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1

Inleiding

1.1

Wat biedt SynBioSys?
SynBioSys is een informatiesysteem dat allerlei informatie bevat op meerdere schaalniveaus en
daarnaast de mogelijkheid biedt om eigen vegetatieopnamen te identificeren (classificeren) en te
analyseren.

SynBioSys biedt:
1. Encyclopedische informatie op het niveau van:
· plantensoort
· plantengemeenschap
· landschap
2. De mogelijkheid om gegevens van een geselecteerd gebied op te vragen
Hiervoor kan op kaart een gewenst gebied worden begrensd. Vervolgens kunnen de
vegetatieopnamen, plantengemeenschappen, landschappen en eventueel soorten van het
doelgebied worden opgevraagd.
3. Identificatie en analyse van eigen vegetatieopnamen op het niveau van
plantengemeenschappen (abiotisch, sociologisch).
Tenslotte biedt SynBioSys een basis voor uitwerking naar specifieke toepassingen, zoals
herziene indelingen binnen het natuurbeleid of specifieke modules. Andere indelingen, zoals de
vegetatietypologie van Staatsbosbeheer, Natura 2000-habitattypen, Natuurdoeltypen en Index-NL
zijn weliswaar als een apart niveau toegevoegd, maar inhoudelijk nog niet of nauwelijks gevuld.
Middels koppeltabellen kan de achterliggende informatie op het niveau van soorten,
plantengemeenschappen en landschappen toegankelijk gemaakt worden. Deels is dat al gedaan
voor de Index-NL.

1.2

Hoofdvenster
Via de standaard menubalk zijn alle onderdelen van het programma toegankelijk. De
hoofdonderdelen worden gevormd door de informatieniveaus 'Plantengemeenschappen',
'Landschappen' en 'Soorten'. Onder 'Algemeen' zijn ook de globale instellingen van het
programma ondergebracht alsmede de mogelijkheid het programma af te sluiten. Onder
'Plantengemeenschappen', 'Landschappen' en 'Soorten' staan de functies genoemd die ook op de
knoppenbalken zijn ondergebracht (zie verderop). De knoppenbalk past zich automatisch aan op
het geselecteerde onderdeel, evenals de menuonderdelen van de menubalk. Er zijn in de huidige
versie drie extra indelingen toegevoegd: SBB-vegetatietypologie, Natura2000 habitattypen en
Index-NL. Deze zijn echter inhoudelijk nog niet gevuld.
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Verantwoording
Projectleiding
Joop Schaminée (plantengemeenschappen)
Anton Stortelder (landschappen)
Arthur Meuleman (Indica)
Begeleiding
Giel Bongers
Hedwig van Loon
Softwareontwikkeling
Stephan Hennekens
Ed Doomernik (Indica)
Inhoudelijke bijdragen
Rense Haveman (successie)
Joop Schaminée (alle onderdelen)
Rein de Waal (indeling, verspreiding, fysiografie, bodemeigenschappen en humusprofielen van
landschappen)
Eddy Weeda (successie en verspreiding plantengemeenschappen)
Camiel Aggenbach (Indica)
Johan Grijpstra (Indica)
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Praktische ondersteuning
Rense Haveman
Ed Hazebroek
Nina Smits (help)
Logo
Annelies Ebregt
Aquarellen
Ed Hazebroek
Financiering
De ontwikkeling van SynBioSys 2.0 is financieel mogelijk gemaakt door WURKS.
Refereren
Hennekens, S.M., Schaminée, J.H.J., Stortelder, A.H.F. 2001. SynBioSys, een biologisch
kennissysteem ten behoeve van natuurbeheer, natuurbeleid en natuurontwikkeling. Alterra,
Wageningen.
Schaminée, J.H.J., Hennekens, S.M., Ozinga, W.A. 2007. Use of the ecological information
system SynBioSys for the analysis of large databases. journal of Vegetation Science 18: 463470.
Meer lezen over andere SynBioSys projecten
SynBioSys Europe
SynBioSys Kruger
SynBioSys Fynbos
Bij gebruikmaking van specifieke onderdelen dient de desbetreffende auteur te worden
gerefereerd

1.4

WENR (voorheen Alterra)

Wageningen Environmental Research (WENR) is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving
in Nederland. Het is ontstaan op 1 januari 2000 uit een fusie tussen het Staring Centrum,
Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied (SC-DLO), het Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek (IBN-DLO) en een deel van het Instituut voor Agrobiologisch en
Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO). WENR bundelt een grote hoeveelheid expertise op
het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van
water, natuur, bos, milieu, bodem, landschap, klimaat, landgebruik, recreatie etc.
WENR verricht strategisch en toegepast onderzoek ten behoeve van beleid, beheer en ontwerp
van de groene ruimte op lokale, regionale, nationale en internationale schaal. Enerzijds gaat het
hier om vernieuwend, interdisciplinair en interactief onderzoek van complexe problemen in de
sfeer van de groene ruimte, anderzijds leveren we kant en klaar toepasbare kennis en expertise
om praktijkproblemen snel en adequaat op te lossen. Om ons onderzoek goed te kunnen
uitvoeren beschikken we over zowel een brede expertise als een scala aan faciliteiten zoals
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laboratoria, databases, profielen van nationale en mondiale bodems en DNA-technieken.
Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van de kennis van partners binnen Wageningen UR.
Direct naar de website van WENR

1.5

Ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u zich wenden tot Stephan Hennekens, voor overige vragen
tot Nina Smits.
Voor vragen over Indica is Camiel Aggenbach het aanspreekpunt.

1.6

Landelijke Vegetatie Databank
In SynBioSys kan de informatie uit de Landelijke Vegetatie Databank worden benaderd met
behulp van de functie Bevragen Landelijke Vegetatie Databank (in het menu onder
Algemeen).
Deze vegetatiegegevens worden ondermeer gebruikt in de functies Tabellen, Verspreiding,
Vingerafdruk en Ecologie van het onderdeel plantengemeenschappen, de functie Verspreiding
van het onderdeel landschappen en binnen het niveau soorten in de functies Ecologie, Sociologie
en Coëxistentie.
Buiten SynBioSys om kan de Landelijke Vegetatie Databank ook via een webapplicatie worden
benaderd. .
Uitgebreide informatie over de Landelijke Vegetatie Databank is te vinden in de publicatie
Schatten voor de natuur.
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2

Algemeen

2.1

Welkomstpagina
SynBioSys is de afkorting van ‘Syntaxonomisch Biologisch Systeem’. Hiermee wordt tot
uitdrukking gebracht dat de basis van dit programma wordt gevormd door het niveau van de
levensgemeenschap. Om een breed scala aan biologische informatie toegankelijk te maken
worden classificatiesystemen ingezet op het niveau van de plantengemeenschap, het landschap
en de soort. Hieraan zijn momenteel drie andere indelingen toegevoegd (SBB-vegetatietypologie,
Natura 2000-habitattypen, Index-NL). Van belang hierbij is dat de verschillende lagen onderling
gekoppeld zijn.
Het ‘hart’ van het informatiesysteem wordt gevormd door identificatieprogrammatuur, waarmee de
gebruiker kan beoordelen met welke plantengemeenschappen zijn eigen gegevens (soortenlijst,
vegetatieopname, tabel) de grootste verwantschap vertoont; het fundament wordt gevormd door de
Landelijke Vegetatie Databank (LVD), in beheer bij WENR (voorheen Alterra). In deze database
zijn inmiddels rond de 675.000 vegetatieopnamen bij elkaar gebracht, uit de periode 1930 tot
heden.
Plantengemeenschappen
Wat het eerste informatieniveau betreft, wordt van iedere plantengemeenschap uit ons land
informatie gegeven over soortensamenstelling, ecologie, successie, structuur, verspreiding en
natuurbeheer, en wel door middel van teksten, verspreidingskaarten, tabellen, foto's, literatuur en
allerlei grafieken. De gegevens hiervoor zijn ontleend aan deel 2 t/m 5 van 'De Vegetatie van
Nederland' (Schaminée et al. 1995, 1996, 1998 en Stortelder et al. 1999), vier delen van de 'Altlas
van Plantengemeenschappen in Nederland' (Weeda et al. 2000, 2002, 2003, 2004) en de
'Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland' (Schaminée et al. 2010).
Landschappen
Met betrekking tot het landschapsniveau is een analyse van het Nederlandse landschap verricht
uitgaande van een hiërarchische indeling in fysisch-geografische regio’s (conform de IKCsystematiek; Bal et al. 1995), series en fysiotopen. Fysiotopen zijn daarbij te definiëren als
landschappelijke eenheden met een min of meer gelijke abiotiek. Per fysiotoop worden de
voorkomende plantengemeenschappen, verspreiding, fysiografie, bodemeigenschappen,
humusvormen, ontwikkeling van de vegetatie in termen van successie en vervanging besproken en
wordt fotomateriaal gepresenteerd. Hierbij wordt voortgeborduurd op ervaringen die zijn opgedaan
in de projecten ‘Bosecosystemen van Nederland’ (o.a. Stortelder et al. 1998) en ‘Wegen naar
Natuurdoeltypen’ (Schaminée & Jansen 1998, 2000).
Soorten
Op het niveau van soorten is een onderverdeling gemaakt naar een aantal hoofdgroepen: hogere
planten, kranswieren, mossen, korstmossen, paddenstoelen, vlinders, libellen en vogels. In de
toekomst worden daar mogelijk nog andere groepen aan toegevoegd. Voor iedere groep geldt dat
de familie als basis geldt, met uitzondering van paddenstoelen en vlinders waar nog een extra
niveau is tussengevoegd.
Per soort kan een soortbeschrijving (bijvoorbeeld voor veel soortgroepen via
www.verspreidingsatlas.nl) en foto's (via Google Pictures) worden opgeroepen. Gegevens
opvragen via de knop 'Verspreiding' geldt alleen voor hogere planten, kranswieren, paddenstoelen,
vlinders, libellen en vogels.
Gegevens over ecologie, sociologie en coëxistentie van soorten zijn afgeleid van
vegetatieopnamen uit de LVD en gelden dus alleen voor plantengroepen.
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Uitgebreide informatie over SynBioSys is te vinden in het in 2013 verschenen boekje 'Wegwijs in
de natuur'. Een pdf-versie hiervan kan hier worden binnengehaald. Verder is ook informatie,
inclusief een casus te vinden op maken.wikiwijs.nl - Evaluatie in het beheer.
Ecosim
Ecosim is een gratis, open source educatieve game, gemaakt voor ecologie-, milieukunde- en
natuurbeheeronderwijs, voor schoolniveau’s variërend van MBO tot WO. In Ecosim voert de speler
natuurbeheer uit in een virtueel 3D landschap, waarbij de voorkomende doelsoorten reageren op
het beheer. Het functioneren van het landschap is gebaseerd op de gegevens uit de SynBioSysdatabase. Ecosim is beschikbaar via www.ecosim.nl; klik hier voor een korte impressie, voor een
toelichting op hoe Ecosim functioneert, klik hier.

2.2

Persoonlijke vegetatiedatabase

2.2.1

Algemeen
Menu > Algemeen >> Persoonlijke vegetatiedatabase
De persoonlijke vegetatiedatabase wordt standaard opgeslagen in de de folder <My
documents>\SynBioSysNederland. Dit kan worden overschreven door in de registry in de key
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Alterra\SynBioSysNederland\Turboveg] een waarde (pad
naar de database) toe te voegen voor "PadInterneDatabase".
Heeft u gekozen voor het werken met de Interne database en niet met een Turbovegdatabase voor
de analyse van vegetatieopnamen dan staan behalve het analyse-instrumentarium ook een
invoermodule ter beschikking. Meer informatie over het invoeren van vegetatieopnamen in
SynBioSys vindt u hier. Voor informatie over het analyseren van de ingevoerde opnamen klik hier.
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Invoeren eigen vegetatieopnamen
Menu > Algemeen >> Persoonlijke vegetatiedatabase
Wanneer Turboveg niet wordt aangewend voor het verwerken van vegetatieopnamen, kan gebruik
worden gemaakt van een in SynBioSys ingebouwde invoermodule die gekoppeld is aan de
zogenaamde Interne database.
Voor het verwerken van vegetatieopnamen is een drietal knoppen toegevoegd aan het scherm (zie
figuur hieronder):
· Voeg toe: hiermee kan een opname worden toegevoegd
· Verwijder: hiermee kan een opnamen worden verwijderd
· Wijzig: hiermee kan een opnamen worden gewijzigd.

Door op de knop Databeheer te klikken wordt een menu getoond waarin opties opgenomen te
exporteren, te importeren, de database geheel leeg te maken en de soortenlijst bij te werken. Via
Export en Import kunnen gegevens van de ene gebruiker worden overgezet naar de andere.
Momenteel kunnen alleen alle opnamen worden geëxporteerd en niet een selectie.
De soortenlijst bijwerken kan door allereerst de laatste versie van Floranld_2017 binnen te halen van
https://www.synbiosys.alterra.nl/turboveg/ (sectie Species lists). Daarna kan via de menuoptie
Soorten bijwerken het zipbestand worden geselecteerd en wordt de soortenlijst hieruit
bijgewerkt.

Als op de knop Voeg toe is geklikt wordt het invoerscherm geopend. Aan de linkerkant bevat het
een aantal gegevens over het proefvak (zogenaamde kopgegevens), terwijl rechts de soorten en hun
bedekking kunnen worden toegevoegd. De bedekkingsschaal - oranje gemarkeerd - is het enige
verplichte veld. De overige velden kunnen naar behoefte worden benut. Door op de wereldbol te
klikken wordt een kaart geopend, waarop de locatie van de opname kan worden gemarkeerd. Indien
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nodig kan de markering op de kaart worden versleept. Wanneer dit scherm wordt opgeslagen,
vertaalt SynBioSys deze plek naar de juiste Amersfoortse-coördinaten en plaatst de waarden in de
daarvoor aangewezen invoervelden.
Wanneer de bedekkingsschaal is ingevuld, kunnen soorten en hun bedekkingen worden
toegevoegd. Elke soort dient van een bedekkingswaarde te worden voorzien. De
keuzemogelijkheden voor bedekkingswaarde worden bepaald door de gekozen bedekkingsschaal
(kopgegevens).
Een soort uit de lijst verwijderen kan door de naam te verwijderen in de eerste kolom of met behulp
van de DEL-knop.

Met behulp van de knop

© 2022 Wageningen UR
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Om een locatie te kunnen aangeven moet eerst de knop Punt toevoegen worden geactiveerd.
Er kan slechts éé n punt op de kaart worden gezet door middel van een muisklik.
Met de knop

2.2.3

wordt de locatie opgeslagen in de kopvelden X- en Y-coördinaat.

Analyse eigen vegetatieopnamen
Menu > Algemeen >> Persoonlijke vegetatiedatabase
Het scherm voor het tonen van de database met vegetatieopnamen is in beginsel leeg of toont de
laatst geopende database (Turboveg) of reeds ingevoerde opnamen (interne database).
In het getoonde scherm kan vervolgens via de knop Open een specifieke database worden
geopend.
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Om de eigen data in SynBioSys te kunnen analyseren, moeten de gegevens allereerst worden
geidentificeerd (geclassificeerd).

2.2.4

Identificeren eigen vegetatieopnamen
Menu > Algemeen >> Persoonlijke vegetatiedatabase
Voor het vegetatiekundig identificeren van eigen vegetatieopnamen zijn twee sporen uitgewerkt:
1) wanneer de opnamen in de Turbovegdatabase reeds met Associa zijn geïdentificeerd
(Syntaxonomische identificatie), wordt dit identificatieresultaat weergegeven in het onderste deel
van het scherm en gebruikt SynBioSys deze gegevens bij de verdere analyses. De knop
Classificeer is in dit geval niet actief.
2) wanneer de opnamen nog niet zijn geïdentificeerd, kan elke opname afzonderlijk worden
geïdentificeerd met een ingebouwde identificatiefunctie. Het resultaat van de classificatie wordt
onderaan in de statusbalk van het venster weergegeven met oranje tekst.
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Eigen vegetatieopnamen vergelijken met referenties
Menu > Algemeen >> Persoonlijke vegetatiedatabase
De informatie van de geselecteerde opname(n) kan met behulp van de knop
Ververs worden
toegevoegd aan verschillende onderdelen van het niveau Plantengemeenschappen (Tabel,
Verspreiding, Ecologie) in het onderliggende hoofdscherm.
Er kunnen meerdere opnamen tegelijk worden geselecteerd door bij het selecteren tegelijkertijd de
control-toets in te drukken.

Plantengemeenschappen - Tabel
Open het tabblad 'Tabel' en gebruik de knop
Ververs om de geselecteerde opnamen in de tabel
te plaatsen. Automatisch worden dan eerst de tabellen van het identificatieresultaat (alleen
wanneer er één opname geselecteerd is) opgenomen, en erachter de geselecteerde opnamen zelf.

Plantengemeenschappen - Verspreiding
Open het tabblad 'Verspreiding' en gebruik de knop
Ververs om de geselecteerde opnamen in
de verspreidingskaart te plaatsen. De opnamen worden als roze driehoekjes op de kaart
weergegeven. Overigens kan de verspreiding alleen worden getoond als de opnamen van XYcoordinaten zijn voorzien.
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Plantengemeenschappen - Ecologie
Open het tabblad 'Ecologie' en gebruik de knop
Ververs om de geselecteerde opnamen in de
tabel te plaatsen. Automatisch worden dan eerst de ecologische waarden van het
identificatieresultaat (van de laatst geselecteerde opname) opgenomen en erachter de
geselecteerde opnamen zelf.

2.2.6

Analyse eigen vegetatieopnamen

2.2.6.1

Algemeen
Menu > Algemeen >> Persoonlijke vegetatiedatabase
Vegetatieopnamen kunnen op verschillende manieren geanalyseerd worden. Hieronder staan de
twee mogelijkheden aangegeven die doorverwijzen naar andere hulpteksten.
·
·
·
·

Plantensociologische analyse (kan alleen voor 1 opname tegelijk)
Abiotische analyse m.b.v. Ellenbergindicatiegetallen (kan alleen voor 1 opname tegelijk)
Abiotische analyse m.b.v.Indica (kan voor 1 of meer opnamen tegelijk)
Abiotisch spectrum (kan alleen voor 1 opname tegelijk)

© 2022 Wageningen UR

22
2.2.6.2

SynBioSys Nederland
Plantensociologische analyse
Menu > Algemeen >> Persoonlijke vegetatiedatabase
[alleen beschikbaar voor Gevorderd gebruiker]
De resultaten van de plantensociologische analyse worden weergegeven in een eigen tabblad
(aangeduid met kleur rood) in het hoofdscherm.
Op basis van een tabel met trouwgraden van soorten wordt de verwantschap van de
geselecteerde opname (gebaseerd op het voorkomen van soorten) in een drietal grafieken
getoond over de verschillende vegetatiekundige eenheden (vegetatieklassen, vegetatiegroepen en
gemeenschappen). De berekening is een normalisatie van de cumulatieve waarden van de
trouwgraden van iedere soort over de eenheden.
Vegetatieklassen
De bovenste grafiek geeft de verdeling over de 43 vegetatieklassen weer. Hierbij is een sommatie
uitgevoerd van de mate van trouw van iedere soort aan de associaties die tot de desbetreffende
vegetatieklasse behoren. Door de muis over de balken te bewegen wordt de naam van de
vegetatieklasse getoond;
Vegetatiegroepen
In de grafiek linksonder zijn de waarden van een aantal klassen (of orden) samengenomen tot
fysiognomische eenheden, om zodoende een snel inzicht te verkrijgen in het voorkomen van de
soorten van de opname in verschillende structuurtypen;
Gemeenschappen
De grafiek rechtsonder laat de verdeling over de associaties zien.
Met de keuzemogelijkheid Berekening Presentie/Gemiddelde bedekking (links onder) kan de
manier van berekening van de trouwgraden ingesteld worden. Met name bij
dominantiegemeenschappen, zoals bijvoorbeeld de Associatie van Scherpe zegge (Caricetum
gracilis), kan de berekening op basis van gemiddelde bedekking een realistischer beeld geven.
Met de keuzemogelijkheid Niveau kan gekozen worden voor analyse op het niveau van verbond
of gedetailleerder ((sub)associatie, romp, derivaat).
Met de knop
met de knop

Printen wordt een printopdracht verstuurd van de informatie op het tabblad en
Kopiëren wordt de informatie van het tabblad gekopieerd naar het klembord.
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Hieronder volgt een overzicht welke vegetatiekundige eenheden (voornamelijk klassen) tot de
verschillende vegetatiegroepen behoren.
Vegetatie van Nederland 1950-1999
Open water: 01, 02, 03, 04, 05, 06
Moeras: 07, 08, 09, 10
Heiden: 11, 20
Droge storingsmilieus: 12A, 21, 22, 30, 31
Natte pioniermilieus27, 28, 29
Grasland (excl. zilte): 12B, 13, 14, 15, 16, 19, 23
Kwelders: 24, 25, 26
Zomen en ruigten: 17, 18, 32, 33, 34
Struwelen: 35, 36, 37
Bossen: 38, 39, 40, 41, 42, 43

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vegetatie van Nederland 2017
Open water: r01, r02, r03, r04, r05, r06
Moeras: r07, r08, r09, r10
Heiden: r11, r20
Droge storingsmilieus: r12A, r21, r23, r31, r32, r22, r24
Natte pioniermilieus: r28, r29, r30
Grasland excl. zilte: r12B, r13, r14, r15, r16, r19
Kwelders: r25, r26, r27
Zomen en ruigten: r17, r18, r33, r34, r35

·
·
·
·
·
·
·
·
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· Struwelen: r36, r37, r38, r39, r40
· Bossen: r41, r42, r43, r44, r45, r46
·

2.2.6.3

Abiotische analyse (Ellenberg)
Menu > Algemeen >> Persoonlijke vegetatiedatabase
Deze analyse is bedoeld om na te gaan hoe in de abiotiek gestuurd moet worden om vanuit een
bepaalde opname te komen tot een beoogde plantengemeenschap (doelvegetatie). Het gaat hier
om het bepalen van de richting (in termen van abiotiek) waarnaar de opname zich theoretisch zou
moeten ontwikkelen.
Allereerst wordt de geselecteerde opname ingelezen in een nieuw tabblad (aangeduid met rode
kleur) in het hoofdscherm.
De soorten van de opname verschijnen in een tabel. Achter de lijst met soorten verschijnen
standaard drie tabellen met Ellenberg-parameters (voedselrijkdom, zuurgraad en vocht).
Aan de rechterzijde van het scherm verschijnen zes ecologische parameters (voedselrijkdom,
zuurgraad, vocht, licht, zout en maaien). Naar behoefte kunnen relevante parameters worden
geactiveerd door het vakje onder de naam van de parameter aan te vinken.
Voor iedere soort uit de opname, en voor iedere ecologische factor is de responsiewaarde
berekend (voor verdere uitleg zie Ecologische responsiewaarden). Deze waarden
(gestandaardiseerd) worden in de tabel geplaatst. Wanneer de instellingen van de getoonde
indicatiewaarde worden gewijzigd (opgeschoven naar links of rechts), wordt de transparantie van
de kleuren in de tabel aangepast:
· minder optimaal -> lichtere kleur
· optimaler -> zwaardere kleur
De standaard getoonde instelling is berekend vanuit de soortensamenstelling van de
geselecteerde opname.
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Nadat de abiotische analyse (Ellenberg) is uitgevoerd voor 1 opname, kan een doelvegetatie
(plantengemeenschap) worden toegevoegd. Voeg deze toe door middel van de knop Selecteer
doel onderaan in de menubalk.
Er verschijnt nu een venster met de classificatie van de Vegetatie van Nederland. Door middel van
de knop Voeg toe aan tabel worden de soorten van de geactiveerde gemeenschap (op elk
niveau mogelijk) toegevoegd aan de soortenlijst van de eigen opname.
Links van de soortsnaam is te zien door middel van een kleur, waar de betreffende soort
voorkomt: in de opname (blauw), in de doelgemeenschap (rood) of in beide (geel).
Aan de rechterzijde van het scherm verschijnen zes ecologische parameters (voedselrijkdom,
zuurgraad, vocht, licht, zout en maaien).
Voor iedere soort uit de opname, en voor iedere ecologische factor is de responsiewaarde
berekend (voor verdere uitleg zie Ecologische responsiewaarden). Deze waarden worden in een
tabel geplaatst. Wanneer de instellingen van de getoonde indicatiewaarde worden gewijzigd
(opgeschoven naar links of rechts), wordt de transparantie van de kleuren in de tabel aangepast:
· minder optimaal -> transparanter
· optimaler -> zwaardere kleur
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Naar behoefte kunnen relevante parameters worden geactiveerd door het vakje onder de naam van
de parameter aan te vinken.
De standaard getoonde instelling is berekend vanuit de soortensamenstelling van de
geselecteerde opname. Door middel van de knop Optimaliseer onderaan in de menubalk,
kunnen de optimale instellingen van de doelvegetatie worden ingesteld. Direct naast de
schuifbalkjes aan de rechterkant van het scherm staat het verschil aangegeven ten opzichte van
de startsituatie. ook kan de abiotiek handmatig worden aangepast door de pijl in de schuifbalkjes
te verplaatsen. Via 'Status doel' onderaan op het scherm wordt met een kleur aangegeven of een
verandering positief (groen) dan wel negatief (rood) uitpakt. Het veranderen van de indicatiewaarde
voor een bepaalde factor heeft ook tot gevolg dat SynBioSys andere responsiewaarden, en dus
andere kleurintensiteiten, voor iedere soort gaat weergeven.
Met behulp van de knop Startwaarden (onderaan het scherm) kunnen de instellingen worden
teruggezet naar de waarden horende bij de beginsituatie (vegetatieopname).
2.2.6.4

