waterereprijs             (x) (o)     
Vroege Haver             (x)       
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Zeegroene Zegge             (x)       
Zeerus             (x) (o)     
Zilte Rus             X O     
Zilte Schijnspurrie             (x) (o)     
Zilte Waterranonkel             (x) (o)     
Zilte Zegge           O X O     
Zomerbitterling           (o) (x)       
Zulte             (x) (o)     
                      
Dagvlinders                     
Bruin Blauwtje             X       
Bruin Zandoogje             X       
Groot Dikkopje             X       
Hooibeestje             X   (x)   
Kleine Vuurvlinder             (x)       
Koninginnenpage             (x)       
Zwartsprietdikkopje             X       
                      
Broedvogels                     
Baardman       X             
Blauwborst       X             
Boomkruiper                 X   
Bosrietzanger       X X       X   
Bruine kiekendief       X             
Cetti's zanger                 X   
Grasmus       X X       X   
Graspieper             X O     
Groenling                 X   
Kneu         X       X   
Putter                 X   
Rietzanger       X X       X   
Roodborsttapuit       X         X   
Spotvogel         X           
Sprinkhaanzanger       X X       X   
Veldleeuwerik             (x)       
Zanglijster                 X   
                      
Aantal kwalificerende soorten       6 2 5 9 14 6   
Op > 15% van de oppervlakte       6 2 3 6 7 6   
Kwaliteit beheertype       L L nvt H nvt H   

 

Tabel 15. Kwaliteitsbeoordeling voor het deelgebied Molenplaat. Voor dit deelgebied is ook een 
kwaliteitsbeoordeling voor de beheertypen N09.01 Schor of kwelder en N12.04 Zilt- en 
overstromingsgrasland gegeven, vanwege het voorkomen van veel voor deze beheertypen 
kwalificerende soorten. 
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5.4 Lindonk 
 

Het deelgebied Lindonk bestaat uit twee nogal verschillende en apart gelegen onderdelen. Het 

oostelijke deel is een klein bosgebied met beheertype N16.03 Droog bos met productie, op 

zandgrond op de rand van de Brabantse Wal. Er is één perceel met N12.02 Kruiden- en faunarijk 

grasland en één klein bosvak met beheertype N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos. Het andere 

deel is een oeverzone van een waterplas aan de westzijde van de spoorlijn, met beheertype 

N05.01 Moeras.  

  

De kwaliteit van het beheertype N05.01 Moeras wordt beoordeeld als laag. De oppervlakte van 

het beheertype is echter zo klein, dat een kwaliteitsbeoordeling conform SNL niet mogelijk is. 

Toch komen nog 4 kwalificerende soorten broedvogels voor. De kwaliteit van de structuur wordt 

eveneens beoordeeld als laag. De vegetatie bestaat uit een soortenarm rietland. Aangrenzend 

aan het beheertype is echter wel open water met ook wat waterriet aanwezig. De oeverzone met 

waterriet zou deel uit kunnen maken van het beheertype moeras. Sinds 31-12-2020 is het 

beheertype N05.01 Moeras vervallen. Ook in dit deelgebied ligt, gezien de ligging aangrenzend 

aan de oeverlanden van het Markiezaatmeer, de aanwijzing als N05.04 Dynamisch moeras voor 

de hand. 

 

Ook de oppervlakte van het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland is in dit deelgebied 

te klein om een kwaliteitsbeoordeling conform SNL te kunnen geven. Er zijn geen kwalificerende 

soorten aangetroffen.  

 

Hetzelfde geldt voor het beheertype N15.02 Dennen-, eiken en beukenbos. Het overige bos, met 

beheertype N16.03 Droog bos met productie heeft een grotere omvang. Toch zijn hier maar 3 

kwalificerende soorten vastgesteld, waardoor de kwaliteit wordt beoordeeld als laag. 

 

Kwalificerende soorten per beheertype 

(Invasieve) exoot 

Extra gekarteerd 

Rode Lijst 

M
oeras 

Kruiden- en faunarijk grasland 

D
ennen-, eiken- en beukenbos 

D
roog bos m

et productie 

Alleen andere beheertypen 

      

  

N
05.01 

N
12.02 

N
15.02 

N
16.03 

  

Vaatplanten                 
Gewone Salomonszegel             (x)   
Lelietje-van-dalen             (x)   
                  
Dagvlinders                 
Bruin zandoogje           X     
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Tabel 16. Kwaliteitsbeoordeling voor het deelgebied Lindonk. 
 

5.5 Hogerwaardpolder 
 

Het deelgebied Hoogerwaardpolder is een relatief jong natuurgebied, dat al zeer lang geleden 

ingepolderd is geweest. Lange tijd is dit akkerland geweest met enkele kreekrestanten. Nu bestaat 

het deelgebied uit graslanden met beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. Binnen de 

graslanden is de hoeveelheid open water rond de kreekrestanten uitgebreid, maar deze delen 

vallen buiten het onderzochte gebied in het kader van dit onderzoek. 

 

De kwaliteit van de graslanden wordt conform SNL beoordeeld als hoog, met 8 kwalificerende 

soorten, waarvan er 5 in grote delen van het terrein zijn aangetroffen. Opvallend is dat, hoewel 

het terrein vele tientallen jaren uit akkerland heeft bestaan, toch ook hier nu een flink aantal 

soorten van een zilt milieu wordt aangetroffen. Er waren daarbij maar 3 kwalificerende soorten 

voor N09.01 Schor of Kwelder. Er waren echter 10 soorten aanwezig die kwalificeren voor N12.04  

Zilt- en overstromingsgrasland. Anders dan in de andere deelgebieden, concentreert het 

voorkomen van deze soorten zich in deelgebied Hogerwaardpolder rond het open water (de 

kreekrestanten) te midden van het grasland. Daarmee kwalificeren die delen van het grasland 

nog beter als N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland, dan als N12.02 Kruiden- en faunarijk 

grasland. De structuur van de graslanden wordt beoordeeld als midden. Voor dit deelgebied 

wordt ook het voorkomen van beheertype N12.05 Kruiden- en faunarijke akker aangegeven. De 

oppervlakte daarvan is zeer klein, waardoor een kwaliteitsbeoordeling niet kan worden gegeven. 

                  
Broedvogels                 
Appelvink             X   
Blauwborst       X         
Boomklever             X   
Boomkruiper             X   
Boompieper             (x)   
Bosrietzanger       X         
Cetti's zanger       X         
Dodaars       X         
Grasmus       (x)   (x)     
Grauwe Vliegenvanger             (x)   
Grote bonte specht             X   
Kleine bonte specht             X   
Krakeend       X         
Kuifeend       X         
Putter         X X     
Rietzanger       X         
Sprinkhaanzanger       X         
Waterral       X         
Zanglijster             X   
                  
Aantal kwalificerende soorten       4 0 0 3   
Op > 15% van de oppervlakte       4 0 0 3   
Kwaliteit beheertype       L L L L   
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Kwalificerende soorten per beheertype 

(Invasieve) exoot 

Extra gekarteerd 

Rode Lijst 

Schor of kw
elder 

Kruiden- en faunarijk grasland 

Zilt- en overstrom
ingsgrasland 

Kruiden- en faunarijke akker 

A
lleen andere beheertypen 

      

  

N
09.01 

N
12.02 

N
12.04 

N
12.05 

  

Vaatplanten                 
Aardbeiklaver         (x) (o)     
Behaarde Boterbloem         X O     
Bijenorchis         (x)       
Dwergzegge         (x)       
Fraai Duizendguldenkruid       O X O     
Gele Morgenster          (x)       
Gewone Agrimonie         (x)       
Gewone Brunel         (x)       
Gewone Margriet         X       
Goudknopje         (x)       
Herfstbitterling       O X       
Kamgras         X   (x)    
Melkkruid         (x) (o)     
Polei         X O     
Rietorchis          (x)       
Rode Waterereprijs         X O     
Ruwe Bies         (x)       
Slijkgroen         (x)       
Watercrassula         (x)       
Waterpunge         (x)       
Zeegroene Rus         X O     
Zeegroene Zegge         (x)       
Zilte Rus         (x) (o)     
Zilte Waterranonkel         (x) (o)     
Zilte Zegge       O X O     
                  
Dagvlinders                 
Bruin blauwtje         (x)       
Bruin zandoogje         X       
Hooibeestje         X       
Zwarsprietdikkopje         (x)       
                  
Aantal kwalificerende soorten       3 8 10 0   
Op > 15% van de oppervlakte       3 5 6 0   
Kwaliteit beheertype       nvt H Nvt nvt   

Tabel 16. Kwaliteitsbeoordeling voor het deelgebied Hogerwaardpolder. Voor dit deelgebied is 
ook een kwaliteitsbeoordeling voor de beheertypen N09.01 Schor of kwelder en N12.04 Zilt- en 
overstromingsgrasland gegeven, vanwege het voorkomen van veel voor deze beheertypen 
kwalificerende soorten. 
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6 Discussie 
 

Er was sprake van een relatief koel en nat telseizoen in 2021. Weersomstandigheden kunnen van 

invloed zijn op de trefkans van met name verschillende soorten insecten, maar ook van 

broedvogels. Met name harde wind en neerslag zijn ongunstig. Daarnaast zijn lage temperaturen 

ook niet bevorderlijk voor de activiteit van insectensoorten. Er is tijdens de uitvoering van de 

karteringen echter geen negatief effect van weersomstandigheden geconstateerd door de 

tellers. Tijdens tellingen was er geen harde wind. Daarnaast is het goed gelukt om de 

insectentellingen uit te voeren tijdens droog weer. Van lage temperaturen is geen negatieve 

invloed ervaren, in alle deelgebieden zijn verschillende soorten in soms hoge aantallen 

waargenomen tijdens de tellingen. Ook op de zangactiviteit van broedvogels is geen negatieve 

invloed ondervonden van weersomstandigheden tijdens te tellingen. 

 

In de deelgebieden Molenplaat en Lindonk zijn geen libellen waargenomen, terwijl hier wel 

beheertypen aanwezig zijn waarvoor libellen als kwalificerende soortgroep gelden. De reden 

daarvoor is niet goed duidelijk. In de andere deelgebieden zijn wel verschillende soorten libellen 

waargenomen. Voor het deelgebied Molenplaat geldt echter dat in de delen met het beheertype 

N05.01 Moeras en N05.02 Gemaaid rietland in plaats van een nat, voor libellen geschikt biotoop, 

een ruige en zilte grasland- en ruigtevegetatie aanwezig is. Er zijn hier maar een paar kleine stukjes 

met soortenarm rietmoeras. Voor deelgebied Lindonk is mogelijk het feit dat het beheertype 

N05.01 Moeras een zeer kleine oppervlakte betreft, geïsoleerd gelegen in een omgeving met voor 

libellen weinig geschikt biotoop een verklaring voor het ontbreken van waarnemingen van 

libellen. 

 

Het onderzoeksgebied betrof een zeer omvangrijk gebied, waarbij enkele delen moeilijk te 

bereiken waren. Dit is vooral het geval voor het zuidwestelijke deel van het deelgebied 

Markiezaat. Mogelijk zijn daardoor in dat gedeelte van het terrein enkele soorten gemist tijdens 

de tellingen of in lagere aantallen gekarteerd dan waarin deze werkelijk aanwezig waren. Voor 

broedvogels zal dit minder het geval zijn, aangezien deze soortgroep op het gehoor goed kon 

worden gekarteerd.    
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7 Aanbevelingen 

 

Hieronder worden, per deelgebied, puntsgewijs enkele aanbevelingen voor ontwikkeling van de 

natuur en het beheer meegegeven die naar voren komen uit de uitvoering en de resultaten van 

dit onderzoek. 

 

7.1 Mattemburgh 
 

 Sinds 31-12-2020 is het beheertype N05.01 Moeras vervallen. In dit deelgebied ligt, gezien de 

ligging bij de oeverlanden van het Markiezaatmeer, de aanwijzing als N05.04 Dynamisch moeras 

voor de hand. 

 De kwaliteit van het beheertype N05.01 Moeras in dit deelgebied wordt beoordeeld als midden. 

De oppervlakte is beperkt, maar de kwaliteit van de structuur zou verbeterd kunnen worden door 

met struweel dichtgegroeide delen weer meer open te maken. 

 De kwaliteit van de twee vennen met het beheertype N06.05 Zwakgebufferd ven in het 

bosgebied worden, ondanks de zeer geringe oppervlakte toch nog beoordeeld als midden. De 

vennen zijn wel volledig omsloten door bos, de kwaliteit zou verder verhoogd kunnen worden 

door de oeverzone over een breedte van minimaal 30 meter vrij te maken van opgaande 

begroeiing. 

 Delen van het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland in het noorden van dit 

deelgebied bestaan uit een ruige, deels met struweel begroeide moerasbegroeiing. In het kader 

van dit onderzoek zijn deze delen van het grasland, terwijl dit in het kader van de SNL-methodiek 

niet vereist is, om die reden wel onderzocht op broedvogels. Er komen hier verschillende soorten 

broedvogels en plantensoorten voor die gelden als kwalificerende soort voor beheertypen 

N05.04 Dynamisch moeras. Delen van het grasland nabij de Markiezaatsweg, aan weerszijden van 

de spoorlijn voldoen beter als dit beheertype. Er zijn hier 10 kwalificerende soorten van dit 

beheertype vastgesteld. Voorgesteld wordt om de betreffende delen (zie bijlage 2) aan te wijzen 

als beheertype N05.04 Dynamisch moeras en deze als zodanig te beheren en verder te 

ontwikkelen. Op die manier wordt ook een grotere aaneengesloten oppervlakte moeras 

ontwikkeld, wat de kwaliteit van dit beheertype in dit deelgebied over het geheel genomen kan 

vergroten. 

 Het meest noordwestelijke graslandperceel bestaat deels uit bos. Voorgesteld wordt aan dit 

bosperceel een ander beheertype toe te kennen. In het kader van dit onderzoek wordt echter 

geen concreet voorstel gedaan, aangezien niet bepaald kan worden welk bostype het betreft.  

 

7.2 Markiezaat 
 

 Sinds 31-12-2020 is het beheertype N05.01 Moeras vervallen. Dit deelgebied omvat de 

oeverlanden van het Markiezaatmeer, een afgesloten deel van een zeearm, waardoor de 
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aanwijzing als N05.04 Dynamisch moeras voor de delen met een moerasbegroeiing voor de hand 

ligt. 

 De kwaliteit van het beheertype 05.01 Moeras wordt, ondanks de grote oppervlakte, in dit 

deelgebied beoordeeld als midden. Het moeras in het zuidwestelijke deel is wel zeer rijk aan 

broedvogels, waaronder een flink aantal kwalificerende soorten van beheertype N12.06 

Ruigteveld. Het beheertype bestaat in het zuidwestelijke deel grotendeels uit een afwisseling van 

vochtige tot droge ruigte en struweel. Grote delen van het beheertype in het zuidwestelijke deel 

van het gebied voldoen meer als beheertype N12.06 Ruigteveld, andere delen als N14.01 Rivier- 

en beekbegeleidend bos. Door de diversiteit in begroeiing is het echter niet goed mogelijk een 

exacte begrenzing van beheertypen aan te geven. In het kader van dit onderzoek wordt daarom 

geen concreet voorstel gedaan. De aanbeveling is om een afweging in het beheer te maken 

tussen de volgende drie ontwikkelingsrichtingen; 

 Behoud van waardevolle ruigtebegroeiingen als beheertype N12.06 Ruigteveld 

 Verdere ontwikkeling door successie naar bos als beheertype N14.02 Rivier- en 

beekbegeleidend bos 

 Ontwikkeling en beheer als beheertype N01.03 Rivier- en moeraslandschap, als 

onderdeel van een grotere aaneengesloten eenheid in dit deelgebied van 

integraal begraasd moeras, bos, ruigte en grasland.  

 Aangrenzend aan het beheertype N05.01 Moeras in het zuidwestelijk deel, maar buiten de 

begrenzing van het beheertype is een grotere oppervlakte nat rietland met waterriet aanwezig 

in de oeverzone van het Markiezaatmeer, die kan worden beschouwd als beheertype N05.04 

Dynamisch moeras. Het wordt aanbevolen dit beheertype toe te kennen aan deze zone, maar 

aangezien dit geen onderdeel uitmaakt van het onderzoeksgebied van dit onderzoek wordt hier 

geen concreet voorstel gedaan.  

 Het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland is zeer soortenrijk. Er komt een groot aantal 

plantensoorten voor van een zilt milieu, die nog lang stand weten te houden op de verzoetende 

voormalige schorren en slikken.  Van het beheertype N12.04 Zilt- of overstromingsgrasland zijn 

verreweg de meeste kwalificerende soorten aangetroffen. In het zuiden van het deelgebied 

betreft dit vooral de zones langs voormalige kreken, maar in het oosten en zuidoosten en ook op 

het eiland Spuitkop gaat om grote aaneengesloten delen van het grasland. Voor die delen zou 

een kwaliteitsbeoordeling conform SNL het hoogst uitkomen voor N12.04 Zilt- of 

overstromingsgrasland. Voorgesteld wordt om het beheer in deze delen te richten op het langer 

in stand houden van de zilte vegetatie en het beheertype N12.04 Zilt- of overstromingsgrasland 

aan deze delen toe te kennen (zie bijlage 2). 

 De kwaliteit van het beheertype N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos wordt beoordeeld als 

laag. Er zijn hier vooral soorten vastgesteld van moeras, ruigte en ruig grasland. Het terrein in het 

zuidwesten van het gebied bestaat uit een aaneengesloten vegetatie van een grotendeels met 

struweel dichtgegroeide vochtige tot droge ruigte. Het beheertype in dit deel van het terrein 

voldoet in grote delen meer als beheertype N12.06 Ruigteveld. Net als in het geval van het 

beheertype N05.01 Moeras is het door het mozaïek karakter van de begroeiing niet goed mogelijk 

een exacte begrenzing van beheertypen aan te geven. In het kader van dit onderzoek wordt 

daarom geen concreet voorstel gedaan. De aanbeveling is om een afweging in het beheer te 

maken tussen de volgende drie ontwikkelingsrichtingen; 
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 Behoud van waardevolle ruigtebegroeiingen als beheertype N12.06 Ruigteveld 

 Verdere ontwikkeling door successie naar bos als beheertype N14.02 Rivier- en 

beekbegeleidend bos 

 Ontwikkeling en beheer als beheertype N01.03 Rivier- en moeraslandschap, als 

onderdeel van een grotere aaneengesloten eenheid in dit deelgebied van 

integraal begraasd moeras, bos, ruigte en grasland.  

