
Bijlage 13: Koppeling tussen Natura2000-habitattypen en EHS-
beheertypen 
 

H-code Habitattype Bt-nr. Beheertype Afbakening 

H1110_A Permanent overstroomde zandbanken 
(getijdengebied) 

01.01 Zee en wad Meestal een combinatie van H1110 en H1140 

H1110_B Permanent overstroomde zandbanken 
(Noordzee-kustzone) 

01.01 Zee en wad Meestal een combinatie van H1110 en H1140 

H1130 Estuaria 01.01 Zee en wad Alleen in de gebieden waar het habitattype is 
toegekend 

H1140_A Slik- en zandplaten (getijdengebied) 01.01 Zee en wad Meestal een combinatie van H1110 en H1140 

H1140_B Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone) 01.01 Zee en wad Meestal een combinatie van H1110 en H1140 

H1160 Grote baaien 01.01 Zee en wad Alleen in de gebieden waar het habitattype is 
toegekend 

H1310_A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 01.02 Duin- en kwelderlandschap  

H1310_A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 09.01 Schor of kwelder  

H1310_B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 01.02 Duin- en kwelderlandschap Op zandplaten in of bij duingebieden, slufters of 
overgangen op hoge kwelder 

H1310_B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 09.01 Schor of kwelder Het habitattype komt voor op overgangen naar lage 
duintjes of slufters. 

H1320 Slijkgrasvelden 01.02 Duin- en kwelderlandschap  

H1320 Slijkgrasvelden 09.01 Schor of kwelder  

H1330_A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 01.02 Duin- en kwelderlandschap  

H1330_A Schorren en zilte graslanden, buitendijks 09.01 Schor of kwelder niet bedijkte deel 

H1330_B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 12.04 Zilt - en overstromingsgrasland Bedijkt gebieden en onder invloed van brak 
grondwater (fossiel of toestromend) 

H2110 Embryonale duinen 01.02 Duin- en kwelderlandschap  

H2110 Embryonale duinen 08.01 Strand en embryonaal duin  

H2120 Witte duinen 01.02 Duin- en kwelderlandschap  

H2120 Witte duinen 08.02 Open duin  

H2130_A Grijze duinen (kalkrijk) 01.02 Duin- en kwelderlandschap  

H2130_A Grijze duinen (kalkrijk) 08.02 Open duin  

H2130_B Grijze duinen (kalkarm) 01.02 Duin- en kwelderlandschap  

H2130_B Grijze duinen (kalkarm) 08.02 Open duin  

H2130_C Grijze duinen (heischraal) 01.02 Duin- en kwelderlandschap  

H2130_C Grijze duinen (heischraal) 08.02 Open duin  

H2140_A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 01.02 Duin- en kwelderlandschap  

H2140_A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 08.03 Vochtige duinvallei In zure valleien en in combinatie met het habitatype 
Vochtige duinvalleien, (ontkalkt). 

H2140_A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 08.04 Duinheide Vaak in combinatie met Duinheiden met kraaihei 
(droog) 

H2140_B Duinheiden met kraaihei (droog) 01.02 Duin- en kwelderlandschap  

H2140_B Duinheiden met kraaihei (droog) 08.04 Duinheide  

H2150 Duinheide met struikhei 01.02 Duin- en kwelderlandschap  

H2150 Duinheiden met struikhei 08.04 Duinheide Dominantie van Struikhei 

H2160 Duindoornstruwelen 01.02 Duin- en kwelderlandschap  

H2160 Duindoornstruwelen 08.02 Open duin Zie ook Duinbossen. Als deze struwelen in het 
beheertype Open duin liggen is een boomlaag vrijwel 
afwezig. 

H2160 Duindoornstruwelen 15.01 Duinbos Struwelen horen functoneel bij het bos De 
Duindoorstruwelen in de overgangen van bos naar 
open duin en op open plekken in het bos worden 
echter niet tot het habitattype Duinbossen 
gerekend. 

H2170 Kruipwilgstruwelen 01.02 Duin- en kwelderlandschap  

H2170 Kruipwilgstruwelen 08.02 Open duin mits vochtig 

H2170 Kruipwilgstruwelen 08.03 Vochtige duinvallei  

H2180_A Duinbossen (droog) 01.02 Duin- en kwelderlandschap  



H2180_A Duinbossen (droog) 15.01 Duinbos  

H2180_B Duinbossen (vochtig) 01.02 Duin- en kwelderlandschap  

H2180_B Duinbossen (vochtig) 15.01 Duinbos  

H2180_C Duinbossen (binnenduinrand) 01.02 Duin- en kwelderlandschap  

H2180_C Duinbossen (binnenduinrand) 15.01 Duinbos  

H2190_A Vochtige duinvalleien (open water) 01.02 Duin- en kwelderlandschap  

H2190_A Vochtige duinvalleien (open water) 04.02 Zoete plas Voedselrijk en zoet water meestal diepe plassen. 