Abiotische analyse (Indica)
Menu > Algemeen >> Persoonlijke vegetatiedatabase
[alleen beschikbaar voor Gevorderd gebruiker]
Voor het bepalen van het abiotische milieu van een opname kan gebruikt gemaakt worden van de
indicatiewaarden uit het onderzoek dat Kiwa voor Staatsbosbeheer, VEWIN en EC-LNV heeft

© 2022 Wageningen UR

Algemeen

27

uitgevoerd. Dat onderzoek heeft indicatiewaarden opgeleverd voor plantensoorten binnen de context
van plantengemeenschappen en landschappen. De indicatiewaarden zijn gebaseerd op
meetgegevens. De indicatiewaarden zijn gepubliceerd in de serie Indicatorsoorten.
Let op: de indicatiewaarden zijn niet landsdekkend (en dus vegetatiedekkend) beschikbaar. De
volgende landschappen en vegetatietypen zijn opgenomen binnen Indica.
Voordat opnamen kunnen worden geanalyseerd, moeten ze synsystematisch geidentificeerd
worden. Als dit niet met Associa is gedaan, wordt dit automatisch met de ingebouwde
identificatiemodule gedaan (zie hiervoor Sociologische analyse).
De analyse met het KIWA/SBB-systeem (Indica) gaat via de volgende stappen:
1. Selecteer de opname(n) in het Turboveg scherm. Door op een opname aan te klikken wordt deze
geselecteerd voor de analyse. Het selecteren van meerdere opnamen kan door gebruik te maken
van de Ctrl- of de Shift-toets.
2. Kies onder Analyseer de optie Abiotische analyse (Indica).
Er verschijnt een nieuw tabblad (rood - Indica analyse) met verticaal drie tabbladen:
Op het tabblad Opnamen wordt relevante informatie van de geselecteerde opnamen getoond:
·
·
·
·
·

Het opnamenummer (Landelijke Vegetatie Databank)
Jaar van opname
Oppervlakte
Plantengemeenschappen (volgens de syntaxonomische identificatie)
Landschapstype (op basis van de toegekende plantengemeenschap(pen) per opname, kiest
SynBioSys een landschapstype)
· Indicatorentabel (op basis van de toegekende plantengemeenschap(pen) per opname, kiest
SynBioSys een bijbehorende indicatorentabel)
N.B. de typen in de indicatorentabel staan dus niet synoniem voor de typen in de Vegetatie van
Nederland, zij zijn hier wel op gebaseerd.
De tabel kan gesorteerd worden door op de verschillende kolomhoofden te klikken. De eerste
kolom biedt de mogelijkheid opnamen wel of niet mee te nemen in de analyse. Standaard staan
die opnamen geselecteerd waarvoor SynBioSys in Indica passende typen kon selecteren.
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3. Controleer het landschapstype en de indicatorentabel en pas deze eventueel met de hand aan.
Door op de cellen met landschapstype of indicatorentabel te klikken, verschijnt een keuzemenu en
kunnen landschapstype en/of indicatorentabel worden aangepast.
Let op: soms is het niet mogelijk om te werken per plantengemeenschap. Bijvoorbeeld als de
opname niet op het niveau van een plantengemeenschap (associatie) toe te kennen is. Ook kan
blijken dat er in de opname zo weinig indicatorsoorten aanwezig zijn (minder dan 5) dat de
analyseresultaten onbetrouwbaar zijn. Als dit het geval is, dan kan men voor sommige
landschapstypen kiezen voor een analyse op landschapniveau (iets minder nauwkeurig, maar geeft
vaker een bruikbaar resultaat).
Onder op het tabblad staan twee knoppen:
met Gelijkstellen worden alle opnamen gelijkgesteld met de geselecteerde opname wat betreft
landschapstype en indicatorentabel.
met Analyseer wordt de analyse met behulp van Indica uitgevoerd en worden de overige twee
subtabbladen actief gemaakt.
4. Analyseer de opnamen met Indica
De overige drie subtabbladen worden nu actief gemaakt.
Analyseresultaat samengevat
Hier verschijnen voor maximaal 5 standsplaatsfactoren (humusgehalte, kalkgehalte, trofiegraad,
waterregime en zuurgraad) in afzonderlijke tabbladen onderaan de pagina de analyseresultaten.
Per opname wordt de gemiddelde score op de genoemde parameter weergegeven.
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Analyseresultaat per opname
Hier verschijnen per opname voor maximaal 5 parameters (humusgehalte, kalkgehalte, trofiegraad,
waterregime en zuurgraad) in afzonderlijke tabbladen onderaan de pagina de analyseresultaten per
opname. Bovenaan (geel gearceerd) staan de soorten die in de indicatorenreeks zijn opgenomen
(voor de geselecteerde indicatorentabel) en vervolgens is de algemene conclusie voor de
geselecteerde opname opgenomen.
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Voor vragen en opmerkingen over de indicatiemodule kunt u contact opnemen met Camiel
Aggenbach.

2.2.6.5

Abiotisch spectrum
Menu > Algemeen >> Persoonlijke vegetatiedatabase
Deze analyse is bedoeld om na te gaan wat het ecologisch bereik van de afzonderlijke soorten uit
de geselecteerde opname is. Per soort (m.u.v. mossen en korstmossen) wordt een boxplot
weergegeven. De boxplot is gebaseerd op het voorkomen van de soort binnen alle opnamen in de
Landelijke Vegetatie Databank.
De opgenomen indicatiegetallen zijn de Ellenberg-indicatiewaarden gebruikt voor de parameters
voedselrijkdom, zuurgraad, licht, temperatuur, vocht, zout en maaien, aangevuld met door
Wamelink verzamelde parameters.
Per soort wordt de verdeling over de indicatiegetallen middels een boxplot getoond. Hierin zijn de
mediaan (stippellijn), onder- en bovenkant van de gekleurde balk (25% en 75% van alle
waarnemingen) en de uitersten van de boxplot (5% en 95%) aangegeven. Extreme waarden
(outliers) worden niet getoond.

© 2022 Wageningen UR

Algemeen

2.3

Landelijke Vegetatie Databank

2.3.1

Begrenzen doelgebied op kaart

31

Menu > Algemeen >> Bevragen Landelijke Vegetatie Databank
SynBioSys biedt de mogelijkheid informatie op te vragen van een willekeurige geografische
eenheid met OpenStreetMaps als kaartonderlaag.

De knoppenbalk boven de kaart biedt de mogelijkheid om op de kaart in te zoomen, uit te
zoomen, te kaart te verschuiven en de volledige kaart te tonen. Verder is er een knop waarmee
een polygoon kan worden aangebracht, en een knop om een polygoon te verwijderen.
Een polygoon kan worden getekend door op de kaart de hoekpunten te markeren door middel
van een muisklik. Het laatste punt dient te worden afgesloten met een dubbelklik.
Met de optie Opnamelocaties moeten volledig binnen het geselecteerd gebied vallen
kan worden aangegeven of de op te vragen informatie al dan niet volledig binnen het
geselecteerde gebied moet zijn gelokaliseerd. Hiermee kunnen bijvoorbeeld opnamen worden
uitgesloten waarvan de geometrie niet volledig binnen de begrenzing valt.
Op de tabbladen aan de linkerkant kan nu de achterliggende informatie worden opgevraagd over
beschikbare Vegetatieopnamen, Soorten, Landschapstypen en Plantengemeenschappen.
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Plantengemeenschappen
Menu > Algemeen >> Bevragen Landelijke Vegetatie Databank
Het tabblad plantengemeenschappen toont een tabel met de aanwezige
plantengemeenschappen die binnen de begrenzing vallen, of het begrensde gebied overlappen
(afhankelijk of de knop Locaties moeten binnen geselecteerd gebied vallen op het
kaartblad is aangevinkt).
Naast de code en naam van de gemeenschap wordt ook het eerste en laatste jaar waarin de
plantengemeenschap (door middel van beschikbare opnamen) is vertegenwoordigd en het aantal
opnamen van de betreffende gemeenschap.
De geselecteerde plantengemeenschappen kunnen worden opgeslagen met de knop
Opslaan

2.3.3

Landschapstypen
Menu > Algemeen >> Bevragen Landelijke Vegetatie Databank
Het tabblad landschapstypen toont een tabel met landschapstypen en het aantal kmhokken
waarin het landschapstype is vertegenwoordigd binnen de begrenzing of het begrensde gebied
overlappen (afhankelijk of de knop Locaties moeten binnen geselecteerd gebied vallen op
het kaartblad is aangevinkt).
De lijst met landschapstypen kan worden opgeslagen met de knop

2.3.4

Opslaan

Soorten
Menu > Algemeen >> Bevragen Landelijke Vegetatie Databank
De tabbladen 'Hogere planten' en 'Paddestoelen' tonen een tabel met alle soorten die binnen de
begrenzing vallen, of het begrensde gebied overlappen (afhankelijk of de optie Locaties moeten
binnen geselecteerd gebied vallen onderaan op het scherm is aangevinkt). In de tweede
kolom staat het aantal kilometerhokken waarin de soort is gevonden binnen de selectie.
De lijst met soorten kan worden opgeslagen met de knop

2.3.5

Opslaan.

Vegetatieopnamen
Menu > Algemeen >> Bevragen Landelijke Vegetatie Databank
Het tabblad Vegetatieopnamen toont twee tabellen:
Links staan de kopgegevens van de opnamen die binnen de begrenzing vallen, of het begrensde
gebied overlappen (afhankelijk of de knop Locaties moeten binnen geselecteerd gebied
vallen op het kaartblad is aan gevinkt). Hierbij zijn de volgende velden zichtbaar:
· Opnamenummer (het nummer waarmee de opname binnen de Landelijke Vegetatie Databank

is opgeslagen)
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·
·
·
·

Beheerder (de beheerder van de opname)
Jaar (het jaar waarin opname is gemaakt)
Resolutie (de schaal waarop de gegevens zijn gelokaliseerd)
Plantengemeenschap (Associa). De code en naam van de plantengemeenschap waartoe de
opname wordt gerekend
· Plantengemeenschap (onderzoeker). De code en naam van de plantengemeenschap zoals
toegekend door de auteur
· Opmerking (opmerkingen die bij de opname zijn genoteerd)
De opnamen zijn met een kleur gemarkeerd. Hierbij hoort de volgende betekenis:
· Groen = betrouwbare identificatie (genormaliseerde waarschijnlijkheid <= 0);
· Oranje = matig betrouwbare identificatie (genormaliseerde waarschijnlijkheid > 0 en <= 0.5);
· Rood = onbetrouwbare identificatie (genormaliseerde waarschijnlijkheid > 0.5).
Rechts staat de soortenlijst van de vegetatieopname die links is geselecteerd. Er worden alleen
die soortgegevens getoond, waarvoor de beheerders toestemming hebben gegeven. Hierbij zijn
de volgende velden zichtbaar:
Soortnaam: de wetenschappelijke naam van de plantensoort;
Vegetatielaag: de laag in de vegetatie waarin de soort is waargenomen: m = moslaag, kl =
kruidlaag, s = struiklaag, b = boomlaag;
Bedekking: de bedekkingscode die de soort in de opname heeft.
De kopgegevens en een soortenlijst van de geselecteerde opnamen kunnen worden opgeslagen
met de knop
Opslaan.
Een opname uit de Landelijke Vegetatie Databank kan worden geimporteerd in de Persoonlijke
database met de kop
Importeer.

2.4

Beeldbank
Menu > Algemeen >> Beeldbank
Anders dan bij het onderdeel Plantengemeenschappen, is de Beeldbank niet ingedeeld naar
vegetatie-eenheden, maar zijn alle foto's geo-gerefereerd. Met behulp van een kaart kunnen locaties
waar foto's zijn gemaakt worden opgespoord. De locaties betreffen voornamelijk terreinen van
Staatsbosbeheer. In eerste instantie wordt een kaart getoond met daarop de kilometerhokken waar
foto's zijn gemaakt (figuur 1). Door in te zoomen op een bepaald gebied verschijnen tenslotte rode
bolletjes. Door de knop Selecteer actief te maken kan op een rood bolletje worden geklikt waarna
aan de rechterkant kleine foto's verschijnen. Door op een zo'n foto te klikken verschijnt een
vergroting daarvan in beeld.
Voor niet-commercieel gebruik kunnen foto's worden opgevraagd bij e fotograaf Hans Boll.De
originele foto's hebben een resolutie van 3648 x 2432.
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Verspreidingsatlas
Menu > Algemeen >> Verspreidingsatlas
Een begin is gemaakt met een verspreidingsatlas van een aantal soortgroepen. Hoewel
verspreidingsgegevens van soorten ook elders in het programma kunnen worden opgeroepen, biedt
de module Verspreidingsatlas de mogelijkheid kaartbeelden van verschillende soorten, al dan niet
uit verschillende soortgroepen, over elkaar heen te leggen en te vergelijken.Vooralsnog kunnen de
gegevens alleen op uurhokniveau worden getoond.
Soortgroepen waarvoor momenteel nog geen, of onvoldoende betrouwbare verspreidingsgevens
voorhanden zijn, zijn met een grijze kleur aangeduid.
Bronnen voor de verspreidingsgegevens:
· Plantengemeenschappen: Landelijke Vegetatie Databank, Alterra
· Landschappen: SynBioSys Nederland, Alterra
· Hogere planten: 1975-2010, Florbase, FLORON
· Kranswieren: Landelijk Informatiecentrum Kranswieren
· Paddestoelen: tot 2008, Nederlandse Mycologische Vereniging
· Vogels: Broedvogelatlas 1998-2000, SOVON
· Libellen: 2000-2010, De Vlinderstichting
· Dagvlinders: 2000-2010, De Vlinderstichting
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Selectie op basis van ecologie
Menu > Algemeen >> Selectie a.d.v ecologie
Met deze functie kan door het instellen van ecologische parameters (vooralsnog indicaties volgens
Ellenberg) soorten of plantengemeenschappen worden geselecteerd die alle voldoen aan de
gestelde criteria. Iedere parameter (bijv. Voedselrijkdom en Zuurgraad) kan aan of uit worden gezet
door door middel van het aan- of uitvinken. Als een parameter is aangevinkt kan kan met behulp de
schuifbalk de waarde voor die parameter worden ingesteld. Naarmate meer parameters zijn
aangevinkt zal de selectie steeds strikter worden. Links naast de schuifmaten verschijnt na iedere
instelling een lijst van soorten of plantengemeenschappen die ecologisch voldoen aan de gestelde
criteria.
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Literatuurlijst
Menu > Algemeen >> Volledige literatuurlijst
[alleen beschikbaar voor Gevorderd gebruiker]
Met deze knop wordt de volledige lijst van literatuurreferenties getoond die in de database van
SynBioSys zijn opgenomen. Het catalogusnummer verwijst naar de plek waar de referentie
aanwezig is binnen het archief van Alterra. Onderaan de pagina staat een zoekoptie, waarbij op
catalogusnummer, auteur, jaar, titel en uitgave (of een combinatie ervan) kan worden gezocht. Door
middel van de knop
Filter, wordt de selectie uitgevoerd, en door het filter te verwijderen wordt
de volledige lijst weer getoond. De knop
Kopiëren geeft de mogelijkheid om de geselecteerde
referenties naar het klembord te kopië ren.
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Standaardlijsten plantengemeenschappen
Zowel van de oude classificatie (1995-1999) als ook de in 2017 herziene classificatie kunnen de
volledige indelingen worden geraadpleegd en uitgevoerd naar een Excelldocument.
Onder op het scherm is een zoekfunctie aanwezig waarmee op delen van namen kan worden
gezocht.
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Relatie plantengemeenschappen met ...
Menu > Algemeen >> Relatie plantengemeenschappen met ...
Onder deze knop worden koppeltabellen van verschillende niveaus in het systeem weergegeven.
Vooralsnog is alleen de relatie plantengemeenschappen en met landschappen en de koppeling
met de Index-NL opgenomen (beide kanten op).
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Instellingen

2.10.1 Gebruikersniveau
Menu > Algemeen >> Instellingen >>> Gebruikersniveau
De mate waarin informatie toegankelijk is, kan worden geregeld via het gebruikersniveau. Hierin
worden twee niveaus onderscheiden:
· Beginnend gebruiker
· Gevorderd gebruiker

Voor een niveau 'Gevorderd gebruiker' geldt dat alle functionaliteit te beschikking staat. Voor de
Beginnend gebruiker ' geldt een aantal beperkingen:
· Op hoofdniveau worden alleen de informatielagen 'Plantengemeenschappen', 'Landschappen' en

'Soorten' standaard getoond en is de optie 'Volledige literatuurlijst' weggelaten. De naamgeving
van soorten en plantengemeenschappen wordt standaard op Nederlands ingesteld.
· Op soortniveau zijn de onderwerpen 'Vingerafdruk', 'Levensvormen' en 'Literatuur' weggelaten.
· Wat betreft analyses van vegetatieopnamen zijn de opties 'Plantensociologische analyse' en
'Abiotische analyse (Indica)' weggelaten.
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2.10.2 Persoonlijke vegetatiedatabase
Menu > Algemeen >> Instellingen >>> Persoonlijke vegetatiedatabase
Onder Instellingen > Persoonlijke vegetatiedatabase kan een keuze worden gemaakt tusen het
gebruik van een bestaande Turboveg database of het gebruik van een interne, direct aan SynBioSys
gekoppelde database.

2.10.3 Language
Menu > Algemeen >> Instellingen >>> Language
Om gebruik van SynBioSys door niet-Nederlandstaligen te vergemakkelijken, is het mogelijk de
gebruikersschil van taal te wisselen. Wat betreft de inhoud kan alleen een Engelstalige beschrijving
van de plantengemeenschappen worden opgevraagd waarbij voor elke klasse de diagnostische
soorten en een korte beschrijving worden gegeven (auteur: K.V. Sykora).
To encourage the usage of SynBioSys by non-native Dutch speakers, it is possible to change the
user interface from Dutch to English language. Short descriptions of the plant communities, compiled
by K.V. Sykora, are available in English language.

2.10.4 Naamgeving
Menu > Algemeen >> Instellingen >>> Naamgeving
Voor de naamgeving van soorten en plantengemeenschappen kan gekozen worden tussen
wetenschappelijke en Nederlandse namen.

2.10.5 Basisclassificatie
Menu > Algemeen >> Instellingen >>> Basisclassificatie
Als basisclassificatie kan gekozen worden tussen de die van 2005 (overeenkomstig de
boekenreeks De Vegetatie van Nederland) en de gereviseerde classificatie va 2017.
De gekozen dataset wordt toegepast in de volgende onderdelen van het systeem:
· Plantengemeenschappen: vegetatietabel, vingerafdruk en levensvormen;
· Soorten: sociologie.

Voor wat betreft de 2017-classificatie zijn de onderdelen Verspreiding, Successie en Foto's nog
niet beschikbaar. Om deze onderdelen te operationaliseren moet additioneel werk worden verricht.
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2.10.6 Informatielagen
Menu > Algemeen >> Instellingen >>> Informatielagen
De verschillende informatielagen zoals Plantengemeenschappen, Landschappen, Soorten en SBBvegetatietypen kunnen al dan niet worden getoond, met dien verstande dat de laag
Plantengemeenschappen niet kan worden uitgeschakeld.

2.10.7 Folder voor Interne vegetatiedatabase
Standaard wordt in de MyDocument folder (Mijn documenenten) een subfolder 'SynBioSyNederland'
aangemaakt waarin de Interne vegetatiedatabase wordt opgeslagen. In enkele gevallen kan dit
misgaan en leidt het open van de database tot een foutmelding. In een dergelijk geval is het zelf
opgeven van een folder de oplossing. De gebruiker moet wel voor deze folder schrijfrechten hebben.

2.10.8 Proxy
Menu > Algemeen >> Instellingen >>> Proxy
Indien het internetverkeer via een proxyserver verloopt kan het nodig zijn dat hiervoor instellingen
verricht moeten worden als SynBioSys deze niet automatisch kan detecteren.
Behalve de proxyserver en proxypoort kan het soms ook nodig zijn een gebruikersnaam en
wachtwoord op te geven.
Voor de juiste informatie aangaande de instellingen voor de proxy kan het beste contact worden
opgenomen met het ICT-beheer van uw organisatie.

2.11

Selectie verwijderen
Menu > Algemeen >> Verwijder selectie
Door middel van deze functie wordt de selectie van bijvoorbeeld een aantal
plantengemeenschappen in de index ongedaan gemaakt.
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2.12

Alle tabbladen sluiten
Menu > Algemeen >> Alle tabbladen sluiten
Hiermee kunnen alle geopende tabbladen worden gesloten.

2.13

Sluiten
Menu > Algemeen >> Sluiten
Functie om SynBioSys af te sluiten.
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3

Plantengemeenschappen

3.1

Algemeen
Menu > Plantengemeenschappen
Alle informatie die beschikbaar is met betrekking tot plantengemeenschappen wordt actief
gemaakt wanneer het niveau Plantengemeenschappen is geselecteerd.
De informatie van de functies wordt getoond door op de desbetreffende knop te klikken. Er wordt
dan een tabblad geopend met de informatie, waarbij de kleur van het tabblad groen is (kleur van
het niveau plantengemeenschappen). Alle functies kunnen ook worden opgeroepen via de
onderdelen in de menubalk. Om het scherm overzichtelijker te maken, kan de knoppenbalk
worden uitgezet (menubalk Algemeen - Knoppenbalk of via F10).
Klik op de volgende onderwerpen voor gedetaileerde informatie over de verschillende functies
(Beschrijving, Tabel, Verspreiding, Successie, Vingerafdruk, Ecologie, Levensvormen, Literatuur
en Foto's).
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Indeling
De plantengemeenschappen zijn onderverdeeld in klassen, met daaronder orden, verbonden,
associaties en subassociaties, conform de Vegetatie van Nederland (Schaminée et al. 19961999). Een aparte positie binnen de hiërarchie wordt ingenomen door de romp- en
derivaatgemeenschappen (verarmde gemeenschappen).

3.3

Beschrijving
Menu > Plantengemeenschappen >> Beschrijving
Informatie in tekstuele vorm over plantengemeenschappen wordt aan de hand van een achttal
onderwerpen gepresenteerd, te weten: introductie, soorten, ecologie, successie, structuur,
verspreiding, systematiek en natuurbeheer.
Beschrijvingen van subassociaties zijn niet als aparte paragrafen opgenomen, maar zijn te vinden
onder het onderwerp Ecologie van de desbetreffende associatie.
Indien meer dan een plantengemeenschap is geselecteerd (zie indeling), wordt standaard van de
eerste gemeenschap de informatie gepresenteerd. Beschrijvingen van andere
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plantengemeenschappen kan worden opgevraagd door een andere gemeenschap in het
keuzemenu onderaan op het scherm te kiezen.
Met de knop
Zoeken kan een woord of een combinatie van woorden (bijv. een plantensoort)
opgezocht worden in alle teksten. Met de knop
Kopiëren wordt de informatie van het tabblad
gekopieerd naar het klembord, en met de knop
Printen wordt een printopdracht verstuurd van
de informatie op het tabblad.