 Op het eiland Spuitkop bestaat de begroeiing binnen beheertypen N14.01 Rivier- en 

beekbegeleidend bos en N14.03 Haagbeuken- en essenbos voor het grootste deel niet uit bos, 

maar uit een open begroeiing die zich het best laat beschrijven als ruig grasland met veel zilte 

soorten die plaatselijk aan het dichtgroeien is met struweel. Dit geldt met name voor het 

westelijke deel. Voor dit westelijke deel wordt voorgesteld het beheer te richten op het behoud 

van de zilte vegetatie en van de openheid van de begroeiing en dit deel, aansluitend op het 

aangrenzende grasland, aan te wijzen als beheertype N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland.  

 

7.3 Molenplaat 
 

 De kwaliteit van beheertypen N05.01 Moeras en N05.02 Gemaaid rietland wordt beoordeeld als 

laag. De terreinen bestaan grotendeels uit een ruige graslandvegetatie, ruigte en wat struweel. 

De vegetatie vormt feitelijk een geheel met de vegetatie in het aangrenzende grasland en 

beheertype N12.06 Ruigteveld. In het beheertype zijn voornamelijk broedvogels van ruigte 

vastgesteld. Voorgesteld wordt aan deze delen het beheertype N12.06 Ruigteveld toe te kennen 

(zie bijlage 2). 

 Vergelijkbaar met de graslanden in het deelgebied Markiezaat, geldt ook voor deelgebied 

Molenplaat dat in het grasland een groot aantal plantensoorten voorkomt van een zilt milieu. Ook 

hier zijn de meeste kwalificerende soorten van N12.04 Zilt- of overstromingsgrasland vastgesteld. 

Het gaat vooral om het centrale deel van de graslanden. Het voorstel is om aan dit deel het 

beheertype N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland toe te kennen en met het beheer te sturen op 

behoud van de zilte vegetatie (zie bijlage 2). Hetzelfde wordt voorgesteld voor het westelijke deel, 

waar minder zilte soorten aanwezig zijn, maar waar kwalificerende soorten van N12.02 Kruiden- 

en faunarijk grasland geheel ontbreken. 

 

7.4 Lindonk 
 

 Sinds 31-12-2020 is het beheertype N05.01 Moeras vervallen. Ook in dit deelgebied ligt, gezien 

de ligging aangrenzend aan de oeverlanden van het Markiezaatmeer, de aanwijzing als N05.04 

Dynamisch moeras voor de hand. 

 De oppervlakte van het beheertype N05.01 Moeras is klein, maar toch komen nog vier 

kwalificerende soorten broedvogels voor. Aangrenzend aan het beheertype is open water met 

waterriet in de oeverzone, maar buiten de begrenzing van het beheertype. Het ligt voor de hand 

deze oeverzone toe te voegen aan het beheertype moeras. Aangezien de oeverzone met 

waterriet buiten het onderzochte gebied valt, wordt hier geen concreet voorstel gedaan. 

 In het bos met beheertype N16.03 Droog bos met productie zijn maar weinig kwalificerende 

soorten vastgesteld. Een structuurkartering is in het kader van dit onderzoek niet uitgevoerd. 
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Mogelijk kan een grotere variatie in structuur door beheermaatregelen zorgen voor een groter 

aantal kwalificerende soorten.  

 

7.5 Hogerwaardpolder 
 

 In de Hoogerwaardpolder concentreert het voorkomen van plantensoorten van een zilt milieu, 

waaronder verschillende kwalificerende soorten voor beheertype N12.04 Zilt- en 

overstromingsgrasland, zich rond het open water (de kreekrestanten) te midden van het grasland. 

Het wordt aanbevolen om in dit deelgebied met het beheer te sturen op het behoud van de zilte 

vegetatie in deze delen van het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. Het aantal 

soorten en hun beperkte verspreiding geeft geen aanleiding voor het aanwijzen van een ander 

beheertype. 
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Bijlage 1 Soortkaarten 
 
 
Op de kaarten in deze bijlage staan voor elk van de verschillende deelgebieden de locaties met 
waarnemingen of territoria van de kwalificerende SNL doelsoorten die in het gebied zijn 
vastgesteld, de op verzoek van de opdrachtgever extra gekarteerde soorten en andere tijdens het 
onderzoek gekarteerde bijzondere soorten weergegeven. Alle territoria van de broedvogels 
worden weergegeven. Het totaal aantal vastgestelde territoria binnen een deelgebied staat 
achter de soortnaam vermeld. Verschillende broedvogelsoorten zijn zo veel mogelijk samen op 
één kaart weergegeven, gegroepeerd naar beheertype. Voor insecten en flora geldt dat in het 
geval van één of enkele individuen per locatie deze met een enkel symbool wordt weergegeven. 
Bij soorten waarvan ook grotere aantallen per locatie zijn waargenomen worden de locaties in 
aantalsklassen weergegeven. In het geval van planten en insecten is niet het aantal 
waargenomen individuen vermeld. Voor planten is het aantal groeiplaatsen weergegeven. 
Omdat voor elke locatie een schatting is gegeven van het aanwezige aantal (binnen een 
bepaalde aantalsklasse), is het werkelijke totaal aantal individuen niet bekend. Wanneer mogelijk 
is het voorkomen van meerdere soorten op één kaart weergegeven. 
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Bijlage 2 Voorstel aanpassing beheertypen 
 
 
Voor enkele deelgebieden zijn in hoofdstuk 6, naar aanleiding van de resultaten van het 
soortenonderzoek, de structuurkarteringen en/of de vegetatiekarteringen, enkele voorstellen 
gedaan voor aanpassing van het beheertype voor een bepaald perceel of beheervak. De 
voorgestelde nieuwe beheertypen zijn weergegeven op de kaarten in deze bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 



 

Bijlage 3 Vegetatiekarteringen 
 

 
In de onderstaande bijlage zijn de resultaten van de vegetatiekarteringen in de verschillende 
deelgebieden weergegeven. Voor elk van de onderzochte deelgebieden is een vereenvoudigde 
vegetatiekaart van de gekarteerde beheertypen opgenomen in deze bijlage. Daarnaast is voor 
het totale onderzoeksgebied een overzicht opgenomen van alle in de betreffende deelgebieden 
gekarteerde lokale vegetatietypen, inclusief een vertaling naar de typologie van de Revisie van de 
Vegetatie van Nederland (rVvN). Ook is bij elk type een korte toelichting gegeven t.a.v. kenmerken 
en ecologie. De op de vereenvoudigde vegetatiekaarten weergegeven vegetaties komen 
overeen met de in het overzicht benoemde vegetatietypen conform de typologie van de rVvN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 Vegetatietypologie Mattemburg en Zoomland 2021 

 

1. Watervegetaties 
Veelal submerse, soms drijvende vegetaties. Watervegetaties worden in SNL-vegetatiekarteringen 

slechts spaarzaam gekarteerd, dit komt enerzijds omdat grote wateren vaak buiten het karteergebied 

vallen (andere beheerder/eigenaar, meestal Rijkswaterstaat). Anderzijds worden smalle (kwel)sloten in 

graslanden vaak ‘weg gegeneraliseerd’, ze zijn te smal of te klein om te kunnen worden gekarteerd. 

Type van Kranswieren (04D1-1) 

 Kenmerken: Kranswiervegetaties. Minimaal 5% bedekking van kranswieren. Het type is positief 
gekenmerkt t.o.v. vegetaties van bijvoorbeeld smalbladige fonteinkruiden, Waterpest. 

 Ecologie: In niet of weinig vervuild, meestal onbeschaduwd, stilstaand of (zwak) stromend  
 water, dat zoet, brak of zelfs zout kan zijn. Gewoonlijk groeien de  
 gemeenschappen submers; sommige charofytengemeenschappen kunnen  
 evenwel een korte, al of niet jaarlijks terugkerende periode droogvallen. De  
 Charetea fragilis zijn optimaal ontwikkeld in heldere, mesotrofe meren en  
 plassen met toevoer van schoon grondwater. Buiten Nederland komen  
 kranswierbegroeiingen tot op een diepte van 40 m of zelfs dieper voor. Wegens  
 de geringe helderheid van het water in ons land bedraagt de maximale diepte  
 hier 'slechts' 6-8 m. Het substraat bestaat gewoonlijk uit zand, soms uit klei of  
 veen. 

 Opnamenr(s): 103 

 Onderscheiden vormen: 

 04D1-1 vorm met Gebogen kransblad 

 rVvN: r04Ca01 Associatie van Brakwater-kransblad 

 Charetum canescentis 

 SBB-cat.: 04D1  Associatie van Brakwaterglansblad 
 Charetum canescentis 

 Kenmerk vorm: In het gekarteerde vlak is Gebogen kransblad (Chara connivens) aanwezig,  
 kensoort van de Associatie van Brakwaterglansblad. 

 Ecologie vorm: In ondiep, brak water met een zandige bodem die slechts weinig organische  
 bestanddelen bevat, ook voor in het binnenland, op plaatsen met zoute kwel. 

 Opnamenr(s): 103 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.13 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Witte waterlelie en Gele plomp (05B3-1) 

 Kenmerken: Watervegetaties waarin Witte waterlelie en Gele plomp samen in wisselende  
 bedekkingen de watervegetatie domineren.  

 Ecologie: In het karteergebied in ondiepe matig eutrofe wateren met invloed van  
 zwakgebufferde kwel. 

 Opnamenr(s): 54 

 Onderscheiden vormen: 

 05B3-1 Typische vorm 

 rVvN: r05Ba03 Associatie van Witte waterlelie en Gele plomp 
 Nymphaeo albae-Nupharetum luteae 



 SBB-cat.: 05B3b Ass. Witte waterlelie-Gele plomp, srt.-arme sub. 
 Myriophyllo-Nupharetum inops 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

Opnamenr(s): 54 
 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.19 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: In zeer zwakgebufferde tot sterk zure vennen met soorten als Knolrus en  
 (Water)veenmos passen vegetaties van Witte waterlelie eerder in de klasse der  
 hoogveenslenken. Van een dergelijk milieu is hier geen sprake, ofschoon  
 vegetaties van het Waterlelieverbond, waartoe we deze vegetatie rekenen,  
 doorgaans wel iets meer eutroof en sterker gebufferd zijn. 

2. Vegetaties van zwakgebufferde vennen 
Vegetaties die onder invloed staan van zwakgebufferde kwel, in kwelslootjes, langs venoevers, vaak op 

jonge, minerale bodems, of bodems die slechts weinig humus bevatten.  

Type van Duizendknoopfonteinkruid (06-2) 

 Kenmerken: Soortenarme, door Duizendknoopfonteinkruid gedomineerde gemeenschappen. 

 Ecologie: Op plaatsen met kwel van voedselarm, zwak zuur en vaak ijzerhoudend  
 grondwater, in zwakgebufferde tot zure vennen en slootjes. 

 Opnamenr(s): 31 

 Onderscheiden vormen: 

 06-2 Typische vorm 

 rVvN: r06RG03 RG Duizendknoopfonteinkruid [Oeverkruid-klasse] 

 RG Potamogeton polygonifolius-[Littorelletea] 

 SBB-cat.: 06-b RG Duizendknoopfonteinkruid-[Oeverkruid-klasse] 
 RG Potamogeton polygonifolius-[Littorelletea] 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 31 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.1 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Veelstengelige waterbies (06-3, 06-4) 

 Kenmerken: Vegetaties waarin Veelstengelige waterbies frequent voorkomt. Andere soorten  
 uit de Oeverkruid-klasse kunnen in lage bedekkingen voorkomen.  

 Ecologie: Op oeverzones bij ongeveer gelijkblijvende waterhuishouding, afwezigheid van  
 eutrofiëring en voldoende turbulentie (windwerking, stroomvennen of menselijke  
 activiteit) om de zandbodem vrij te houden van een sapropeliumdek. Meestal in  
 vennen en poelen, soms langs beken. 

 Opnamenr(s): 73 

 Onderscheiden vormen: 

 06-3 vorm met Veenmossen 

 rVvN: r06RG06 RG Veelstengelige waterbies en Veenmos [Oeverkruid-klasse /  
 Klasse van de hoogveenslenken] 
 RG Eleocharis  
 multicaulis-Sphagnum-[Littorelletea/Scheuchzerietea] 
 SBB-cat.: 06-c RG Veelst.w.bies-Veenmos-[Oeverkr./Kl.h.veensl.] 



 RG Eleocharis multic-Sphagn-[Littorel/Scheuchz] 
 Kenmerk vorm: Soortenarme vorm waarin veenmossen bedekkend aanwezig zijn. 

 Ecologie vorm: Vooral in verzuurde vennen, waar bovendien een zekere ophoping van  
 organisch materiaal plaatsvindt, kunnen soortenarme gemeenschappen  
 ontstaan die gedomineerd worden door Veelstengelige waterbies en een of  
 meer Veenmossoorten. In de meest oligotrofe, zeer zure vennen treedt  
 Waterveenmos op de voorgrond; in de minder verzuurde en/of iets  
 voedselrijkere vennen is Geoord veenmos gewoonlijk de belangrijkste soort. 

 Opnamenr(s): 73 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.01 ha. gekarteerd in Mattemburg. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 
 06-4 vorm met Knolrus 

 rVvN: r06RG07 RG Knolrus en Veenmos [Oeverkruid-klasse/Klasse van de  
 hoogveenslenken] 
 RG Juncus bulbosus-Sphagnum-[Littorelletea/Scheuchzerietea] 
 SBB-cat.: 06-d RG Knolrus - Veenmos-[Oeverkr.kl/Kl.hoogveensl.] 
 RG Juncus bulbosus-Sphagnum-[Littorell/Scheuchz] 
 Kenmerk vorm: Soortenarme vorm waarin Knolrus minimaal frequent aanwezig is. 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s):  

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.03 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Moerashertshooi (06-5) 

 Kenmerken: Moerashertshooi is dominant. Meestal zijn begeleidende soorten uit de klasse  
 der zwakgebufferde vennen aanwezig, zoals Pilvaren, Vlottende bies,  
 Ondergedoken moerasscherm, Oeverkruid, Gewone waternavel, maar ook  
 soorten uit de Rietklasse en in mindere mate soorten uit de Tandzaadklasse die  
 gebonden zijn aan zwakgebufferde milieus, zoals Waterpostelein.  

 Ecologie: Meestal op hetzij plaatsen met te geringe en te zure kwel voor associaties die  
 behoren tot de klasse der zwakgebufferde vennen, en/of in zure vennen die in  
 de zomer niet droogvallen; Moerashertshooi kan daar in de oeverzone dichte  
 drijvende matten vormen. 

 Opnamenr(s): 16, 23, 49 

 Onderscheiden vormen: 

 06-5 Typische vorm 

 rVvN: r06RG04 RG Moerashertshooi [Oeverkruid-klasse] 

 RG Hypericum elodes-[Littorelletea] 

 SBB-cat.: 6 Oeverkruid-klasse 
 Littorelletea 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 16, 23, 49 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.59 ha. gekarteerd, waarvan 0.02 ha. in Mattemburg, 0.58  
 ha. in Zoomland. 

Vertaling: Het type is goed te vertalen in de rVVN, in de SBB-catalogus ontbreekt een  
 romp in de Oeverkruid-klasse. 
 



Type van Knolrus (06-6) 

 Kenmerken: Knolrus is dominant, vaak codominant met Waterveenmos. 

 Ecologie: In ondiepe sterk verzuurde vennen en op venoevers. 

 Opnamenr(s): 12 

 Onderscheiden vormen: 

 06-6 dominantievorm Knolrus 

 rVvN: r06RG07 RG Knolrus en Veenmos [Oeverkruid-klasse/Klasse van de  
 hoogveenslenken] 
 RG Juncus bulbosus-Sphagnum-[Littorelletea/Scheuchzerietea] 
 SBB-cat.: 06-d RG Knolrus - Veenmos-[Oeverkr.kl/Kl.hoogveensl.] 
 RG Juncus bulbosus-Sphagnum-[Littorell/Scheuchz] 
Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 12 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.01 ha. gekarteerd in Mattemburg. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 

3. Riet- en overige helofytenmoerassen 
Moerasvegetaties behorende tot de rietklasse. Deze vegetaties, bestaande uit Riet, Grote zeggen en/of 

‘biezen’ staan in permanent ondiep zwakstromend tot stilstaand water en spelen een belangrijke rol in de 

verlanding. Globaal kan worden gesteld dat biezenmoerassen de pioniervegetaties zijn, die zich verder 

kunnen ontwikkelen tot soortenrijk Rietmoeras. Bij verdere verlanding worden Rietmoerassen 

Rietruigten, waarin zich hier en daar Grauwe wilgenstruweel ontwikkelt en, uiteindelijk, bos.  

Type van Riet (08-2, 08-10, 08B3-2) 

 Kenmerken: Door Riet gedomineerde vegetaties, riet bedekt tenminste 25%, grassen hooguit  
 10%. Soorten van natte strooiselruigten zijn hooguit frequent aanwezig.  
 Rietklasse-kruiden kunnen als begeleidende soorten het beeld bepalen, maar  
 ook geheel afwezig zijn. 

 Ecologie: Hoogproductieve verlandingsgemeenschappen op permanent natte en  
 voedselrijke plekken. 

 Opnamenr(s): 5, 7, 51, 56, 58, 68, 95 

 Onderscheiden vormen: 

 08-2 Soortenarme vorm 

 rVvN: r08Bb04c Riet-associatie; typische subassociatie 

 Typho-Phragmitetum typicum 

 SBB-cat.: 08-f RG Riet-[Riet-klasse] 
 RG Phragmites australis-[Phragmitetea] 

 Kenmerk vorm: Soortenarme vorm waarin naast riet vrijwel geen andere planten voorkomen.  
 Vaak staat er wel bitterzoet tussen in lage bedekkingen. 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 5, 51, 56, 58 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 9.65 ha. gekarteerd, waarvan 0.62 ha. in Lindonk, 7.17 ha. in  
 het Markiezaat, 0.51 ha. in Mattemburg, 0.91 ha. in Molenplaat, 0.44 ha. in  
 Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 



 08-10 vorm met Heen 

 rVvN: r33 Klasse van de natte strooiselruigten 
 Convolvulo-Filipenduletea 

 SBB-cat.: 32 Klasse der natte strooiselruigten 
 Convolvulo-Filipenduletea 

 Kenmerk vorm: Heen is occasional of meer aanwezig (maar niet dominant; zie anders: Type van Heen). 
In het karteergebied zijn ook soorten als Zilte rus en Zilte zegge hier en daar aanwezig 
in deze vorm. 