H2190_A Vochtige duinvalleien (open water) 08.03 Vochtige duinvallei Voedselarm of brak, meestal ondiep. Ook 
kranswierbegroeiingen in duinvalleien worden tot dit 
habitattype gerekend 

H2190_B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 01.02 Duin- en kwelderlandschap  

H2190_B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 08.03 Vochtige duinvallei  

H2190_C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 01.02 Duin- en kwelderlandschap  

H2190_C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 08.03 Vochtige duinvallei  

H2190_D Vochtige duinvalleien (hoge 
moerasplanten) 

01.02 Duin- en kwelderlandschap  

H2190_D Vochtige duinvalleien (hoge 
moerasplanten) 

08.03 Vochtige duinvallei  

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 01.04 Zand- en kalklandschap  

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 07.01 Droge heide Vaak op stuwwallen of in stuifzandgebieden 

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 01.04 Zand- en kalklandschap  

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 07.01 Droge heide N.B. Kraaiheibegroeiingen onder Grove den vallen 
onder het beheertype Eiken-, Dennen en 
Beukenbossen en behoren niet tot het habitattype. 

H2330 Zandverstuivingen 01.04 Zand- en kalklandschap  

H2330 Zandverstuivingen 07.02 Zandverstuiving N.B. Kleine zandverstuivingen kunnen ook in het 
beheertype Droge heide liggen. 

H3110 Zeer zwakgebufferde vennen 01.04 Zand- en kalklandschap  

H3110 Zeer zwakgebufferde vennen 06.05 Zwakgebufferd ven  

H3130 Zwakgebufferde vennen 01.04 Zand- en kalklandschap  

H3130 Zwakgebufferde vennen 06.05 Zwakgebufferd ven N.B. In laagten van stuifzanden of heiden kunnen 
een enkele keer vegetaties voorkomen die horen tot 
H3130 Zwakgebufferde vennen. 

H3140 Kranswierwateren 01.03 Rivier- en moeraslandschap  

H3140 Kranswierwateren 04.01 Kranswierwater Het gaat om heldere wateren met een, vaak dichte, 
ondergedoken vegetatie van kranswier. N.B. 
Kranswierwateren in duingebieden vallen onder het 
habitattype Vochtige duinvalleien, open water. 
Kranswiervegetaties in voedselrijk water, met 
fonteinkruiden en/of kroos behoren tot het 
beheertype Zoete plas.   

H3140 Kranswierwateren 04.03 Brak water Bij uitzondering komen in brak water kranswieren 
voor. Meestal gaat het bij Brak water om 
voedselrijke wateren. N.B. Kranswierwateren in 
duingebieden vallen onder Vochtige duinvalleien, 
open water. 

H3150 Meren met krabbenscheer en 
fonteinkruiden 

01.03 Rivier- en moeraslandschap  

H3150 Meren met krabbenscheer en 
fonteinkruiden 

02.01 Rivier Niet in stromend water, maar plassen,  wielen, 
nevengeulen, strangen etc liggend in de 
uiterwaarden.  Zeer vaak vegetaties van grootbladige 
fonteinkruiden al of niet met waterplanten met 
drijfbladen. (Doorgroeid fonteinkruid, Gegolfd 
fonteinkruid, Glanzig fonteinkruid of Langstengelig 
fonteinkruid) 

H3150 Meren met krabbenscheer en 
fonteinkruiden 

04.02 Zoete plas Naast vegetaties met Krabbenscheer en Groot 
blaasjeskruid gaat het om begroeiingen met  
Doorgroeid fonteinkruid, Gegolfd fonteinkruid, 
Glanzig fonteinkruid of Langstengelig fonteinkruid. 