3.4

Tabel
Menu > Plantengemeenschappen >> Tabel
Van de geselecteerde plantengemeenschap(pen) kan een synoptische vegetatietabel worden
gepresenteerd. De soorten zijn standaard geordend op aflopende presentiewaarde. Voor iedere
soort wordt standaard per geselecteerde plantengemeenschap de presentiewaarde in procenten
weergegeven (alleen presentiewaarden >= 1% worden getoond). Door onderaan in het menubalk
de optie Toon karakteristieke bedekkingswaarden aan te vinken, wordt de karakteristieke
bedekking (gemiddelde over de opnamen waarin de soort voorkomt) van iedere soort in procenten
weergegeven.
De presentiewaarden van enkele soorten hebben een rode achtergrond. De rode kleur duidt erop
dat de soort trouw is aan de desbetreffende gemeenschap. De kleurintensiteit geeft de mate van
trouw aan.
Onder in het venster kan een drempelwaarde (in procenten) worden ingesteld waarboven de trouw
zichtbaar moet worden gemaakt: een lage drempelwaarde kleurt meer soorten rood dan een hoge
drempelwaarde. Klik hier voor gedetailleerde informatie over de trouwgraad van soorten.
Sorteren van de soorten kan eenvoudig door op het hoofd van de desbetreffende kolom te klikken.
De sortering is afwisselend aflopend en oplopend. De volgorde van de kolommen
(plantengemeenschappen) en rijen (soorten) kan ook makkelijk handmatig worden veranderd door
de de muis op een grijze cel te plaatsen en met de linker muisknop ingedrukt naar een andere
positie in de tabel te brengen.
Informatie over de soorten in de tabel kan worden opgeroepen door op de naam te dubbelklikken
met de muis. In een apart tabblad wordt de betreffende soortpagina op Soortenbank.nl
automatisch geopend.
Met de knop
Opslaan wordt de informatie van het tabblad opgeslagen als een
Exceldocument, met de knop
Kopiëren wordt de informatie van het tabblad gekopieerd naar
het klembord.
Het is mogelijk om eigen opnamen te plaatsen in een tabel samen met synoptische tabellen
van plantengemeenschappen. Open daartoe eerst een Persoonlijke database en zorg er tevens
voor dat het tabblad Tabel in het hoofdscherm is geopend. Selecteer vervolgens een opname uit
de Persoonlijke database en klik op de knop Ververs. In de tabel op het hoofdscherm verschijnen
dan de synoptische tabellen van de gemeenschappen waartoe de opname wordt gerekend en de
opname zelf (zie figuur hieronder).

© 2022 Wageningen UR

Plantengemeenschappen

3.5

49

Verspreiding
Menu > Plantengemeenschappen >> Verspreiding
De verspreiding van een plantengemeenschap in Nederland kan op ieder gewenst niveau (klasse,
orde, verbond, associatie, subassociatie) worden weergegeven en kan geprojecteerd worden op
iedere gewenste kaartlaag. Standaard staat de kaartlaag met alleen de provinciegrenzen actief.
Indien meerdere gemeenschappen zijn geselecteerd, wordt het voorkomen van alle geselecteerde
gemeenschappen opgeteld en dit wordt in één verspreidingskaart getoond.
Het voorkomen van een plantengemeenschap op een bepaalde plek (uurhok of kilometerhok) kan
worden gebaseerd op twee verschillende gegevensbestanden. Deze staan in het keuzemenu
onderaan op het scherm als aparte selecties aangegeven. Het gaat hier om gegevensbestanden
van de Atlas van de Nederlandse plantengemeenschappen en de Landelijke Vegetatie Databank.
Van beide gegevenssets kunnen drie perioden worden gebruikt:
· voor 1975 (<1975);
·
· gehele periode.

Daarnaast kunnen de verspreidingsdata data ook worden opgevraagd als schatting op basis van
FLORBASE, zoals die in de Atlas van de Nederlandse plantengemeenschappen zijn opgenomen.
Voor de bepaling van de schatting wordt nagegaan welke combinatie van een voor de
desbetreffende gemeenschap karakteristieke set van soorten voorkomen binnen een
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kilometerhok. Door verschillend gewicht toe te kennen aan de soorten en het instellen van een
drempelwaarde kan een schatting worden gemaakt.
Onderaan op het scherm kan de resolutie worden geselecteerd. De mogelijkheden zijn uurhok
(5x5km) of kilometerhok (1x1km), en voor de verspreidingsgegeven uit de Landelijke Vegetatie
Databank kunnen gedetailleerdere gegevens (hectometer, decameter en punten) worden
opgevraagd. Deze worden met aparte symbolen in de kaart weergegeven.
Wat betreft het manipuleren van de kaart, zoals het wijzigen van de kaartondergrond, wordt voor
hulp verwezen naar kaartfuncties. De verspreidingsgegevens van de plantengemeenschappen
worden als een aparte kaartlaag toegevoegd.
Gedetailleerde informatie van locaties waar plantengemeenschappen zijn aangetroffen, kan
opgevraagd worden door te klikken op de desbetreffende punt op de kaart. (zorg dat de muis in de
juiste modus staat - Kaartinfo; zie ook kaartfuncties). Hebben de locaties betrekking op
vegetatieopnamen dan bestaat de mogelijkheid hiervan de soortenlijst op te vragen.
Het is mogelijk om eigen opnamen te plaatsen op de verspreidingskaart van
plantengemeenschappen. Open daartoe eerst een Persoonlijke database en zorg er tevens voor
dat het tabblad Verspreiding in het hoofdscherm is geopend. Selecteer vervolgens een opname
uit de Persoonlijke database en klik op de knop Ververs. In de kaart op het hoofdscherm wordt
naast de verspreiding van de plantengemeenschappen waartoe de opname wordt gerekend ook
de geografische locatie van de opname geduid (rode driehoek in figuur hieronder).

© 2022 Wageningen UR

Plantengemeenschappen

3.6

51

Successie
Menu > Plantengemeenschappen >> Successie
Voor iedere associatie wordt een schema gepresenteerd waarin de temporele en ruimtelijke
positie van die gemeenschap ten opzichte van andere gemeenschappen wordt verduidelijkt. De
plaats tussen voorafgaande en volgende successiestadia wordt aangegeven, evenals de
gemeenschappen waardoor ze concreet begrenst wordt (contactgemeenschappen). Naast de
spontane vegetatieontwikkeling worden ook de veranderingen behandeld die optreden als gevolg
van menselijke beïnvloeding, bijvoorbeeld door eutrofiëring, verdroging of door beheersvormen zoals
maaien en beweiden.
Met de knop

3.7

Printen wordt een printopdracht verstuurd van de informatie op het tabblad.

Vingerafdruk
Menu > Plantengemeenschappen >> Vingerafdruk
[alleen beschikbaar voor Gevorderd gebruiker]
Met de functie Vingerafdruk wordt een soort vingerafdruk gepresenteerd van een
plantengemeenschap. Van de soorten die in de synoptische tabel zijn aangetroffen, staat op de Xas van de grafiek de presentiewaarde uitgezet, op de Y-as de trouwgraad van de soorten. Iedere
soort uit de gemeenschap is vertegenwoordigd als symbool in de grafiek. Door met de muis op
een symbool te klikken zal de soortnaam oplichten, door de muis te slepen kan het detailniveau
worden aangepast (van linksboven naar rechtsonder = inzoomen; van rechtsonder naar linksboven
= uitzoomen). Door te kiezen voor een logaritmisch schaalniveau wordt de vingerafdruk uit elkaar
getrokken (rechter plaatje)..
Er is grofweg een viertal soortgroepen te onderscheiden:
· Linksonder in de grafiek zitten soorten met én een lage presentie, én een lage trouwgraad. Voor

de typering van de gemeenschap zijn deze niet zo interessant;
· Rechtsonder in de grafiek zitten soorten met een hoge presentie, maar met een lage

trouwgraad. Dit betreft de groep van constante begeleiders van de gemeenschap;
· Linksboven in de grafiek zitten soorten met een lage presentie, maar met een hoge trouwgraad.

Deze soorten zijn sterk gebonden aan de betreffende gemeenschap, maar door hun
zeldzaamheid minder geschikt voor de floristische typering van de gemeenschap;
· Rechtsboven zitten soorten met én een hoge presentie, én een hoge trouwgraad. Voor de
typering van de gemeenschap is dit de meest interessante groep van soorten.
De vingerafdruk wordt standaard gepresenteerd op basis van presentie (blauwe symbolen), maar
er is de mogelijkheid om de gemiddelde bedekking als basis te nemen. De grafiek wordt dan
weergegeven met groene symbolen. Het beeld van de spreiding van de soorten kan wezenlijk
veranderen als de berekening van de trouwgraad gebaseerd wordt op de gemiddelde bedekking
van de soorten. Het verschil is met name uitgesproken bij soortenarme
dominantiegemeenschappen. De grafiek hieronder van de Associatie met Scherpe zegge
(Caricetum gracilis) laat zien dat bij dergelijke gemeenschappen de aspect bepalende soort
Scherpe zegge (uiterst rechts in de grafiek) aanzienlijk worden opgewaardeerd door een
berekening op basis van gemiddelde bedekking.
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De knop
Lijst presenteert een overzichtelijke tabel met per soort de presentie en trouwgraad
berekend op basis van presentie en gemiddelde bedekkingswaarde.
Met de knop
Printen wordt een printopdracht verstuurd van de informatie op het tabblad en
met de knop
Kopiëren wordt de informatie van het tabblad gekopieerd naar het klembord.

3.8

Ecologie
Menu > Plantengemeenschappen >> Ecologie
Voor de beschrijving van de abiotiek van plantengemeenschappen wordt uitgegaan van
indicatiegetallen. Hiervoor zijn de Ellenberg-indicatiewaarden gebruikt voor de parameters
voedselrijkdom, zuurgraad, licht, temperatuur, vocht, zout en maaien, aangevuld met door
Wamelink verzamelde parameters.
Op basis van gemiddelde indicatiewaarden van opnamen uit de Landelijke Vegetatie Databank
kan van iedere plantengemeenschap de verdeling van de indicatiegetallen middels een boxplot
worden getoond. In de boxplot zijn de mediaan (50% van alle waarnemingen, aangeduid met een
stippellijn), onder- en bovenkant van de gekleurde rechthoek (25% en 75% van alle
waarnemingen) en de uitersten van de indicaties (5% en 95%) aangegeven. Extreme waarden
(outliers) worden niet getoond. Onder waarnemingen wordt verstaan een random stratified selectie
van opnamen. Random stratified houdt in dat per decade en per kilometerhok een beperkt aantal
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opnamen (bijv. 3) wordt geselecteerd. Hierdoor worden de waarnemingen evenwichtig verdeeld
over ruimte en tijd.
Doordat gemiddelden per opname worden berekend en de extremen daardoor naar het midden
worden getrokken, geven de boxplots feitelijk een te beperkt beeld van het werkelijke ecologische
bereik van een plantengemeenschappen. Echter, zoals onderstaand figuur verduidelijkt, geeft
onderlinge vergelijking wel een duidelijk beeld hoe de verschillende plantengemeenschappen
ecologisch ten opzichte van elkaar staan.
Met de knop
Printen wordt een printopdracht verstuurd van de informatie op het tabblad en
met de knop
Kopiëren wordt de informatie van het tabblad gekopieerd naar het klembord.
Met optie Sorteren naar aflopende mediaan-waarde kunnen de boxplots worden gesorteerd.
Het is mogelijk om gemiddelde indicatiewaarden van eigen opnamen te plaatsen in het
ecologisch diagram van plantengemeenschappen. Open daartoe eerst een Persoonlijke database
en zorg er tevens voor dat het tabblad Ecologie in het hoofdscherm is geopend. Selecteer
vervolgens een opname uit de Persoonlijke database en klik op de knop Ververs. In het diagram
op het hoofdscherm worden de ecologische vereisten van de plantengemeenschappen waartoe
opname 190595 worden gerekend in de vorm van boxplots getoond. Helemaal rechts in het
diagram wordt de gemiddelde indicatiewaarde van de opname getoond. Verwacht kan worden dat
het gemiddelde indicatie van de opname overeenkomt met het gemiddelde van de boxplots.
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Levensvormen
Menu > Plantengemeenschappen >> Levensvormen
[alleen beschikbaar voor Gevorderd gebruiker]
Voor de levensvormen kan voor elke plantengemeenschap (op elk niveau) het percentage van de
verschillende levensvormen worden getoond in een taartdiagram. De levensvormen zijn afgeleid
van Raunkiær (1934). Hij heeft planten ingedeeld naar de plaats van het groeipunt gedurende het
ongunstige seizoen, waarbij de plant het vermogen behoudt om deze moeilijke omstandigheden te
doorstaan (zie lijst en figuur hieronder). Deze ongunstige periode kan, al naar gelang de plek op
aarde, bijvoorbeeld een koude winterperiode of een droge zomer zijn. In onze streken komen de
groeipunten in het ongunstig seizoen meestal neer op winterknoppen. In SynBioSys worden
volgende verdelingen onderscheiden:
Hydrofyten: waterplanten {Gr. hydros = water}
Helofyten: groeipunten (winterknoppen) onder water, bloeiende delen boven water {Gr. helos =
moeras}
Geofyten: groeipunt in ongunstig seizoen onder de grond (bijv. bollen en wortelstokken) {Gr. geo
= aarde}
Therofyten: ongunstige seizoen als zaad (éénjarige planten){Gr. theros = het goede jaargetijde}
Hemicryptofyten: groeipunt in ongunstig seizoen op of net iets onder de grond {Gr. hemi = half;
crypto = verborgen}
Chamaefyten: groeipunt in ongunstig seizoen tot ongeveer 50 cm boven de grond {Gr. chamai =
dichtbij de grond}
Phanerofyten: groeipunt in ongunstig seizoen minstens 50 cm boven de grond, vaak op
stammen (bijv. bomen, heesters, lianen) {Gr. phanero = zichtbaar}
Epifyten: groeien op of zijn aangehecht aan andere levende planten {Gr. epi = boven; phyton =
plant}
Lianen: op andere planten steunend, in de bodem wortelend
Halfparasiet: op levende planten parasiterend, met bladgroen
Echte parasiet: op levende planten groeiend, zonder bladgroen
Saprofyt: op dood organisch materiaal terend, zonder bladgroen
Overig: groepen die minder dan 1% innemen worden niet apart onderscheiden en onder overig
opgenomen in het taartdiagram
Soorten waaraan geen groeivorm is toegekend (o.a. mossen, soorten op genus niveau) worden bij
de berekening van de percentages niet meegenomen
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Literatuur
Menu > Plantengemeenschappen >> Literatuur
[alleen beschikbaar voor Gevorderd gebruiker]
Van de geselecteerde plantengemeenschap(pen) wordt een literatuurlijst gepresenteerd op het
niveau van de vegetatieklasse. Het gaat om publicaties waarin op de een of andere manier een
verwijzing bestaat naar die klasse.
Met de knop
met de knop

3.11

Printen wordt een printopdracht verstuurd van de informatie op het tabblad en
Kopiëren wordt de informatie van het tabblad gekopieerd naar het klembord.

Foto's
Menu > Plantengemeenschappen >> Foto's
Ter illustratie van de plantengemeenschappen zijn tal van foto's opgenomen. Iedere foto is
vergezeld van een onderschrift en tevens is de fotograaf aangegeven. Gebruik van fotomateriaal is
alleen toegestaan in overleg met de fotografen.
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4

Landschappen

4.1

Algemeen
Menu > Landschappen
Alle informatie die beschikbaar is met betrekking tot landschappen wordt actief gemaakt wanneer
het niveau Landschappen is geselecteerd.
De informatie van de functies wordt getoond door op de desbetreffende knop te klikken. Er wordt
dan een tabblad geopend met de informatie, waarbij de kleur van het tabblad bruin is (kleur van
het niveau landschappen). Alle functies kunnen ook worden opgeroepen via de onderdelen in de
menubalk. Om het scherm overzichtelijker te maken, kan de knoppenbalk worden uitgezet
(menuopties Algemeen - Knoppenbalk of via de functietoets F10).
Klik op de volgende onderwerpen voor gedetailleerde informatie over de verschillende functies
(Beschrijving, Tabel, Verspreiding, Fysiografie, Bodem, Humus, Vegetatiecomplex en Foto's).

4.2

Indeling
Met betrekking tot het landschapsniveau is een analyse van het Nederlandse landschap verricht
uitgaande van een hiërarchische indeling in fysisch-geografische regio’s (conform de IKCsystematiek; Bal et al. 1995), series en fysiotopen. Fysiotopen zijn daarbij te definiëren als
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landschappelijke eenheden met een min of meer gelijke abiotiek. In SynBioSys worden
fysiotopen synoniem gesteld aan landschapstypen.

4.3

Beschrijving
Menu > Landschappen >> Beschrijving
Informatie in tekstuele vorm over het hoogste niveau op landschapsschaal wordt aan de hand van
een zestal onderwerpen gepresenteerd: Introductie, Landgebruik, Natuurwaarden, Plantengroei,
Fauna en Natura2000. Voor het middelste schaalniveau is slechts een introducerende tekst
beschikbaar, terwijl op het meer gedetailleerde schaalniveau teksten over zeven onderwerpen
worden gepresenteerd: Introductie, Verspreiding, Begrenzing, Moedermateriaal, Hydrologie,
Bodem en Humus en Vegetatiecomplex.
Indien meer dan een landschapstype is geselecteerd (zie Indeling), wordt toch alleen van het
eerst geselecteerde landschap de informatie gepresenteerd.Beschrijvingen van andere
landschappen kunnen worden opgevraagd door een ander landschap in het keuzemenu onderaan
op het scherm te kiezen.
Met de knop
Zoeken kan een woord of een combinatie van woorden (bijv. een plantensoort)
opgezocht worden in alle teksten. Met de knop
Kopiëren wordt de informatie van het tabblad
gekopieerd naar het klembord, en met de knop
Printen wordt een printopdracht verstuurd van
de informatie op het tabblad.
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Tabel
Menu > Landschappen >> Tabel
Op basis van een of meer geselecteerde landschapstypen (fysiotopen) wordt een tabel
gepresenteerd waarin per type is aangegeven welke plantengemeenschappen optreden. De
belangrijkste gemeenschappen (sleutelgemeenschappen) worden aangegeven met een donkere
kleur. Deze gemeenschappen zijn typerend voor het desbetreffende fysiotoop. De overig
aanwezige gemeenschappen worden met een lichtere kleur geduid.
Met de knop
Opslaan wordt de informatie van het tabblad opgeslagen als een
Exceldocument, met de knop
Kopiëren wordt de informatie van het tabblad gekopieerd naar
het klembord.
Sorteren van de tabel kan eenvoudig door op het hoofd van de kolom te klikken (tabelnummer)
waarop de ordening plaats moet vinden. De sortering is afwisseld aflopend en oplopend.
De tabel kan ook handmatig worden aangepast door rijen en kolommen met de muis te
verslepen.

4.5

Verspreiding
Menu > Landschappen >> Verspreiding
De verspreiding van landschapstypen in Nederland kan op ieder gewenst niveau (fysischgeografische regio, serie, fysiotoop) worden weergegeven en geprojecteerd op iedere gewenste
kaartlaag. Indien meer dan een type is geselecteerd worden het voorkomen van alle
geselecteerde eenheden opgeteld en in één verspreidingskaart getoond. Bij selectie van een
hogere landschappelijke eenheid wordt de verspreiding van alle daaronder vallende fysiotopen
gesommeerd. Selectie van bijvoorbeeld de serie 'hellingen' (behorende tot de fysisch-geografische
regio 'Heuvelland' resulteert in de sommatie van het voorkomen van drie fysiotopen (droge
kalkrijke hellingen, kalksteenwanden en richels, en kalkarme loess- en groenzandhellingen).
De basis voor de verspreiding van de fysiotopen vormt het zogenaamde LKN-bestand, de
'landschapsecologische atlas' van Nederland. Door een combinatie van gegevens over de bodem,
grondwatertrappen en geomorfologie is het voorkomen van fysiotopen op het niveau van
kilometerhok bepaald.
Wat betreft het manipuleren van de kaart, zoals het wijzigen van de kaartondergrond, wordt voor
hulp verwezen naar Kaartfuncties. De verspreidingsgegevens van de landschappen worden als
een aparte kaartlaag toegevoegd.
Door onder in het venster te kiezen voor kilometerhokken kan een gedetailleerder beeld worden
verkregen van de verspreiding van landschapseenheden.

4.6

Fysiografie
Menu > Landschappen >> Fysiografie
Deze functie geeft een dwarsdoorsnede van de landschappelijke constellatie en de samenhang
met andere landschapstypen.
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Bodem
Menu > Landschappen >> Bodem
Voor het geselecteerde landschapstype wordt een overzicht getoond waarin een aantal
belangrijke aspecten wordt toegelicht. Hieronder worden deze aspecten, aan de hand van het
landschap 'plateau's en plateauranden' (onderdeel van de fysisch-geografische regio Heuvelland)
kort uitgelegd.

Bodemkundige parameters

pH
De pH is zoveel mogelijk gebaseerd op gegevens waarbij de pH(KCl) is gemeten of waar
gebruik gemaakt is van Merck pH-strippen. De pH(H2O)-waarden wijkt vooral in het zwak zure
tot basische bereik sterk af van die van pH(KCl). De pH van de wortelzone (0-25cm) voor
kruiden is hier representatief geacht. In de gekleurde kolom vertegenwoordigd de bovenkant
van de kolom de maximum waarde, de onderkant de minimum waarde. De intensiteit van de
kleur geeft het bereik aan waarbinnen de meeste pH-waarden voorkomen; hoe donkerder, hoe
frequenter de waarden voorkomen binnen het aangegeven bereik.
De neutrale en basische waarden zijn in blauwe tinten aangegeven; lage waaren in gele en
rode tinten.
Schijngrondwaterfluctuaties
Zijn waar mogelijk gebaseerd op veldschattingen van de gemiddeld hoogste
grondwaterstanden van de betreffende fysiotopen(GHG) en de gemiddelde laagste
grondwaterstand (GLG). Grondwatertrappen zoals die o.a. op de 1 : 50 000 bodemkaarten zijn
aangegeven zijn alleen gebruikt indien geen veldinformatie bekend is. De bovenkant van de
gekleurde kolom geeft de GHG aan de onderkant de GLG.
Ontkalkingsdiepte
In een kolom is aangegeven tot hoe diep in een fysiotoop ontkalking in het algemeen is
gevorderd. De bovenkant van de gekleurde kolom geeft de minimumdiepte, de onderkant de
maximumdiepte weer. De gegevens zijn gebaseerd op de aanwezigheid van vrije kalk
(zoutzuur proef) in de bodem zoals deze in veel bodem-, stand- en groeiplaatsonderzoeken
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bepaald is. De ontkalking geeft echter bij ontkalkende fysiotopen niet, of alleen zeer globaal
aan, in hoeverre het systeem in ecologische zin ontkalkt is (hiervoor is de aan het
bodemcomplex gebonden calcium van belang. Bij afwezigheid van ontkalking is de kolom
kleurloos. Bij volledig ontkalking is de kolom geheel gekleurd.
Organisch stofgehalte bovengrond
De gegevens zijn op enkele uitzonderingen na gebasserd op veldwaarnemingen In de
gekleurde kolom vertegenwoordigd de bovenkant van de kolom de maximum waarde, de
onderkant de minimum waarde. De intensiteit van de kleur geeft het bereik aan waarbinnen de
meeste pH-waarden voorkomen; hoe donkerder, hoe frequenter de waarden voorkomen binnen
het aangegeven bereik. Een lage gekleurde balk boven aan de kolom geeft een venige
bovengrond aan.
Vochtvoorziening
Deze kolom is gebaseerd op interpretatie van de grondwaterfluctuatie, textuur en de
aanwezigheid van stagnerende bodemlagen in het fysiotoop. Het betreft hier een grove
schatting die echter als relevanter beschouwd mag worden dan een schatting alleen op grond
van de grondwaterfluctuaties. Hoe donkerder het vakje binnen de kolom des te vochtiger.

Buffer
Met deze kolom is getracht zoveel mogelijk aan te geven welke systemen van belang zijn voor
de buffering tegen verzuring en de daaraan gerelateerde basenverzadiging (Ca,K,Mg,Na).
Buffermechanismen
· · HCO3-: Buffermechanisme gebaseerd op bicarbonaten in semiterrestrische en
aquatische systemen in een pH(water)-traject van boven 5,0. Veel kwelgevoede
systemen als bronnen werken via deze buffer. Buffering van o.a. H+ en P-ionen.
· · CaCO3: Vrije kalk. Buffermechanisme in terrestrische bodems. Zolang vrije kalk
aanwezig is zal de pH niet noemenswaardig kunnen dalen (pH(KCl) traject van meer
dan 6,0).
· · Kleimineralen: Hier wordt niet bedoeld de silicaatverwering maar het vermogen van
kleimineralen (aanwezig in de klei en leemfractie van de bodem) om basen inclusief H+
sterk aan zich te binden. Weliswaar zijn de aldus gebonden basen niet makkelijk
beschikbaar voor de vegetatie, maar dient het kleicomplex toch als voorraadkast en is
in staat door binding van H+ de verzuring te vertagen en te temperen.
· · Organische stof: Evenals kleimineralen bindt organische stof veel H+ en andere
kationen aan zich, waardoor organische stof altijd een vrij hoge basenverzadiging heeft.
De beschik-baarheid van de basen is afhankelijk van de vorm en aard van de
organische stof. In mullachtige stabiele humus is de beschikbaarheid vrij hoog; in
oligotroof veen (morachtig) is deze zeer laag. Als H+-buffer is de organsiche stof (ook
weer afhankelijk van aard en vorm) meestal werkzaam in het zwak zure tot extreme
zure traject dus bij een overmaat aan H+ waardoor het netto-effect gering is.
· · Fe/Al: Buffering door aluminium- of ijzeroxiden is alleen effectief werkzaam in het zure
en extreem zure traject (pH<4). In het extreem zure bereik kan de concentratie van
deze oxiden echter tot voor de plant toxische waarden oplopen (o.a. in
humuspodzolgronden).
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Nutrienten
De nutriënten zijn als resultante weergegeven van de beschikbare N en P in het fysiotoop.
De beschikbaarheid is een resultante van de N en P gehalten van de bovengrond in combinatie
met de C/N en C/P verhoudingen. Niet overal zijn deze grootheden exact bekend van de
verschillende fysiotopen. Er is daarom gekozen voor een grove relatieve schaal waarbij eutrofe
fysiotopen vooral links boven voorkomen en oligotrofe vooral rechtsbeneden.