 Ecologie vorm: De zilte soorten in deze vorm (ook Heen s.str. kan hier als zodanig worden  
 beschouwd) tonen aan dat deze vorm is ontstaan uit zilte  
 overstromingsgraslanden, of daar in de zonering aan grenzen. 

 Opnamenr(s): 7, 68 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 2.26 ha. gekarteerd, waarvan 1.69 ha. in het Markiezaat, 0.57  
 ha. in Molenplaat. 

Vertaling: Binnen de klasse der natte strooiselruigten, waaronder deze vorm duidelijk valt,  
 is de vorm niet nader te vertalen. 

08B3-2 vorm met Moeraskruiden 

 rVvN: r08Bb04c Riet-associatie; typische subassociatie 
 Typho-Phragmitetum typicum 

 SBB-cat.: 08B3d Riet-associatie, soortenarme subassociatie 
 Typho-Phragmitetum inops 

 Kenmerk vorm: Tenminste 3 van de volgende soorten zijn tezamen meer dan frequent  
 aanwezig: Grote kattenstaart, Blauw glidkruid, Watermunt, Moeraskruiskruid,  
 Gele lis, Wolfspoot, Moeraswalstro/Rietwalstro, Penningkruid, Grote wederik,  
 Moerasandoorn. Positief gekenmerkt. 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 95 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.11 ha. gekarteerd in Mattemburg. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Heen (08B2-1) 

 Kenmerken: Door hoge biezen (Heen, Ruwe bies of Mattenbies) gedomineerde vegetatie.  
Riet komt minder dan frequent voor, of helemaal niet., Heen is tenminste codominant 
aanwezig. 

 Ecologie: Op allerlei vochtig tot natte standplaatsen, meestal windluw. In en langs sloten  
 en in ondiepe plassen in het overstromingsgrasland.   

 Opnamenr(s):  

 Onderscheiden vormen: 

 08B2-1 Typische vorm 

 rVvN: r08Bb03d Associatie van Heen en Grote waterweegbree; arme  
 subassociatie 
 Alismato-Scirpetum inops 
 SBB-cat.: 08B2 Associatie van Heen en Grote waterweegbree  
 Alismato-Scirpetum maritimi 
 Kenmerk vorm: Heen domineert in deze soortenarme vegetatie. 

 Ecologie vorm: Als kleine patches in een rietvegetatie of, in overstromingsgrasland.  

 Opnamenr(s): n.v.t. 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.02 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling:  Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen, alhoewel de betreffende associatie in 
de vegetatie van Nederland niet geldig is gepubliceerd. In verband met de recente 



opsplitsing van Heen (s.l.) in 4 soorten met ieder een zeer eigen ecologie, is de 
beschreven associatie bovendien heterogeen. 

Type van Ruwe bies (08B1-1) 

 Kenmerken: Door hoge biezen (Heen, Ruwe bies of Mattenbies) gedomineerde vegetatie.  
 Riet komt minder dan frequent voor, of helemaal niet. 

 Ecologie: Op allerlei vochtig tot natte standplaatsen, meestal windluw. In en langs sloten  
 en in ondiepe plassen in het overstromingsgrasland.   

 Opnamenr(s): 96 

 Onderscheiden vormen: 

 08B1-1 Typische vorm 

 rVvN: r08Bb02 Associatie van Ruwe bies 

 Scirpetum tabernaemontani 

 SBB-cat.: 08B1 Mattenbies-associatie 
 Scirpetum lacustris 

 Kenmerk vorm: Ruwe bies domineert in deze vorm. 

 Ecologie vorm: Kleine groeiplaatsen in een rietvegetatie of, in één geval, in een  
 overstromingsgrasland. 
Opnamenr(s): 96 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.01 ha. gekarteerd in Mattemburg. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Oeverzegge (08C-1) 

 Kenmerken: Door Oeverzegge gedomineerde, soortenarme vegetaties. 

 Ecologie: Vaak in de overgangszone tussen hoge (ruige) rietvegetaties en natte  
 graslanden, op voedselrijke plaatsen. 

 Opnamenr(s): 43 

 Onderscheiden vormen: 

 08C-1 Typische vorm 

 rVvN: r08Bc01 Oeverzegge-associatie 

 Caricetum ripariae 

 SBB-cat.: 08C-a RG Oeverzegge-[Verbond der grote Zeggen] 
 RG Carex riparia-[Magnocaricion] 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 43 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.03 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Grote wederik (08-9) 

 Kenmerken: Grote wederik domineert, begeleiders uit de Riet-klasse. Blaaszegge en/of  
 Stijve zegge zijn hooguit zeldzaam aanwezig. 

 Ecologie: Op matig voedselrijke standplaatsen die een hoog gehalte aan organische stof  
 bezitten, met waterstandfluctuaties. Dit type is gelieerd aan vegetaties die  
 behoren tot het Verbond van Biezenknoppen en Pijpenstrootje enerzijds en  
 rietklassevegetaties anderzijds. 

 Opnamenr(s): 17 

 Onderscheiden vormen: 



 08-9 Typische vorm 

 rVvN: r08RG21 RG Grote wederik en Riet [Riet-klasse/Klasse van de natte  
 strooiselruigten] 
 RG Lysimachia vulgaris-Phragmites  
 australis-[Phragmitetea/Convolvulo-Filipenduletea] 
 SBB-cat.: 16A-d RG Gr.wederik-Hennegr.-P.ruit-[V Biez.-Pijpest.] 
 RG Lysimachia-Calamagrost.-Thalictr.[Junco-Mol.] 
 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 17 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.13 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type is goed te vertalen in de rVVN, in de SBB-catalogus is geen romp van  
 Grote wederik beschikbaar in de Rietklasse, maar wel in het Verbond van  
 Biezenknoppen en Pijpenstrootje. Deze romp past echter minder goed bij deze  
 gekarteerde vegetatie.  

4. Kleine zeggevegetaties 
Kleine zeggevegetaties ontwikkelen zich op plaatsen met basenrijke kwel, die meestal in het 

winterhalfjaar door dit kwelwater zijn geïnundeerd, in de zomer kan het grondwater decimeters diep 

zitten. Meestal spelen soorten als Geelgroene zegge, Blauwe zegge en Zwarte zegge een belangrijke 

rol, samen met algemene begeleiders als Gewone waternavel, Egelboterbloem en Moerasstruisgras. In 

verzuurde vegetaties, bijvoorbeeld in regenwaterlenzen, kan laatstgenoemde soort de hoofdrol spelen, 

maar ook een soort als Hennegras. Is de kwel ook sterk basis en rijk aan calcium, dan kan Zeegroene 

zegge, en in optimale omstandigheden, Moeraswespenorchis, Parnassia en Geelhartje worden 

aangetroffen. 

Type van Hennegras (09-1) 

 
 Kenmerken: Vegetaties die vooral bestaan uit Hennegras. Andere soorten die veel kunnen  
 voorkomen zijn Gewone waternavel, Grote wederik Riet, Moeraswalstro en  
 Gewoon puntmos.  

 Ecologie: Op natte, voedselrijke plaatsen waar de waterstand veel wisselingen vertoont; in  
 moerassen waar het beheer is gestaakt of de begrazing is afgenomen.  
 Hennegras wordt door luchtverontreiniging, ontwatering en  
 waterstandswisselingen bevoordeeld. Ze verdraagt langdurige inundatie.  
 Haarden van Hennegras komen in graslanden die worden gevoed door  
 basenrijke kwel vaak voor in zogenaamde regenwaterlenzen. 

 Opnamenr(s): 19, 48 

 Onderscheiden vormen: 

 09-1 Typische vorm 

 rVvN: r09RG04 RG Hennegras [Verbond van Zwarte zegge] 
 RG Calamagrostis canescens-[Caricion nigrae] 

 SBB-cat.: 09-g RG Hennegras-[Klasse der kleine Zeggen] 
 RG Calamagrostis canescens-[Parvocaricetea] 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 19, 48 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.17 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 



Type van Moeraswespenorchis (09C-1, 09C-2) 

 Kenmerken: Een structuurrijke vegetatie met soorten van het kalkmoeras  
 (Moeraswespenorchis, Geelhartje, Rietorchis en Bitterling), Ruigtekruiden,  
 grassen en Zilte zegge. 

 Ecologie: Op plaatsen waar kalkrijke kwel optreedt, of waar basenrijke kwel door  
 kalkhoudende bodem uittreedt. 

 Opnamenr(s): 85, 86 

 Onderscheiden vormen: 

 09C-1 vorm met Kale jonker en Duinriet 

 rVvN: r09Ba Knopbies-verbond 
 Caricion davallianae 

 SBB-cat.: 09C Associatie van Vetblad & Vlozegge 
 Caricion davallianae 

 Kenmerk vorm: Kale jonker, Koninginnekruid en andere ruigtesoorten treden op de voorgrond. 

 Ecologie vorm: In deze vorm is zowel van verzoeting als verruiging sprake. 

 Opnamenr(s): 85 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.03 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: De vegetatie past in het Knopbiesverbond, maar er zijn geen kensoorten  
 aanwezig voor een associatie. 

 09C-2 vorm met Glanshaver 

 rVvN: r09Ba Knopbies-verbond 
 Caricion davallianae 

 SBB-cat.: 09C Associatie van Vetblad & Vlozegge 
 Caricion davallianae 

 Kenmerk vorm: Glanshaver en andere graslandsoorten uit het Glanshaververbond zijn  
 begeleiders. 

 Ecologie vorm: Op drogere plaatsen dan de anderen vormen. 

 Opnamenr(s): 86 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.06 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

 Vertaling: De vegetatie past in het Knopbiesverbond, maar er zijn geen kensoorten  
 aanwezig voor een associatie. Er is voor een tweede vertaling in het  
 Glanshaververbond gekozen, waarvan eveneens geen kensoorten aanwezig  
 zijn in de opname. 
 

5. Klasse van de hoogveenslenken 
Vegetaties onder invloed van vooral regenwater en/of zeer zwakgebufferde kwel, dit water is dus 

uitgesproken voedsel- en mineralenarm en vaak zuur tot zeer zuur. Veenmossen spelen een belangrijke 

rol en weten de zure omstandigheden te handhaven. 

Type van Witte waterlelie (10-2) 

 Kenmerken: Watervegetatie met Witte waterlelie dominant in de kruidlaag. 

 Ecologie: In zwakgebufferde tot behoorlijk zure vennen. 

 Opnamenr(s): 13 

 Onderscheiden vormen: 

 10-2 vorm met Knolrus en Waterveenmos 



 rVvN: r10DG02 DG Witte waterlelie [Klasse van de hoogveenslenken] 
 DG Nymphaea alba-[Scheuchzerietea] 

 SBB-cat.: 10/b DG Witte waterlelie-[Klasse van hoogveenslenken] 
 DG Nymphaea alba-[Scheuchzerietea] 

 Kenmerk vorm: Begeleiders uit de klasse der hoogveenslenken en natte heiden en niet of veel  
 minder uit de fonteinkruid-klasse. Knolrus en Waterveenmos zijn hier abundant  
 aanwezig. 

 Ecologie vorm: Sterk verzuurde verlandende vennen met grote invloed van regenwater. 

 Opnamenr(s): 13 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.7 ha. gekarteerd in Mattemburg. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Pitrus en Veenmos (10-3) 

 Kenmerken: Dichte structuurrijke vegetatie van Pitrus, met daaronder een hoge bedekking  
 van veenmossen. Begeleiders zijn soorten als Snavelzegge, Knolrus,  
 Moerasstruisgras, Gewone waternavel, en soms soorten als Grote wederik,  
 Moerashertshooi of Veenpluis. 

 Ecologie: Komt voor in verzuurde en met stikstof en fosfaat geëutrofieerde vennen; de  
 toevoer van voedingsstoffen vindt plaats door atmosferische depositie, door het  
 binnendringen van landbouwwater of door bemiddeling van vogels, die hun  
 voedsel op vuilnisbelten vinden en in vennen nestelen (kokmeeuwkolonies). De  
 gemeenschap groeit vooral aan gestoorde randen van veenmosdrijftillen, langs  
 venoevers waar een dikke veenlaag aanwezig is, en op plaatsen waar in de  
 venbodem of in de directe omgeving graafwerkzaamheden zijn verricht. 

 Opnamenr(s): 14 

 Onderscheiden vormen: 

 10-3 vorm met Waterveenmos 

 rVvN: r10DG01 DG Pitrus en Veenmos [Klasse van de hoogveenslenken] 

 DG Juncus effusus-Sphagnum-[Scheuchzerietea] 

 SBB-cat.: 10-l RG Pitrus - Veenmos-[Klasse van hoogveenslenken] 
 RG Juncus effusus - Sphagnum-[Scheuchzerietea] 

 Kenmerk vorm: Waterveenmos domineert de moslaag. 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 14 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.05 ha. gekarteerd in Mattemburg. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

6. Overstromingsgraslanden van het Zilverschoonverbond 
Vochtige tot kletsnatte (‘plasdras’) graslanden op (sterk) voedselrijke bodem, die gedurende het 

winterhalfjaar onder water staan of frequent overstromen, ook in het groeiseizoen wordt inundatie goed 

verdragen, de meeste soorten zijn aangepast aan deze omstandigheden. Vaak spelen Fioringras, 

Geknikte vossenstaart, Rosse vossenstaart of Mannagras de hoofdrol in de natste delen, iets hogerop 

kunnen ook grassen als Ruw beemdgras en Engels raaigras gaan domineren. Algemene begeleiders 

zijn soorten als Vijfvingerkruid, Zilverschoon, Veenwortel, Gewone waterbies, Moeraskers, etc. 

Type van Fioringras (12B-1, 12B-3, 12B-4, 12B-19, 12B-20) 

 Kenmerken: Overstromingsgraslanden met Fioringras in hoge bedekkingen, daarnaast  
 kunnen Rood zwenkgras, Engels raaigras en Geknikte vossenstaart aanwezig  
 zijn, soms in hoge bedekkingen.  

 Ecologie: Op relatief voedselrijke, hydromorfe bodems. Langdurige inundatie (ook in het  



 groeiseizoen) en begrazing worden goed verdragen en zijn de voornaamste  
 factoren voor instandhouding en ontwikkeling van het type. De vorm van  
 Zomprus staat natter dan de typische vorm. 

 Opnamenr(s): 87, 93, 97 

 Onderscheiden vormen: 

 12B-1 soortenarme vorm 

 rVvN: r12RG01 RG Fioringras [Zilverschoon-verbond] 

 RG Agrostis stolonifera-[Lolio-Potentillion anserinae] 

 SBB-cat.: 12B-j RG Fioringras-[Zilverschoon-vb/Kl.vochtig.grasl] 
 RG Agrostis stolonifera-[Lolio-Potent/Mol-Arrh] 

 Kenmerk vorm: Fioringras is met zeer hoge bedekking aanwezig, verder is de vegetatie  
 soortenarm, in ieder geval ontbreken ook de kensoorten van de andere vormen. 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s):  
Oppervlakte: Van deze vorm is 0.01 ha. gekarteerd in Mattemburg. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 12B-3 vorm met Slanke waterbies 

 rVvN: r12RG05 RG Gewone waterbies [Zilverschoon-verbond/Vlotgras-orde] 
 RG Eleocharis palustris-[Lolio-Potentillion  
 anserinae/Nasturtio-Glycerietalia] 

 SBB-cat.: 12B-c RG Slanke waterbies-[Zilverschoon-verbond] 

 RG Eleocharis palus. unigl.-[Lolio-Potentillion] 

 Kenmerk vorm: In deze vorm komt slanke waterbies in hoge aantallen voor. Zeegroene zegge,  
 Jakobskruiskruid, Heelblaadjes en Watermunt ontbreken of zijn alleen aanwezig  
 in aantallen die beduidend lager zijn dan die van Slanke waterbies. 

 Ecologie vorm: Op vochtige tot natte plekken, op iets drogere standplaatsen dan de vorm met  
 Watermunt. 

 Opnamenr(s): 93 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.26 ha. gekarteerd in Mattemburg. 

 Vertaling: Het type is probleemloos te vertalen in de SBB-catalogus. In de rVVN past de  
 RG Gewone waterbies het best. Daar staat vermeld: 'In deze permanent natte  
 graslanden treedt behalve Gewone waterbies ook Slanke waterbies op. Hoewel  
 deze twee soorten ecologisch verschillen (Slanke waterbies gedijt het best in  
 zwak brakke omgeving) bestaat ook een zekere overlapping. Omdat beide  
 soorten in het verleden als ondersoorten werden beschouwd, is het niet in alle  
 gevallen zeker dat 'Gewone waterbies' daadwerkelijk Gewone waterbies in  
 strikte zin betreft.' 

 12B-4 vorm met Geknikte vossenstaart 

 rVvN: r12RG01 RG Fioringras [Zilverschoon-verbond] 
 RG Agrostis stolonifera-[Lolio-Potentillion anserinae] 

 SBB-cat.: 12B-j  RG Fioringras-[Zilverschoon-verbond/Klasse der vochtige graslanden] 
 RG Agrostis stolonifera-[Lolio-Pot. anserinae/Molinio-Arrhenatheretea] 

 Kenmerk vorm: Geknikte vissenstaart als grootste bedekker. 

 Ecologie vorm: zie type 
 Opnamenr(s):  

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.03 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 

 12B-19  vorm met Zomprus 

 rVvN: r12RG06 RG Zomprus [Zilverschoon-verbond/Riet-klasse] 



 RG Juncus articulatus-[Lolio-Potentillion  
 anserinae/Phragmitetea] 

 SBB-cat.: 12B-m RG Zomprus-[Vlotgr.-v./V.Zw.zegge/Zilversch.-v.] 
 RG Juncus artic-[S-Glycerion/Caricion ni/Lo-Pot] 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: Op relatief voedselrijke, hydromorfe bodems. Langdurige inundatie (ook in het  
 groeiseizoen) en begrazing worden goed verdragen en zijn de voornaamste  
 factoren voor instandhouding en ontwikkeling van het type. De vorm van  
 Zomprus staat natter dan de typische vorm. 

 Opnamenr(s): 97 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.06 ha. gekarteerd in Mattemburg. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 12B-20 vorm met Zilte zegge en Zilte rus 

 rVvN: r12Ba03b Associatie van Aardbeiklaver en Fioringras; subassociatie met  
 Fraai duizendguldenkruid 
 Trifolio fragiferi-Agrostietum centaurietosum 
 SBB-cat.: 12B3b Ass. Aardbeiklaver-Fiorin., sub Fr.duizendgul.k. 
 Trifolio fragiferi-Agrostietum centaurietosum 
 Kenmerk vorm: Zilte zegge en Zilte rus komen frequent voor, verder echter geen 'zilte soorten'.   
 Aardbeiklaver ontbreekt. 