H3150 Meren met krabbenscheer en 
fonteinkruiden 

04.04 Afgesloten zeearm In luwe delen langs de randen of ondergedoken in 
helder water komen grootbladige 
fonteinkruidbegroeiingen voor. (Doorgroeid 
fonteinkruid, Gegolfd fonteinkruid, Glanzig 
fonteinkruid of Langstengelig fonteinkruid) 

H3160 Zure vennen 01.04 Zand- en kalklandschap  

H3160 Zure vennen 06.06 Zuur ven of hoogveenven  

H3260_A Beken en rivieren met waterplanten 
(waterranonkels) 

01.04 Zand- en kalklandschap  

H3260_A Beken en rivieren met waterplanten 
(waterranonkels) 

03.01 Beek en Bron Stromend water met een soort uit de soortgroepen 
Waterranonkel of Sterrekroos of de soorten 
Waterviolier en Teer vederkruid.  

H3260_B Beken en rivieren met waterplanten (grote 
fonteinkruiden) 

01.03 Rivier- en moeraslandschap  

H3260_B Beken en rivieren met waterplanten (grote 
fonteinkruiden) 

02.01 Rivier Stromend water met vegetaties van 
Rivierfonteinkruid, Doorgroeid fonteinkruid of 
Vlottende waterranonkel 

H3270 Slikkige rivieroevers 01.03 Rivier- en moeraslandschap  

H3270 Slikkige rivieroevers 02.01 Rivier Pioniervegetaties langs oevers van nevengeulen en 
rivieren. 

H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 01.04 Zand- en kalklandschap Op zandgronden. N.B. vochtige heiden op een 
hoogveenafzetting worden tot Aangetast hoogveen 
gerekend. 

H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 06.04 Vochtige heide Op zandgronden. N.B. vochtige heiden op een 
hoogveenafzetting worden tot Aangetast hoogveen 
gerekend. 

H4010_B Vochtige heiden (laagveengebied) 01.03 Rivier- en moeraslandschap Niet in de vorm van een oud en zuur beheerd 
(tril)veen, maar als een eerste aanzet van hoogveen. 

H4010_B Vochtige heiden (laagveengebied) 06.01 Veenmosrietland en moerasheide  

H4030 Droge heiden 01.04 Zand- en kalklandschap  

H4030 Droge heiden 07.01 Droge heide Op zandgronden. N.B. droge heiden op een 
hoogveenafzetting worden tot Aangetast hoogveen 
gerekend. 

H5130 Jeneverbesstruwelen 01.04 Zand- en kalklandschap  

H5130 Jeneverbesstruwelen 07.01 Droge heide N.B.: Losse struiken vallen niet onder het 
habitattype. 

H5130 Jeneverbesstruwelen 11.01 Droog schraalgrasland Bij uitzondering. N.B.: Losse struiken vallen niet 
onder het habitattype. 

H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem 01.04 Zand- en kalklandschap  

H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem 11.01 Droog schraalgrasland Zeer kleine elementen op plaatsen waar rotsen 
dagzomen 

H6120 Stroomdalgraslanden 01.03 Rivier- en moeraslandschap  

H6120 Stroomdalgraslanden 01.04 Zand- en kalklandschap  

H6120 Stroomdalgraslanden 11.01 Droog schraalgrasland Oeverwallen en andere zandige bodems onder 
invloed van beek of rivier 

H6120 Stroomdalgraslanden 12.01 Bloemdijk Bij uitzondering. Vaak op zandige delen van oude 
dijken. 

H6130 Zinkweiden 11.01 Droog schraalgrasland Met zinkviooltje, Zinkboerenkers en Zinkschapengras 

H6210 Kalkgraslanden 01.04 Zand- en kalklandschap  

H6210 Kalkgraslanden 11.01 Droog schraalgrasland Op kalkhoudende bodem. N.B. inclusief zomen en 
struwelen van kalkhoudende bodems 

H6230 Heischrale graslanden 01.04 Zand- en kalklandschap  

H6230 Heischrale graslanden 06.04 Vochtige heide Bij uitzondering, bijvoorbeeld op wat rijkere lemige 
afzettingen, of in slenken naar een beekdal. N.B. 
Heischrale graslanden op hoogveen worden tot 
Vochtig schraalland gerekend. 



H6230 Heischrale graslanden 10.01 Nat schraalland Op zandige, venige of moerige bodems, vaak in 
combinatie met Blauwgrasland.  N.B. Heischrale 
graslanden op hoogveen worden tot Vochtig 
schraalland gerekend. 

H6230 Heischrale graslanden 11.01 Droog schraalgrasland Op zandige bodems of uitgeloogde lemen 

H6410 Blauwgraslanden 10.01 Nat schraalland N.B. ook in binnenduinrand. Soortenrijke vormen 
van Veldrushooiland kunnen soms tot het 
habitattype Blauwgrasland gerekend worden. 