Textuur
De textuur of de korrelgroootteverdeling
is hier aangegeven als een combinatie
van het percentage kleideeltjes (kleiner
dan 2µ), silt (2-50µ) en zand (>50µ). De
assen lopen (aangegeven door de pijl)van
0% naar 100%. Klei verschilt vooral wat
betreft chemische eigenschappen van
silt en zand (kleimineralen); silt en klei
verschillen sterk van zand in fysische
eigenschappen (vochthoudendheid,
stijghoogten van bodemvocht en
doorluchting).

Bijzonderheden
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Deze ruimte is benut voor ecologisch relevante informatie
die in de voorgaande rubrieken niet aan bod zijn
gekomen. Bij semiterrestrische systemen als bronnen en
veenfysiotopen is deze ruimte benut voor het weergeven
van de waterkwaliteit volgens een zg. Van Wirdumdriehoek. Op de x-as staat de elektrische geleidbaarheid
(hoe hoger hoe meer anionen); op de y-as staat de ionen
ratio die berekend is uit het Calcium en Chlorideconcentratie in het water.
Het gaat hierbij om grond- of bodemwater zoals die zich
aan of nabij het maaiveld in de wortelzone manifesteerd.
In de aldus ontstane driehoek representeerd de
bovenhoek kalkrijk, niet geutrofieerd water (schoon
grondwater); de linker onderhoek regenwater en de
rechter onderhoek brak water. In het midden van het
diagram bevinden zich veel mengwatertypen zoals
riverwater.
Met

4.8

Printen kunnen de afbeeldingen naar de printer worden gestuurd.

Humus
Menu > Landschappen >> Humus
Organische stof op en in de bodem kan op verschillende manieren omgezet worden. De
humusomzetting is daarbij afhankelijk van de aard plantaardig materiaal (ondergroei en
boomlaag), de bodemfauna, de nutrienten- de basenrijkdom, de zuurgraad, de vocht- en
luchthuishouding van de bodem en de temperatuur en bij semiterrestrische fysiotopen de
waterkwaliteit. Veel van de factoren zijn onderling afhankelijk. De mate waarin deze factoren een
rol spelen varieren van fysiotoop tot fysiotoop en van ecosysteem tot ecosysteem. In alle gevallen
speelt het humusprofiel de rol van intermediair tussen vegetatie en standplaats met als
eigenschap dat het veel sneller reageert op veranderingen op in het fysiotoop dan de minerale
bodem. Soms worden veranderingen in het milieu zelfs sneller zichtbaar in de humusontwikkeling
dan in de vegetatieontwikkeling (naijling). Het humusprofiel is daarmee een geschiktere factor om
de abiotisch toetstand van een fysiotoop te beschrijven dan een bodemprofiel.
In het figuur worden de meest voorkomende humusprofielen getoond binnen het fysiotoop.
De typologie is o.a. beschreven in de Ecologische typering van bodems (Kemmers & De Waal,
1998). Voor het begrip van het humusprofiel is vooral de profielopbouw die van belang. Daarom is
de typologie zelf niet verder verklaard maar is wel de betekenis van verschillende lagen in
onderstaande lijst verduidelijkt. Onder het humustype is, waar van belang nog een korte
aanduiding gegeven van de stand- of groeiplaats en een grove aanduiding van de vegetatie. Links
naast het humusprofiel is in een smalle kolom een indicatie gegeven van het pH-verloop. Voor elk
fysiotoop is een korte beschrijving van de voorkomende humusvormen beschikbaar.
Met

Printen kan de afbeelding naar de printer worden gestuurd.

Zie ook: Verklaring afkortingen in de diagrammen

© 2022 Wageningen UR

Landschappen

4.9

65

Vegetatiecomplex
Menu > Landschappen >> Vegetatiecomplex
Voor ieder landschapstype (fysiotoop) is een schema opgesteld met daarin opgenomen een
aantal min of meer daarvoor kenmerkende plantengemeenschappen. Deze gemeenschappen zijn
door middel van successie of vervanging aan elkaar gerelateerd. Met donkerblauwe achtergrond
zijn de zogenaamde sleutelgemeenschappen aangegeven; deze zijn typerend voor het
desbetreffende landschap. Voor onder naar boven in de matrix is de natuurlijke successie
aangegeven van pionierstadia naar bos. Van links naar rechts hebben we te maken met
vervanging als gevolg van menselijke beïnvloeding zoals bemesting en (lichte) ontwatering.
In de gevallen dat de in het schema opgenomen plantengemeenschap een associatie betreft,
kan door erop te klikken een gedetailleerd successiediagram worden opgeroepen (zie ook
Plantengemeenschappen - Successie).
Wat betreft de pijlen die de gemeenschappen met elkaar verbinden, kan door te klikken op een
rode pijl een zogenaamde ontwikkelingsreeks worden opgeroepen (zie Ontwikkelingsreeksen).
Met

4.10

Printen kan de afbeelding naar de printer worden gestuurd.

Foto's
Menu > Landschappen >> Foto's
Ter illustratie van de landschappen zijn tal van foto's opgenomen in SynBioSys. Iedere foto is
vergezeld van een onderschrift en tevens is de fotograaf aangegeven.Gebruik van fotomateriaal is
alleen toegestaan in overleg met de fotografen.

© 2022 Wageningen UR

Deel

V

68

SynBioSys Nederland

5

Soorten

5.1

Algemeen
Menu > Soorten
Alle informatie die beschikbaar is met betrekking tot soorten wordt actief gemaakt wanneer het
niveau Soorten is geselecteerd.
De informatie van de functies wordt getoond door op de desbetreffende knop te klikken. Er wordt
dan een tabblad geopend met de informatie, waarbij de kleur van het tabblad blauw is (kleur van
het niveau landschappen). Alle functies kunnen ook worden opgeroepen via de onderdelen in de
menubalk. Om het scherm overzichtelijker te maken, kan de knoppenbalk worden uitgezet
(menubalk Algemeen - Knoppenbalk of via F10).
Klik op de volgende onderwerpen voor gedetaileerde informatie over de verschillende functies
(Beschrijving, Tabel, Verspreiding, Fysiografie, Bodem, Humus, Vegetatiecomplex en Foto's).

5.2

Indeling
Wat betreft de hogere planten is de 22e druk van de Heukels' Flora van Nederland (Van der
Meijden, 1996) als basis gebruikt.
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Beschrijving
Menu > Soorten >> Beschrijving
Soortbeschrijvingen kunnen worden opgeroepen via een directe koppeling met soortenbank.nl.
Hierbij wordt naast informatie in tekstuele vorm ook een illustratie van de geselecteerde soort
getoond. De soort wordt aan de hand van een zestal onderwerpen gepresenteerd: beschrijving,
classificatie, synoniemen, literatuur, multimedia, en links.
Met de knoppen
gebladerd worden.
Met

5.4

Terug en Vooruit

kan respectievelijk naar een volgende en vorige soort

Printen kunnen de afbeeldingen naar de printer worden gestuurd.

Verspreiding
Menu > Soorten >> Verspreiding
De verspreiding van soorten in Nederland kan op ieder gewenst niveau (families, geslacht, soort)
worden weergegeven en geprojecteerd op iedere gewenste kaartlaag. Indien meer dan een soort
is geselecteerd worden het voorkomen van alle geselecteerde soorten opgeteld en in één
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verspreidingskaart getoond. Bij selectie van een hogere taxonomische eenheid wordt de
verspreiding van alle daaronder vallende soorten gesommeerd.
De basis voor de verspreiding van de soorten vormt het FLORBASE-bestand (FLORON &
Nationaal Herbarium Nederland). Vooralsnog is deze service beperkt tot die groep van gebruikers
die recht hebben op het gebruik van FLORBASE.
Wat betreft het manipuleren van de kaart, zoals het wijzigen van de kaartondergrond, wordt voor
hulp verwezen naar Kaartfuncties.
Indien toegestaan kan onder in het venster gekozen worden voor 'kilometerhokken' waardoor een
gedetailleerder beeld verschijnt van de verspreiding van de geselecteerde soort.
Bronnen voor de verspreidingsgegevens:
· Hogere planten: 1975-2010, Florbase, FLORON
· Kranswieren: Landelijk Informatiecentrum Kranswieren
· Paddestoelen: tot 2008, Nederlandse Mycologische Vereniging
· Vogels: Broedvogelatlas 1998-2000, SOVON
· Libellen: 2000-2010, De Vlinderstichting
· Dagvlinders: 2000-2010, De Vlinderstichting

5.5

Ecologie
Menu > Soorten >> Ecologie
Voor de meeste plantensoorten die voorkomen in de tabellen van 'De Vegetatie van Nederland', is
de ecologische responsies opgesteld voor de factoren, licht, temperatuur, vocht, zuurgraad,
voedselrijkdom, zout en maaien (zie ook Ellenberg indicatieparameters). Deze zijn aangevuld met
de door Wamelink verzamelde parameters.
Op basis van de gemiddelde indicatiewaarden van opnamen uit de Landelijke Vegetatie Databank
is van iedere in de database voorkomende soort een boxplot opgesteld. In de boxplot zijn de
mediaan (50% van alle waarnemingen, aangeduid met een stippellijn), onder- en bovenkant van
de gekleurde rechthoek (25% en 75% van alle waarnemingen) en de uitersten van de indicaties
(5% en 95%) aangegeven. Extreme waarden (outliers) worden niet getoond. Onder waarnemingen
wordt verstaan een random stratified selectie van opnamen. Random stratified houdt in dat per
decade en per kilometerhok een beperkt aantal opnamen (bijv. 3) wordt geselecteerd. Hierdoor
worden de waarnemingen evenwichtig verdeeld over ruimte en tijd.
Doordat gemiddelden per opname worden berekend en de extremen daardoor naar het midden
worden getrokken, geven de boxplots feitelijk een te beperkt beeld van het werkelijke ecologische
bereik van soorten. Echter, zoals onderstaand figuur verduidelijkt, geeft onderlinge vergelijking wel
een duidelijk beeld hoe de verschillende soorten ecologisch ten opzichte van elkaar staan.
Door op bedekking of presentie te klikken kunnen de boxplots getoond worden waarvan de
berekening gebaseerd is op respectievelijk de gemiddelde bedekking en presentie van
plantensoorten.
Met de knop
Printen wordt een printopdracht verstuurd van de informatie op het tabblad en
met de knop
Kopiëren wordt de informatie van het tabblad gekopieerd naar het klembord.
Met optie Sorteren naar aflopende mediaan-waarde kunnen de boxplots worden gesorteerd.
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Sociologie
Menu > Soorten >> Sociologie
Een drietal grafieken wordt getoond van het voorkomen van de geselecteerde plantensoort over de
verschillende vegetatiekundige eenheden. Hierbij kan naar keuze worden gewisseld tussen het
niveau van verbond en associatie (subassociatie, romp, derivaat).
De berekening is een normalisatie van de cumulatieve waarden van de trouwgraden van de soort
over de eenheden.
· De bovenste grafiek geeft de verdeling over de 43 vegetatieklassen weer. Hierbij is een

sommatie uitgevoerd van de trouwgraad van de associaties die tot de betreffende klasse
behoren.
· In de grafiek linksonder zijn de waarden van een aantal klassen (orden) samengenomen tot
fysiognomische eenheden, om zodoende een snel inzicht te verkrijgen in het voorkomen van
een soort in verschillende structuurtypen.
· In de grafiek rechtsonder worden de waarden van de verdeling over gemeenschappen getoond
op een nader te definiëren niveau (verbond of (sub)associatie, romp en derivaat).
Met de keuzemogelijkheid Presentie/Gemiddelde bedekking kan de manier van berekening van
de trouwgraden ingesteld worden. Met name aspect bepalende soorten in
dominantiegemeenschappen, zoals de Associatie van Scherpe zegge (Caricetum gracilis),
komen bij een berekening op basis van gemiddelde bedekking beter tot hun recht.
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Met de knop
met de knop

5.7

Printen wordt een printopdracht verstuurd van de informatie op het tabblad en
Kopiëren wordt de informatie van het tabblad gekopieerd naar het klembord.

Co-existentie
Menu > Soorten >> Co-existentie
Van iedere geselecteerde plantensoort kan worden aangegeven in welke mate (in percentages
aangegeven) deze met andere soorten voorkomt.
De mate van co-existentie is berekend door voor iedere soort na te gaan hoe vaak andere
soorten ermee voorkomen. Hierbij is vooralsnog geen correctie doorgevoerd op het aantal
opnamen per plantengemeenschap. Deze bijstelling kan pas gedaan worden als de verspreiding
van alle plantengemeenschappen in kaart is gebracht. Van een algemeen voorkomende
plantengemeenschap moet uiteraard een groter aantal opnamen meegenomen worden in de
berekening dan van een zeldzame gemeenschap. In de grafiek worden alleen die soorten
getoond die een co-existentie waarde hebben van 10% of hoger.
Wanneer meerdere soorten zijn geselecteerd, kan door middel van het keuzemenu onderaan in
de menubalk tussen de grafieken van de verschillende soorten worden gekozen.
Met de knop
met de knop

Printen wordt een printopdracht verstuurd van de informatie op het tabblad en
Kopiëren wordt de informatie van het tabblad gekopieerd naar het klembord.
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Foto's
Menu > Soorten >> Foto's
Ter illustratie van de soorten kan via een directe link met google pictures afbeeldingen van de
geselecteerde soort(en) worden opgevraagd.
Wanneer meerdere soorten zijn geselecteerd, kan door middeld van het keuzemenu onderaan in
de menubalk tussen de grafieken van de verschillende soorten worden gekozen.
Met de knoppen
gebladerd worden.
Met
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kan respectievelijk naar een volgende en vorige soort
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6

Natura 2000 habitattypen

6.1

Algemeen
Menu > Habitattypen
De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld de achteruitgang van de biodiversiteit te
stoppen. Een belangrijk instrument hiervoor is de uitvoering van de
(gebiedsgerichte) onderdelen van de Vogelrichtlijn (79-409-EEG) en de Habitatrichtlijn (92-43-EEG).
Het Europese Kader verplicht Nederland om de soorten en habitattypen, waarvoor in Europees
verband een verplichting is aangegaan, in een gunstige staat van instandhouding te brengen. Dit
betreft alle in het wild voorkomende vogels (Bijlage I van de Vogelrichtlijn) en een lijst met
habitattypen en planten en diersoorten (respectievelijk Bijlage I en II van de Habitatrichtlijn) zoals
neergelegd in een door de EU vastgestelde referentielijst voor Nederland. Wat de Habitatrichtlijn
betreft gaat het om 51 habitattypen en 36 soorten. Wat betreft de vogelsoorten (Vogelrichtlijn)
heeft Nederland een verantwoordelijkheid voor de soorten die in de Nota van antwoord (LNV,
2000) staan én voor de dwerggans (toegevoegd op basis van een uitspraak van de Raad van
State).
Informatie over alle voor Europa opgestelde Natura 2000-habitattypen is te vinden op:
http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp
Voor de tot Nederland beperkte typen kan tevens informatie op de volgende website worden
gevonden:
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000

6.2

Indeling
De hoofdindeling van de 51 in Nederland voorkomende Natura 2000-habitattypen bestaat uit:
·
·
·
·
·
·
·
·

Kusthabitats en halofytenvegetaties;
Zeekust- en landduinen;
Zoetwaterhabitats;
Heide- en struikvegetaties van de gematigde klimaatzone;
Thermofiel struikgewas;
Natuurlijke en halfnatuurlijke graslandformaties;
Venen;
Bossen.
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Beschrijving
Menu > Habitattypen >> Tabel
De beschrijvingen van de verschillende habitattypen zijn rechtstreeks ontleend aan de website
Gebieden- en habitattypendatabase Natura 2000:
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000

© 2022 Wageningen UR

78

6.4

SynBioSys Nederland

Verspreiding
Menu > Habitattypen >> Verspreiding
Voor het vaststellen van de verspreiding van Natura 2000-habitattypen in Nederland wordt gebruik
gemaakt van twee bronnen:
1. De Landelijke Vegetatie Databank (LVD)
2. De vegetatiekarteringen van Natura 2000-gebieden
In het eerste geval, waarbij uit de LVD wordt geput, wordt iedere opname eerst met behulp van het
programma Associa aan een vegetatietype gekoppeld. Vervolgens worden de opnamen getoetst
aan de hand van een set criteria die per habitattype is opgesteld. Deze set bestaat in eerste
instantie uit een reeks van een of meerdere vegetatietypen waartoe een opname moet behoren.
Daarnaast kunnen ook floristische kenmerken een rol spelen (bijv. Calluna vulgaris moet een
minimale bedekking van 25%) hebben. Ook kunnen geografische kenmerken worden meegenomen
(bijv. de opname moet vallen binnen de Fysisch Geografische eenheid Duinen). Tenslotte speelt de
kwaliteit van de opname een doorslaggevende rol. Hoewel iedere opname aan een vegetatie-eenheid
kan worden toegewezen kan het zijn dat de er in de opname ten aanzien van het geselecteerde
vegetatietype een aantal kenmerkende soorten ontbreken (uitgedrukt in het Associa-index
'Incompleteness''), of is het aandeel 'systeemvreemde' soorten te groot (uitgedrukt in de Associaindex 'Weirdness').
Een tweede bron voor de verspreiding zijn de vegetatiekarteringen die de afgelopen jaren in Natura
2000-gebieden zijn gemaakt. Omdat de meeste karteringen met behulp van een lokale typologie
zijn opgesteld, is voor iedere typering een vertaling gemaakt naar Natura 2000-typen. In
tegenstelling tot de eerste bron, de LVD, geven de vegetatiekaarten allen de verspreiding binnen de
Natura 2000-gebieden weer.
In onderstaande figuren is de verspreiding van type 2130 - Grijze duinen - op kmhok-niveau
weergegeven (landelijk en locaal). De met een blauwe kleur weergegeven kmhokken zijn afgeleid
van een of meerdere vegetatieopnamen uit de LVD, de groene hokken zijn afgeleid van
vegetatiekarteringen.
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Natura 2000 habitattypen
Figuur 1:
Voork omen van
habitattype 2130 Grijze duinen in
Nederland
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Figuur 2:
Voork omen van
habitattype 2130
- Grijze duinen
op Texel
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7

SBB-vegetatietypen

7.1

Algemeen
Menu > SBB-vegetatietypen
De vegetatieclassificatie zoals die door Staatsbosbeheer wordt gehanteerd is gedocumenteerd in:
· Schipper, P.C., 2002. Catalogi Vegetatietypen en Terreincondities;
· Staatsbosbeheer, 2005. Catalogi Bedrijfssturing, versie 5. Staatsbosbeheer, Driebergen.

7.2

Indeling
De SBB-vegetatietypologie komt in hoge mate overeen met De Vegetatie van Nederland (VvN), maar
er zijn enkele belangrijke verschillen:
1. In de codering worden rompen en derivaten aangeduid met respectievelijk de tekens '-' en '/'.
2. De Orde-laag is weggelaten zodat er vier niveaus overblijven: klasse, verbond, associatie en
subassociatie.
3. Rompen en derivaten kunnen zowel aan klassen als aan verbonden zijn gekoppeld. Bij de VvN
zijn ze altijd gekoppeld aan een klasse.
4. Het aantal romp- en derivaatgemeenschappen is uitgebreider.
NB: Net als voor de VvN is er voor de SBB-typologie een referentie voorhanden voor Associa. Binnen
Turboveg kunnen opnamen dus zowel aan het ene typestelsel, als aan het andere stelsel worden
gekoppeld.
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Tabel
Menu > SBB-vegetatietypen >> Tabel
Van de geselecteerde plantengemeenschap(pen) kan een synoptische vegetatietabel worden
gepresenteerd. De soorten zijn standaard geordend op aflopende presentiewaarde. Voor iedere
soort wordt standaard per geselecteerde plantengemeenschap de presentiewaarde in procenten
weergegeven (alleen presentiewaarden >= 1% worden getoond). Door onderaan in het menubalk het
vak Toon gemiddelde bedekkingswaarden aan te vinken, wordt de gemiddelde bedekking van
iedere soort in de tabel geplaatst.
De presentiewaarden van enkele soorten hebben een rode achtergrond. De rode kleur duidt erop dat
de soort trouw is aan de desbetreffende gemeenschap. De kleurintensiteit geeft de mate van trouw
aan.
Onder in het venster kan een drempelwaarde (in procenten) worden ingesteld waarboven de trouw
zichtbaar moet worden gemaakt: een lage drempelwaarde kleurt meer soorten rood dan een hoge
drempelwaarde. Klik hier voor gedetailleerde informatie over de trouwgraad van soorten.
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Sorteren van de soorten kan eenvoudig door op het hoofd van de desbetreffende kolom te klikken.
De sortering is afwisselend aflopend en oplopend. De volgorde van de kolommen
(plantengemeenschappen) en rijen (soorten) kan ook makkelijk handmatig worden veranderd door
de de muis op een grijze cel te plaatsen en met de linker muisknop ingedrukt naar een andere
positie in de tabel te brengen.
Informatie over de soorten in de tabel kan worden opgeroepen door op de naam te dubbelklikken
met de muis. In een apart tabblad wordt de betreffende soortpagina op Soortenbank.nl automatisch
geopend.
Met de knop
met de knop

Opslaan wordt de informatie van het tabblad opgeslagen als een Exceldocument,
Kopiëren wordt de informatie van het tabblad gekopieerd naar het klembord.

Het is mogelijk om eigen opnamen te plaatsen in een tabel samen met synoptische tabellen van
SBB-vegetatietypen. Open daartoe eerst een Persoonlijke database en zorg er tevens voor dat het
tabblad Tabel in het hoofdscherm is geopend. Selecteer vervolgens een opname uit de
Persoonlijke database en klik op de knop Ververs. In de tabel op het hoofdscherm verschijnen dan
de synoptische tabellen van de gemeenschappen waartoe de opname wordt gerekend en de
opname zelf (zie figuur hieronder).
Indien de Persoonlijke database een Turboveg database is en de opnamen al zijn geclassificeerd
met behulp van Associa is koppeling alleen mogelijk indien de opnamen volgens het systeem van
SBB-vegetatietypen zijn geïdentificeerd en niet dat van het gangbare systeem van
Plantengemeenschappen van Nederland.
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Index-NL
Menu > IndexNL-typen
De voorlopige indeling van de Index Natuur en Landschap (Index-NL) is opgenomen, waarbij alleen
de Natuurbeheertypen in beschouwing zijn genomen.
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Natuurdoeltypen
Menu > Natuurdoeltypen
Voor de indeling van de natuurdoeltypen is de classificatie van Bal et al (2001) aangehouden. Als
onderwerpen is alleen een tekstuele beschrijving van ieder type opgenomen. Binnen dit onderdeel
kan op tekstfragmenten worden gezocht, analoog aan de manier van zoeken binnen de teksten van
de Plantengemeenschappen en Landschappen.
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Help
Enter topic text here.

10.1

Help
Menu > Help >> Help
Door middel van de functietoets F1 wordt de help van SynBioSys opgeroepen.

10.2

Instructiefilmpjes
Menu > Help >> Instructiefilmpjes
SynBioSys voorziet momenteel in een dertigtal instructiefilmpjes. Deze filmpjes belichten in kort
bestek de belangrijkste functies van het programma.

10.3

Handleiding
Menu > Help >> Handleiding
Door middel van deze functie kan de handleiding van SynBioSys als pdf worden opgeroepen.

10.4

Internetlinks
Menu > Help >> Internetlinks
Relevante internetlinks die met natuuronderzoek te maken hebben worden hier getoond.