 Ecologie vorm: Op relatief zilte standplaatsen. 

 Opnamenr(s): 87 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.06 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Fioringras en Zilverschoon (12B-14, 12B-15) 

 Kenmerken: Overstromingsgraslanden met Fioringras in hoge bedekkingen, daarnaast  
 kunnen Rood zwenkgras, Engels raaigras en Geknikte vossenstaart aanwezig  
 zijn, soms in hoge bedekkingen.  

 Ecologie: In 's winters (langdurig) overstroomde, begraasde of gemaaide graslanden op  
 matig voedselrijke tot voedselrijke bodems. Enige mate van zout wordt goed  
 verdragen. 

 Opnamenr(s): 70 

 Onderscheiden vormen: 

 12B-14 vorm met Fraai duizendguldenkruid 

 rVvN: r12Ba03b Associatie van Aardbeiklaver en Fioringras; subassociatie met  
 Fraai duizendguldenkruid 
 Trifolio fragiferi-Agrostietum centaurietosum 
 SBB-cat.: 12B3b Ass. Aardbeiklaver-Fiorin., sub Fr.duizendgul.k. 
 Trifolio fragiferi-Agrostietum centaurietosum 
 Kenmerk vorm: Soortenrijke zoete overstromingsgraslanden met tenminste één van de  
 volgende soorten occasional of meer aanwezig: Aardbeiklaver, Fraai  
 duizendguldenkruid, Rode ogentroost, Zilte rus of Platte rus. 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 70 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.07 ha. gekarteerd, waarvan 0.05 ha. in het Markiezaat, 0.02  
 ha. in Molenplaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 12B-15 vorm met Melkkruid 

 rVvN: r12Ba01b Associatie van Geknikte vossenstaart; typische subassociatie 



 Ranunculo-Alopecuretum typicum 

 SBB-cat.: 12B1a Associatie van Geknikte vossestaart, typische subassociatie 
 Ranunculo-Alopecuretum geniculati typicum 

 Kenmerk vorm: Tenminste één van de volgende 'zilte soorten' komt occasional of meer voor:  
 Engels gras, Zilte schijnspurrie, Zulte, Melkkruid, Schorrenzoutgras,  
 Hertshoornweegbree en Zilte rus. Ook zouttolerante soorten als Heen en  
 Goudknopje kunnen aanwezig zijn, maar de aanwezigheid van deze soorten is  
 niet voldoende voor toewijzing aan deze vorm. 

 Ecologie vorm: Op plaatsen waar nog sprake is van licht zilte kwel, een zilte venige onderlaag,  
 of waar in de zomerzout evaporeert. 

 Opnamenr(s):  

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.27 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Heelblaadjes (12B-18) 

 Kenmerken: Open vegetatie met Heelblaadjes, begeleidende soorten uit de Rietklasse  
 (Watermunt, Grote kattenstaart, etc.), maar ook uit de klasse der natte  
 strooiselruigten en het Zilverschoonverbond.  

 Ecologie: Het type vormt een overgangsvegetatie tussen rietmoerassen en (brakke)  
 overstromingsgraslanden enerzijds en natte strooiselruigten anderzijds.  

 Opnamenr(s): 72 

 Onderscheiden vormen: 

 12B-18 Typische vorm 

 rVvN: r33RG09 RG Heelblaadjes [Klasse van de natte  
 strooiselruigten/Fioringras-orde] 
 RG Pulicaria  
 dysenterica-[Convolvulo-Filipenduletea/Agrostietalia  
 stoloniferae] 
 SBB-cat.: 12B-l RG Heelblaadjes-[Zilv.sch-v/K.nat.strooiselruig] 
 RG Pulicaria dysenterica-[Lo-Potent/Conv-Filup] 
 Kenmerk vorm: Grassen, waaronder Rietzwenkgras, Gestreepte witbol, Glanshaver zijn  
 aspectbepalend. 

 Ecologie vorm: De aanwezigheid van Rietzwenkgras en andere soorten uit het  
 Glanshaververbond duidt op ontwikkeling naar drogere ruige graslanden i.p.v.  
 natte strooiselruigten. 

 Opnamenr(s): 72 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.07 ha. gekarteerd in Molenplaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen.  

Type van Klavers (16-14) 

 Kenmerken: Kortgrazige vegetatie waarin klavers een belangrijke rol spelen of zelfs  
 domineren, het gaat dan om de soorten Rode en Witte klaver, Kleine klaver,  
 Hopklaver, maar ook Kruipende boterbloem speelt een belangrijke rol. Kamgras  
 komt minder dan occasional voor. Grassen als Engels raaigras, Ruw  
 beemdgras en Rood zwenkgras kunnen codominant aanwezig zijn, maar ook  
 vrijwel ontbreken. 

 Ecologie: Op matig vochtige tamelijk voedselrijke bodem, een pioniersstadium die bij  
 begrazing snel kan ontwikkelen tot Kamgrasweide. 

 Opnamenr(s): n.v.t. 

 Onderscheiden vormen: 

 16-14 Typische vorm 



 rVvN: r16RG21 RG Rode klaver [Glanshaver-orde/Weegbree-klasse] 
 RG Trifolium pratense-[Arrhenatheretalia/Plantaginetea majoris] 

 SBB-cat.: 16-g RG Sm. weegbree-Kr. boterbloem-Rood zw.gr.-[Klasse vochtige gr.l.] 
 RG Pl. lanceolata-Ran. repens-Fest. rubra-[Molinio-Arrhenatheretea] 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s):  

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.02 ha. gekarteerd in Mattemburg. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen, in de rVvN, de onzes inziens 
corresponderende romp uit de SBB-catalogus past minder goed. 

 

7. Droge graslanden op zandgrond 
Graslanden waarbij inundatie, grondwater en kwelwater vrijwel geen rol meer spelen en waar 

regenwater netto inzijgt. Dominantierompen van Duinriet horen plantensociologisch thuis in deze klasse, 

maar aan het Markiezaatsmeer groeit Duinriet ook in tamelijk vochtige graslanden.  

Type van Duinriet (14-1, 14-15, 14-18, 14-19) 

 Kenmerken: Hoge vegetaties van Duinriet. 

 Ecologie: Op plaatsen waar de bestaande vegetatie is afgestorven door bijvoorbeeld  
 snelle waterstandswisselingen. Treedt ook op bij sterk afgenomen begrazing. 

 Opnamenr(s): 8, 35, 40, 41, 44, 82 

 Onderscheiden vormen: 

 14-1 Typische vorm 

 rVvN: r14RG13 RG Duinriet [Fakkelgras-orde] 
 RG Calamagrostis epigejos-[Cladonio-Koelerietalia] 

 SBB-cat.: 14-k RG Duinriet-[Kl.dr.gras.zand/K.dr.kalkmin.gras] 
 RG Calamagrostis epigejos-[Koel-Cor/Fest-Brom] 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s):  

 Oppervlakte: Van deze vorm is 5.16 ha. gekarteerd, waarvan 4.41 ha. in het Markiezaat, 0.75  
 ha. in Molenplaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 

 14-15 vorm met Zilte zegge en Kale jonker 

 rVvN: r14RG13 RG Duinriet [Fakkelgras-orde] 
 RG Calamagrostis epigejos-[Cladonio-Koelerietalia] 

 SBB-cat.: 14-k RG Duinriet-[Kl.dr.gras.zand/K.dr.kalkmin.gras] 
 RG Calamagrostis epigejos-[Koel-Cor/Fest-Brom] 

 Kenmerk vorm: Occasional tot frequent 'zilte soorten' als Zilte zegge en/of Zilte rus en/of  
 Herfstbitterling aanwezig, naast Dotterbloemverbondsoorten als Kale jonker en  
 Gevleugeld hertshooi, en soorten uit de Klasse der Natte strooiselruigten  
 (voornamelijk Koninginnekruid, maar ook Heelblaadjes) een belangrijke rol.  

 Ecologie vorm: Ruigtevegetaties die zich ontwikkelen op plaatsen met een zekere invloed van  
 kwel op veelal tamelijk voedselrijke zandige bodems. Tenminste in het recente  
 verleden en/of in het heden is er invloed van zout water geweest. 

 Opnamenr(s): 8, 35, 82 



 Oppervlakte: Van deze vorm is 10.55 ha. gekarteerd, waarvan 0.19 ha. in Lindonk, 8.89 ha. in  
 het Markiezaat, 1.48 ha. in Molenplaat. 

Vertaling: Dominanties van Duinriet leiden zowel in de rVVN als in de SBB-catalogus  
 naar de RG Duinriet in de Klasse der droge graslanden op zandgrond. Qua  
 soortensamenstelling hoort deze vegetatie echter meer thuis in de klasse der  
 natte strooiselruigten, waarin echter geen romp met Duinriet beschikbaar is. De  
 RG Koninginnekruid is daarom gekozen als tweede vertaling. De aanwezigheid  
 van zilte of anderzijds aan 'duinvalleien' gebonden soorten Zilte zegge,  
 Herfstbitterling en Zilte rus alleen is hier niet voldoende om een (tweede)  
 vertaling naar een vegetatie uit de Zeeaster-klasse te rechtvaardigen. 

 14-18 vorm met Heermoes 

 rVvN: r14RG13 RG Duinriet [Fakkelgras-orde] 

 RG Calamagrostis epigejos-[Cladonio-Koelerietalia] 

 SBB-cat.: 14-k RG Duinriet-[Kl.dr.gras.zand/K.dr.kalkmin.gras] 
 RG Calamagrostis epigejos-[Koel-Cor/Fest-Brom] 

 Kenmerk vorm: Heermoes is codominant. 

 Ecologie vorm: In verstoorde milieus waar recent zand is afgezet. 

 Opnamenr(s): 41 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.13 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 14-19 vorm met Grote brandnetel en Kleefkruid 

 rVvN: r14RG13 RG Duinriet [Fakkelgras-orde] 

 RG Calamagrostis epigejos-[Cladonio-Koelerietalia] 

 SBB-cat.: 14-k RG Duinriet-[Kl.dr.gras.zand/K.dr.kalkmin.gras] 
 RG Calamagrostis epigejos-[Koel-Cor/Fest-Brom] 

 Kenmerk vorm: Begeleiders uit de klasse der Nitrofiele zomen zoals Grote brandnetel en  
 Kleefkruid zijn bedekkend aanwezig, ook Glanshaver, Kweek en Kropaar  
 kunnen aanwezig zijn. 

 Ecologie vorm: Op plaatsen die zich door strooiselophoping relatief stikstofrijk zijn geworden. 

 Opnamenr(s): 44, 40 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 7.45 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Zandstruisgras (14-12, 14-16) 

 Kenmerken: Zandstruisgras domineert de vegetatie, die overigens zeer soortenarm kan zijn  
 en vaak lage bedekkingen kent. Andere klasse 14 soorten kunnen in lagere  
 bedekkingen aanwezig zijn. 

 Ecologie: Zandstruisgras domineert doorgaans in stuifzandbegroeiingen die het  
 pionierstadium voorbij zijn. Het groeit vooral op noordhellingen, in uitgestoven  
 laagten en in de omgeving van stuifdennen en andere boomgroepen. Hier en  
 daar komt de Rompgemeenschap van Zandstruisgras ook in de kustduinen  
 voor, en in ruderale omgeving op spoorwegemplacementen en zuidwaarts  
 geëxponeerde spoordijken. Zodra extra voedingsstoffen beschikbaar komen,  
 nemen meer concurrentiekrachtiger grassen het echter al gauw over. 

 Opnamenr(s): 76, 79, 80 

 Onderscheiden vormen: 

 14-12 domininatievorm Zandstruisgras 

 rVvN: r14RG02 RG Zandstruisgras [Buntgras-verbond] 
 RG Agrostis vinealis-[Corynephorion canescentis] 

 SBB-cat.: 14-d RG Zandstruisgr-R.haarmos-[K.dr.gras/K.hei.gras] 



 RG Agrostis vin-Polytrichum pili-[Koel-Cor/Nard] 

 Kenmerk vorm: zie type 
 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 76 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.04 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 14-16 vorm met Gewoon biggenkruid 

 rVvN: r14RG02 RG Zandstruisgras [Buntgras-verbond] 
 RG Agrostis vinealis-[Corynephorion canescentis] 

 SBB-cat.: 14-d RG Zandstruisgr-R.haarmos-[K.dr.gras/K.hei.gras] 
 RG Agrostis vin-Polytrichum pili-[Koel-Cor/Nard] 

 Kenmerk vorm: Gewoon biggenkruid komt frequent of meer voor, naast begeleidende soorten  
 als Buntgras en Dwergviltkruid. 

 Ecologie vorm: Deze vorm zit een stadium verder in de successie ten opzichte van de  
 dominantievorm van Zandstruisgras. 

 Opnamenr(s): 79, 80 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.16 ha. gekarteerd in Zurenhoek. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Buntgras (14A1-1, 14A1-2) 

 Kenmerken: Buntgras en Heidespurrie zijn de meest voorkomende bedekkers in een zeer  
 open vegeatie op stuifzand 

 Ecologie: Op zeer schrale, zure en mineralenarme zandbodem zonder of met nauwelijks  
 bodemvorming. Buntgras en Heidespurrie zijn gevoelig voor vermesting  
 (stikstofdepositie) en kunnen dan worden weggeconcurreerd door Grijs  
 kronkelsteeltje, maar ook Zandstruisgras, Bochtige smele en Gewoon  
 struisgras. 

 Opnamenr(s): 77, 78 

 Onderscheiden vormen: 

 14A1-1 Typische vorm 

 rVvN: r14Aa01 Associatie van Buntgras en Heidespurrie 
 Spergulo-Corynephoretum 

 SBB-cat.: 14A1 Associatie van Buntgras en Heidespurrie 
 Spergulo-Corynephoretum 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 77 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 2.31 ha. gekarteerd in Zurenhoek. 

 14A1-2 vorm met Grijs kronkelsteeltje 

 rVvN: r14Aa01 Associatie van Buntgras en Heidespurrie 

 Spergulo-Corynephoretum 

 SBB-cat.: 14A1 DG Grijs kronkelsteeltje [Klasse van de droge graslanden op  
 zandgrond] 
 Spergulo-Corynephoretum 
 Kenmerk vorm: Grijs kronkelsteeltje domineert de moslaag en bedekt minimaal 30%. 
 Ecologie vorm: Grijs kronkelsteeltje is afkomstig uit de gematigde zone van het zuidelijk  
 halfrond en heeft sedert het begin van de jaren zestig in hoog tempo de  
 zandgronden van West-Europa gekoloniseerd. In Nederland trof dit lot zowel de  
 kustduinen als de binnenlandse stuifzand- en heidegebieden. Vooral in  
 terreinen waar de verstuiving sterk aan banden gelegd is, kan het mos in korte  



 tijd grote oppervlakten bedekken. Een groot deel van de populatie bestaat uit  
 losliggende polletjes. De snelle groei leidt tot een zeer hoge spruitdichtheid; bij  
 uitdroging scheuren de tapijten in hexagonen uiteen waarvan een deel  
 vervolgens bij bevochtiging uit het tapijt wordt gedrukt. Het gewroet van vogels  
 leidt tot verdere verbrokkeling van het mostapijt. In de duinen worden  
 spaarzaam met vaatplanten begroeide, minstens oppervlakkig uitgeloogde  
 delen van de binnenduinen het gemakkelijkst door Grijs kronkelsteeltje  
 overwoekerd. Verzuring van de neerslag versnelt de uitloging en begunstigt de  
 vestiging van het kalkmijdende mos. Grijs kronkelsteeltje verdringt andere  
 bladmossen; het forse Gewoon gaffeltandmos weet zich nog het best te  
 handhaven. Van de vaatplanten weerstaan de dichte polletjes van Buntgras en  
 Fijn schapengras het zijdelings uitdijende 'Tankmos' nog het best. Van  
 Zandzegge groeien de wortelstokken onder de moskussens door en priemen de  
 spruiten zich erdoorheen. Dwergstruweel van Kruipwilg blijft opvallend genoeg  
 grotendeels van Grijs kronkelsteeltje verschoond. Het weer toelaten van  
 overstuiving met kalkhoudend zand leidt tot zijn achteruitgang. Ook valt waar te  
 nemen dat na de sterke uitbreiding van de Derivaatgemeenschap van Grijs  
 kronkelsteeltje in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw zich de  
 laatste jaren in veel van de begroeiingen met dit mos opnieuw korstmossen en  
 grassen hebben weten te vestigen. De vegetatie wordt weliswaar nog  
 gedomineerd door Grijs kronkelsteeltje, maar de totale soortensamenstelling  
 gaat sterk lijken op die van een van de associaties van het Buntgras-verbond:  
 de associatie van Buntgras en Heidespurrie in de binnenlandse  
 zandverstuivingen of de Duin-Buntgras-associatie in de kustduinen. 

 Opnamenr(s): 78 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.81 ha. gekarteerd in Zurenhoek. 

Vertaling: Er is gekozen voor een tweede vertaling DG Grijs kronkelsteeltje [Klasse van de  
 droge graslanden op zandgrond], niet voor een eerste vertaling, omdat Grijs  
 kronkelsteeltje weliswaar domineert, maar de kensoorten van de associatie wel  
 aanwezig zijn. 

Type van Fijn schapengras (14B1-1) 

 Kenmerken: Fijn schapengras domineert, daarnaast iis in dit type ook Duinsterretje  
 aanwezig, samen met andere (ken)soorten van de Duinsterretjesassociatie,  
 zoals Zandhoornbloem, Reigersbek en Vergeet-mij-nietjes. 

 Ecologie: Op zeer schrale zandige tot licht stenige bodem. 

 Opnamenr(s): 3 

 Onderscheiden vormen: 

 14B1-1 vorm met Muurpeper en Klein streepzaad 

 rVvN: r14Ca01 Duinsterretjes-associatie 
 Phleo-Tortuletum ruraliformis 

 SBB-cat.: 14B1 Duinsterretjes-associatie 
 Phleo-Tortuletum ruraliformis 

 Kenmerk vorm: Muurpeper, Klein streepzaad en soorten als Klein vogelpootje komen als  
 begeleiders voor. 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 3 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.16 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 



8. Matig vochtige matig voedselrijke graslanden 
Graslanden die onder matige tot sterke invloed staan van grondwater (Dotterbloemverbond en Verbond 

van Biezenknoppen en Pijpenstrootje) tot vrijwel niet (Glanshaververbond). Qua voedselrijkdom is de 

variatie ook zeer groot. 