H6430_A Ruigten en zomen (moerasspirea) 01.03 Rivier- en moeraslandschap Vaak in matige vorm met Moerasspirea, Grote 
valeriaan en soms Poelruit. Indicatoren voor een 
goede vorm zijn o.a.:Moeraswolfsmelk, Lange 
ereprijs, Hertsmunt, Moeraslathyrus of  Kievitsbloem 

H6430_A Ruigten en zomen (moerasspirea) 01.04 Zand- en kalklandschap Vaak in matige vorm met Moerasspirea, Grote 
valeriaan en soms Poelruit. Indicatoren voor een 
goede vorm zijn o.a.:Moeraswolfsmelk, Lange 
ereprijs, Hertsmunt, Moeraslathyrus of  Kievitsbloem 

H6430_A Ruigten en zomen (moerasspirea) 05.01 Moeras Vaak in matige vorm met Moerasspirea, Grote 
valeriaan en soms Poelruit. Indicatoren voor een 
goede vorm zijn o.a.:Moeraswolfsmelk, Lange 
ereprijs, Hertsmunt, Moeraslathyrus of  
Kievitsbloem. N.B. Ruige vormen van 
Dotterbloemhooiland vallen niet onder dit 
habitattype. Dergelijke graslanden horen meestal bij 
het beheertype Vochtig hooiland. 

H6430_A Ruigten en zomen (moerasspirea) 12.06 Ruigteveld Vaak in matige vorm met Moerasspirea, Grote 
valeriaan en soms Poelruit. Indicatoren voor een 
goede vorm zijn o.a.:Moeraswolfsmelk, Lange 
ereprijs, Hertsmunt, Moeraslathyrus of  
Kievitsbloem. N.B. Ruige vormen van 
Dotterbloemhooiland vallen niet onder dit 
habitattype. Dergelijke graslanden horen meestal bij 
het beheertype Vochtig hooiland. 

H6430_B Ruigten enzomen (harig wilgenroosje) 01.03 Rivier- en moeraslandschap Vaak in matige vorm met Harig wilgenroosje en ten 
minste Moerasmelkdistel (eis uit profiel Habitatype). 
Indicatoren voor een goede vorm zijn o.a.:Heemst , 
Echt lepelblad, Dodemansvingers, Zilt torkruid, 
Selderij, Rivierkruiskruid en 
zoetwatergetijdensoorten zoals Spindotterbloem en 
Zomerklokje.  

H6430_B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 05.01 Moeras Vaak in matige vorm met Harig wilgenroosje en ten 
minste Moerasmelkdistel (eis uit profiel Habitatype). 
Indicatoren voor een goede vorm zijn o.a.:Heemst , 
Echt lepelblad, Dodemansvingers, Zilt torkruid, 
Selderij, Rivierkruiskruid en 
zoetwatergetijdensoorten zoals Spindotterbloem en 
Zomerklokje.  

H6430_B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 12.06 Ruigteveld Vaak in matige vorm met Harig wilgenroosje en ten 
minste Moerasmelkdistel (eis voor een matige 
vorm). Indicatoren voor een goede vorm zijn 
o.a.:Heemst , Echt lepelblad, Dodemansvingers, Zilt 
torkruid, Selderij, Rivierkruiskruid en 
zoetwatergetijdensoorten zoals Spindotterbloem en 
Zomerklokje.  

H6430_B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 14.02 Hoog- en laagveenbos Vaak in matige vorm met Harig wilgenroosje en ten 
minste Moerasmelkdistel (eis voor een matige 
vorm). Indicatoren voor een goede vorm zijn 
o.a.:Heemst , Echt lepelblad, Dodemansvingers, Zilt 
torkruid, Selderij, Rivierkruiskruid en 
zoetwatergetijdensoorten zoals Spindotterbloem en 
Zomerklokje.  

H6430_C Ruigten en zomen (droge bosranden) 01.02 Duin- en kwelderlandschap Vaak in matige vorm in de vorm van vegetaties van 
het verbond Look zonder look. Indicatoren voor een 
goede vorm zijn o.a.: Besanjelier, Fijne kervel, Kleine 
kaardebol, Knolribzaad, Kruisbladwalstro, Stijve 
steenraket, Torenkruid en Welriekende agrimonie. 



H6430_C Ruigten en zomen (droge bosranden) 01.03 Rivier- en moeraslandschap Vaak in matige vorm in de vorm van vegetaties van 
het verbond Look zonder look. Indicatoren voor een 
goede vorm zijn o.a.: Besanjelier, Fijne kervel, Kleine 
kaardebol, Knolribzaad, Kruisbladwalstro, Stijve 
steenraket, Torenkruid en Welriekende agrimonie. 