10.5

Registratie
Menu > Help >> Registratie
Door middel van deze functie wordt registratie van de gebruikers van SynBioSys geregeld. Er wordt
direct een code gemaild, waarmee de gebruiker geregistreerd is. Op deze manier kan toegang tot
doorgaans afgeschermde informatie worden geregeld.
Let wel, registratie is niet noodzakelijk om met SynBioSys aan de slag te kunnen.
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11.1

Literatuur
Onderstaande literatuurlijst bevatten alleen referenties die in de Help worden
genoemd.
Voor een volledige literatuurlijst, zie:
Menu > Algemeen >> Volledige literatuurlijst
Bal, D., H.M. Beije, Y.R. Hoogeveen, S.R.J. Jansen & P.J. van der Reest, 1995. Handboek
natuurdoeltypen. IKC Natuurbeheer, Wageningen.
Ellenberg, H., 1991. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica XVIII, 248
pp.
Hennekens, S.M., J.H.J. Schaminée & A.H.F. Stortelder, 2001. SynBioSys, een biologisch
kennissysteem ten behoeve van natuurbeheer, natuurbeleid en natuurontwikkeling. Alterra,
Wageningen.
Kemmers, R.H. & R.W. de Waal, 1999. Ecologische typering van bodems: Deel 1 Raamwerk
en humusvormtypologie, Wageningen, Alterra. Series Ecologische typering van bodems : Deel
1 Raamwerk en humusvormtypologie.
Raunkiær, 1934. The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography.Oxford University
Press.
Schaminée, J.H.J., A.H.F. Stortelder & V. Westhoff, 1995. De Vegetatie van Nederland 1.
Inleiding tot de plantensociologie: grondslagen, methoden en toepassingen. Opulus,
Uppsala/Leiden, 296 pp.
Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda & V. Westhoff, 1995. De Vegetatie van Nederland 2.
Plantengemeenschappen van wateren, moerassen en natte heiden. Opulus, Uppsala/Leiden,
358 pp.
Schaminée, J.H.J., A.H.F. Stortelder & E.J. Weeda, 1996. De Vegetatie van Nederland 3.
Plantengemeenschappen van graslanden, zomen en droge heiden. Opulus, Uppsala/Leiden,
356 pp.
Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda & V. Westhoff, 1998. De Vegetatie van Nederland 4.
Plantengemeenschappen van de kust en van binnenlandse pioniermilieus. Opulus,
Uppsala/Leiden, 346 pp.
Schaminée, J.H.J. & A.J.M. Jansen (red.), 1998. Wegen naar natuurdoeltypen.
Ontwikkelingsreeksen ten behoeve van herstelbeheer en natuurontwikkeling (sporen A en B).
Rapport 26 IKC-Natuurbeheer, Wageningen, 320 pp.
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Schaminée, J.H.J. & A.J.M. Jansen (red.), 2000. Wegen naar natuurdoeltypen II.
Ontwikkelingsreeksen ten behoeve van herstelbeheer en natuurontwikkeling (sporen B en C).
Rapport EC-LNV, Wageningen, 238 pp.
Schaminée, J.H.J. & A.H.F. Stortelder 2000. De ene boterbloem is de andere niet: de
sociologische indicatiewaarde van plantensoorten, toegelicht aan de hand van het geslacht
Ranunculus. Stratiotes 20: 5-19.
Schaminée, J.H.J., S.M. Hennekens & W.A. Ozinga, 2007. Use of the ecological information
system SynBioSys for the analysis of large databases. journal of Vegetation Science 18: 463470.
Schaminée, J.H.J., M. Chytrý, S.M. Hennekens & J.S. Rodwell, 2008. Vegetation plot data
and databases in Europe: an overview. Conference paper.
Schaminée, J.H.J., G.J. Bredenkamp, S.M. Hennekens & T.H.C. Mostert, 2008. SynBioSys
Kruger for storing, integrating and managing the ecological data of the Kruger National Park.
Conference paper.
Schaminée, J.H.J., K. Sykora, N. Smits & M Horsthuis, 2010. Veldgids
Plantengemeenschappen van Nederland. KNNV, Zeist, 439 pp.
Schipper, P.C., 2002. Catalogi Vegetatietypen en Terreincondities. In: Staatsbosbeheer, 2005.
Catalogi Bedrijfssturing, versie 5. Staatsbosbeheer, Driebergen.
Smits, N.A.C. S.M. Hennekens, J.A.M. Janssen, B. Koelle, R. Malgas, N. Oettle & J.H.J.
Schaminée, 2008. SynBioSys Rooibos - an information system on wild rooibos (Aspalathus
linearis, Fabaceae) and its occurrence in the Fynbos Biome of South Africa. Conference
paper.
Stortelder, A.H.F., P.W.F.M. Hommel & R.W. de Waal (red.), 1998. Broekbossen.
Bosecosystemen van Nederland 1. KNNV, Utrecht, 216 pp.
Stortelder, A.H.F., P.W.F.M. Hommel & R.W. de Waal (red.), 2000. Ooibossen.
Bosecosystemen van Nederland 2. Alterra-rapport, Wageningen.
Stortelder, A.H.F., J.H.J. Schaminée & P.W.F.M. Hommel, 1999. De Vegetatie van
Nederland 5. Plantengemeenschappen van ruigten, struwelen en bossen. Opulus,
Uppsala/Leiden, 372 pp.
Van der Meijden, R., 1996. Heukels' Flora van Nederland. 22e druk, Wolters-Noordhoff
Groningen, 676 pp.
Van Tongeren, O., N. Gremmen & S.M. Hennekens, 2008. Assignment of relevés to predefined classes by supervised clustering of plant communities using a new composite index.
Journal of Vegetation Science 19: 525-536.
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Wamelink, G.W.W., P.W. Goedhart, H.F. Van Dobben & F. Berendse, 2005. Plant species
as predictors of soil pH: Replacing expert judgement with measurements. Journal of
Vegetation Science, 16, 461-470.
Weeda, E.J.H.J. Schaminée & L. van Duuren, 2000. Altlas van Plantengemeenschappen in
Nederland. Deel 1. Wateren, moerassen en natte heiden. KNNV Uitgeverij, Utrecht. 334 pp.
Weeda, E.J.H.J. Schaminée & L. van Duuren, 2002. Altlas van Plantengemeenschappen in
Nederland. Deel 2. Graslanden, zomen en droge heiden. KNNV Uitgeverij, Utrecht. 224 pp.
Weeda, E.J.H.J. Schaminée & L. van Duuren, 2003. Altlas van Plantengemeenschappen in
Nederland. Deel 3. Kust en binnenlandse pioniermilieus. KNNV Uitgeverij, Utrecht. 256 pp.
Weeda, E.J.H.J. Schaminée & L. van Duuren, 2005. Altlas van Plantengemeenschappen in
Nederland. Deel 4. Bossen, struwelen en ruigten. KNNV Uitgeverij, Utrecht. 282 pp.

11.2

Ontwikkelingsreeksen
De getoonde informatie achter de ontwikkelingsreeksen is afgeleid uit de tweedelige reeks Wegen
naar Natuurdoeltypen (Schaminee et al. 1998, 2001) en wordt getoond in een pop-up scherm. Er
worden ontwikkelingsreeksen van natuurdoeltypen beschreven en de bijbehorende indicatoren voor
herstelbeheer en natuurontwikkeling worden getoond.
Het pop-up scherm bevat meerdere tabbladen. Per traject (rode pijl) wordt algemene informatie
gegeven over het beschreven ontwikkelingstraject, waarna voor verschillende groepen (planten,
vlinders, vogels) in tekst, maar ook door middel van een tijdreeks het beschreven
ontwikkelingstraject inzichtelijk wordt gemaakt. Tenslotte wordt voor drie abiotische parameters
(Trofiegraad, Zuurgraad en Grondwater; tabbladen linkerkant) de ecologische
indicatiewaarden van de tijdreeks planten getoond

11.3

Ellenberg indicatieparameters en -waarden
Ellenberg publiceerde in 1974 een lijst met indicatiegetallen (later aangevuld en gecorrigeerd).
Deze lijst is opgesteld voor het westen van Midden-Europa. Niettemin worden de
indicatiegetallen vaak buiten Midden-Europa toegepast, onder andere in Nederland. De lijst van
Ellenberg bestaat uit indicatiegetallen in ordinale schalen. Een ordinale schaal is een schaal
waarop alleen de rangorde van belang is: Waarde 1 op de schaal van Ellenberg is een stuk
voedselarmer dan waarde 2, maar niet twee keer zo voedselarm als waarde 2. Indien een soort
niet bij een klasse kon worden ingedeeld wegens zijn brede ecologische amplitude, dan is dat
aangegeven met het symbool X (indifferent).De hier gebruikte indicatiegetallen zijn ontleend aan
Ellenberg (1991).
Hieronder staan de legenda-eenheden van de indicaties voor: voedselrijkdom, zuurgraad, vocht,
licht, zout en maaien.
Literatuur
Ellenberg, H. 1974. Zeigerwerte der Gefässpflanzen Mitteleuropas. Scripta Geobotanica 9: 1-97.
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Ellenberg, H., 1979. Zeigerwerte der Gefässpflanzen. Scripta Geobotanica 9: 1-122.
Ellenberg, H., H.E. Weber, R. Düll, V. Wirth, W. Werner & D. Paulisen. 1991. Zeigerwerte von
Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica 18: 1-248
Ellenberg, H., 1992. Zeigerwerte der Gefässpflanzen (ohne Rubus). In: Scripta Geobotanica, jrg
18, pag 9-166, Göttingen.
Indicatie voor voedselrijkdom
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
X=
?=

zeer voedselarme bodems
zeer voedselarme bodems / voedselarme bodems
voedselarme bodems
voedselarme bodems / matig voedselrijke bodems
matig voedselrijke bodems
matig voedselrijke bodems / voedselrijke bodems
voedselrijke bodems
uitgesproken voedselrijke bodems
zeer uitgesproken voedselrijke bodems
indifferent
onbekend volgens Ellenberg

Indicatie voor zuurgraad
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
X=
?=

sterk zure bodems
sterk zure bodems / zure bodems
zure bodems
zure bodems / zwak zure bodems
matig zure bodems
matig zure tot zwak zure bodems
zwak zure tot zwak basische bodems
basische bodems; meestal op kalk
sterk basische of kalkrijke bodems
indifferent
onbekend volgens Ellenberg

Indicatie voor vocht
1 = extreme droogte-indicator
2 = extreme droogte-indicator / droogte-indicator
3 = droogte-indicator
4 = droogte-indicator / droogte/vocht-indicator
5 = droogte / vocht-indicator
6 = droogte/vocht-indicator / vocht-indicator
7 = vocht-indicator
8 = vocht-indicator / nat-indicator
9 = nat-indicator
10 = waterplant, kenmerkend voor tijdelijk droogvallen bodems
11 = waterplant, bladeren in contact met de lucht
12 = onderwaterplant
X = indifferent
* = indicator voor wisselende grondwaterstand
= = inundatie indicator
? = onbekend volgens Ellenberg
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Indicatie voor licht
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
X=
?=

volle schaduwplant
volle schaduwplant / schaduwplant
schaduwplant
schaduwplant / half-schaduwplant
half-schaduwplant
half-schaduwplant / half-lichtplant
half-lichtplant
lichtplant
volle lichtplant
indifferent
onbekend volgens Ellenberg

Indicatie voor zout
0=
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=

verdraagd geen zout
zoutverdragend
oligohalien
beta-mesohalien
alfa/beta-mesohalien
alfa-mesohalien
alfa-mesohalien/polyhalien
polyhalien
euhalien
euhalien/hyperhalien

Indicatie voor maaigevoeligheid
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=

11.4

volledig maai-intolerant
maai-intolerant/maaigevoelig
maaigevoelig
maaigevoelig/matig tolerant
matig maaitolarant
matig/redelijk maaitolerant
redelijk maaitolerant
redelijk/volledig maaitolerant
volledig maaitolerant

Wamelink indicatieparameters en -waarden
De onderstaande indicatiegetallen zijn ontleend aan Wamelink (Wamelink 2005). De gegevens
zijn in 2009 opnieuw doorgerekend en de nieuwe berekeningen zijn aan SynBioSys toegevoegd.
Abiotische parameter

Eenheid

pH-water in de bodem

-

n

minimu
m
547

2.3

maximu
m
10.5
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gvg = gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand

cm boven
maaiveld

202

-48

212

ghg = gemiddelde hoogste grondwaterstand

cm boven
maaiveld

278

-61

501

glg = gemiddelde laagste grondwaterstand

cm boven
maaiveld

255

-29

801

totale hoeveelheid stikstof in de bodem

g/kg

122

0.1

31.0

oplosbaar nitraat in de bodem

mg/kg

39

0.1

150.0

oplosbaar ammonium in de bodem

mg/kg

47

0.09

365.1

totale hoeveelheid fosfaat in de bodem

mg/kg

183

0.0

1530

oplosbaar fosfaat in de bodem

mg/kg

163

0.0

816

oplosbaar kalium in de bodem

mg/kg

164

0

1796

oplosbaar chloride in de bodem

mg/kg

202

0.1

3000

oplosbaar calcium in de bodem

mg/kg

58

0

9000

oplosbaar magnesium in de bodem

mg/kg

58

0

806.4

C/N ratio

-

81

1.0

83.3

vochtgehalte in de bodem

%

64

0
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Syntaxonomische identificatie
Bij het tonen van een Turboveg-database kan binnen SynBioSys het resultaat van de
syntaxonomische identificatie met ASSOCIA worden gebruikt (onderste deel van het scherm).
Indien de opnamen niet met behulp van ASSOCIA zijn geanalyseerd kan gebruik worden gemaakt
van een interne identificatie (te vinden onder de knop Classificeer).
ASSOCIA is een programma voor diagnostiek, met name voor de toewijzing van vegetatieopnamen aan een gegeven vegetatietypologie. Een juiste en zo objectief mogelijke diagnose
bepaalt in het natuurbeheer het succes van beheersmaatregelen. Voor het maken van
vegetatiekaarten en beheersplannen biedt een objectieve diagnose de mogelijkheid tot een goede
vergelijking van waarnemingen op verschillende tijdstippen en is daarmee een instrument voor de
evaluatie van de effecten van beheersmaatregelen of veranderende milieu-omstandigheden.
ASSOCIA kan gebruikt worden voor het identificeren van een enkele vegetatieopname, maar ook
voor het aan een bestaande typologie toewijzen van grote aantallen opnamen. Naast de meest
waarschijnlijke diagnose (het meest waarschijnlijke type) geeft ASSOCIA een aantal alternatieven.
Zowel voor het meest waarschijnlijke type als voor de alternatieven worden argumenten gegeven.
Aangegeven wordt hoe volledig de gediagnosticeerde typen gerepresenteerd zijn in de vegetatieopname en in welke mate in de gediagnosticeerde typen niet thuis horende soorten voorkomen.
Derhalve kan de gebruiker de gevonden oplossing ook mede beoordelen. ASSOCIA maakt voor de
diagnose gebruik van overzichtstabellen. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld de tabellen van 'De
Vegetatie van Nederland' (Schaminee et al. 1995-1999) worden gebruikt, maar ook een door de
gebruiker zelf gedefinieerde typologie, bijvoorbeeld behorende bij de legenda van een
vegetatiekaart. In deze overzichtstabellen staat van elke soort de frequentie van voorkomen binnen
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het type en de karakteristieke abundantie, dat wil zeggen de gemiddelde abundantie op de
plaatsen waar de soort binnen dit type is waargenomen. ASSOCIA heeft bewezen
vegetatieopnamen zeer goed te kunnen toewijzen. Het programma wordt reeds door verschillende
organisaties routinematig gebruikt voor de toedeling van vegetatieopnamen binnen een bestaande
typologie. Uiteraard is de in ASSOCIA geïmplementeerde diagnostische methode ook bruikbaar op
andere terreinen dan de vegetatiekunde.
Wat betreft SynBioSys berekent
ASSOCIA
de
mate
van
overeenkomst
van
een
vegetatieopname met de laagste
eenheden
(associaties,
subassociaties,
rompen
derivaatgemeenschappen) van de
Nederlandse
plantengemeenschappen.
De
analyse is gebaseerd op zowel
kwantitatieve (alleen presentie) als
kwalitatieve data (bedekking per
soort). Een vegetatietype wordt
hierbij toegekend aan een opname
op basis van de berekende
maximum lik elihood waarbij de
dissimilariteit tussen de opname
en
referentie-eenheid
wordt
gebruikt. De maximum lik elihood
combineert de kwantitatieve en
kwalitatieve data in een index.
ASSOCIA
berekent
ook
de
‘incompleetheidsindex’
en
‘vreemdesoortenindex’
van
de
opname. De incompleetheidsindex
geeft aan de mate waarin een
opname overeenkomt met de
geselecteerde eenheid uit de
referentieset. Hierbij geldt dat hoe
lager de waarde is hoe groter de
overeenkomst
met
het
geselecteerde type is. In het
algemeen geldt 0 als een
breekpunt. Waarden lager dan 0
duiden op goede overeenkomst,
een indexwaarde boven 0 duidt op
een
matige
tot
slechte
overeenkomst.
De vreemdesoortenindex geeft
informatie over de mate waarin de
opname vreemde soorten bevat in
relatie tot
de
geselecteerde
referentie-eenheid. Ook hier geldt
dat hoe lager de indexwaarde is
hoe
minder
de
opname
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'systeemvreemde' soorten bevat
met de waarde 0 als breekpunt.
Hoewel de keuze arbitrair blijft is met
behulp van kleuren is in het
schermdeel
met
het
identificatieresultaat van ASSOCIA op
een kwantitatieve manier aangegeven
in
welke
mate
een
opname
overeenkomt met de geselecteerde
plantengemeenschap.
· Groen (incompleetheidsindex <=
0.1 en vreemdesoortenindex <=
0.5) = goede match met de
plantengemeenschap;
· Oranje (incompleetheidsindex <=
0.3 en vreemdesoortenindex <=
1.0) = matige match met de
plantengemeenschap;
· Rood (overig) = slechte match met
de plantengemeenschap.
Meer weten over ASSOCIA? Zie Van
Tongeren et al. 2007

Interne identificatiefunctie
Indien geen analyse met ASSOCIA heeft plaatsgevonden, kan gebruik worden gemaakt van een
interne identificatiefunctie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de trouwgraad van soorten die op de
gemiddelde bedekking is gebaseerd. Van alle soorten van de eigen opname worden de
trouwgraden voor alle plantengemeenschappen opgehaald uit de database. Naast de trouwgraden
wordt ook nog bepaald in welke mate de bedekking van de soort in de opname afwijkt van de
karakteristieke bedekking van dezelfde soort in de synoptische tabellen, op basis waarvan een
correctiefactor wordt bepaald. Vervolgens worden de trouwgraden, gecorrigeerd voor de afwijking in
bedekking, per plantengemeenschap opgeteld. De plantengemeenschap met de hoogste som
wordt als meest waarschijnlijk eenheid beschouwd. De interne identificatiefunctie in SynBioSys
geeft maximaal 5 plantengemeenschappen, aflopend in gesommeerde trouwgraad.

11.6

Trouwgraad
Op basis van de presentiewaarden en gemiddelde bedekkingswaarde van de plantensoorten in
alle vegetatietabellen van 'De Vegetatie van Nederland' is op het niveau van associatie en verbond
de mate van trouw berekend. De trouwgraad geeft aan in welke mate een soort exclusief is voor
een bepaalde plantengemeenschap.
De trouwgraad is berekend door op een bepaald niveau in het vegetatiekundig systeem (bijv.
associaties) de presentiewaarden van een soort van de gemeenschappen waarin ze aangetroffen
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te sommeren. Vervolgens wordt weer iedere presentiewaarde door het totaal gedeeld en
vermenigvuldigd met 100.
Niet alle soorten die voorkomen in de synoptische tabellen zijn opgenomen in de lijst.
Weggelaten zijn soorten waar te weinig gegevens van waren; bijvoorbeeld zeldzame neofyten.

11.7

Kaartfuncties
SynBioSys is uitgerust met een volwaardig GIS (Geografisch Informatie Systeem). Dit betekent
onder andere dat de kaarten die geladen kunnen worden met ArcGIS, ook door SynBioSys
getoond en aangemaakt kunnen worden (zgn. Shape files). Het tonen van meer dan een
kaartlaag, inzoomen, uitzoomen, labels toevoegen, kleuren of labels toevoegen, selecteren van
kaarteenheden op basis van te definiëren criteria, etc. is allemaal mogelijk.
Alle functionaliteiten die te maken hebben met het manipuleren van de kaarten is ondergebracht
in een knoppenbalk boven de kaart (voor zover niet verborgen) en een legenda rechts van de kaart.

Rechtsonder in beeld is steeds heel Nederland zichtbaar, waarin de arcering het actieve
kaartbeeld weergeeft met het kruis op het middelpunt.

Legenda
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De legenda heeft niet alleen tot doel informatie te verschaffen over de verschillende
kaartlagen. Ook kunnen kaartlagen verborgen, dan wel getoond worden door met
een muisklik het afvinkteken weg te halen, respectievelijk te plaatsen.
Tevens kunnen kaartlagen naar onderen of naar boven verplaatst worden door met
de muis de legenda van een kaartlaag aan te klikken, de muisknop ingedrukt te
houden en vervolgens naar boven of onderen te slepen. Nadat de muisknop is
losgelaten wordt de volledige kaart opgebouwd met de nieuwe volgorde van lagen.
De legenda van een kaartlaag kan aangepast
worden door te dubbelklikken op dat deel van
de legenda waar de laag staat aangeduid. Met
de legenda-editor (links) die daarmee
geactiveerd wordt kan de kaart op verschillende
manieren worden ingekleurd worden, of kunnen
de labels worden toegevoegd.

Knoppenbalk
Door de muis te plaatsen en te klikken op een van de iconen kan specifieke hulp worden
opgevraagd over de desbetreffende functie.

Inzoomen
De icoon waarmee kan worden ingezoomd op de kaart. Dit kan door de muis te plaatsen op de
rechterbovenhoek van het te selecteren kaartdeel, de linker muisknop in te drukken en de muis
vervolgens naar de rechteronderhoek van het kaartdeel te trekken. Nadat de muisknop is
losgelaten zal ingezoomd worden op de geselecteerde rechthoek.

Uitzoomen
De icoon waarmee kan worden uitgezoomd, waardoor de mate van detaillering afneemt. Plaats de
muis op de kaart en druk de linker muisknop in. De kaart zal een vaste factor uitvergroot worden.

Schuiven
Met deze icoon kan een kaart verschoven worden. Plaats daartoe de muis op de kaart en druk de
linker muisknop in. Gedurende de tijd dat de muisknop ingedrukt blijft kan de kaart in de
gewenste richting verschoven worden.

Volledige kaart
Hiermee wordt de kaart van Nederland weer volledig weergegeven
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Actieve laag
Hiermee wordt de actieve kaartlaag (te selecteren via het drop-down menu aan de rechterzijde van
de knop) volledig weergegeven.

Opnameinfo (alleen niveau plantengemeenschappen)
Gebruik deze icoon om op de kaart van de actieve kaartlaag de achterliggende opnamegegevens
op te vragen. Bij het onderdeel Plantengemeenschappen - verspreiding kan in deze modus
informatie van de verspreidingspunten worden opgevraagd.

Kaartinfo
Met deze icoon kan de informatie van de actieve kaarteenheid opgevraagd worden, zoals
opgeslagen in de Shapefile. Selecteer eerst de juiste kaartlaag indien er meer dan een kaart
geladen is.

Verwijder selectie
Met deze icoon kan de geselecteerde kaarteenheid (zie kaartinfo) weer verwijderd worden.

Kaartlaag
toevoegen of verwijderenHiermee kan een
kaartlaag worden toegevoegd. De laatst
toegevoegde laag is altijd de bovenste en deze
wordt standaard de actieve laag, en daarmee
wordt ook de set van laagattributen bepaald. Een
andere laag kan echter ook actief worden
gemaakt door eenvoudigweg een andere naam
van een kaart in het lijstje aan te klikken. Door
op het icoon te klikken kan zelf een eigen
kaartbestand worden toegevoegd. Via het dropdown menu aan de rechterzijde van de knop
worden standaard beschikbare kaarten
weergegeven, alsmede ook de mogelijkheid om
eigen verspreidingsgegevens uit een Excel-file op
de kaart weer te geven.

Kopiëren
Hiermee kan een kaart naar het klembord worden gekopieerd.

Printen
Hiermee kan een kaart geprint worden.

© 2022 Wageningen UR

Bijlagen

103

Laag opslaan
Hiermee kunnen verspreidingsgegevens opgeslagen worden als Shape file, waarmee dan de
mogelijkheid wordt geboden het kaartbeeld op een andere plek in het programma als aparte
kaartlaag te tonen en te vergelijken met andersoortige gegevens. Uiteraard kunnen de Shape files
ook door andere programma's worden aangesproken, voorzover deze dit bestandformaat
ondersteunen. Via het drop-down menu aan de rechterzijde van de knop kunnen de afzonderlijke
kaartlagen worden opgeslagen.

Zoeken
Met behulp van deze knop kan er in een
geselecteerde kaartlaag worden gezocht
naar een attribuut en waarde. Hierbij kan
worden aangegeven of er bij de
zoekopdracht meteen moet worden
ingezoomd op het te zoeken item.

Analyse
Met deze knop kunnen eenvoudige analyses tussen of van verschillende kaartlagen worden
uitgevoerd. Door op de knop de klikken wordt de actieve kaartlaag als een factor gebruikt. Via het
drop-down menu kan ook zelf de te analyseren kaartlaag worden geselecteerd. Door bijvoorbeeld
de verspreidingsgegevens van een bepaald vegetatietype uit te zetten tegen de provinciegrenzen
(attribuut: Provincie) kan de het aantal hokken per provincie worden weergegeven. Zie ook
Kaartanalyse.