Type van Pitrus (16-1) 

 Kenmerken: Vegetaties die geheel gedomineerd worden door pitrus. Afhankelijk van de  
 standplaats en de uitgangssituatie kunnen daartussen nog soorten groeien uit  
 het Oeverkruidverbond, graslandsoorten of soorten uit de Klasse van de kleine  
 zeggen. Waterveenmos kan in hoge bedekkingen aanwezig zijn of geheel  
 ontbreken. 

 Ecologie: In verzuurde en met stikstof en fosfaat geëutrofieerde vennen en in natte  
 voedselrijke graslanden waar de zode kapot getrapt wordt door koeien.   

 Opnamenr(s): 18, 52 

 Onderscheiden vormen: 

 16-1 Typische vorm 

 rVvN: r16RG08 RG Pitrus [Pijpenstrootje-orde/Zilverschoon-verbond] 

 RG Juncus effusus-[Molinietalia/Lolio-Potentillion anserinae] 

 SBB-cat.: 16-r RG Pitrus-[Klasse der vochtige graslanden] 
 RG Juncus effusus-[Molinio-Arrhenatheretea] 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 18, 52 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.49 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Ruige graslanden (16-6) 

 Kenmerken: Vochtige graslanden op (matig) voedselrijke grond met een hoge bedekking van  
 ruigtekruiden.  

 Ecologie: Relatief droge graslanden. De begrazing is zeer extensief, hetgeen nog  
 versterkt wordt door de ruigteplanten die doorgaans door het vee gemeden  
 worden.   

 Opnamenr(s): 2, 66 

 Onderscheiden vormen: 

 16-6 vorm met Kweek 

 rVvN: r32RG07 RG Kweek [Klasse van de ruderale gemeenschappen] 
 RG Elytrigia repens-[Artemisietea vulgaris] 

 SBB-cat.: 16/c DG Kweek-[Klasse der vochtige graslanden] 
 DG Elymus repens-[Molinio-Arrhenatheretea] 

 Kenmerk vorm: Kweek komt in zeer hoge bedekkingen voor. 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 2, 66 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 1.29 ha. gekarteerd, waarvan 1.27 ha. in het Markiezaat, 0.02  
 ha. in Molenplaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 



Type van Gestreepte witbol (16-9, 16-15) 

 Kenmerken: Graslandvegetaties waarin Gestreepte witbol de hoogste bedekker is, vaak  
 begeleid door Rood zwenkgras, Gewoon reukgras, Fioringras en Ruw  
 beemdgras, in drogere vormen door Gewoon struisgras. Begeleiders zijn verder  
 vaak hooilandsoorten als Gewone paardenbloem, Smalle weegbree, Gewone  
 hoornbloem, Kruipende boterbloem en Scherpe boterbloem.  
 Ecologie: In gemaaide, matig voedselrijke, niet of licht bemeste, vochtige graslanden. De  
 vormen met Veldrus/Pitrus/Moerasrolklaver staan doorgaans op iets nattere  
 gronden dan de andere vormen. De vorm van Pitrus staat bovendien op  
 zuurdere gronden dan de vormen met Veldrus en moerasrolklaver. 

 Opnamenr(s): 25, 69 

 Onderscheiden vormen: 

 16-9 vorm met Moerasrolklaver 

 rVvN: r16RG07 RG Gestreepte witbol en Echte koekoeksbloem  
 [Pijpenstrootje-orde] 
 RG Holcus lanatus-Silene flos-cuculi-[Molinietalia] 
 SBB-cat.: 16-a RG Gestr.witbol- E.Koekoeksbl.-[Kl.vocht.grasl.] 
 RG Holcus lan.- Lychnis flos-cuculi-[Mol.-Arr.] 
 Kenmerk vorm: Tenminste één van de volgende soorten komt occasional of meer voor: Echte  
 koekoeksbloem, Grote ratelaar, Kale jonker, Veldrus en Moerasrolklaver.  
 Laatstgenoemde soort kan hoge bedekkingen halen, de andere soorten komen  
 meestal in lage bedekkingen voor. 

 Ecologie vorm: Op matig voedselrijke vochtige tot natte plaatsen onder invloed van kwel. 

 Opnamenr(s): 25 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.22 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 16-15 vorm met Smalle rolklaver en Aardbeiklaver 

 rVvN: r16RG23 RG Gestreepte witbol en Engels raaigras [Klasse van de matig  
 voedselrijke graslanden] 
 RG Holcus lanatus-Lolium perenne-[Molinio-Arrhenatheretea] 
 SBB-cat.: 16-l RG Gestr.witbol-B.langbl.-Eng.raai.[Kl.v.grasl.] 
 RG Holcus lan.- Festuca prat.- Lolium-[Mol-Arr.] 
 Kenmerk vorm: Soorten van (zilt) overstromingsgrasland als Smalle rolklaver en Aardbeiklaver  
 komen voor. 

 Ecologie vorm: Deze vorm kan zijn ontstaan uit overstromingsgraslanden die zijn verruigd,  
 uitgedroogd en vertrapt of anderzijds verslempt, of het zijn graslanden die  
 grenzen aan lagergelegen overstromingsgraslanden. 

 Opnamenr(s): 69 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.17 ha. gekarteerd in Molenplaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Glanshaver (16C-2, 16C-4) 

 Kenmerken: Hoge, relatief ruige graslandvegetatie met Glanshaver als dominante soort.  

 Ecologie: Hooilanden op droge tot vrij droge standplaatsen, vooral op zandgrond. Vooral  
 op droge zandgronden wijst het voorkomen van deze gemeenschap op een  
 zekere mate van bemesting. 

 Opnamenr(s): 98, 100 

 Onderscheiden vormen: 

 16C-2 vorm met Gestreepte witbol 



 rVvN: r16RG18 RG Glanshaver [Glanshaver-orde] 

 RG Arrhenatherum elatius-[Arrhenatheretalia] 

 SBB-cat.: 16C-f RG Glanshaver - Kropaar-[Glanshaver-verbond] 
 RG Dactylis - Arrhenatherum-[Arrhenatherion] 

 Kenmerk vorm: Gestreepte witbol komt abundant voor in deze soortenarme vorm. 
 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 98 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.02 ha. gekarteerd in Mattemburg. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 16C-4 vorm met Fluitenkruid en Gewone berenklauw 

 rVvN: r16RG17 RG Fluitenkruid [Glanshaver-orde] 
 RG Anthriscus sylvestris-[Arrhenatheretalia] 

 SBB-cat.: 16/e DG Gr.brandnetel-Fluitekruid-[Kl. vocht.grasl.] 
 DG Urtica dioica - Anthriscus sylv.-[Mol.-Arr.] 

 Kenmerk vorm: Fluitenkruid en/of Gewone berenklauw en/of Grote brandnetel komen minimaal  
 abundant voor in deze ruige vorm. 

 Ecologie vorm: Op plaatsen waar strooisel/maaisel is blijven liggen. 

 Opnamenr(s): 100 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 1.36 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 

9. Zoomvegetaties op schrale zandgrond 
Vegetaties langs bosranden en op kapvlakten op droge, voedselarme (zwak)zure zandgronden. Deze 

plantengemeenschappen kunnen worden gedomineerd door Bochtige smele, Pijpenstrootje, 

Adelaarsvaren, Pilzegge, Zwarte bramen. In fraai ontwikkelde zoomvegetaties kunnen soorten als 

Hengel, Valse salie en Havikskruiden aspectbepalend zijn.  

Type van Adelaarsvaren (18-1) 

 Kenmerken: Dichte vegetaties die volledig gedomineerd worden door Adelaarsvaren.  

 Ecologie: Op lichte plaatsen waar enige verrijking door bijvoorbeeld het inwaaien van  
 meststoffen is opgetreden. Adelaarsvaren produceert zeer veel slecht  
 verteerbaar strooisel waardoor andere soorten geen kans krijgen zich te  
 vestigen. 

 Opnamenr(s): 1 

 Onderscheiden vormen: 

 18-1 Vorm met Grote brandnetel 

 rVvN: r18RG02 RG Adelaarsvaren [Klasse van Gladde witbol en Havikskruiden] 
 RG Pteridium aquilinum-[Melampyro pratensis-Holcetea mollis] 

 SBB-cat.: 18-b RG Adelaarsvaren-[Kl. Gladde witbol, Havikskr.] 
 RG Pteridium aquilinum-[Melampyro-Holcetea mol.] 

 Kenmerk vorm: Grote brandnetel en Kleefkruid treden frequent op. 

 Ecologie vorm: De aanwezigheid van Grote brandnetel en Kleefkruid toont aan dat deze ruigten  
 van Adelarsvaren zich op voedsel- en stikstofrijkere bodem bevindt dan wat  
 normaal is voor de klasse van Gladde witbol en havikskruiden. 

 Opnamenr(s): 1 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 11.01 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type is probleemloos te vertalen. Echter, de aanwezigheid van soorten uit  



 de klasse der nitrofiele zomen toont aan dat oin het karteergebied ruigten van  
 Adelaarsvaren eerder in laatstgenoemde klasse thuis zouden horen dan in de  
 klasse van Gladde witbol en havikskruiden. 

 

10. Droge heiden 
Vegetatietypen op schrale zandgrond die worden gedomineerd door dwergstruiken, meestal domineert 

Struikhei, al kunnen ook Gewone dophei, Kraaihei en Bosbessen frequent voorkomen. Begeleidende 

soorten zijn grassen als Bochtige smele, Pijpenstrootje, Pilzegge, Zandstruisgras, op heischrale plekken 

langs paden kunnen soorten als Tandjesgras, Borstelgras en Liggend walstro lokaal voorkomen. Op 

jonge, net geplagde hei, kan Klein warkruid soms algemeen zijn, in iets oudere open heidevegetaties 

komen heidebremmen Stekelbrem en/of Kruipbrem vaak algemeen voor. Oude structuurrijke heiden zijn 

vaak zeer soortenarme vegetaties van Struikheide met een sterk ontwikkelde moslaag van 

Heideklauwtjesmos of andere slaapmossen als Bronsmos of Groot laddermos. Bij wegvallen beheer 

(plaggen, begrazen, zelden: maaien) ontwikkelt droge heide zich snel tot Eiken-Berkenbos of Grove 

dennenbos.   

Type van Struikhei en Gewone dophei (20A1-5, 20A1-6, 20A1-9) 

 Kenmerken: Doorgaans domineert Struikhei, maar Gewone dophei kan tot codominant  
 optreden. Onderscheidt zich van de klasse der hoogveenbulten en natte heiden  
 door de afwezigheid van de kensoorten uit deze klasse, zoals Zonnedauw,  
 Snavelbiezen, Veenpluis, Beenbreek, Klokjesgentiaan en Veenbies 

 Ecologie: Op voedselarme, droge en vaak zure (dek)zanden met een goed ontwikkelde  
 humuspodzol.  

 Opnamenr(s): 29, 74, 75 
Onderscheiden vormen: 

 20A1-5 vorm met Heideklauwtjesmos 

 rVvN: r20Aa01b Associatie van Struikhei en Stekelbrem; typische subassociatie 
 Genisto pilosae-Callunetum typicum 

 SBB-cat.: 20A1e Ass. v Struikhei en Stekelbrem, srt.-arme sub. 
 Genisto anglicae-Callunetum inops 

 Kenmerk vorm: Het slaapmos Heideklauwtjesmos, of, minder vaak, Groot laddermos en/of  
 Bronsmos zijn minimaal abundant aanwezig, meer dan Grijs kronkelsteeltje,  
 Pijpenstrootje of Bochtige smele. 

 Ecologie vorm: Oudere, structuurrijke heiden, die, vanwege de hoge bedekking van  
 slaapmossen, vaak uitgesproken soortenarm zijn. 

 Opnamenr(s): 29, 74 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 1.54 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 20A1-6 vorm met Grijs kronkelsteeltje 

 rVvN: r20Aa01b Associatie van Struikhei en Stekelbrem; typische subassociatie 
 Genisto pilosae-Callunetum typicum 

 SBB-cat.: 20A1e Ass. v Struikhei en Stekelbrem, srt.-arme sub. 
 Genisto anglicae-Callunetum inops 

 Kenmerk vorm: Grijs kronkelsteeltje bedekkend aanwezig, meer dan Heideklauwtjesmos,  
 Pijpenstrootje of Bochtige smele 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s):  

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.22 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 



 20A1-9 vorm met Kruipwilg 

 rVvN: r20Aa01b Associatie van Struikhei en Stekelbrem; typische subassociatie 
 Genisto pilosae-Callunetum typicum 

 SBB-cat.: 20-a RG Kruipwilg - Wintergroen-[Kl. d droge heiden] 
 RG Salix repens - Pyrola rot.-[Calluno-Ulicetea] 

 Kenmerk vorm: Kruipwilg in hoge bedekkingen in een (pionier) heide met struikheide. 

 Ecologie vorm: Pioniervorm waar, tenminste in het verleden, mogelijk basenrijke kwel heeft  
 opgetreden. Kruipwilg is echter ook uit het binnenland bekend van zeer droge  
 stuifzandgebieden. 

 Opnamenr(s): 75 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.85 ha. gekarteerd, waarvan 0.83 ha. in Zoomland en 0.02  
 ha. in Zurenhoek 

Vertaling: 20-a - RG Kruipwilg-Wintergroen-[Klasse der droge heiden] uit de  
 SBB-catalogus lijkt redelijk te passen, alleen Kruipwilg is obligaat dominant,  
 terwijl zeldzamere, aan het Waddendistrict gebonden soorten als Stofzaad,  
 Wintergroenen en Verfbrem facultatieve begeleiders zijn. In de tabellen valt  
 verder de aanwezigheid op van soorten uit de klasse der droge graslanden op  
 zandgrond, deze spelen ook in de opname een grote rol. De rVVN beschouwt  
 deze romp als associatie. In dat geval is dit lokale type lastiger te vertalen en  
 kiezen we voor een eerste vertaling associatie van Struikhei en Stekelbrem, net  
 als alle andere lokale typen waarin Struikhei aspectbepalend is. 

11. Zilte vegetaties 
Pioniervegetaties op brakke tot zoute bodem en/of plaatsen waar zilte kwel optreedt. Slechts weinig 

soorten zijn aangepast aan de extreme omstandigheden (fysiologische droogte als gevolg van het zout; 

een aanpassing zijn de vlezige bladeren die vocht goed vast kunnen houden), dus de vegetaties zijn 

soortenarm. Als de zilte omstandigheden permanent zijn, vindt weinig tot geen successie plaats. Bij 

verdroging en verzoeting verdwijnt dit soort vegetaties echter snel en blijven slechts enkele iets meer 

concurrentiekrachtige soorten als Melkkruid, Zilte rus en Zilte zegge als ‘relict’ over in ruigten en 

overstromingsgraslanden. 

Type van Zeekraal (25A2-1) 

 Kenmerken: Kortarige zeekraal is dominant, weinig andere soorten aanwezig,  
 pioniergemeenschap op tamelijk kaal zand of slib. 

 Ecologie: Op slib of slibrijk zand in ondiep brak of zilt water dat later in het seizoen  
 droogvalt, of slechts periodiek bij stormvloeden of in de winter bij hoge  
 kweldruk, licht overstroomt. 

 Opnamenr(s): 39 

 Onderscheiden vormen: 

 25A2-1 dominantievorm Kortarige zeekraal 

 rVvN: r26Aa02 Associatie van Langarige zeekraal 

 Salicornietum brachystachyae 

 SBB-cat.: 25A2 Associatie van Kortarige zeekraal 
 Salicornietum brachystachyae 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: Een terrestrische gemeenschap dan vegetaties van langarige zeekraal.  
 Buitendijks wordt ze vooral aangetroffen op open plekken in de  
 kweldervegetatie, waar het zand door een dun laagje slib van hooguit enkele  
 millimeters is bedekt. Binnendijks komt de associatie vooral voor in inlagen en  
 langs kreken. 

 Opnamenr(s): 39 



 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.82 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Zeerus (26-1) 

 Kenmerken: Ruige graslandvegetaties met Fioringras als hoogste bedekker. Zeerus komt  
 met minimaal 25% bedekking voor, verder komen andere min of meer zilte  
 soorten voor als Smalle rolklaver, Aardbeiklaver en Melkkruid. 

 Ecologie: Brakke, zandige tot slikkige bodems die een gedeelte van het jaar onder water  
 staan. Zeerus gedijt goed onder begrazing. 

 Opnamenr(s): 107 

 Onderscheiden vormen: 

 26-1 Typische vorm 

 rVvN: r27Ac07 Associatie van Zeerus en Zilt torkruid 
 Oenantho lachenalii-Juncetum maritimi 

 SBB-cat.: 26-e RG Zeerus - Zilt torkruid-[Zeeaster-klasse] 
 RG Oenanthe lach.-Juncus mar.-[Asteretea trip.] 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 107 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.03 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Zilte schijnspurrie (26B-1) 

 Kenmerken: Zilte schijnspurrie is de dominante soort in deze kale pioniervegetatie,  
 kensoorten uit de associaties zijn sporadisch of niet aanwezig. 

 Ecologie: Zilte schijnspurrie, die te boek staat als een kensoort van het Verbond van  
 Stomp kweldergras, kan op allerlei kale plekken in zilte omgeving tot dominantie  
 komen, zowel binnendijks als buitendijks. Die openheid van de standplaatsen  
 kan het vervolg zijn van geregelde betreding maar ook van sterke  
 schommelingen in de waterhuishouding. In beide gevallen is het resultaat  
 hetzelfde: een verdichte bodem, de ecologische factor waarop de soort speciaal  
 is aangepast. Hiermee is te verklaren dat Zilte schijnspurrie, anders dan haar  
 wat forsere verwant Gerande schijnspurrie, ook optreedt in de gepekelde  
 bermen langs wegen. 
 Opnamenr(s): 37 

 Onderscheiden vormen: 

 26B-1 soortenarme dominantievorm met Zilte schijnspurrie 

 rVvN: r27RG05 RG Zilte schijnspurrie [Zeeaster-Klasse] 
 RG Spergularia salina-[Asteretea tripolii] 

 SBB-cat.: 26B Verbond van Stomp kweldergras 
 Puccinellio-Spergularion salinae 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 37 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.3 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type is goed te vertalen in de rVVN, in de SBB-catalogus ontbreekt een  
 romp in het verbond van Stomp kweldergras. 



Type van Zilte rus en Zilte zegge (26C1-1) 

 Kenmerken: Zilte rus en/of Zilte zegge komen tenminste dominant voor, daarnaast enkele  
 soorten uit de Rietklasse en Duinriet plus andere graslandsoorten. 

 Ecologie: Op plaatsen waar in tenminste in het verleden invloed van zilte of brakke kwel is  
 geweest. Zilte rus en Zilte zegge kunnen echter prima standhouden onder  
 verzoetende omstandigheden. 