H6430_C Ruigten en zomen (droge bosranden) 01.04 Zand- en kalklandschap Vaak in matige vorm in de vorm van vegetaties van 
het verbond Look zonder look. Indicatoren voor een 
goede vorm zijn o.a.: Besanjelier, Fijne kervel, Kleine 
kaardebol, Knolribzaad, Kruisbladwalstro, Stijve 
steenraket, Torenkruid en Welriekende agrimonie. 

H6430_C Ruigten en zomen (droge bosranden) 14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos Vaak in matige vorm in de vorm van vegetaties van 
het verbond Look zonder look. Indicatoren voor een 
goede vorm zijn o.a.: Besanjelier, Fijne kervel, Kleine 
kaardebol, Knolribzaad, Kruisbladwalstro, Stijve 
steenraket, Torenkruid en Welriekende agrimonie. 

H6430_C Ruigten en zomen (droge bosranden) 14.03 Haagbeuken- en essenbos Vaak in matige vorm in de vorm van vegetaties van 
het verbond Look zonder look. Indicatoren voor een 
goede vorm zijn o.a.: Besanjelier, Fijne kervel, Kleine 
kaardebol, Knolribzaad, Kruisbladwalstro, Stijve 
steenraket, Torenkruid en Welriekende agrimonie. 

H6430_C Ruigten en zomen (droge bosranden) 15.01 Duinbos Vaak in matige vorm in de vorm van vegetaties van 
het verbond Look zonder look. Indicatoren voor een 
goede vorm zijn o.a.: Besanjelier, Fijne kervel, Kleine 
kaardebol, Knolribzaad, Kruisbladwalstro, Stijve 
steenraket, Torenkruid en Welriekende agrimonie. 

H6430_C Ruigten en zomen (droge bosranden) 16.02 Vochtig bos met productie Vaak in matige vorm in de vorm van vegetaties van 
het verbond Look zonder look. Indicatoren voor een 
goede vorm zijn o.a.: Besanjelier, Fijne kervel, Kleine 
kaardebol, Knolribzaad, Kruisbladwalstro, Stijve 
steenraket, Torenkruid en Welriekende agrimonie. 

H6430_C Ruigten en zomen (droge bosranden) 17.01 Vochtig hakhout en middenbos Vaak in matige vorm in de vorm van vegetaties van 
het verbond Look zonder look. Indicatoren voor een 
goede vorm zijn o.a.: Besanjelier, Fijne kervel, Kleine 
kaardebol, Knolribzaad, Kruisbladwalstro, Stijve 
steenraket, Torenkruid en Welriekende agrimonie. 

H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
(glanshaver) 

12.01 Bloemdijk  

H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
(glanshaver) 

12.03 Glanshaverhooiland  

H6510_B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
(grote vossenstaart) 

10.02 Vochtig hooiland Natte graslanden langs beek of rivier. N.B. ook 
traditionele vloeiweiden (m.n in de Kempen) kunnen 
onder dit type vallen.  

H7110_A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 01.04 Zand- en kalklandschap  

H7110_A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 06.03 Hoogveen Hoogveenafzetting en acrothelm aanwezig. 

H7110_B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 01.04 Zand- en kalklandschap Niet in een hoogveenlandschap, vaak in vennen of 
slenken van een heidelandschap. Wel 
omstandigheden die ten minste lijken op een 
acrothelm. 

H7110_B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 06.03 Hoogveen Niet in een hoogveenlandschap, vaak in vennen of 
slenken van een heidelandschap. Wel 
omstandigheden die ten minste lijken op een 
acrothelm. 

H7110_B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 06.06 Zuur ven of hoogveenven Niet in een hoogveenlandschap, vaak in vennen of 
slenken van een heidelandschap. Wel 
omstandigheden die ten minste lijken op een 
acrothelm. 

H7120 Herstellende hoogvenen 01.04 Zand- en kalklandschap Hoogveenafzetting aanwezig. 

H7120 Herstellende hoogvenen 06.03 Hoogveen Hoogveenafzetting aanwezig. 

H7120 Herstellende hoogvenen. 14.02 Hoog- en laagveenbos Hoogveenafzetting aanwezig.  Bij uitzondering zijn 
veenmosrijke berkenbroeken onderdeel van het 
habitattype Actieve hoogvenen, 
(hoogveenlandschap). 