Attributentabel
Met behulp van de attributentabel kan van elke kaartlaag de lijst van attributen worden
opgevraagd.

Project opslaan/openen
Met deze knoppen kunnen kaartconfiguraties w orden opgeslagen en ook w eer w orden opgevraagd. Deze functie is
vergelijkbaar met bijvoorbeeld het projectmanagement in de ArcView .
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Kaartanalyse
De functie kaartanalyse analyseert standaard de actieve kaartlaag. Deze moet vervolgens worden
uitgezet tegen een andere kaartlaag (linksonder in het pop-up scherm). Hier worden de andere
aanwezige kaartlagen getoond. Wanneer de gewenste kaartlaag is geselecteerd (bijvoorbeeld
provinciegrenzen), kan vervolgens binnen die kaartlaag een kaartattribuut worden gekozen dat
wordt gebruikt in de analyse. In onderstaand voorbeeld is hier gekozen voor provincie. Via de knop
analyseer wordt vervolgens de verspreiding van kaartlaag 01 (in dit geval Klasse 1, Lemnetea)
uitgezet over de verschillende provincies.

11.9

Toepassingen
Een beheerder van een natuurterrein wil weten wat een bepaald grasland voorstelt. Via identificatie
komt hij tot de conclusie dat zijn grasland veel kenmerken bezit van het Blauwgrasland of van een
bepaald type Dotterbloemhooiland. Vervolgens kan hij over dit graslandtype het informatiesysteem
raadplegen (op alle niveaus: plantengemeenschappen, landschappen en soorten). Bovendien
kunnen de eigen gegevens worden vergeleken met de in de Landelijke Vegetatie Databank (LVD)
bijeengebrachte data; hij kan zien welke soorten er in de loop van de tijd verdwenen zijn en welke
er juist zijn bijgekomen. Een belangrijk onderdeel van het informatiesysteem vormt de evaluatie,
waarbij op basis van de geidentificeerde opnamen die gebruikt zijn voor de Altas van
Plantengemeenschappen en indicatiegetallen van soorten voor een aantal abiotische parameters
prognoses worden gegeven hoe de vegetatie zich zal ontwikkelen wanneer bepaalde maatregelen
(verschralen, waterstandsverhoging) worden uitgevoerd.
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Het tweede voorbeeld gaat in op de verspreiding van de plantengemeenschappen van ons land. Zo
kan de verspreiding van de Associatie van Bultkroos en Wortelloos kroos (Wolffio-Lemnetum
gibbae) in de periode na 1975 worden getoond, of overeenkomstig de verspreiding van vóór 1975
dan wel de verspreiding over de gehele periode. Het is tevens mogelijk om op basis van
verspreidingsgegevens van individuele soorten een schatting te presenteren van de plekken waar
de gemeenschap vermoedelijk ook voorkomt, maar waarvan geen plantensociologische gegevens
beschikbaar zijn. Van ieder punt op de kaart kan een lijst van basisgegegens worden opgevraagd.
Van groot belang is dat in SynBioSys niet met zogenaamde ‘hardbakken’ beeldinformatie wordt
gewerkt maar met bestanden van basisgegevens, die voortdurend aangevuld en verbeterd kunnen
worden, zodat steeds de meest recente verspreidingsbeelden bestudeerd kunnen worden.
Een derde voorbeeld gaat in op de sociologische indicatiewaarde van soorten. Op basis van de
geidentificeerde opnemen worden de vingerafdrukken gemaakt. Zo is het mogelijk om voor iedere
soort na te gaan in welke mate deze in de plantengemeenschap voorkomt. Zo kan een soort in
een bepaalde gemeenschap heel veel voorkomen, maar daarvoor toch weinig indicatief zijn, terwijl
omgekeerd een weinig frequente soort een hoge indicatiewaarde kan hebben (zie Schaminée &
Stortelder 2000). Een soort als Smalle weegbree (Plantago lanceolata) is in vrijwel alle opnamen
van het Kalkgrasland aanwezig, maar heeft slechts een indicatiegetal van 4%; een zeldzame
soort als de Grote muggenorchis (Gymnadenia conopsea) heeft echter een indicatiegetal van 62%
en een nog zeldzamere soort als Franjegentiaan (Gentianella ciliata) van zelfs 100%.
Laatstgenoemde soort komt in ons land blijkens de tabellen dus alleen in Kalkgrasland voor.
Het mag duidelijk zijn dat de sociologische indicatiewaarden vaak tot verdere nuancering van het
inzicht in het ‘gedrag’ van planten zal leiden. In SynBioSys is de informatie op verschillende
manieren op te vragen. Zo kan van iedere soort een spectrum op klasseniveau worden gevraagd,
een verdeling over de verschillende vegetatiegroepen (zoals grasland, kwelders en bos), en een
‘toptien’ van de plantengemeenschappen (associaties) waarvoor de soort de hoogste
indicatiegetal heeft. Als voorbeeld wordt Beemdlangbloem (Festuca pratensis) besproken. Deze
soort wordt veelal geassocieerd met glanshaverhooilanden en kamgrasweiden, terwijl zij behalve
in dergelijk matig droge graslanden ook veel blijkt voor te komen in vochtige tot natte graslanden.

11.10 Afkortingen - humus
Uitwendige of ectorganische lagen (terrestrisch)
L - terrestrische horizont bestaande uit verse, makkelijk herkenbare plantenresten; Hier niet
afgebeeld omdat de L-laag geen indicatieve waarde heeft.
F - terrestrische horizont bestaande uit gedeeltelijk afgebroken organisch materiaal, waarin sterk
verkleinde plantenresten nog herkenbaar zijn; Op lemige gronden en van oorsprong kalkhoudende
zandgronden indicator voor verzuring. Op O-horizonten teken van verdroging. Meestal onder bos.
Ook onder Molinia-vegetatie
Fz - F-horizont, rijk aan bodemfauna, met losse structuur (vooral wormen); loofbos op leemrijke
ontkalkte gronden
Fm - F-horizont, rijk aan schimmels, met een sterk gelaagde structuur; In Nederland vrijwel
beperkt tot Larixbossen en ,hoewel minder vaak in andere naald bossen op arme zandgronden
met uitzondering van Douglasopstanden
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Fa - F-horizont met een matig ontwikkelde gelaagde structuur (intermediair tussen Fm en Fz);
Algemeen voorkomend op arme kalkloze gronden onder zowel onder loof (Eik en Beuk) en
naaldbossen
Fw - F-horizont met een hoog gehalte aan doodhoutresten (25- 75%). In alle bossen op arme
kalkloze gronden met "natuurlijk" beheer&#9;.
H - terrestrische horizont bestaande uit in hoge mate afge-broken organisch materiaal, waarin
vrijwel geen plant-aardige structuren zijn te herkennen (amorfe humus). Ontstaat meestal pas na
minimaal 50jaar op zandgronden en 100j op kalkarme leemgronden uit F-horizont.
Hz - H-horizont, vrijwel alleen bestaande uit in (bodem-) dierlijke excrementen geagregeerd,fijn
organisch mate-riaal; leemrijke kalkarme gronden (vrij zeldzaam)
Hh - H-horizont, vrijwel alleen bestaande uit fijn organisch materiaal; Vooral in oudere loofbossen
(Eik en Beuk) op zeer oude boslocaties enkele decimeters dik.
Hr - H-horizont met enige nog herkenbare, relatief afbraak-resistente planteresten zoals wortels,
bast of hout; Arme zand- en leemgronden, vooral onde naaldhout; onder Eik en Beuk
voorstadium van Hh.
Hw - H-horizont met een hoog gehalte aan houtresten (25-75%) Vooral loof en naaldbossen op
arme gronden met natuurlijk beheer.
W - horizont vrijwel geheelbestaande uit dood hout.Over grote oppervlakken alleen aan te treffen
in oude bossen die al lange tijd natuurlijk beheerd worden.

Dode wortellagen (terrestrisch en semiterrestrisch)
M - Horizont grotendeelsbestaande uit wortelresten .Natte, vochtige en droge zeer schrale
graslanden en heiden
Mf - M-horizont grotendeels onverteerd. Natte, vochtige en droge schrale graslanden en
heiden&#9;en moerassen. Ook in zilte milieu.Kan teken van verzuring zijn
Mm - M-horizont gedeeltelijk verteerd Natte, vochtige en droge zeer schrale graslanden en
heiden. Kan teken van verzuring zijn
Mh - M-horizont grotendeels verteerd.Oude, vochtig tot droge heiden. Zeer zuur
OhM - Oh-horizont (zie verderop) met een hooggehalte aan wortelsresten
(semiterrestrisch)..Mesotrofe natte tot vochtige graslanden. soms ook brakke graslanden in
laagvenen en beekdalen.
AhM - Ah-horizont(zie verderop) met hoog gehalte aan wortelresten (terrestrisch en
semiterrestrisch). Ook wel aangegeven met Ahz. Mesotrofe natte tot vochtige graslanden. soms
ook brakke graslanden. Kan teken van verzuring zijn.

Semiterrestrische lagen
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OA - semiterrestrische overgangshorizont met een orga-nisch-stofgehalte van 15-30%. De
minerale fractie bestaat meestal uit zand (OA niet door Green et al. onderscheiden);verdroogde
veenresten en beekdalen
Of - O-horizont bestaande uit nauwelijks aangetaste, duide-lijk herkenbare planteresten
(geassocieerd met oligo-troof veen). Meer dan 40% van het organisch mate-riaal van de Of blijft
na wrijven tussen duim en wijs-vinger (circa tien maal) als vezels herkenbaar; Hoogvenen
geisoleerde kraggen en beekdalen.
Oh (en OAh) - O-horizont, voornamelijk bestaande uit gehumificeerde, niet meer herkenbare
planteresten (veraard veen). Min-der dan 10 % van de organische stof blijft na wrijven als vezels
herkenbaar;
Om (en OAm) - O-horizont bestaande uit gedeeltelijk afgebroken plan-temateriaal (intermediair
tussen (Of en Oh). Dit type horiozont heeft betrekking op, onder invloed van rela-tief eutroof water
verweerde meso- en eutrofe veen-typen. Tussen 10 en 40% van de organische stof blijft na
wrijven herken-baar als vezels;
Od - O-horizont bestaande uit arme, zure amorfe (disperse) humus geassocieerd met
humusuitspoe-lingsverschijn-selen (gliede-achtige materiaal) (niet onderscheiden door Green et
al.). De disperse humushorizont is her-kenbaar aan de "kazige" consistentie;
Og - O-horizont bestaande uit matig zuur, tamelijk rijk, on-der invloed van kalkhoudend water
staande fijn orga-nisch materiaal met een substantiële bijmenging van lemig materiaal. Deze Ohorizont wordt geassocieerd met onder sterke kwelinvloed staande, gedeeltelijk submerse
humusvor-men (Gyttja-achtige afzettingen)-niet onderschei-den door Green et al. De Gyttjaachtige afzettingen zijn herkenbaar aan de bagger-achtige con-sistentie;
S - levende (veenmos-)laag;

Minerale lagen
Ah - minerale horizont (bovengrond) aangerijkt met humus
Ahg - idem maar met hydromorfe kenmerken (tijdelijk waterverzadigd)
Ahz - zie AhM
AE - humusaanrijkingshorizont met uitlogingsverschijnselen
AC - een geleidelijke overgang tussen A en C
AB - een geleidelijke overgang tussen A en B
A/C - door diepploegen of spitten onregelmatig gemengde A en C
A/B - zie A/C
Aap - oud bouwlanddek
Ap - geploegde A
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E - sterk gebleekte horizont die door uitspoeling verarmd is aan kleimineralen, ijzer, aluminium of
alle drie.
B - horizont met sterke verkleuring of verrijking met uit de bovengrond afkomstige humus, ijzer
aluminium of kleimineralen
Bh - met humus en of ijzer en aluminium verrijkte B-horizont
Bt - met kleimeneralen verrijkte B-horizont
Bir - met ijzer aangrijkte B-horizont
C - Minerale horizont , niet of nauwelijks door bodemvorming veranderd
Cg - C-horizont met hydromorfe kenmerken (ijzer en/of gleyvlekking)
Cu - C-horizont ongedifferentieerd
G - grijze gereduceerde ondergrond (constante waterverzadiging)
R - vast gesteente
...b - begraven horizont

11.11 Indica landschappen
Landschapstypen, zoals behandeld in Indica en bijbehorende deel van de serie
indicatorsoorten
De indicatorserie is verschenen als uitgave van VEWIN/ IKC Natuurbeheer/ Kiwa N.V./
Staatsbosbeheer, Driebergen.
Beekdalen

Jalink, M.H., Jansen, A.J.M. (1995). 2: Indicatorsoorten voor verdroging,
verzuring en eutrofiëring van grondwaterafhankelijke
beekdalgemeenschappen.

Boezemlanden

Aggenbach, C.J.S., Jalink, M.H., m.m.v. Corporaal A., Pik, W. (2000). 9:
Boezemlanden, Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring
van plantengemeenschappen in boezemlanden.

Droge duinen
Aggenbach, C.J.S., Jalink, M.H. (1999). 8: Droge duinen, Indicatorsoorten
(Renodunaal district) voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in
droge duinen.
Droge duinen
(Waddendistrict)

Aggenbach, C.J.S., Jalink, M.H. (1999). 8: Droge duinen, Indicatorsoorten
voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in
droge duinen.

Aggenbach, C.J.S., Grijpstra, J., Jalink, M.H. (2000). 7: Duinvalleien
(kalkrijke duinen), Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en
Duinvalleien kalkrijk eutrofiëring van plantengemeenschappen in duinvalleien van het
(Renodunaal district) Renudunaal district.
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Aggenbach, C.J.S., Jalink, M.H. (2000). 6: Duinvalleien (kalkarme duinen),
Duinvalleien kalkarm Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van
(Waddendistrict)
plantengemeenschappen in duinvalleien in het Waddendistrict.
Hoogvenen

Aggenbach, C.J.S., Jalink, M.H. (1998). 4: Hoogvenen, Indicatorsoorten
voor verdroging en eutrofiëring van plantengemeenschappen in hoogvenen.

Jalink, M.H. (1996). 3: Laagveenmoerassen, Indicatorsoorten voor
Laagveenmoerassen verdroging, verzuring en eutrofiering in laagveenmoerassen.
Renodunaal district

deel 7 en 8 uit de serie Indicatorssoorten van KIWA en Staatsbosbeheer

Vennen

Aggenbach, C.J.S., Jalink, M.H., Jansen, A.J.M. (1998). 5: Vennen,
Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van
plantengemeenschappen in vennen.

11.12 Indica systematiek
Beekdalen
Boezemlanden
Droge duinen (Renodunaal district)
Droge duinen (Waddendistrict)
Duinvalleien kalkrijk (Renodunaal district)
Duinvalleien kalkarm (Waddendistrict)
Hoogvenen
Laagveenmoerassen
Renodunaal district
Vennen

Beekdalen

Indicatorentabel

verwijst naar
VvN_wetenschappelijk

VvN_Nederland
s

Beekdalen (alle
tabellen uit boek 2)

Molinietalia

Pijpestrootje-orde

Associatie van
Scherpe zegge en
Blaaszegge

Caricetum gracilis

Associatie van Scherpe
zegge

Caricetum gracilis comaretosum

Ass. van Scherpe zegge;
subass. met Wateraardbei

Caricetum gracilis typicum

Ass. van Scherpe zegge;
typische subass.

Caricetum vesicariae

Blaaszegge-associatie

RG Festuca rubra-Lotus
uliginosus-[Molinietalia]

Rompgemeenschap van
Rood zwenkgras en

Rompgemeenschappe
n van
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Moerasrolklaver,
Gewoon reukgras etc.
[Klasse der vochtige
graslanden,
Pijpestrootjes-orde of
Glanshaverorde]

Moerasrolklaver

RG Holcus lanatus-Lolium
perenne-[MolinioArrhenatheretea]

Rompgemeenschap van
Gestreepte witbol en Engels
raaigras

RG Holcus lanatus-Lychnis floscuculi-[Molinietalia]

Rompgemeenschap van
Gestreepte witbol en Echte
koekoeksbloem

RG Juncus effusus[Molinietalia/Lolio-Potentillion]

Rompgemeenschap van
Pitrus

Carici elongatae-Alnetum
cardaminetosum amarae

Elzenzegge-Elzenbroek;
subass. met Bittere
veldkers

Carici remotae-Fraxinetum

Goudveil-Essenbos

Vogelkers-Essenbos

Pruno-Fraxinetum

Vogelkers-Essenbos

EikenHaagbeukenbos

Stellario-Carpinetum

Eiken-Haagbeukenbos

Stellario-Carpinetum allietosum

Eiken-Haagbeukenbos;
subass. met Daslook

Stellario-Carpinetum
dryopteridetosum

Eiken-Haagbeukenbos;
subass. met Smalle
stekelvaren

Stellario-Carpinetum
orchietosum

Eiken-Haagbeukenbos;
subass. met Purperorchis

Stellario-Carpinetum
oxalidetosum

Eiken-Haagbeukenbos;
subass. met Witte
klaverzuring

Stellario-Carpinetum
polystichetosum

Eiken-Haagbeukenbos;
subass. met Stijve
naaldvaren

Stellario-Carpinetum typicum

Eiken-Haagbeukenbos;
typische subass.

Carici curtae-Agrostietum
caninae

Associatie van
Moerasstruisgras en

Elzenbronbos en
Goudveil-Essenbos

Associatie van
Moerasstruisgras en
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Zompzegge
Carici curtae-Agrostietum
caricetosum diandrae

Ass. van Moerasstruisgras
en Zompzegge; subass. met
Ronde zegge

Carici curtae-Agrostietum
typicum

Ass. van Moerasstruisgras
en Zompzegge; typische
subass.

RG Calamagrostis canescens[Caricion nigrae]

Rompgemeenschap van
Hennegras

RG Carex nigra-Agrostis
canina-[Caricion nigrae]

Rompgemeenschap van
Zwarte zegge en
Moerasstruisgras

Cirsio dissecti-Molinietum

Blauwgrasland

Cirsio dissecti-Molinietum
nardetosum

Blauwgrasland; subass. met
Borstelgras

Cirsio dissecti-Molinietum
parnassietosum

Blauwgrasland; subass. met
Parnassia

Cirsio dissecti-Molinietum
peucedanetosum

Blauwgrasland; subass. met
Melkeppe

Cirsio dissecti-Molinietum
typicum

Blauwgrasland; typische
subass.

Veldrus-associatie

Crepido-Juncetum acutiflori

Veldrus-associatie

Associatie van
Waterkruid en
Trosdravik; Associatie
van Engelwortel en
Moesdistel

Angelico-Cirsietum oleracei

Associatie van Gewone
engelwortel en
Moeraszegge

Ranunculo-Senecionetum
aquatici

Associatie van
Boterbloemen en
Waterkruiskruid

Ranunculo-Senecionetum
caricetosum paniceae

Ass. van Boterbloemen en
Waterkruiskruid; subass.
met Blauwe zegge

Ranunculo-Senecionetum
juncetosum articulati

Ass. van Boterbloemen en
Waterkruiskruid; subass.
met Zomprus

RG Carex disticha-[Calthion
palustris]

Rompgemeenschap van
Tweerijige zegge

Blauwgrasland
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Scirpetum sylvatici

Bosbies-associatie

Indicatorentabel

verwijst naar
VvN_wetenschappelijk

VvN_Nederlands

Rietassociatie, de
Rompgemeenschap
van Riet [Rietklasse]
en de
rompgemeenschap
van Kleine lisdodde
[Rietverbond]

RG Typha latifolia[Phragmitetea]

Rompgemeenschap van
Grote lisdodde

Typho-Phragmitetum

Riet-associatie

Typho-Phragmitetum
calthetosum

Riet-ass.; subass. met
Dotterbloem

Typho-Phragmitetum
thelypteridetosum

Riet-ass.; subass. met
Moerasvaren

Typho-Phragmitetum typhetosum
angustifoliae

Riet-ass.; subass. met
Kleine lisdodde

Typho-Phragmitetum typicum

Riet-ass.; typische subass.

Caricetum gracilis

Associatie van Scherpe
zegge

Caricetum gracilis comaretosum

Ass. van Scherpe zegge;
subass. met Wateraardbei

Caricetum gracilis typicum

Ass. van Scherpe zegge;
typische subass.

Caricetum ripariae

Oeverzegge-associatie

Caricion gracilis

Verbond van Scherpe
zegge

RG Carex acutiformis[Phragmitetalia]

Rompgemeenschap van
Moeraszegge

Boezemlanden

Associatie van
Scherpe zegge en
Rompgemeenschappe
n van Oeverzegge,
Moeraszegge en
Tweerijigezegge
[Grote Zeggen]
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De
Rompgemeenschap
van Liesgras
[Rietklasse]

RG Glyceria maxima[Phragmitetea]

Rompgemeenschap van
Liesgras

De
Rompgemeenschap
van Rietgras
[Rietklasse]

RG Phalaris arundinacea[Phragmitetalia]

Rompgemeenschap van
Rietgras

Associatie van
Schorpioenmos en
Ronde zegge en de
rompgemeenschappen
van Waterdrieblad en
Snavelzegge/Wateraar
dbei
[Draadzeggeverbond]

Eriophoro-Caricetum
lasiocarpae

Associatie van Draadzegge
en Veenpluis

Scorpidio-Caricetum diandrae

Associatie van
Schorpioenmos en Ronde
zegge

Pallavicinio-Sphagnetum

Veenmosrietland

Pallavicinio-Sphagnetum
molinietosum

Veenmosrietland; subass.
met Pijpestrootje

Pallavicinio-Sphagnetum typicum

Veenmosrietland; typische
subass.

Cirsio dissecti-Molinietum

Blauwgrasland

Cirsio dissecti-Molinietum
nardetosum

Blauwgrasland; subass. met
Borstelgras

Cirsio dissecti-Molinietum
parnassietosum

Blauwgrasland; subass. met
Parnassia

Cirsio dissecti-Molinietum
peucedanetosum

Blauwgrasland; subass. met
Melkeppe

Cirsio dissecti-Molinietum
typicum

Blauwgrasland; typische
subass.

Veenmosrietland

Blauwgrasland en de
rompgemeenschap
van
Moerasstruisgras/Pijp
estrootje
[Biezeknoppenverbon
d]
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Associatie van
Boterbloemen en
Waterkruiskruid

Associatie van
Geknikte Vossestaart

Junco-Molinion

Verbond van Biezeknoppen
en Pijpestrootje

RG Carex panicea-Succisa
pratensis-[Junco-Molinion]

Rompgemeenschap van
Blauwe zegge en Blauwe
knoop

Ranunculo-Senecionetum
aquatici

Associatie van
Boterbloemen en
Waterkruiskruid

Ranunculo-Senecionetum
caricetosum paniceae

Ass. van Boterbloemen en
Waterkruiskruid; subass.
met Blauwe zegge

Ranunculo-Senecionetum
juncetosum articulati

Ass. van Boterbloemen en
Waterkruiskruid; subass.
met Zomprus

RG Carex disticha-[Calthion
palustris]

Rompgemeenschap van
Tweerijige zegge

Ranunculo-Alopecuretum
equisetetosum palustris

Ass. van Geknikte
vossestaart; subass. met
Lidrus

Ranunculo-Alopecuretum
geniculati

Associatie van Geknikte
vossestaart

Ranunculo-Alopecuretum inops

Ass. van Geknikte
vossestaart; arme subass.

Ranunculo-Alopecuretum
rorippetosum

Ass. van Geknikte
vossestaart; subass. met
Akkerkers

Ranunculo-Alopecuretum
typicum

Ass. van Geknikte
vossestaart; typische
subass.