 Opnamenr(s): 36, 88 

 Onderscheiden vormen: 

 26C1-1 vorm met Duinriet en Watermunt 

 rVvN: r27Ac01b Associatie van Zilte rus; subassociatie met Vertakte leeuwetand 

 Juncetum gerardi leontodontetosum 

 SBB-cat.: 26C1b Ass. v Zilte rus, subass. v Vertakte leeuwetand 
 Juncetum gerardi leontodontetosum 

 Kenmerk vorm: Duinriet, Kale jonker en Watermunt komen als begeleiders voor en maken deze  
 vorm tot een overgang tussen zilte overstromingsgraslanden enerzijds en natte  
 strooiselruigten anderzijds. 

 Ecologie vorm: Deze vorm vormt de overgang naar zoete, tamelijk voedselrijke, door kwel  
 gevoede moerassen en natte strooiselruigten. 

 Opnamenr(s): 36, 88 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 2.29 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Zulte (26A-1) 

 Kenmerken: Zulte is aspectbepalend aanwezig en bedekt meer dan soorten uit de  
 Zeekraalklasse zoals Schorrenkruid en Kortarige zeekraal, die wel degelijk  
 frequent kunnen voorkomen. Andere begeleiders zijn onder meer Heen en  
 Waterpunge. 

 Ecologie: Op slikkig voedselrijk, zilt en zuurstofarm substraat. 

 Opnamenr(s): 104, 105, 106 

 Onderscheiden vormen: 
 26A-1 vorm met Melkkruid 

 rVvN: r27RG03 RG Melkkruid en Fioringras [Zeeaster-klasse] 

 RG Glaux maritima-Agrostis stolonifera-[Asteretea tripolii] 

 SBB-cat.: 26C-c RG Fiorin - Melkkruid-[Verbond van Engels gras] 
 RG Agrostis stolonifera -Glaux marit.-[Armerion] 

 Kenmerk vorm: In deze pioniervorm bedekt Zulte minder dan 50% en speelt Melkkruid een  
 belangrijke rol, samen met Fioringras. Echte kweldersoorten als Lamsoor,  
 Engels gras ontbreken, terwijl zoete moerassoorten uit de Rietklasse een grote  
 rol spelen.  

 Ecologie vorm: Op slikkige oevers met ook een belangrijk aandeel zand, die in het verleden  
 vermoedelijk zouter waren dan nu, al is waarschijnlijk nog zilte kwel aanwezig in  
 een deel van het seizoen. 

 Opnamenr(s): 104, 105, 106 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.51 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Melkkruid (26C-1) 

 Kenmerken: Melkkruid is dominant, begeleid door Fioringras in lage bedekkingen en enkele  
 soorten van zilte en (ver)zoete(nde) overstromingsgraslanden, zoals Zilte  



 zegge, Smalle rolklaver, Fraai duizendguldenkruid, Zilverschoon, Waterpunge. 

 Ecologie: Melkkruid is een van de halofyten die bij ontzilting het langst standhoudt. In brak  
 milieu komt zij veel voor in het Zilverschoon-verbond, vooral in de Associatie  
 van Aardbeiklaver en Fioringras. De Rompgemeenschap van Melkkruid en  
 Fioringras komt in ons land uitsluitend buitendijks voor, zowel op de  
 Waddeneilanden als in het Deltagebied. Zij komt vooral tot ontwikkeling op  
 jonge strandvlakten, maar bijvoorbeeld ook in kommen op de middelhoge  
 kwelder en aan de voet van lage duintjes. 

 Opnamenr(s): 34, 84 

 Onderscheiden vormen: 

 26C-1 soortenarme dominantievorm met Melkkruid 

 rVvN: r27RG03 RG Melkkruid en Fioringras [Zeeaster-klasse] 

 RG Glaux maritima-Agrostis stolonifera-[Asteretea tripolii] 

 SBB-cat.: 26C-c RG Fiorin - Melkkruid-[Verbond van Engels gras] 
 RG Agrostis stolonifera -Glaux marit.-[Armerion] 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 34, 84 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.97 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 

12. Pioniervegetaties van (zoete) slikkige oevers 
Pioniervegetaties, die vaak worden gedomineerd door Tandzaden en Duizendknopen op matig tot sterk 

voedselrijke, zwakgebufferde tot basische bodems die gedurende het grootste deel van het jaar onder 

water staan en meestal pas in de loop van de zomer droogvallen. De soorten die zich hebben 

gespecialiseerd in dit soort milieus zijn opportunistische, ruderale soorten die in zeer kort tijdsbestek 

kunnen kiemen, domineren en vruchtzetten, zodra de omstandigheden dat toelaten. 

Type van Moerasdroogbloem (28-2) 

 Kenmerken: Pioniergemeenschappen waarin Moerasdroogbloem in hoge bedekkingen  
 aanwezig is. Daarnaast is Greppelrus vaak aanwezig in hoge aantallen. 

 Ecologie: Op open, zonnige, vochtige standplaatsen waar de bodem oppervlakkig verdicht  
 is. Vooral op kalkarme zand- en leemgrond en in zwak geëutrofieerde  
 droogvallende heidevennen.  

 Opnamenr(s): 94 
Onderscheiden vormen: 

 28-2 Typische vorm 

 rVvN: r29RG02 RG Moerasdroogbloem [Dwergbiezen-klasse/Tandzaad-klasse] 

 RG Gnaphalium uliginosum-[Isoeto-Nanojuncetea/Bidentetea  
 tripartitae] 

 SBB-cat.: 28-a RG Greppelrus-Moerasdroogbloem-[Dwergbiezen-kl.] 
 RG Juncus buf.-Gnaphalium ulig.[Isoeto-Nanojun.] 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 94 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.47 ha. gekarteerd in Mattemburg. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 



Type van Waterpostelein (29-1) 

 Kenmerken: Vegetatie waarin Waterpostelein domineert. Daarnaast zijn de aan minder  
 voedselrijke milieus gebonden soorten uit de Tandzaadklasse aanwezig, naast  
 enkele ruderale soorten. 

 Ecologie: Waterpostelein komt voor op plekken die 's winters onder water staan en tijdens  
 het groeiseizoen droogvallen. Het water mag niet te zuur zijn en moet arm zijn  
 aan chloride en carbonaat, maar enige bemesting wordt goed verdragen.   

 Opnamenr(s): 92 

 Onderscheiden vormen: 

 29-1 Typische vorm 

 rVvN: r30RG03 RG Waterpostelein [Tandzaad-klasse/Oeverkruid-klasse] 
 RG Lythrum portula-[Bidentetea tripartitae/Littorelletea] 

 SBB-cat.: 29 Tandzaad-klasse 
 Bidentetea tripartitae 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 92 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.05 ha. gekarteerd in Mattemburg. 

Vertaling: Het type is goed te vertalen in de rVVN, maar niet in de SBB-catalogus. 

Type van Waterpeper en Tandzaden (29A-1) 

 Kenmerken: Natte pioniergemeenschappen van Waterpeper, Zachte duizendknoop,  
 Beklierde duizendknoop, Zwart tandzaad, Riviertandzaad, Veerdelig tandzaad  
 en Knikkend tandzaad. Als begeleidende soorten kunnen Rode waterereprijs,  
 Bruin cypergras, Blaartrekkende boterbloem, Moerasdroogbloem, Greppelrus,  
 Goudzuring, Moeraszuring, Naaldwaterbies en Slijkgroen optreden, in sommige  
 gebieden ook Moerasandijvie, Goudknopje en Waterpostelein. 

 Ecologie: Voldoende vocht en voedingsstoffen in combinatie met kale bodem zijn de  
 voornaamste eisen waaraan moet worden voldaan. De groeiplaatsen staan 's  
 winters langdurig onder water. In de zomer kunnen de groeiplaatsen   
 droogvallen maar ze mogen niet uitdrogen. In de opname laten de soorten  
 Schildereprijs en Moerashertshooi zien dat het type qua zonering grenst aan  
 zwakgebufferde wateren. 
Opnamenr(s): 24 

 Onderscheiden vormen: 

 29A-1 Typische vorm 

 rVvN: r30Aa01 Associatie van Waterpeper en Tandzaad 
 Polygono-Bidentetum 

 SBB-cat.: 29A1 Associatie van Waterpeper en Tandzaad 
 Polygono-Bidentetum 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 24 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.08 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Goudzuring (29A2-1) 

 Kenmerken: Goudzuring is tenminste frequent aanwezig, positief gekenmerkt t.o.v. type van  
 Slijkgroen en type van Tandzaden.  



 Ecologie: Op slibrijke ammoniakrijke bodem. 

 Opnamenr(s): 50 

 Onderscheiden vormen: 

 29A2-1 vorm met Moerashertshooi 

 rVvN: r30Aa02a Associatie van Goudzuring en Moerasandijvie; typische  
 subassociatie 
 Rumicetum maritimi typicum 
 SBB-cat.: 29A2 Associatie van Goudzuring en Moerasandijvie 
 Rumicetum maritimi 
 Kenmerk vorm: In deze vorm komen ook soorten voor die gebonden zijn aan zwakgebufferde  
 vennen, zoals Moerashertshooi en Waterpostelein, en hier lokaal Gewoon  
 sterrenkroos. 

 Ecologie vorm: In deze vorm is de invloed van zwakgebufferde kwel zichtbaar in de  
 aanwezigheid van soorten als Moerashertshooi. 

 Opnamenr(s): 50 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.07 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Een tweede vertaling naar klasse 6 is onzes inziens niet nodig. 

13. Natte en vochtige strooiselruigten 
Vegetaties die worden gedomineerd door twee- of meerjarige ruigtekruiden als Distels, Koninginnekruid, 

Grote brandnetel, maar ook soorten als Rietgras en Riet. Ze kunnen ontstaan uit Rietmoerassen die als 

gevolg van verdroging en ophoping van strooisel verruigen met soorten als Haagwinde, Harig 

wilgenroosje, Koninginnekruid, Haagwinde en Moerasmelkdistel. Ze kunnen ook ontstaan uit vochtige tot 

natte voedselrijke graslanden bij staken van begrazings- of maaibeheer. 

Type van strooiselruigten met Riet (32-1, 32-8, 32-10, 32-11) 

 Kenmerken: Riet domineert de vegetatie, maar natte strooiselruigten-soorten hebben een  
 hoog aandeel in de bedekking. Lokaal kunnen natte strooiselruigten-soorten  
 domineren maar in het gehele vlak is Riet de grote bedekker.  

 Ecologie: Ruigtegemeenschappen van natte, stikstofrijke plaatsen die in meer of mindere  
 mate bloot staan aan overstroming. De soms ondoordringbare begroeiingen  
 worden door lianen en klimplanten (Haagwinde en Bitterzoet) nog verder  
 aaneen geweven. Het strooisel blijft meestal liggen, waarop het voor verdere  
 verrijking van de vegetatie zorgt. De gemeenschappen verdragen overspoeling  
 door brak water maar ze zijn maar matig maaitolerant. Bij begrazing door koeien  
 of paarden wordt de natte strooiselruigte vervangen door paadjes met lage  
 overstromingsvegetaties.    
 Opnamenr(s): 6, 42, 57, 60, 61, 64, 71, 91, 102 

 Onderscheiden vormen: 

 32-1 vorm met Koninginnekruid 

 rVvN: r33RG03 RG Koninginnekruid[ Klasse der natte strooiselruigten/Klasse  
 van de nitrofiele ruigten] 
 RG Eupatorium cannabinum-Phragmites  
 australis-[Convolvulo-Filipenduletea] 
 SBB-cat.: 32-a RG Koninginnekruid-[Kl. natte strooiselruigten] 
 RG Eupatorium cannabinum-[Convo.-Filupenduletea] 
 Kenmerk vorm: Koninginnekruid komt plaatselijk in hoge bedekkingen voor. Andere soorten van  
 natte strooiselruigten hebben lagere bedekkingen dan Koninginnekruid.  
 Daarnaast valt de aanwezigheid van Duinriet op. Deze vorm doet denken aan  
 het type van Duinriet, vorm met Zilte zegge en Kale jonker. Het belangrijkste  
 verschil is het afwezig zijn van Zilte soorten als Zilte zegge en Zilte rus, die in  
 laatstgenoemd type wel verplicht aanwezig zijn. 



 Ecologie vorm: Koninginnekruid kan op veel natte, vaak kalkrijke bodems groeien, maar niet op  
 zware klei of op uitgesproken voedselarm zand. Koninginnekruid verdraagt  
 maaien, maar in een gemaaide vegetatie zal zij een bescheidener plaats gaan  
 in nemen en dergelijke vegetaties vallen meer niet onder deze vorm. 

 Opnamenr(s): 6, 42, 61, 64, 71 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 2.45 ha. gekarteerd, waarvan 1.69 ha. in het Markiezaat, 0.77  
 ha. in Molenplaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 32-8 vorm met Bitterzoet 

 rVvN: r33RG06 RG Bitterzoet en Riet [Klasse van de natte strooiselruigten] 

 RG Solanum dulcamara-Phragmites  
 australis-[Convolvulo-Filipenduletea] 

 SBB-cat.: 32-d RG Bitterzoet - Riet-[Kl. natte strooiselruigt.] 
 RG Solanum dulcamara-Phragmites a-[Conv.-Filup.] 

 Kenmerk vorm: In de vorm met Bitterzoet komt bitterzoet als enige andere soort voor, vaak in  
 relatief lage bedekkingen maar altijd meer dan 5%. 

 Ecologie vorm: De vorm met Bitterzoet komt voor op vochtige, voedselrijke standplaatsen. Om  
 Bitterzoet te laten kiemen moeten deze standplaatsen af en toe droog vallen.  

 Opnamenr(s): 91 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.13 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 32-10 vorm met Grote brandnetel en Kleefkruid 

 rVvN: r33RG08 RG Grote brandnetel [Klasse van de natte strooiselruigten] 
 RG Urtica dioica-[Convolvulo-Filipenduletea] 

 SBB-cat.: 32-f RG Brandnetel-[Klasse d natte strooiselruigten] 
 RG Urtica dioica-[Convolvulo-Filipenduletea] 

 Kenmerk vorm: Grote brandnetel, Kleefkruid en andere soorten uit de klasse der nitrofiele  
 zomen komen samen tenminste abundant voor. Soorten uit de klasse der natte  
 strooiselruigten hooguit occasional. 

 Ecologie vorm: Op sterk bemeste en verdoogde plaatsen. 

 Opnamenr(s): 60, 57 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 5.33 ha. gekarteerd, waarvan 4.37 ha. in het Markiezaat, 0.96  
 ha. in Molenplaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 32-11 vorm met Harig wilgenroosje 
 rVvN: r33RG04 RG Harig wilgenroosje [Klasse van de natte strooiselruigten] 
 RG Epilobium hirsutum-[Convolvulo-Filipenduletea] 

 SBB-cat.: 32-b RG Harig wilgeroosje-[Kl. natte strooiselruigt.] 

 RG Epilobium hirsutum-[Convolvu.-Filupenduletea] 

 Kenmerk vorm: Harig wilgenroosje is abundant of meer aanwezig. 

 Ecologie vorm: Op iets vochtigere plaatsen dan andere vormen van dit type. 

 Opnamenr(s): 102 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.02 ha. gekarteerd in Mattemburg. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Koninginnekruid (32-7, 32-9) 

 Kenmerken: Hoge vegetaties waarin natte strooiselruigten-soorten domineren. Riet is  
 hooguit in lage bedekkingen aanwezig. Koninginnekruid is dominant. 



 Ecologie: Ruigtegemeenschappen van vochtige, stikstofrijke plaatsen die in meer of  
 mindere mate overstromingen bloot gesteld wordt. Het strooisel blijft meestal  
 liggen, waarop het voor verdere verrijking van de vegetatie zorgt. De  
 gemeenschappen zijn niet of nauwelijks maaitolerant. Bij begrazing door koeien  
 of paarden wordt de natte strooiselruigte vervangen door paadjes met lage  
 overstromingsvegetaties.    

 Opnamenr(s): 33 

 Onderscheiden vormen: 

 32-7 Typische vorm 

 rVvN: r33RG03 RG Koninginnekruid[ Klasse der natte strooiselruigten/Klasse  
 van de nitrofiele ruigten] 
 RG Eupatorium cannabinum-Phragmites  
 australis-[Convolvulo-Filipenduletea] 
 SBB-cat.: 32-a RG Koninginnekruid-[Klasse der natte strooiselruigten]  
 RG Eupatorium cannabinum-[Convolvulo-Filipenduletea] 
 Kenmerk vorm: Koninginnekruid domineert de vegetatie. Andere strooiselruigtesoorten of riet  
 zijn in lagere bedekkingen aanwezig dan koninginnenrit. 

 Ecologie vorm: Koninginnekruid kan op veel natte, vaak kalkrijke bodems groeien, maar niet op  
 zware klei of op uitgesproken voedselarm zand. Koninginnekruid verdraagt  
 maaien, maar in een gemaaide vegetatie zal zij een bescheidener plaats gaan  
 in nemen en dergelijke vegetaties vallen meer niet onder deze vorm. 

 Opnamenr(s):  

 Oppervlakte: Van deze vorm is 1.55 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 32-9 vorm met Wilde selderij 

 rVvN: r33Ba03 Associatie van Strandkweek en Echte heemst 

 Oenantho-Althaeetum 

 SBB-cat.: 32B3 Associatie van Strandkweek en Heemst 
 Oenantho-Althaeetum 

 Kenmerk vorm: Tenminste één van de twee volgende soorten Wilde selderij en Melkkruid is  
 vereist, de aanwezigheid van zilte 'relictsoorten' Zilte zegge en Zilte rus is niet  
 voldoende. 

 Ecologie vorm: Op schelpenstrandjes op Steenvliet, die waarscchijnlijk nog onder invloed staan  
 van zilte kwel of brak water gedurende tenminste het winterhalfjaar. 

 Opnamenr(s): 33 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.22 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Ondanks het ontbreken van de kensoorten Heemst en Echt lepelblad is volgens  
 ons de aanwezigheid van de differentiërende (en landelijk zeldzame) soort  
 Wilde selderij deze vegetatie toch te vertalen als de associatie van Strandkweek  
 en Heemst. We kiezen de RG Koninginnekruid binnen dezelfde klasse als  
 tweede vertaling. 

Type van Grote brandnetel en Akkerdistel (33-1) 

 Kenmerken: Vegetaties waarin brandnetel en/of akkerdistel in hoge bedekkingen voorkomen. 

 Ecologie: Op vochtige tot natte standplaatsen, vooral op stikstofrijke en fosfaatrijke  
 plaatsen onder veranderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld wisselende  
 waterstanden). 