Droge duinen (Renodunaal district)

Indicatorentabel

verwijst naar
VvN_wetenschappelijk

VvN_Nederlands

Associatie van
zandhaver en Helm in
het Renodunaaldistrict

Elymo-Ammophiletum

Associatie van Zandhaver
en Helm
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Duinsterretjes-associatie
in het Renodunaaldistrict

Duin-Buntgrasassociatie en
Vogelpootjes-associatie
in het Renodunaaldistrict

Duin-Paardebloemassociatie en Associatie
van Wondklaver en
Nachtsilene in het
Renodunaaldistrict

RG Ammophila arenaria-Carex
arenaria[Ammophiletea/KoelerioCorynephoretea]

Rompgemeenschap van
Helm en Zandzegge

Phleo-Tortuletum ruraliformis

Duinsterretjes-associatie

RG Carex arenaria-[KoelerioCorynephoretea]

Rompgemeenschap van
Zandzegge

Sileno-Tortuletum ruraliformis

Kegelsilene-associatie

DG Campylopus introflexus[Koelerio-Corynephoretea]

Derivaatgemeenschap van
Grijs kronkelsteeltje

Ornithopodo-Corynephoretum

Vogelpootjes-associatie

RG Dicranum scoparium[Koelerio-Corynephoretea]

Rompgemeenschap van
Gewoon gaffeltandmos

Violo-Corynephoretum

Duin-Buntgras-associatie

Anthyllido-Silenetum

Associatie van Wondklaver
en Nachtsilene

RG Agrostis capillarisHypochaeris radicata-[TrifolioFestucetalia ovinae]

Rompgemeenschap van
Gewoon struisgras en
Gewoon biggekruid

RG Carex arenaria-[KoelerioCorynephoretea]

Rompgemeenschap van
Zandzegge

RG Rosa pimpinellifolia[Polygalo-Koelerion]

Rompgemeenschap van
Duinroosje

RG Salix repens-[PolygaloKoelerion]

Rompgemeenschap van
Kruipwilg

Taraxaco-Galietum veri

Duin-Paardebloemassociatie

Droge duinen (Waddendistrict)

Indicatorentabel
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verwijst naar
VvN_wetenschappelijk

VvN_Nederlands
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SynBioSys Nederland

Duinsterretjes-associatie
in het Waddendistrict

Duin-Buntgras-associatie
in het Waddendistrict

Kraaiheidegemeenschappen uit de
Klasse der droge heiden
in het Waddendistrict

Phleo-Tortuletum ruraliformis

Duinsterretjes-associatie

RG Carex arenaria-[KoelerioCorynephoretea]

Rompgemeenschap van
Zandzegge

DG Campylopus introflexus[Koelerio-Corynephoretea]

Derivaatgemeenschap van
Grijs kronkelsteeltje

RG Dicranum scoparium[Koelerio-Corynephoretea]

Rompgemeenschap van
Gewoon gaffeltandmos

Violo-Corynephoretum

Duin-Buntgras-associatie

Carici arenariae-Empetretum

Associatie van Zandzegge en
Kraaihei

Empetrion nigri

Kraaihei-verbond

Genisto anglicae-Callunetum

Associatie van Struikhei en
Stekelbrem

Polypodio-Empetretum

Associatie van Eikvaren en
Kraaihei

Salici repentis-Empetretum

Associatie van Kruipwilg en
Kraaihei

Duinvalleien kalkrijk (Renodunaal district)

Indicatorentabel

verwijst naar
VvN_wetenschappelijk

VvN_Nederlands

Associatie van
Ongelijkbladig
fonteinkruid & Associatie
van Waterpunge en
Oeverkruid

Echinodoro-Potametum
graminei

Associatie van
Ongelijkbladig fonteinkruid

Samolo-Littorelletum

Associatie van Waterpunge
en Oeverkruid

Centaurio-Saginetum

Associatie van
Strandduizendguldenkruid en
Krielparnassia

Centaurio-Saginetum
epilobietosum

Ass. van
Strandduizendguldenkruid en

Dwergbiezen-verbond &
Associatie van
Strandduizendguldenkrui
d en Krielparnassia

© 2022 Wageningen UR

Bijlagen

117

Krielparnassia; subass. met
Viltige bastardwederik

Associatie van
Drienervige en Zwarte
zegge

Knopbies-associatie

Rompgemeenschap van
duinriet binnen de Klasse
der Kleine zeggen en de
Klasse der droge
graslanden op zandgrond
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Centaurio-Saginetum
samoletosum

Ass. van
Strandduizendguldenkruid en
Krielparnassia; subass. met
Waterpunge

Centaurio-Saginetum
trifolietosum fragiferi

Ass. van
Strandduizendguldenkruid en
Krielparnassia; subass. met
Aardbeiklaver

Cicendietum filiformis

Draadgentiaan-associatie

Cicendietum filiformis
centunculetosum

Draadgentiaan-ass.; subass.
met Dwergbloem

Cicendietum filiformis
juncetosum

Draadgentiaan-ass.; subass.
met Knolrus

Caricion davallianae

Knopbies-verbond

Junco baltici-Schoenetum
nigricantis

Knopbies-associatie

Junco baltici-Schoenetum
trifolietosum

Knopbies-ass.; Knopbiesarme subass.

Junco baltici-Schoenetum
typicum

Knopbies-ass.; typische
subass.

Caricetum trinervi-nigrae

Associatie van Drienervige
en Zwarte zegge

RG Carex nigra-Agrostis
canina-[Caricion nigrae]

Rompgemeenschap van
Zwarte zegge en
Moerasstruisgras

RG Calamagrostis epigejos[Cladonio-Koelerietalia]

Rompgemeenschap van
Duinriet

RG Ophioglossum vulgatumCalamagrostis epigejos[Parvocaricetea]

Rompgemeenschap van
Duinriet en Addertong
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Associatie van
Maanvaren en
Vleugeltjesbloem

Botrychio-Polygaletum

Associatie van Maanvaren
en Vleugeltjesbloem

Duinvalleien kalkarm (Waddendistrict)

Indicatorentabel

verwijst naar
VvN_wetenschappelijk

VvN_Nederlands

Associatie van
Ongelijkbladig
fonteinkruid & Associatie
van Waterpunge en
Oeverkruid

Echinodoro-Potametum
graminei

Associatie van
Ongelijkbladig fonteinkruid

Samolo-Littorelletum

Associatie van Waterpunge
en Oeverkruid

Centaurio-Saginetum

Associatie van
Strandduizendguldenkruid en
Krielparnassia

Centaurio-Saginetum
epilobietosum

Ass. van
Strandduizendguldenkruid en
Krielparnassia; subass. met
Viltige bastardwederik

Centaurio-Saginetum
samoletosum

Ass. van
Strandduizendguldenkruid en
Krielparnassia; subass. met
Waterpunge

Centaurio-Saginetum
trifolietosum fragiferi

Ass. van
Strandduizendguldenkruid en
Krielparnassia; subass. met
Aardbeiklaver

Cicendietum filiformis

Draadgentiaan-associatie

Cicendietum filiformis
centunculetosum

Draadgentiaan-ass.; subass.
met Dwergbloem

Cicendietum filiformis
juncetosum

Draadgentiaan-ass.; subass.
met Knolrus

Cicuto-Caricetum
menyanthetosum

Ass. van Waterscheerling en
Hoge cyperzegge; subass.

Draadgentiaan-associatie
& Associatie van
Strandduizendguldenkrui
d en Krielparnassia

RG Riet [Riet-klasse] en
Associatie van
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Waterscheerling en Hoge
cyperzegge
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met Waterdrieblad
Cicuto-Caricetum
pseudocyperi

Associatie van
Waterscheerling en Hoge
cyperzegge

Cicuto-Caricetum typicum

Ass. van Waterscheerling en
Hoge cyperzegge; typische
subass.

Phragmition australis

Riet-verbond

Typho-Phragmitetum

Riet-associatie

Typho-Phragmitetum
calthetosum

Riet-ass.; subass. met
Dotterbloem

Typho-Phragmitetum typicum

Riet-ass.; typische subass.

Associatie van
Drienervige en Zwarte
zegge

Caricetum trinervi-nigrae

Associatie van Drienervige
en Zwarte zegge

Knopbies-associatie

Junco baltici-Schoenetum
nigricantis

Knopbies-associatie

Junco baltici-Schoenetum
trifolietosum

Knopbies-ass.; Knopbiesarme subass.

Junco baltici-Schoenetum
typicum

Knopbies-ass.; typische
subass.

RG Addertong en
Duinriet [Klasse der
kleine zeggen]

RG Ophioglossum vulgatumCalamagrostis epigejos[Parvocaricetea]

Rompgemeenschap van
Duinriet en Addertong

Associatie van Kraaihei
en Dophei

Empetro-Ericetum

Associatie van Kraaihei en
Gewone dophei

Empetro-Ericetum
gymnocoleetosum

Ass. van Kraaihei en
Gewone dophei; subass. met
Broedkelkje

Empetro-Ericetum
phragmitetosum

Ass. van Kraaihei en
Gewone dophei; subass. met
Riet

Salici repentis-Empetretum

Associatie van Kruipwilg en
Kraaihei

Hoogvenen
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Indicatorentabel

verwijst naar
VvN_wetenschappelijk

(Verlandende)
Caricetum limosae
hoogveenmeren en -putten:
Klasse der
hoogveenslenken en
Klasse de hoogveenbulten
en natte heiden

VvN_Nederlands
Veenbloembies-associatie

DG Juncus effusus-Sphagnum[Scheuchzerietea]

Derivaatgemeenschap van
Pitrus en Veenmos

Erico-Sphagnetum
empetretosum

Ass. van Gewone dophei en
Veenmos; subass. met
Kraaihei

Erico-Sphagnetum magellanici

Associatie van Gewone
dophei en Veenmos

Erico-Sphagnetum typicum

Ass. van Gewone dophei en
Veenmos; typische subass.

RG Carex rostrata[Scheuchzerietea]

Rompgemeenschap van
Snavelzegge

RG Eriophorum angustifoliumSphagnum-[Scheuchzerietea]

Rompgemeenschap van
Venpluis en Veenmos

RG Molinia caeruleaSphagnum-[Scheuchzerietea]

Rompgemeenschap van
Pijpestrootje en Veenmos

RG Sphagnum cuspidatum[Scheuchzerietea]

Rompgemeenschap van
Waterveenmos

Sphagnetum cuspidato-obesi

Waterveenmos-associatie

Sphagnetum cuspidato-obesi
sparganietosum angustifolii

Waterveenmos-ass.; subass.
met Drijvende egelskop

Sphagnetum cuspidato-obesi
typicum

Waterveenmos-ass.; typische
subass.

Sphagno-Rhynchosporetum

Associatie van Veenmos en
Snavelbies

Sphagno-Rhynchosporetum
sphagnetosum cuspidati

Ass. van Veenmos en
Snavelbies; subass. met
Waterveenmos

Sphagno-Rhynchosporetum
sphagnetosum recurvi

Ass. van Veenmos en
Snavelbies; subass. met
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Slankveenmos
Hoogveenplateaus: Klasse
der hoogveenslenken en
Klasse de hoogveenbulten
en natte heiden

DG Juncus effusus-Sphagnum[Scheuchzerietea]

Derivaatgemeenschap van
Pitrus en Veenmos

Ericetum tetralicis

Associatie van Gewone
dophei

Ericetum tetralicis cladonietosum Ass. van Gewone dophei;
subass. met korstmossen
Ericetum tetralicis orchietosum

Ass. van Gewone dophei;
subass. met Gevlekte orchis

Ericetum tetralicis sphagnetosum Ass. van Gewone dophei;
subass. met Veenmos
Ericetum tetralicis typicum

Ass. van Gewone dophei;
typische subass.

Ericetum tetralicis vaccinietosum Ass. van Gewone dophei;
subass. met Bosbes
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Erico-Sphagnetum
empetretosum

Ass. van Gewone dophei en
Veenmos; subass. met
Kraaihei

Erico-Sphagnetum magellanici

Associatie van Gewone
dophei en Veenmos

Erico-Sphagnetum typicum

Ass. van Gewone dophei en
Veenmos; typische subass.

RG Eriophorum angustifoliumSphagnum-[Scheuchzerietea]

Rompgemeenschap van
Venpluis en Veenmos

RG Molinia caerulea[Oxycocco-Sphagnetea]

Rompgemeenschap van
Pijpestrootje

RG Molinia caeruleaSphagnum-[Scheuchzerietea]

Rompgemeenschap van
Pijpestrootje en Veenmos

RG Myrica gale-[OxycoccoSphagnetea]

Rompgemeenschap van Wilde
gagel

Sphagno-Rhynchosporetum

Associatie van Veenmos en
Snavelbies

Sphagno-Rhynchosporetum
sphagnetosum cuspidati

Ass. van Veenmos en
Snavelbies; subass. met
Waterveenmos
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SynBioSys Nederland

Sphagno-Rhynchosporetum
sphagnetosum recurvi
RG van Klasse der
Caricion nigrae
vochtige graslanden,
Pijpestrootjeorde/Verbond der
heischrale graslanden en
Verbond van Zwarte zegge

Ass. van Veenmos en
Snavelbies; subass. met
Slankveenmos
Verbond van Zwarte zegge

Nardo-Galion saxatilis

Verbond der heischrale
graslanden

RG Carex nigra-Agrostis
canina-[Caricion nigrae]

Rompgemeenschap van
Zwarte zegge en
Moerasstruisgras

RG Festuca rubra-Lotus
uliginosus-[Molinietalia]

Rompgemeenschap van Rood
zwenkgras en
Moerasrolklaver

RG Holcus lanatus-Lolium
perenne-[MolinioArrhenatheretea]

Rompgemeenschap van
Gestreepte witbol en Engels
raaigras

RG Holcus lanatus-Lychnis flos- Rompgemeenschap van
cuculi-[Molinietalia]
Gestreepte witbol en Echte
koekoeksbloem

Dophei-Berkenbroek

RG Juncus effusus[Molinietalia/Lolio-Potentillion]

Rompgemeenschap van Pitrus

Betulion pubescentis

Verbond der
berkenbroekbossen

Erico-Betuletum callunetosum

Dophei-Berkenbroek; subass.
met Struikhei

Erico-Betuletum eriophoretosum Dophei-Berkenbroek; subass.
vaginati
met Eenarig wollegras
Erico-Betuletum inops

Dophei-Berkenbroek; arme
subass.

Erico-Betuletum pubescentis

Dophei-Berkenbroek

RG Molinia caerulea-[Betulion
pubescentis]

Rompgemeenschap van
Pijpestrootje

RG Myrica gale-[Betulion
pubescentis]

Rompgemeenschap van
Gagelstruwelen
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Laagveenmoerassen

Indicatorentabel

verwijst naar
VvN_wetenschappelijk

VvN_Nederlands

Mattenbies-associatie

Scirpetum lacustris

Mattenbies-associatie

Scirpetum lacustris
rumicetosum

Mattenbies-ass.; subass. met
Waterzuring

Scirpetum lacustris typicum

Mattenbies-ass.; typische
subass.

Lychnido-Hypericetum
orchietosum morionis

Ass. van Echte
koekoeksbloem en
Gevleugeld hertshooi;
subass. met Harlekijn

Lychnido-Hypericetum
tetrapteri

Associatie van Echte
koekoeksbloem en
Gevleugeld hertshooi

Lychnido-Hypericetum
typicum

Ass. van Echte
koekoeksbloem en
Gevleugeld hertshooi;
typische subass.

RG Carex disticha-[Calthion
palustris]

Rompgemeenschap van
Tweerijige zegge

Cirsio dissecti-Molinietum

Blauwgrasland

Cirsio dissecti-Molinietum
nardetosum

Blauwgrasland; subass. met
Borstelgras

Cirsio dissecti-Molinietum
parnassietosum

Blauwgrasland; subass. met
Parnassia

Cirsio dissecti-Molinietum
peucedanetosum

Blauwgrasland; subass. met
Melkeppe

Cirsio dissecti-Molinietum
typicum

Blauwgrasland; typische
subass.

RG Frangula alnus[Franguletea]

Rompgemeenschap van
Sporkehout

Salicetum auritae

Associatie van Geoorde wilg

Rompgemeenschappen
van het
Dotterbloemverbond

Blauwgrasland

Associaties van Grauwe
wilg en Geoorde wilg en
van Sporkehout en
Geoorde wilg
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Salicetum calamagrostietosum
canescens

Ass. van Grauwe wilg;
subass. met Hennegras

Salicetum cinereae

Associatie van Grauwe wilg

Salicetum typicum

Ass. van Grauwe wilg;
typische subass.

Rompgemeenschap van
wilde Gagel

RG Myrica gale-[Betulion
pubescentis]

Rompgemeenschap van
Gagelstruwelen

Moerasvaren-Elzenbroek

Thelypterido-Alnetum

Moerasvaren-Elzenbroek

Thelypterido-Alnetum
caricetosum ripariae

Moerasvaren-Elzenbroek;
subass. met Oeverzegge

Thelypterido-Alnetum
sphagnetetosum

Moerasvaren-Elzenbroek;
subass. met Veenmossen

Thelypterido-Alnetum typicum

Moerasvaren-Elzenbroek;
typische subass.

Carici curtae-Betuletum
peucedanetosum

Zompzegge-Berkenbroek;
subass. met Melkeppe

Carici curtae-Betuletum
pubescentis

Zompzegge-Berkenbroek

Carici curtae-Betuletum
typicum

Zompzegge-Berkenbroek;
typische subass.

RG Typha latifolia[Phragmitetea]

Rompgemeenschap van
Grote lisdodde

Typho-Phragmitetum

Riet-associatie

Typho-Phragmitetum
calthetosum

Riet-ass.; subass. met
Dotterbloem

Typho-Phragmitetum
typhetosum angustifoliae

Riet-ass.; subass. met Kleine
lisdodde

Typho-Phragmitetum typicum

Riet-ass.; typische subass.

Typho-Phragmitetum

Riet-associatie

Typho-Phragmitetum
calthetosum

Riet-ass.; subass. met
Dotterbloem

Typho-Phragmitetum
thelypteridetosum

Riet-ass.; subass. met
Moerasvaren

ZompzeggeBerkenbroek

Typische subassociatie
van de Riet-associatie

Subassociatie met
Moerasvaren van de
Rietassocatie
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Typho-Phragmitetum
typhetosum angustifoliae

Riet-ass.; subass. met Kleine
lisdodde

Typho-Phragmitetum typicum

Riet-ass.; typische subass.

Cicuto-Caricetum
menyanthetosum

Ass. van Waterscheerling en
Hoge cyperzegge; subass.
met Waterdrieblad

Cicuto-Caricetum
pseudocyperi

Associatie van
Waterscheerling en Hoge
cyperzegge

Cicuto-Caricetum typicum

Ass. van Waterscheerling en
Hoge cyperzegge; typische
subass.

Galigaan-associatie

Cladietum marisci

Galigaan-associatie

Rompgemeenschap van
Rietgras

RG Phalaris arundinacea[Phragmitetalia]

Rompgemeenschap van
Rietgras

Associatie van
schorpioenmos en Ronde
zegge

Carici curtae-Agrostietum
caricetosum diandrae

Ass. van Moerasstruisgras
en Zompzegge; subass. met
Ronde zegge

Eriophoro-Caricetum
lasiocarpae

Associatie van Draadzegge
en Veenpluis

Scorpidio-Caricetum diandrae

Associatie van
Schorpioenmos en Ronde
zegge

Pallavicinio-Sphagnetum

Veenmosrietland

Pallavicinio-Sphagnetum
molinietosum

Veenmosrietland; subass.
met Pijpestrootje

Pallavicinio-Sphagnetum
typicum

Veenmosrietland; typische
subass.

RG Molinia caerulea[Oxycocco-Sphagnetea]

Rompgemeenschap van
Pijpestrootje

Sphagno palustris-Ericetum

Moerasheide

Sphagno palustris-Ericetum
anthoxanthetosum

Moerasheide; subass. met
Gewoon reukgras

Sphagno palustris-Ericetum
molinietosum

Moerasheide; subass. met
Pijpestrootje

Associatie van
Waterscheerling en Hoge
Cyperzegge

Veenmosrietland

Moerasheide

Renodunaal district
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Indicatorentabel

verwijst naar
VvN_wetenschappelijk

VvN_Nederlands

Renodunaal district
(renodunaaltabellen uit
boek 7 en 8)

Corynephoretalia canescentis

Buntgras-orde

Indicatorentabel

verwijst naar
VvN_wetenschappelijk

VvN_Nederlands

Vennen (tabellen uit
boekje 5)

Littorelletea

Oeverkruid-klasse

Oxycocco-Sphagnetea

Klasse der hoogveenbulten
en natte heiden

Scheuchzerietea

Klasse van de
hoogveenslenken

Callitricho-Myriophylletum
alterniflori

Associatie van Teer
vederkruid

Echinodoro-Potametum
graminei

Associatie van
Ongelijkbladig fonteinkruid

Isoeto-Lobelietum

Associatie van Biesvaren en
Waterlobelia

Isoeto-Lobelietum
eleocharitetosum multicaulis

Ass. van Biesvaren en
Waterlobelia; subass. met
Veelstengelige waterbies

Isoeto-Lobelietum inops

Ass. van Biesvaren en
Waterlobelia; arme subass.

Isoeto-Lobelietum isoetetosum

Ass. van Biesvaren en
Waterlobelia; subass. met
Biesvaren

Isoeto-Lobelietum
sphagnetosum

Ass. van Biesvaren en
Waterlobelia; subass. met
Veenmos

Vennen

Associatie van Teer
verderkruid, Associatie
van Ongelijkbladig
fonteinkruid en Associatie
van Biesvaren en
Waterlobelia
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Pilvaren-associatie,
Associatie van Vlottende
bies en Associatie van
Veelstengelige waterbies

Diverse romp- en
derivaatgemeenschappen
van de Klasse der
Hoogveenslenken en de
Oeverkruid-klasse

Waterveenmos-ass, Ass.
van Veenmos en
Snavelbies, Ass. van
Dopheide en Veenmos en
Ass. van Draadzegge.
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Eleocharitetum multicaulis

Associatie van
Veelstengelige waterbies

Pilularietum globuliferae

Pilvaren-associatie

RG Eleocharis multicaulisSphagnum[Littorelletea/Scheuchzerietea]

Rompgemeenschap van
Veelstengelige waterbies en
Veenmos

RG Littorella uniflora[Littorelletea]

Rompgemeenschap van
Oeverkruid

Scirpetum fluitantis

Associatie van Vlottende
bies

DG Juncus effusus-Sphagnum[Scheuchzerietea]

Derivaatgemeenschap van
Pitrus en Veenmos

RG Juncus bulbosusSphagnum[Littorelletea/Scheuchzerietea]

Rompgemeenschap van
Knolrus en Veenmos

RG Molinia caeruleaSphagnum-[Scheuchzerietea]

Rompgemeenschap van
Pijpestrootje en Veenmos

Erico-Sphagnetum
empetretosum

Ass. van Gewone dophei en
Veenmos; subass. met
Kraaihei

Erico-Sphagnetum magellanici

Associatie van Gewone
dophei en Veenmos

Erico-Sphagnetum typicum

Ass. van Gewone dophei en
Veenmos; typische subass.

Eriophoro-Caricetum
lasiocarpae

Associatie van Draadzegge
en Veenpluis

RG Carex rostrata[Scheuchzerietea]

Rompgemeenschap van
Snavelzegge

RG Eriophorum angustifoliumSphagnum-[Scheuchzerietea]

Rompgemeenschap van
Venpluis en Veenmos
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Associatie van Gewone
dophei en Associatie van
Moeraswolfsklauw &
Bruine snavelbies, Ass.
van Dopheide en
Veenmos en Ass. van
Draadzegge

Draadgentiaan-associatie,
Grondster-associatie,
Blauwgrasland,

RG Sphagnum cuspidatum[Scheuchzerietea]

Rompgemeenschap van
Waterveenmos

Sphagnetum cuspidato-obesi

Waterveenmos-associatie

Sphagnetum cuspidato-obesi
sparganietosum angustifolii

Waterveenmos-ass.; subass.
met Drijvende egelskop

Sphagnetum cuspidato-obesi
typicum

Waterveenmos-ass.;
typische subass.

Sphagno-Rhynchosporetum

Associatie van Veenmos en
Snavelbies

Sphagno-Rhynchosporetum
sphagnetosum cuspidati

Ass. van Veenmos en
Snavelbies; subass. met
Waterveenmos

Sphagno-Rhynchosporetum
sphagnetosum recurvi

Ass. van Veenmos en
Snavelbies; subass. met
Slankveenmos

Ericetum tetralicis

Associatie van Gewone
dophei

Ericetum tetralicis
cladonietosum

Ass. van Gewone dophei;
subass. met korstmossen

Ericetum tetralicis orchietosum

Ass. van Gewone dophei;
subass. met Gevlekte orchis

Ericetum tetralicis
sphagnetosum

Ass. van Gewone dophei;
subass. met Veenmos

Ericetum tetralicis typicum

Ass. van Gewone dophei;
typische subass.

Ericetum tetralicis
vaccinietosum

Ass. van Gewone dophei;
subass. met Bosbes

Lycopodio-Rhynchosporetum

Associatie van
Moeraswolfsklauw en
Snavelbies

Cicendietum filiformis

Draadgentiaan-associatie
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Associatie van
Klokjesgentiaan en
Borstelgras

Mattenbies-ass., Ass. van
Scherpe zegge, Ass. van
Stijve zegge en Ass. van
Knikkend tandzaad en
Waterpeper
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Cicendietum filiformis
centunculetosum

Draadgentiaan-ass.; subass.
met Dwergbloem

Cicendietum filiformis
juncetosum

Draadgentiaan-ass.; subass.
met Knolrus

Cirsio dissecti-Molinietum

Blauwgrasland

Cirsio dissecti-Molinietum
nardetosum

Blauwgrasland; subass. met
Borstelgras

Cirsio dissecti-Molinietum
parnassietosum

Blauwgrasland; subass. met
Parnassia

Cirsio dissecti-Molinietum
peucedanetosum

Blauwgrasland; subass. met
Melkeppe

Cirsio dissecti-Molinietum
typicum

Blauwgrasland; typische
subass.