 Opnamenr(s): 99 

 Onderscheiden vormen: 

 33-1 Typische vorm 



 rVvN: r34RG01 RG Grote brandnetel [Klasse van de nitrofiele ruigten] 

 RG Urtica dioica-[Galio-Urticetea] 

 SBB-cat.: 33-a RG Grote brandnetel-[Klasse d nitrofiele zomen] 
 RG Urtica dioica-[Galio-Urticetea] 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 99 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 1.29 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 

14. Struwelen 
Struwelen zijn halfopen vegetaties van struiken, die meestal mozaieksgewijs verspreid liggen in 

graslanden en ruigten. Struwelen ontstaan spontaan bij extensief beheer (extensieve begrazing of 

staken van het maaibeheer) en vormen een natuurlijk tussenstadium tot ontwikkeling naar bos. 

Doornstruweel, met Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn, Rozen en soms Liguster en Duindoorn, ontwikkelt 

zich op basenrijk droog zand, voornamelijk langs het Markiezaatsmeer. Op iets vochtigere plekken 

aldaar vormt zich Vlierstruweel uit Riet-Brandnetelruigten. Uit de matig vochtige Duinrietruigten aldaar 

ontwikkelt zich struweel van Grauwe wilg en Boswilg met Koninginnekruid. In de zure tot 

zwakgebufferde, voedselarme tot venige moerassen in het oosten van het karteergebied zijn de 

struweeltypen het type van Grauwe wilg en het type van Gagel. 

Type van Bramen (35A-1) 

 Kenmerken: Braamstruwelen van hoge bramen. De struwelen kunnen uit allerlei soorten  
 bramen bestaan, behalve uit Dauwbraam. 

 Ecologie: Op voedselarme, zonnige, relatief droge standplaatsen.  

 Opnamenr(s): 63 

 Onderscheiden vormen: 

 35A-1 vorm met Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn 

 rVvN: r40Ab01a Associatie van Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn; typische  
 subassociatie 
 Pruno-Crataegetum typicum 
 SBB-cat.: 37A Sleedoorn-orde 
 Prunetalia spinosae 
 Kenmerk vorm: Struiken uit het doornstruweel, zoals Wilde liguster, Sleedoorn, (Eenstijlige)  
 meidoorn, rozen, Wilde kardinaalsmuts zijn aanwezig, en/of een uit nitrofiele  
 soorten bestaande kruidlaag die in deze klasse thuishoort. 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 63 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.14 ha. gekarteerd, waarvan 0.11 ha. in het Markiezaat, 0.03  
 ha. in Molenplaat. 

Vertaling: Zeker als de braamsoort niet op soort is gedetermineerd (hetgeen meestal niet  
 te doen is binnen het kader van SNL-karteringen) kan de vegetatie vaak hooguit  
 tot op verbonds- of klasseniveau worden vertaald, hetgeen ook hier is gebeurd. 

Type van Grauwe wilg (36A-1, 36A-3, 36A-7, 36A-8) 

 Kenmerken: In dit type domineert Grauwe wilg, of een enkele maal andere wilgensoorten.  
 Zwarte els en/of Zachte berk kan in de struik- of boomlaag aanwezig zijn, maar  
 mag niet meer dan 50% bedekken. In de typische vorm zijn moeraskruiden als  
 Gele lis, Blauw glidkruid, Stijve zegge en Moeraswalstro in de ondergroei  



 aanwezig.  

 Ecologie: Op onbeschaduwde tot matig beschaduwde, natte tot vochtige, voedselrijke  
 standplaatsen op venige grond. 

 Opnamenr(s): 9, 15, 20, 26, 59, 83 

 Onderscheiden vormen: 

 36A-1 Typische vorm 

 rVvN: r39Aa02b Associatie van Grauwe wilg; typische subassociatie 
 Salicetum cinereae typicum 

 SBB-cat.: 36A2 Associatie van Grauwe wilg 
 Salicetum cinereae 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s):  

 Oppervlakte: Van deze vorm is 1.06 ha. gekarteerd, waarvan 0.63 ha. in het Markiezaat, 0.0  
 ha. in Mattemburg, 0.47 ha. in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 36A-3 vorm met ruigtekruiden 

 rVvN: r39Aa02b Associatie van Grauwe wilg; typische subassociatie 
 Salicetum cinereae typicum 

 SBB-cat.: 36A2 Associatie van Grauwe wilg 
 Salicetum cinereae 

 Kenmerk vorm: In de vorm van ruigtekruiden groeien Grote brandnetel, Koninginnekruid en  
 bramen in de kruidlaag. 

 Ecologie vorm: Op onbeschaduwde tot matig beschaduwde, natte tot vochtige, voedselrijke  
 standplaatsen op venige grond. 

 Opnamenr(s): 9, 59 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 10.27 ha. gekarteerd, waarvan 10.51 ha. in het Markiezaat,  
 0.14 ha. in Molenplaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 36A-7 vorm met Hennegras 

 rVvN: r39Aa02a Associatie van Grauwe wilg; subassociatie met Hennegras 
 Salicetum cinereae calamagrostietosum canescentis 

 SBB-cat.: 36A2 Associatie van Grauwe wilg 
 Salicetum cinereae 

 Kenmerk vorm: In de zure vorm zijn soorten uit zure milieus (Hennegras, Wateraardbei,  
 veenmossen, of andere soorten die ook in het Zwarte zeggeverbond of in  
 Berkenbroekbossen voorkomen) aanwezig. 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 15, 20, 26 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 10.01 ha. gekarteerd, waarvan 0.07 ha. in Mattemburg, 9.94  
 ha. in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 36A-8 vorm met Duinriet 

 rVvN: r39Aa02c Associatie van Grauwe wilg; subassociatie met Kruipwilg 
 Salicetum cinereae salicetosum repentis 

 SBB-cat.: 36A2 Associatie van Grauwe wilg 
 Salicetum cinereae 

 Kenmerk vorm: Duinriet is tenminste frequent aanwezig, samen met soorten van drogere  



 ruigten als Akkerdistel, in zeldzame gevallen is ook Kruipwilg of Gewone  
 waternavel aan te treffen. 

 Ecologie vorm: In (voormalige) natte duinvalleien op zandgrond, in een totaal ander  
 ecosysteem/floradistrict dan de overige vormen van dit type dus. Deze vorm is  
 aangetroffen aan het Markiezaatsmeer, terwijl de overige vormen strict  
 gebonden zijn aan het pleistocene gedeelte van het karteergebied. Deze vorm  
 vormt een pionier struweel/bostype dat na verloop van tijd verandert in het type  
 van Boswilg en Koninginnekruid. 

 Opnamenr(s): 83 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 1.21 ha. gekarteerd, waarvan 0.83 ha. in het Markiezaat, 0.38  
 ha. in Mattemburg. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Boswilg en Koninginnekruid (37-1, 37-3, 37-9, 37-10) 

 Kenmerken: Struwelen of struweelbossen waarin Boswilg kan domineren, maar ook (vrijwel)  
 afwezig zijn, samen met Grauwe wilg, Ruwe berk, Populieren, of zelfs Zomereik  
 of andere boomsoorten. De kruidlaag bestaat uit nitrofielen als Kleefkruid, Grote  
 brandnetel en Look-zonder-look, voorts een aantal soorten van natte  
 strooiselruigten (Riet, Moerasmelkdistel, Koninginnekruid, etc.), soorten uit  
 Duinrietruigten (Duinriet, Klein hoefblad) en lokaal bijzondere soorten als Grote  

keverorchis, Rond wintergroen en Brede wespenorchis. Dit type is zeer belangrijk aan 
de oevers van het Markiezaatsmeer op opgespoten zand en lijkt hier een soort van 
stabiel eindstadium te zijn van de successie. 

 Ecologie: Van nature is boswilgstruweel een pionierstruweel op niet of nauwelijks  
 bewegend, humusarm substraat, zoals puinhopen, zand- en steengroeves en  
 droogvallende zandplaten.  

 Opnamenr(s): 4, 10, 38, 46, 47, 108 

 Onderscheiden vormen: 

 37-1 vorm met Grote brandnetel en Bramen 

 rVvN: r40Ba01b Boswilg-associatie; subassociatie met Riet 
 Salicetum capreae phragmitetosum 

 SBB-cat.: 37 Klasse der doornstruwelen 
 Rhamno-Prunetea 

 Kenmerk vorm: Bramen en/of Grote brandnetel domineren de kruidlaag, die verder (relatief)  
 soortenarm is. 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 47 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 8.28 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 37-3 vorm met Rond wintergroen 

 rVvN: r40Ba01b Boswilg-associatie; subassociatie met Riet 

 Salicetum capreae phragmitetosum 

 SBB-cat.: 37B Liguster-verbond  
 Berberidion vulgaris 

 Kenmerk vorm: Rond wintergroen en/of Brede wespenorchis is aanwezig. 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 4, 10, 46 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 7.06 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 37-9 vorm met Ruwe berk 



 rVvN: r40Ba01b Boswilg-associatie; subassociatie met Riet 

 Salicetum capreae phragmitetosum 

 SBB-cat.: 37B Liguster-verbond  
 Berberidion vulgaris 

 Kenmerk vorm: Ruwe berk domineert de boomlaag, negatief gekenmerkt t.o.v. de vormen met  
 Adelaarsvaren en Rond wintergroen. 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 108 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 5.25 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 37-10 vorm met Adelaarsvaren 

 rVvN: r40Ba01b Boswilg-associatie; subassociatie met Riet 
 Salicetum capreae phragmitetosum 

 SBB-cat.: 37B Berberidion vulgaris 
  

 Kenmerk vorm: Adelaarsvaren domineert de kruidlaag, in het karteergebied zijn exemplaren tot  
 4 meter hoog aangetroffen! 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 38, 101 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 9.073 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Er is voor een tweede vertaling naar Adelaarsvarenvegetaties van de klasse der  
 Eikenbossen op voedselarme grond gekozen. 

Type van Gewone vlier (37-2) 

 Kenmerken: Struweel van Gewone vlier 

 Ecologie: Op voedselrijke, vochtige standplaatsen. De gewone vlier stelt geen hoge eisen  
 aan zijn standplaats, maar houdt wel van stikstof en carbonaat. 

 Opnamenr(s): 45, 65 

 Onderscheiden vormen: 

 37-2 vorm met Grote brandnetel 

 rVvN: r40A Sleedoorn-orde 
 Prunetalia spinosae 

 SBB-cat.: 37-a RG Gewone vlier - Brandnetel-[Kl. Doornstruwel.] 
 RG Sambucus nigra -Urtica dioica-[Rha.-Prunetea] 

 Kenmerk vorm: In deze vorm bestaat de ondergroei uit ruigtekruiden, vooral grote brandnetel. 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 45, 65 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 1.97 ha. gekarteerd, waarvan 1.94 ha. in het Markiezaat, 0.03  
 ha. in Molenplaat. 

Vertaling: Er is voor dit type, ofschoon wijdverbreid in het land, geen vertaling beschikbaar  
 op associatie- of rompniveau in de rVVN. In de SBB-catalogus wel. 

Type van Wilde liguster (37-4, 37B2-1) 

 Kenmerken: Struweel gedomineerd door Wilde liguster, (Liguster bedekt meer dan  
 Sleedoorn, Meidoorn, Rozen, Duindoorn en Gewone vlier) begeleiders zijn  
 struiken als Hondsroos, Egelantier, Rode kornoelje, Sleedoorn, lianen en  
 klimplanten als Hop, Heggenrank en Bosrank, de ondergroei bestaat uit  
 ruigtesoorten als Dauwbraam, Kweek en Grote brandnetel. 



 Ecologie: Komt voor op matig kalkrijk tot kalkrijk, soms oppervlakkig verzuurd, droog tot  
 vochtig zand. Er kan kalkrijk zand inwaaien, waarbij nauwelijks sprake is van  
 bodemontwikkeling. Op plaatsen waar het zand sterker is vastgelegd, is een  
 dunne A1-horizont ontwikkeld. 

 Opnamenr(s): 11, 67 

 Onderscheiden vormen: 

 37-4 vorm met Rode kornoelje 

 rVvN: r40 Klasse van de doornstruwelen 
 Rhamno catharticae-Prunetea spinosae 
 SBB-cat.: 37 Klasse der doornstruwelen 
 Rhamno-Prunetea 

 Kenmerk vorm: Rode kornoelje is tenminste codominant aanwezig.. 

 Ecologie vorm: Op plaatsen met sterkere bodemontwikkeling en minder dynamiek dan de vorm  
 met Duindoorn. 

 Opnamenr(s): 67 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.03 ha. gekarteerd in Molenplaat. 

Vertaling: Het type is niet te vertalen beneden het niveau van de klasse der  
 doornstruwelen. Dat komt vooral door de afwezigheid van bramen (plaatsing in  
 verbond of associatie rVVN), maar ook doordat Gewone liguster hier maar een  
 bescheiden rol speelt en bovendien soorten als Kruipwilg en Duindoorn afwezig  
 zijn (die vereist zijn voor eventuele alternatieve vertaling naar de klasse van de  
 Kruipwilg- en Duindoornstruwelen).  

37B2-1 vorm met Duindoorn 

 rVvN: r38Ab01c Associatie van Duindoorn en Liguster; typische subassociatie 

 Hippophao-Ligustretum typicum 

 SBB-cat.: 37B2 Associatie van Duindoorn en Liguster 
 Hippophao-Ligustretum 

 Kenmerk vorm: Duindoorn is aanwezig. 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 11 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.14 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Eenstijlige meidoorn (37-5) 

 Kenmerken: Tamelijk open Meidoornstruweel met Eenstijlige meidoorn en/of Sleedoorn,  
 soms ook met een enkele Gewone vlier, Rode kornoelje, Wegedoorn, of  
 Hondsroos. Meidoorn is wel de dominante soort in de struiklaag. De ondergroei  
 bestaat uit ruigtekruiden. 

 Ecologie: Op matig basenrijke tot basenrijke en plaatselijk kalkrijke, basische tot zwak  
 zure, matig tot zeer voedselrijke en al of niet overstroomde klei- en  
 leemgronden. De naamgevende struiken verdragen periodieke overstroming; in  
 het bijzonder geldt dit voor Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn, die ook hoge  
 waterstanden in de zomer overleven. Sleedoorn is bovendien goed bestand  
 tegen erosie en kan bijvoorbeeld standhouden in uiterwaarden op plekken die 's  
 winters door de stroom worden geschuurd. Als pionier is de Sleedoorn dankzij  
 zijn snelgroeiende uitlopers in staat snel te profiteren van veranderde  
 omstandigheden, zoals bij afnemende beweidingsdruk. 

 Opnamenr(s): 89 

 Onderscheiden vormen: 

 37-5 vorm met Gelderse roos 



 rVvN: r40Ab01c Associatie van Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn;  
 subassociatie met Gelderse roos 
 Pruno-Crataegetum viburnetosum opuli 
 SBB-cat.: 37-b RG Eenst.meidoorn-Sleed.-Hondsroos[Kl.Doornstr.] 
 RG Crataegus m -Prunus s -Rosa c-[Rha.-Prunetea] 
 Kenmerk vorm: Gelderse roos is aanwezig in de struiklaag. 

 Ecologie vorm: Kenmerkend voor niet of zelden overstroomde klei-, leem- en zandgronden, een  
 relatief weinig overstromingsresistente vorm van het type dus. 

 Opnamenr(s): 89 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.45 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Dauwbraam (37-7) 

 Kenmerken: Dauwbraam domineert, met droge ruigtensoorten als begeleiders. 

 Ecologie: Op zwakzuur tot sterk kalkrijk zand. 

 Opnamenr(s): 62 

 Onderscheiden vormen: 

 37-7 Typische vorm 

 rVvN: r40 Klasse van de doornstruwelen 
 Rhamno catharticae-Prunetea spinosae 

 SBB-cat.: 37-g RG Dauwbraam-[Marjolein-verbond/Klasse der doornstruwelen]  
 RG Rubus caesius-[Trifolion medii/Rhamno-Prunetea] 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 62 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.06 ha. gekarteerd in Molenplaat. 

Vertaling: Rompgemeenschappen van Dauwbraam worden in de rVVN (ten onrechte) niet  
 onderscheiden, in de SBB-catalogus is dit type wel goed te vertalen.  

Type van Gagel (40A-1) 

 Kenmerken: Door Wilde gagel gedomineerd struweel. In de relatief open boomlaag groeit  
 meestal Zachte berk. Pijpenstrootje is aspectbepalend in de verder zeer  
 soortenarme kruidlaag, soms komt Hennegras voor. De moslaag is doorgaans  
 soortenrijk, met onder andere veenmossen in hoge bedekkingen.  

 Ecologie: Gagelstruweel is karakteristiek voor randen van hoogvenen en vennen, waar  
 hydrologisch gezien sprake is van afwisseling van inzijging van regenwater en  
 inundatie met beekwater of beïnvloeding door grondwater. De omstandigheden  
 zijn vrij zuur en voedselarm.  

 Opnamenr(s):  

 Onderscheiden vormen: 

 40A-1 Typische vorm 

 rVvN: r43RG01 RG Wilde gagel [Verbond van de berkenbroekbossen] 
 RG Myrica gale-[Betulion pubescentis] 

 SBB-cat.: 40A-a RG Wilde gagel-[Verbond der berkenbroekbossen] 
 RG Myrica gale-[Betulion pubescentis] 

 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s):  



 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.14 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 

15. Bossen op (matig) voedselrijke bodem 
Bossen op matig voedselrijke tot voedselrijke bodem en/of plaatsen waar sprake is van een zekere 

invloed van grondwater (kwel). Soorten in de boomlaag zijn vaak aangeplant, het kan gaan om 

Populieren, Wilgen, Elzen, Gewone es, maar ook Zomereik. In de kruidlaag komen altijd ruigtekruiden 

als Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid en Geel nagelkruid voor. 

Type van Schietwilg (38A-2, 38A-5) 

 Kenmerken: Struwelen en bossen van langbladige wilgen, meestal Schietwilg, begeleidende  
 soorten kunnen Kraakwilg, Amandelwilg en Katwilg zijn. De ondergroei bestaat  
 uit soorten van de Rietklasse, zoals Gele lis, Watermunt, Blauw glidkruid, verder  
 ruigtesoorten als Grote brandnetel en Reuzenbalsemien, soms uit grassen, in  
 drogere bossen speelt Dauwbraam vaak een grote rol. 

 Ecologie: Natte standplaatsen op venig substraat. De waterstand kan behoorlijk wisselen.  