Digitario-Illecebretum

Grondster-associatie

Digitario-Illecebretum
digitarietosum

Grondster-ass.; subass. met
Glad vingergras

Digitario-Illecebretum
peplidetosum

Grondster-ass.; subass. met
Waterpostelein

Gentiano pneumonanthesNardetum

Associatie van
Klokjesgentiaan en
Borstelgras

Caricetum gracilis

Associatie van Scherpe
zegge

Caricetum gracilis
comaretosum

Ass. van Scherpe zegge;
subass. met Wateraardbei

Caricetum gracilis typicum

Ass. van Scherpe zegge;
typische subass.

Caricion elatae

Verbond van Stijve zegge

Polygono-Bidentetum

Associatie van Waterpeper
en Tandzaad
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Verbond der
Berkenbroekbossen

RG Typha latifolia[Phragmitetea]

Rompgemeenschap van
Grote lisdodde

Scirpetum lacustris

Mattenbies-associatie

Scirpetum lacustris
rumicetosum

Mattenbies-ass.; subass. met
Waterzuring

Scirpetum lacustris typicum

Mattenbies-ass.; typische
subass.

Betulion pubescentis

Verbond der
berkenbroekbossen

Erico-Betuletum callunetosum

Dophei-Berkenbroek;
subass. met Struikhei

Erico-Betuletum
eriophoretosum vaginati

Dophei-Berkenbroek;
subass. met Eenarig
wollegras

Erico-Betuletum inops

Dophei-Berkenbroek; arme
subass.

Erico-Betuletum pubescentis

Dophei-Berkenbroek

RG Molinia caerulea-[Betulion
pubescentis]

Rompgemeenschap van
Pijpestrootje

RG Myrica gale-[Betulion
pubescentis]

Rompgemeenschap van
Gagelstruwelen

Vaccinio-Betuletalia
pubescentis

Orde der
berkenbroekbossen

11.13 Bedekkingschalen
00 Pr o c e n t u e e l
01 Br
r
+
1
2
3
4
5

a u n / Bl a n q u e t ( o u d )
- > 1. 0 ( mi n/ max : 0. 1/ 1. 0)
- > 2. 0 ( mi n/ max : 0. 1/ 2. 0)
- > 3. 0 ( mi n/ max : 0. 1/ 5. 0)
- > 13. 0 ( mi n/ max : 5. 0/ 25. 0)
- > 38. 0 ( mi n/ max : 25. 0/ 50. 0)
- > 68. 0 ( mi n/ max : 50. 0/ 75. 0)
- > 88. 0 ( mi n/ max : 75. 0/ 100. 0)

02 Br a u n / Bl a n q u e t
r
- > 1. 0 ( mi n/
+ - > 2. 0 ( mi n/
1 - > 3. 0 ( mi n/
2m - > 4. 0 ( mi n/
2a - > 8. 0 ( mi n/

( B,
max :
max :
max :
max :
max :

D&S)
0. 1/
0. 1/
0. 1/
0. 5/
5. 0/

1. 0)
2. 0)
5. 0)
5. 0)
12. 5)
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2b
3
4
5

->
->
->
->

03 L o n d o
r1 ->
p1 - >
a1 - >
m1 - >
r2 ->
p2 - >
a2 - >
m2 - >
r4 ->
p4 - >
a4 - >
m4 - >
1 ->
2 ->
3 ->
4 ->
5- - >
5+ - >
6 ->
7 ->
8 ->
9 ->
10 - >
1- - >
1+ - >
2- - >
2+ - >
3- - >
3+ - >
4- - >
4+ - >
5 ->
6- - >
6+ - >
7- - >
7+ - >
8- - >
8+ - >
9- - >
9+ - >

18.
38.
68.
88.

0
0
0
0

( 1)
1. 0
1. 0
1. 0
1. 0
2. 0
2. 0
2. 0
2. 0
4. 0
4. 0
4. 0
4. 0
10. 0
20. 0
30. 0
40. 0
47. 0
52. 0
60. 0
70. 0
80. 0
90. 0
97. 0
7. 0
12. 0
17. 0
22. 0
27. 0
32. 0
37. 0
42. 0
50. 0
57. 0
62. 0
67. 0
72. 0
77. 0
82. 0
87. 0
92. 0

( mi
( mi
( mi
( mi

n/
n/
n/
n/

max :
max :
max :
max :

v ol l edi g
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :

12.
25.
50.
75.

5/
0/
0/
0/

25. 0)
50. 0)
75. 0)
100. 0)

0. 1/ 1. 0)
0. 1/ 1. 0)
0. 1/ 1. 0)
0. 1/ 1. 0)
1. 0/ 3. 0)
1. 0/ 3. 0)
1. 0/ 3. 0)
1. 0/ 3. 0)
3. 0/ 5. 0)
3. 0/ 5. 0)
3. 0/ 5. 0)
3. 0/ 5. 0)
5. 0/ 15. 0)
15. 0/ 25. 0)
25. 0/ 35. 0)
35. 0/ 45. 0)
45. 0/ 50. 0)
50. 0/ 55. 0)
55. 0/ 65. 0)
65. 0/ 75. 0)
75. 0/ 85. 0)
85. 0/ 95. 0)
95. 0/ 100. 0)
5. 0/ 100. 0)
10. 0/ 15. 0)
15. 0/ 20. 0)
20. 0/ 25. 0)
25. 0/ 30. 0)
30. 0/ 35. 0)
35. 0/ 40. 0)
40. 0/ 45. 0)
45. 0/ 55. 0)
55. 0/ 60. 0)
60. 0/ 65. 0)
65. 0/ 70. 0)
70. 0/ 75. 0)
75. 0/ 80. 0)
80. 0/ 85. 0)
85. 0/ 90. 0)
90. 0/ 95. 0)

04 Pr
1
x
+

e s e n t i e / Ab s e n t i e
- > 1. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
- > 1. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
- > 1. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)

05 Or
1
2
3
4
5
6
7
8
9

di nal e s c haal
- > 1. 0 ( mi n/ max :
- > 2. 0 ( mi n/ max :
- > 3. 0 ( mi n/ max :
- > 4. 0 ( mi n/ max :
- > 8. 0 ( mi n/ max :
- > 18. 0 ( mi n/ max :
- > 38. 0 ( mi n/ max :
- > 68. 0 ( mi n/ max :
- > 88. 0 ( mi n/ max :

06 Ba r k ma n ,
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0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
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r
+r
+p
+a
+b
1p
1a
1b
2m
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

1. 0
1. 0
1. 0
1. 0
2. 0
1. 0
2. 0
3. 0
4. 0
8. 0
18. 0
31. 0
43. 0
56. 0
68. 0
81. 0
93. 0

( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :

0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)

07 Do i n g
r
->
p ->
a ->
m ->
01 - >
02 - >
03 - >
04 - >
05 - >
06 - >
07 - >
08 - >
09 - >
10 - >

1. 0
2. 0
3. 0
4. 0
10. 0
20. 0
30. 0
40. 0
50. 0
60. 0
70. 0
80. 0
90. 0
97. 0

( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :

0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)

08 4 d e Bo s s t a t i s t i e k
1 - > 1. 0 ( mi n/ max :
2 - > 2. 0 ( mi n/ max :
3 - > 3. 0 ( mi n/ max :
4 - > 8. 0 ( mi n/ max :
5 - > 18. 0 ( mi n/ max :
6 - > 38. 0 ( mi n/ max :
7 - > 63. 0 ( mi n/ max :
8 - > 83. 0 ( mi n/ max :
9 - > 95. 0 ( mi n/ max :

0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)

09 L o n d o
r
->
p ->
a ->
m ->
1 ->
2 ->
3 ->
4 ->
5 ->
6 ->
7 ->
8 ->
9 ->
10 - >

0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)

( 2)
1. 0
2. 0
3. 0
4. 0
10. 0
20. 0
30. 0
40. 0
50. 0
60. 0
70. 0
80. 0
90. 0
97. 0

v er k or t
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :

10 Ba r k ma n ( o n g e p u b l . )
p1 - > 1. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
p2 - > 1. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
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p3
p4
a1
a2
a3
a4
b1
b2
b3
b4
2a
2b
3
4
5

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

1. 0
1. 0
2. 0
2. 0
2. 0
2. 0
3. 0
3. 0
4. 0
4. 0
8. 0
18. 0
38. 0
68. 0
88. 0

( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :

0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)

11 Ta n s l
d ->
cd - >
a ->
f
->
r
->
s ->
o ->
l f ->
l a ->
l d ->
->
ro ->
l o ->
of - >
fa ->
c ->
ad - >
ac - >
fd ->
fc ->
od - >
oc - >
oa - >

ey
60. 0
40. 0
15. 0
8. 0
1. 0
1. 0
3. 0
3. 0
9. 0
22. 0
0. 1
1. 0
1. 0
3. 0
9. 0
30. 0
22. 0
18. 0
12. 0
10. 0
6. 0
5. 0
4. 0

( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :

50. 0/ 100. 0)
50. 0/ 100. 0)
5. 0/ 50. 0)
5. 0/ 50. 0)
0. 1/ 5. 0)
0. 1/ 5. 0)
0. 1/ 5. 0)
0. 1/ 5. 0)
5. 0/ 50. 0)
5. 0/ 50. 0)
0. 0/ 0. 1)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)

12 L o n d o
r1 ->
r2 ->
r4 ->
p1 - >
p2 - >
p4 - >
a1 - >
a2 - >
a4 - >
m1 - >
m2 - >
m4 - >
10 - >
7 ->
12 - >
20 - >
30 - >
40 - >
50 - >
60 - >
70 - >
80 - >
90 - >

( d e c i ma a l )
1. 0 ( mi n/ max :
2. 0 ( mi n/ max :
4. 0 ( mi n/ max :
1. 0 ( mi n/ max :
2. 0 ( mi n/ max :
4. 0 ( mi n/ max :
1. 0 ( mi n/ max :
2. 0 ( mi n/ max :
4. 0 ( mi n/ max :
1. 0 ( mi n/ max :
2. 0 ( mi n/ max :
4. 0 ( mi n/ max :
10. 0 ( mi n/ max :
7. 0 ( mi n/ max :
12. 0 ( mi n/ max :
20. 0 ( mi n/ max :
30. 0 ( mi n/ max :
40. 0 ( mi n/ max :
50. 0 ( mi n/ max :
60. 0 ( mi n/ max :
70. 0 ( mi n/ max :
80. 0 ( mi n/ max :
90. 0 ( mi n/ max :
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0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
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97 - > 97. 0

( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)

13 Aa n t a l i
01 - > 10.
02 - > 20.
03 - > 30.
04 - > 40.
05 - > 50.
06 - > 60.
07 - > 70.
08 - > 80.
09 - > 90.
10 - > 99.

ndi v .
0 ( mi
0 ( mi
0 ( mi
0 ( mi
0 ( mi
0 ( mi
0 ( mi
0 ( mi
0 ( mi
0 ( mi

( SBB)
n/ max :
n/ max :
n/ max :
n/ max :
n/ max :
n/ max :
n/ max :
n/ max :
n/ max :
n/ max :

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)

14 Mo n i t
1 ->
2 ->
3 ->
4 ->
5 ->

or i
20.
40.
60.
80.
99.

ngs c haal
0 ( mi n/ max :
0 ( mi n/ max :
0 ( mi n/ max :
0 ( mi n/ max :
0 ( mi n/ max :

0.
0.
0.
0.
0.

0/
0/
0/
0/
0/

0.
0.
0.
0.
0.

0)
0)
0)
0)
0)

15 Do mi n
1 ->
2 ->
3 ->
4 ->
5 ->
6 ->
7 ->
8 ->
9 ->
10 - >

1. 0
2. 0
3. 0
7. 0
18. 0
30. 0
42. 0
63. 0
83. 0
95. 0

16 Hu l t 1 ->
2 ->
3 ->
4 ->
5 ->

Se r n a n d e r - Du Ri e t z
3. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
9. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
18. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
38. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
75. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)

17 Bo s
+ ->
1a - >
1p - >
1m - >
2- - >
2+ - >
3 ->

1. 0
1. 0
3. 0
4. 0
10. 0
20. 0
62. 0

( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :

18 Ta n s l
d1 - >
d2 - >
d3 - >
d4 - >
d5 - >
c1 - >
c2 - >
c3 - >
c4 - >
c5 - >
a1 - >
a2 - >
a3 - >
a4 - >

ey
44.
44.
44.
44.
44.
34.
34.
34.
34.
34.
24.
24.
24.
24.

us
( mi
( mi
( mi
( mi
( mi
( mi
( mi
( mi
( mi
( mi
( mi
( mi
( mi
( mi

Pl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :

n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/

max :
max :
max :
max :
max :
max :
max :
max :
max :
max :
max :
max :
max :
max :

0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)

0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
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Bijlagen
a5
f1
f2
f3
f4
f5
o1
o2
o3
o4
o5
r1
r2
r3
r4
r5
s1
s2
s3
s4
s5

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

24. 0
9. 0
9. 0
9. 0
9. 0
9. 0
3. 0
3. 0
3. 0
3. 0
3. 0
1. 0
1. 0
1. 0
1. 0
1. 0
1. 0
1. 0
1. 0
1. 0
1. 0

( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :

19 Sy n o p t i s c h e s c h a a l
1 - > 10. 0 ( mi n/ max :
2 - > 30. 0 ( mi n/ max :
3 - > 50. 0 ( mi n/ max :
4 - > 70. 0 ( mi n/ max :
5 - > 90. 0 ( mi n/ max :

0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0.
0.
0.
0.
0.

0/
0/
0/
0/
0/

0.
0.
0.
0.
0.

0)
0)
0)
0)
0)

20 RWS- MD s c h a a l
r
- > 1. 0 ( mi n/ max :
p - > 2. 0 ( mi n/ max :
a - > 3. 0 ( mi n/ max :
m - > 4. 0 ( mi n/ max :
2 - > 8. 0 ( mi n/ max :
3 - > 18. 0 ( mi n/ max :
4 - > 38. 0 ( mi n/ max :
5 - > 68. 0 ( mi n/ max :
6 - > 88. 0 ( mi n/ max :

0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)

21 Ma e s
1 ->
2 ->
3 ->
4 ->

s c haal
3. 0 ( mi n/ max :
18. 0 ( mi n/ max :
42. 0 ( mi n/ max :
82. 0 ( mi n/ max :

0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)

22 CABO01 - >
02 - >
03 - >
04 - >
05 - >
06 - >
07 - >
08 - >
09 - >
10 - >
11 - >

s c haal
1. 0 ( mi n/ max :
1. 0 ( mi n/ max :
1. 0 ( mi n/ max :
1. 0 ( mi n/ max :
3. 0 ( mi n/ max :
5. 0 ( mi n/ max :
10. 0 ( mi n/ max :
20. 0 ( mi n/ max :
40. 0 ( mi n/ max :
60. 0 ( mi n/ max :
80. 0 ( mi n/ max :

0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)

23 RWS- RI ZA s c h a a l
1 - > 3. 0 ( mi n/ max :
2 - > 8. 0 ( mi n/ max :
3 - > 13. 0 ( mi n/ max :
4 - > 20. 0 ( mi n/ max :

0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
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5
6
7

- > 38. 0
- > 63. 0
- > 88. 0

24 Aq . t
+ ->
1 ->
2m - >
2 ->
3 ->
4 ->
5 ->

( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)

er r ei nopn. s c haal
2. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
3. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
4. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
15. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
38. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
63. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
88. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)

25 So r t s p a t r o n e n
+ - > 0. 5 ( mi n/ max :
1a - > 2. 0 ( mi n/ max :
1b - > 4. 5 ( mi n/ max :
2a - > 9. 5 ( mi n/ max :
2b - > 19. 0 ( mi n/ max :
3 - > 38. 0 ( mi n/ max :
4 - > 68. 0 ( mi n/ max :
5 - > 88. 0 ( mi n/ max :
26 De
r
+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vr
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

i es
1. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
3. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
10. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
20. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
30. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
40. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
50. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
60. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
70. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
80. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
90. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
100. 0 ( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)

27 FL ORON- s c h a a l
0 - > 1. 0 ( mi n/
A - > 1. 0 ( mi n/
B - > 1. 0 ( mi n/
C - > 1. 0 ( mi n/
D - > 1. 0 ( mi n/
E - > 1. 0 ( mi n/
F - > 1. 0 ( mi n/
G - > 1. 0 ( mi n/
8 - > 1. 0 ( mi n/
9 - > 1. 0 ( mi n/
28 Di
1
2
3
4
5

max :
max :
max :
max :
max :
max :
max :
max :
max :
max :

j k gr as l and
- > 1. 0 ( mi n/ max :
- > 3. 0 ( mi n/ max :
- > 13. 0 ( mi n/ max :
- > 37. 0 ( mi n/ max :
- > 75. 0 ( mi n/ max :

29 Ta n s l
1 ->
2 ->
3 ->
4 ->
5 ->
6 ->
7 ->

0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)

e y - d e c i ma a l
1. 0 ( mi n/ max :
2. 0 ( mi n/ max :
3. 0 ( mi n/ max :
7. 0 ( mi n/ max :
18. 0 ( mi n/ max :
30. 0 ( mi n/ max :
42. 0 ( mi n/ max :

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)

0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
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Bijlagen
8
9

- > 63. 0
- > 83. 0

30 Ma e s 3 ->
5 ->
7 ->
9 ->
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Ta n s l
3. 0
18. 0
42. 0
82. 0

( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
( mi n/ max : 0. 0/ 0. 0)
ey
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :
( mi n/ max :

0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
0. 0/ 0. 0)
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Index
Ecologie soorten
70
Ecologische analyse
24
Ecosim
14
Eigen data en ecologische indicatiewaarden
Eigen data en verspreidingskaart
20
Eigen data in tabellen
20
Eigen vegetatieopnamen analyseren
18
Ellenberg
94
Evaluatie vegetatieopnamen
21
Expert niveau instellen
40
Export kaarteenheden naar Excel
100

Index
-AAfkortingen humus
105
Algemeen
14
Algemeen - introductie
14
Algemeen - plantengemeenschappen
46
Algemeen - soorten
68
Algemeen landschappen
58
Alterra
10
Analyse - kaart
104
Analyse eigen data
21, 22, 24
Analyse eigen vegetatiegegevens
18
Analyse PQ's
26
Associa
19, 97
Associa - identicatie m.b.v. SBB-typologie
Auteurs
9

-BBasisclassificatie instellen
41
Beginnen
8
Beginnend niveau instellen
40
Begrenzen doelgebied op een kaart
31
Beschrijving landschappen
59
Beschrijving Natura 2000-habitattypen
77
Beschrijving plantengemeenschappen
47
Beschrijving soorten
69
Bodem landschappen
61

-CCo-existentie soorten
Contact
11

72

Databeheer persoonlijke database

16

-EEcologie plantengemeenschappen
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20

-FF1
90
Foto's landschappen
65
Foto's plantengemeenschappen
Foto's soorten
73
Fysiografie landschappen
60
82

55

-GGebruikersniveau instellen
40
Gegevens zoeken in de Landelijke Vegetatie Databank
31
Gevorderd niveau instellen
40

-HHabitattypen Natura 2000
76
Handleiding (pdf)
90
Help
90
Hoofdvenster
8
Hulp
11
Humus afkortingen
105
Humus landschappen
64

-I-

-D-
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Identificatie eigen vegetatieopnamen
19
Identificeren eigen vegetatieopnamen
19
Indeling landschappen
58
Indeling Natura 2000-habitattypen
76
Indeling plantengemeenschappen
47
Indeling soorten
68
Index Natuur en Landschap
86
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Index NL
86
IndexNL
86
Indica
26
Indicatiegetallen
94, 96
Indicatieparameters
94, 96
Indicatiewaarden
94, 96
Informatielagen tonen/verbergen
42
Instellen basisclassificatie
41
Instellen gebruikersniveau
40
Instellen Nederlandse namen
41
Instellen persoonlijke vegetatiedatabase
Instellen taal
41
Instellen wetenschappelijke namen
41
Instelling proxy
42
Instructievideo's
90
Internetlinks
90
Introductie - algemeen
14
Invoer eigen vegetatieopnamen
16
Inzoomen op kaarten
100

Landschappen - vegetatiecomplex
65
Landschappen - verspreiding
60
Landschappen tonen uit de Landelijke Vegetatie
Databank
32
Levensvormen
54
Licht
94
Literatuur
92
Literatuur plantengemeenschappen
55
Literatuurlijst (volledig)
37
41

Maaien
94
Medewerkers
9
Mogelijkheden SynBioSys

8

-NNaamgeving instellen
41
Natura 2000-habitattypen
76
Natura 2000-habitattypen - indeling
76
Natura 2000-habitattypen - beschrijving
77
Natura 2000-habitattypen - verspreiding
78
Natuurdoeltypen
88
Nederlandse namen instellen
41
Niveau gebruiker instellen
40

-KKaartanalyse
104
Kaarteenheden inkleuren
100
Kaarteenheden selecteren
100
Kaarten kopieren naar klembord
100
Kaartfuncties
100
Karakteristieken landschappen
60
KIWA indicator
26

-OOntwikkelingsreeksen
94
Opnamen - evaluatie
21

-LLabels toevoegen/verwijderen in kaarten
Laguage
41
Landelijke Vegetatie Databank
11
Landelijke Vegetatie Databank bevragen
Landschappen - algemeen
58
Landschappen - beschrijving
59
Landschappen - bodem
61
Landschappen - foto's
65
Landschappen - fysiografie
60
Landschappen - humus
64
Landschappen - indeling
58
Landschappen - karakteristieken
60
Landschappen - tabellen
60
Landschappen - teksten
59

-M-

100

31

-PPersoonlijke vegetatie database instellen
41
Plantengemeenschappen - algemeen
46
Plantengemeenschappen - beschrijving
47
Plantengemeenschappen - ecologie
52
Plantengemeenschappen - foto's
55
Plantengemeenschappen - indeling
47
Plantengemeenschappen - literatuur
55
Plantengemeenschappen - successie
51
Plantengemeenschappen - tabellen
48
Plantengemeenschappen - teksten
47
Plantengemeenschappen - verspreiding
49
Plantengemeenschappen - vingerafdruk
51
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Index
Plantengemeenschappen tonen uit de Landelijke
Vegetatie Databank
32
PQ-analyse
26
Proxyinstelling
42

-RRaster aan kaart toevoegen
100
Referentie
9
Refereren
9
Registratie
90
Relatie plantengemeenschappen met andere
indelingen
39

-SSBB-typologie - identicatie met Associa
82
SBB-vegetatietypen - tabel
83
Selectie kaarteenheden ongedaan maken
100
Selectie plantengemeenschappen a.d.v. ecologische
parameters
36
Selectie soorten a.d.v. ecologische parameters
36
Set language
41
Sociologie soorten
71
Sociologische analyse
22
Soorten - algemeen
68
Soorten - beschrijving
69
Soorten - co-existentie
72
Soorten - ecologie
70
Soorten - foto's
73
Soorten - indeling
68
Soorten - sociologie
71
Soorten - teksten
69
Soorten - trouwgraad
99
soorten - verspreiding
69
Soorten tonen uit de Landelijke Vegetatie Databank
32
Start
14
Startvenster
8
Successie plantengemeenschappen
51
Syntaxonomische identificatie
97

-TTaal instellen
41
Tabel SBB-vegetatietypen
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Tabellen landschappen
60
Tabellen plantengemeenschappen
48
Teksten landschappen
59
Teksten plantengemeenschappen
47
Teksten soorten
69
Temperatuur
94
Toepassingen
104
Tonen landschappen uit de Landelijke Vegetatie
Databank
32
Tonen plantengemeenschappen uit de Landelijke
Vegetatie Databank
32
Tonen relatie plantengemeenschappen met andere
indelingen
39
Tonen soorten uit de Landelijke Vegetatie Databank
32
Tonen vegetatieopnamen uit de Landelijke Vegetatie
Databank
32
Tonen/verbergen informatielagen
42
Trouwgraad van soorten
99
Turboveg database
18, 19, 20, 21, 22, 24

-UUitwisselen vegetatieopnamen

16

-VVegetatiecomplex landschappen
65
Vegetatiekundige identificatie
19
Vegetatieopnamen
11
Vegetatieopnamen - evaluatie
21
Vegetatieopnamen invoeren
16
Vegetatieopnamen tonen uit de Landelijke Vegetatie
Databank
32
Vegetatieopnamen uitiwisselen
16
Vergelijken eigen data met referentie
20
Verspreiding landschappen
60
Verspreiding Natura 2000-habitattypen
78
Verspreiding plantengemeenschappen
49
Verspreiding soorten
69
Verspreidingsatlas
35
Video's voor instructie
90
Vingerafdruk plantengemeenschappen
51
Vocht
94
Voedselrijkdom
94
Volledige weergave kaarten
100
Voorbeelden
104
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Wageningen UR
10
Wamelink
96
Wat biedt SynBioSys
8
Wegen naar Natuurdoeltypen
94
Wetenschappelijke namen instellen
41
WUR
10

-ZZout
94
Zuurgraad
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