 Opnamenr(s): 90 

 Onderscheiden vormen: 
 38A-2 vorm met Grote brandnetel 

 rVvN: r41RG01 RG Grote brandnetel [Verbond van de wilgenvloedbossen en  
 -struwelen] 
 RG Urtica dioica-[Salicion albae] 
 SBB-cat.: 38A-a RG Grote brandnetel-[Wilgen-verbond] 
 RG Urtica dioica-[Salicion albae] 
 Kenmerk vorm: In deze vorm bestaat de ondergroei uit ruigtekruiden, vooral Grote brandnetel  
 en/of Reuzenbalsemien.  

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s):  

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.05 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 38A-5 vorm met Duinriet en Koninginnekruid 

 rVvN: r40Ba01b Boswilg-associatie; subassociatie met Riet 
 Salicetum capreae phragmitetosum 

 SBB-cat.: 37B Liguster-verbond 
 Berberidion vulgaris 

 Kenmerk vorm: In deze vorm zijn Koninginnekruid en/of Duinriet abundant. 

 Ecologie vorm: De vorm komt voor op relatief droge zandige bodem. 

 Opnamenr(s): 90 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 3.61 ha. gekarteerd, waarvan 3.54 ha. in het Markiezaat, 0.07  
 ha. in Mattemburg. 

Vertaling: Dit type is moeilijk te plaatsen. Ondanks de aanwezigheid van Schietwilg, valt de  
 vegetatie niet te plaatsen in de klasse der wilgenvloedbossen en -struwelen,  
 ook niet in de klasse-overschrijdende rompgemeenschap van  
 Dauwbraam-Schietwilg, Dauwbraam en Grote brandnetel ontbreken volledig. Er  
 is geen rompgemeenschap van Koninginnekruid in de klasse der eiken- en  
 beukenbossen op voedselrijke grond aanwezig. Eventueel zou de  
 rompgemeenschap van Duinriet uit deze klasse enigszins passen. Een andere  
 zienswijze is om dit bos te zien als een vorm van het in het karteergebied  
 wijdverbreide type van Boswilg, maar dan zonder Boswilg. Dat klinkt vreemd,  
 maar in dit gebied zien we verscheidene boomsoorten in dit type staan, zonder  



dat de kruidlaag erg verschilt. We kiezen dus voor de Boswilg-associatie subass. met 
Riet als eerste vertaling. 

Type van Zwarte els (39A-7) 

 Kenmerken: Verdroogde en geëutrofieerde elzenbossen waar de kruidlaag meestal uit één  
 of twee dominante kruiden bestaat. De kensoorten van het Elzenbroek (Stijve  
 zegge, Elzenzegge of Zwarte bes) ontbreken. 

 Ecologie: Op vochtige tot droge, voedselrijke grond. De vorm met hennegras groeit op  
 plaatsen waar de grondwaterstand door het jaar sterk fluctueert. De vorm met  
 riet en Koninginnekruid is vaak te vinden op open plekken in het verdroogde  
 elzenbos. De vorm met braam groeit in sterk verdroogde elzenbossen waar de  
 wortelzone niet meer met water verzadigd raakt. De vorm met moeraszegge   
 verschijnt op plekken met sterk wisselende waterstanden, soms ook als er  
 sprake is van de aanvoer van kwel. De vorm met grassen, meestal betreft dit  
 mannagras, komt voor op plekken waar een plotseling aanvoer van zeer  
 voedselrijk water heeft plaatsgevonden. De vorm met grote brandnetel staat op  
 plekken die zowel verdroogd als geëutrofieerd zijn. De vorm met brede  
 stekelvaren groeit op plaatsen waar zich ruwe humus en/of dood hout heeft  
 opgehoopt, meestal op tamelijk zure en vrij vochtige bodem. De vorm met  
 pijpenstrootje groeit op plekken waar de waterstand sterk wisselt.   

 Opnamenr(s): 22 

 Onderscheiden vormen: 

 39A-7 vorm met Brede stekelvaren 

 rVvN: r42RG05 RG Brede stekelvaren [Verbond van de elzenbroekbossen] 
 RG Dryopteris dilatata-[Alnion glutinosae] 

 SBB-cat.: 39A-e RG Brede stekelvaren-[Elzen-verbond] 
 RG Dryopteris dilatata-[Alnion glutinosae] 

 Kenmerk vorm: Brede stekelvaren is abundant aanwezig. 
 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 22 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 1.96 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen.  

Type van Zomereik en Gewone es (43-1) 

 Kenmerken: Gemengd voedselrijk bos met Beuk, Zomereik, Gewone es en/of Zwarte els in  
 de boomlaag, Hazelaar en/of Gewone vlier in de struiklaag en bramen  
 (Dauwbraam en/of Zwarte braam) in de braamlaag. Nitrofiele soorten zoals  
 Hondsdraf en Geel nagelkruid zijn tenminste frequent aanwezig. 

 Ecologie: Bossen onder invloed van grondwater op matig voedselrijke bodem. 

 Opnamenr(s): 32 

 Onderscheiden vormen: 

 43-1 vorm met Hondsdraf en Dauwbraam 

 rVvN: r46RG03 RG Gladde witbol [Klasse van de eiken- en beukenbossen op  
 voedselarme grond] 
 RG Holcus mollis-[Quercetea robori-petraeae] 
 SBB-cat.: 43-g RG Gewone-Dauwbraam-[Kl.Eiken-,beukenb.v-rijk] 
 RG Rubus fruticosus -R. caesius-[Querco-Fagetea] 
 Kenmerk vorm: Dauwbraam komt frequent of meer voor, daarnaast zijn stikstofminners als  
 Hondsdraf, Look-zonder-look en eventueel ook Grote brandnetel aanwezig. 

 Ecologie vorm: In deze vorm is waarschijnlijk sprake van verdroging en vermesting, of  
 beschikbaar komen van stikstof als gevolg van de verdroging. 



 Opnamenr(s): 32 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 1.04 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Canadapopulier (43B-1) 

 Kenmerken: Bossen met Canadapopulier in de hoge boomlaag. Vaak is er een tweede  
 boomlaag aanwezig van jonge zomereik. In de struiklaag groeit Eenstijlige  
 meidoorn of gewone vlier. In de kruidlaag domineert vaak Grote brandnetel, ook  
 andere soorten uit de klasse der nitrofiele zomen, zoals Geel nagelkruid,  
 Look-zonder-look en Hondsdraf zijn vaak aanwezig. 
 Ecologie: Op vochtige tot droge, voedselrijke standplaatsen. 

 Opnamenr(s): 53 

 Onderscheiden vormen: 

 43B-1 vorm met Grote brandnetel en Bramen 

 rVvN: r46RG05 RG Grote brandnetel en Zwarte els [Verbond van Els en  
 Vogelkers] 
 RG Urtica dioica-Alnus glutinosa-[Alno-Padion] 
 SBB-cat.: 43B-c RG Grote brandnetel-[Verbond van Els en Es] 
 RG Urtica dioica-[Circaeo-Alnion] 
 Kenmerk vorm: zie type 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 53 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.41 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

16. Droge bossen op schrale zandbodem 
Bossen op schrale zandgronden met weinig of geen invloed van grondwater. Deze bossen kunnen zijn 

ontstaan, en/of liggen in de nabijheid van Droge heide en Droog schraallandvegetaties. Grove 

dennenbossen zijn in Nederland uitsluitend aangeplant, maar kunnen lang beklijven. Uiteindelijk 

ontwikkelen deze zich tot Eiken-Berkenbossen. Vrijwel overal, behalve op de allerdroogste en schraalste 

standplaatsen zal Eiken-Berkenbos zich uiteindelijk ontwikkelen tot Beukenbos. 

Type van Grove den (41-2, 41-6, 41-7) 

 Kenmerken: Bossen met Grove den of Zwarte den in de boomlaag; deze soorten moeten  
 minimaal 2/3e uitmaken van de hoge kroonlaag. De struiklaag is doorgaans  
 slecht ontwikkeld.  

 Ecologie: Op tamelijk zure en vrij vochtige bodems.  

 Opnamenr(s): 28, 30, 81 

 Onderscheiden vormen: 

 41-2 vorm met Stekelvarens 

 rVvN: r44RG02 RG Brede stekelvaren [Verbond van de naaldbossen] 
 RG Dryopteris dilatata-[Dicrano-Pinion] 

 SBB-cat.: 41A3a  Kussentjesmos-dennenbos, subassociatie van Bochtige smele 

   Leucobryo-Pinetum deschampsietosum 
Kenmerk vorm: Stekelvarens, met name Brede stekelvaren, zijn minimaal abundant aanwezig, positief 

gekenmerkt t.o.v. de vormen zonder ondergroei, de vorm met Bochtige smele en de 
vorm met Pijpenstrootje, negatief gekenmerkt t.o.v. de vorm met Bosbessen. 

 Ecologie vorm: Op droge plaatsen met verhoogde stikstofdepositie. De vorm met stekelvarens groeit 
op plekken waar zich ruwe humus en/of dood hout ophoopt. Naaldbossen waar  



 gedund is zonder dat het materiaal is afgevoerd, vormen een prima  

  voedingsbodem voor de stekelvarens. 

 Opnamenr(s): 28 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.98 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 41-6 vorm met Pijpenstrootje 

 rVvN: r44Aa03c Bosbessen-Dennenbos; subassociatie met Pijpenstrootje 
 Vaccinio myrtilli-Pinetum molinietosum 

 SBB-cat.: 41A3d Kussentjesmos-dennenbos, subass. v Pijpenstrootje 
 Leucobryo-Pinetum molinietosum 

 Kenmerk vorm: Pijpenstrootje komt minimaal abundant voor, positief gekenmerkt ten opzichte  
 van alle andere vormen, behalve de vorm van Bosbessen en de vorm met  
 Stekelvarens. 

 Ecologie vorm: Op relatief stikstofrijke plaatsen op plaatsen met een dunne venige laag in de  
 bodem, waar soms regenwater op andere oppervlaktewater blijft staan. 

 Opnamenr(s): 30 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.43 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 41-7 vorm met Zandzegge 

 rVvN: r44Aa03a Bosbessen-Dennenbos; typische subassociatie 
 Vaccinio myrtilli-Pinetum typicum 

 SBB-cat.: 41A/c DG Zandzegge-Duinriet-[Verbond der naaldbossen] 
 DG Carex aren.-Calamagros. epi.-[Dicrano-Pinion] 

 Kenmerk vorm: Zandzegge is tenminste abundant aanwezig 

 Ecologie vorm: Op relatief droge, zandige standplaatsen met weinig bodemontwikkeling, nabij  
 stuifzanden, op rivierduinen, etc. 

 Opnamenr(s): 81 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.35 ha. gekarteerd in Zurenhoek. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Zomereik en Ruwe berk (42-1, 42A1-4) 

 Kenmerken: Bossen op voedselarme grond met Ruwe berk, Zomereik en Lijsterbes in de  
 boomlaag. Beuk komt hier hooguit incidenteel voor. Bossen die voor de helft uit  
 Grove of Zwarte den bestaan, en voor de helft uit Ruwe berk, Zomereik of  
 Lijsterbes, worden ook tot dit type gerekend. De kruidlaag en struiklaag zijn  
 slecht ontwikkeld en veelal soortenarm, kenmerkend zijn enkele exoten als  
 Amerikaans krentenboompje, Amerikaanse vogelkers en Rankende helmbloem,  
 het type onderscheidt zich verder van het type van Beuk en Zomereik door het  
 voorkomen van soorten van schrale standplaatsen, zoals Heideklauwtjesmos,  
 Kussentjesmos, Fijn laddermos, Bronsmos, Gewoon gaffeltandmos, Bochtige  
 smele, Bosbessen, Pilzegge, Gewone kamperfoelie en hengel. De moslaag is  
 doorgaans goed ontwikkeld. 

 Ecologie: Op zure, voedselarme, droge tot vochtige zandgronden. De vorm met grassen  
 staat op plekken waar een lichte verrijking van de bosbodem heeft  
 plaatsgevonden (bijvoorbeeld het inwaaien van meststoffen). De vorm met  
 stekelvarens kan ontstaan door bodemverstoring en/of bemesting. De vorm met  
 braam ontstaat wanneer er gaten in het kroondak vallen en het bos lichter  
 wordt. De vorm zonder kruidlaag staat vaak op zeer voedselarme bodems met  
 geringe bodemontwikkeling en weinig licht op de bosbodem. De vorm met  
 Adelaarsvaren groeit vaak op oude boslokaties. De vorm van Pijpenstrootje  
 ontstaat op vochtige gronden en soms door opslag uit natte heide.  



 Opnamenr(s): 27 

 Onderscheiden vormen: 

 42-1 vorm zonder ondergroei 

 rVvN: r100 OVERIGE BOSSEN EN STRUWELEN 

 OVERIGE BOSSEN EN STRUWELEN 

 SBB-cat.: 42-e RG Zomereik-Grt. ladd.mos-F. snav.mos-[Kl.Eik-v.arm] 
 RG Quercus-Psp. purum-Eurhynchium[Quercetea rob.] 

 Kenmerk vorm: Kruidlaag is slecht ontwikkeld, minder dan 30%. 

 Ecologie vorm: relatief jonge bossen vanuit dichte aanplant of opslag ontstaan. 

 Opnamenr(s):  

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.34 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 42A1-4 vorm met Bochtige smele 

 rVvN: r45Aa03a Berken-Eikenbos; subassociatie met Bochtige smele 
 Betulo-Quercetum deschampsietosum 

 SBB-cat.: 42A1b Berken-eikenbos, subassociatie v Bochtige smele 
 Betulo-Quercetum deschampsietosum 

 Kenmerk vorm: Bochtige smele komt minimaal abundant voor, positief gekenmerkt ten opzichte  
 van de vorm zonder ondergroei, negatief gekenmerkt ten opzichte van alle  
 andere vormen. 

 Ecologie vorm: De meest aan droge en schrale bodem gebonden vorm. 

 Opnamenr(s): 27 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.4 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

Type van Beuk en Zomereik (42-3, 42-5) 

 Kenmerken: Zomer- (of Winter)eik codominant met Beuk. Beuk kan ook afwezig zijn, in dat  
 geval onderscheidt dit type zich van het type van Zomereik en Ruwe berk door  
 het voorkomen van de kensoorten Lelietje der Dalen, Dalkruid, Witte  
 klaverzuring, Gewone salomonszegel, Drienerfmuur, Bleeksporig bosviooltje en  
 Zevenster. Deze soorten zijn zeldzaam tot zeer zeldzaam en worden vaak niet  
 aangetroffen, het type kan in dat geval ook worden onderscheiden door het  
 voorkomen van Gewone hazelaar, Hulst en/of Taxus in de struiklaag. 

 Ecologie: Het type komt van nature voor op relatief schrale en kalkarme leem-, zandleem  
 en lössleembodem, waar de bodem iets vochtiger en iets meer gebufferd is dan  
 op schraal zand. Het type kan door natuurlijke successie ontstaan uit het type  
 van Zomereik en Ruwe berk. 

 Opnamenr(s): 21, 55 

 Onderscheiden vormen: 

 42-3 vorm met Bramen en/of Stekelvarens. 

 rVvN: r45RG01 RG Pluimkambraam en Smeulende kambraam  
 [Zomereik-verbond] 
 RG Rubus umbrosus-Rubus taxandriae-[Quercion roboris] 
 SBB-cat.: 42-d RG Gew. braam-[Kl. Eiken, beukenbos. voedselarm] 
 RG Rubus fruticosus-[Quercetea robori-petraeae] 
 Kenmerk vorm: Bramen en/of Stekelvarens in de kruidlaag. Negatief gekenmerkt t.o.v. vormen  
 Amerikaanse vogelkers, Pijpenstrootje, Adelaarsvaren en Bosbessen, positief  
 gekenmerkt t.o.v. vormen Bronsmos/Groot laddermos, Bochtige smele. 

 Ecologie vorm: Op droge plaatsen met verhoogde stikstofdepositie. 



 Opnamenr(s): 21 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 3.03 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: De vertaling naar deze rompgemeenschap in de rVVN is een gokje. Er worden  
 namelijk meerdere rompen onderscheiden op basis van braamsoorten. Zoals  
 eerder vermeld, kunnen bramen binnen het kader van SNL-vegetatiekarteringen  
 niet worden gedetermineerd (zeer tijdrovend werk voor specialisten). Op basis  
 van ecologie en soortensamenstelling van niet-bramen in de kruidlaag is voor  
 deze romp gekozen, die is gebonden aan vochtiger en lemiger bodems dan  
 r45RG05. De vertaling naar de SBB-catalogus levert juist geen problemen op,  
 omdat er een romp is voor alle 'zwarte bramen'.   

 42-5 soortenarme dominantievorm Beuk 

 rVvN: r45Aa05b Bochtige smele-Beukenbos; typische subassociatie 
 Deschampsio-Fagetum typicum 

 SBB-cat.: 42-b  RG Beuk-Pronkmos-[Kl. eiken- en beukenbossen voedselarme grond] 
 RG Fagus sylvatica-Isopterygium elegans-[Quercetea robori-petraeae] 

 Kenmerk vorm: Beuk is duidelijk dominant is de boomlaag. Kensoorten ontbreken, negatief  
 gekenmerkt. 

 Ecologie vorm: zie type 

 Opnamenr(s): 55 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.82 ha. gekarteerd in Zoomland. 

Vertaling: Het type/deze vorm is probleemloos te vertalen. 

 

17. Overige, niet-natuurtypen 

Overige typen (50-2, 50-3, 50-5, 50-6) 

  Onderscheiden vormen: 

 50-2 Niet begroeide paden, wegen, erven en parkeerplaatsen 

 rVvN: r300 n.v.t. 

 n.v.t. 

 SBB-cat.: 400 n.v.t. 
 n.v.t. 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.07 ha. gekarteerd in het Markiezaat. 

 50-3 Open water zonder waterplanten 

 rVvN: r50A water (minder dan 5% begroeid) 

 n.v.t. 

 SBB-cat.: 50A water 
 n.v.t. 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 6.97 ha. gekarteerd, waarvan 0.31 ha. in het Markiezaat, 0.37  
 ha. in Mattemburg, 6.29 ha. in Zoomland. 

 50-5 Kale bodem, vochtig zand 

 rVvN: r50C zand (minder dan 5% begroeid) 
 n.v.t. 

 SBB-cat.: 50C zand 
 n.v.t. 

 Oppervlakte: Van deze vorm is 0.24 ha. gekarteerd in Mattemburg. 

 50-6 Droog zand - stuivend 

 rVvN: r50C zand (minder dan 5% begroeid) 



 n.v.t. 

 SBB-cat.: n.v.t.  
  

 Oppervlakte: Van deze vorm is 2.87 ha. gekarteerd in Zurenhoek. 