H7140_A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 01.03 Rivier- en moeraslandschap  

H7140_A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 01.04 Zand- en kalklandschap  

H7140_A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 06.02 Trilveen Drijvende kraggen op (matig) voedselarm water. 

H7140_A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 10.01 Nat schraalland Op pleistocene zandgronden moet het gaan om een 
kwelgebied, in laagveengebieden om een drijvende 
kragge. In beekdalen vaak in mozaiek met 
dotterbloemhooilanden (iets droger) en grote 
zeggevegetaties (overstroomd met beekwater) 

H7140_B Overgangs- en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 

01.03 Rivier- en moeraslandschap Niet in de vorm van een oud en zuur beheerd 
rietland, maar als een overgang naar hoogveen. 

H7140_B Overgangs- en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 

06.01 Veenmosrietland en moerasheide Open rietlanden met een veenmosdek. Soorten die 
goede kwaliteit van het habitattype indiceren zijn 
o.a.: Glanzend veenmos, Elzenmos, Veenmosorchis, 
Groenknolorchis. 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 01.04 Zand- en kalklandschap In zeer natte laagten waar regenwater lang 
stagneert. N,.B. niet op hoogveenafzetting want dan 
onderdeel van Actief hoogveen. 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 06.04 Vochtige heide In zeer natte laagten waar regenwater lang 
stagneert, of tijdelijk op geplagde delen. N,.B. niet op 
hoogveenafzetting want dan onderdeel van Actief 
hoogveen. 

H7210 Galigaanmoerassen 01.03 Rivier- en moeraslandschap  

H7210 Galigaanmoerassen 05.01 Moeras N.B. Bij uitzondering komen in Gemaaid rietland, of 
in Nat schraalland toch Galigaanmoerassen voor. 
Galigaan moerassen in mozaiek met Actieve 
hoogvenen, (hoogveenlandschap) behoren tot  dat 
habitattype. 

H7220 Kalktufbronnen 14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos N.B. Kan theoretisch ook bij bron en beek 
voorkomen 

H7230 Kalkmoerassen 01.04 Zand- en kalklandschap  

H7230 Kalkmoerassen 10.01 Nat schraalland N.B. Er moeten indicatoren voor kalkmoeras 
aanwezig zijn. Zie profieldocument. 

H9110 Veldbies-beukenbossen 01.04 Zand- en kalklandschap  

H9110 Veldbies-beukenbossen 15.02 Dennen-, Eiken- en Beukenbos Veldbies beukenbos op vuursteeneluvium in Zuid-
Limburg. 

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 01.04 Zand- en kalklandschap  

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 15.02 Dennen-, Eiken- en Beukenbos Eiken-Beukenbossen lemig zand en op een 
bosgroeiplaats ouder dan 1850 of op een daaraan 
grenzende minimaal honderdjarige bosopstand  

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 16.01 Droog bos met productie Bij uitzondering: \Eiken-Beukenbossen lemig zand en 
op een bosgroeiplaats ouder dan 1850 of op een 
daaraan grenzende minimaal honderdjarige 
bosopstand  

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 17.02 Droog hakhout Bij uitzondering: Hakhout vorm van Eiken-
Beukenbossen op lemig zand en op een 
bosgroeiplaats ouder dan 1850 of op een daaraan 
grenzende minimaal honderdjarige bosopstand  

H9160_A Eiken-haagbeukenbossen (hogere 
zandgronden) 

01.04 Zand- en kalklandschap  

H9160_A Eiken-haagbeukenbossen (hogere 
zandgronden) 

14.03 Haagbeuken- en essenbos Bossen met Haagbeuk, Es en Eik op kleiige of lemige 
afzettingen in de zandgebieden. N.B. Bij uitzondering 
kunnen vegetaties van Vochtige alluviale bossen, als 
ze in kleinschalig mozaiek met Eikenhaagbeuken bos 
voorkomen, gerekend worden tot Haagbeuken- en 
essenbos. Zie profiel van Eiken-haagbeukenbossen. 

H9160_A Eiken-haagbeukenbossen (hogere 
zandgronden) 

16.02 Vochtig bos met productie Bij uitzondering. Bossen met Haagbeuk, Es en Eik op 
kleiige of lemige afzettingen in de zandgebieden. 
N.B. Bij uitzondering kunnen vegetaties van Vochtige 
alluviale bossen, als ze in kleinschalig mozaiek met 
Eikenhaagbeuken bos voorkomen, gerekend worden 
tot Haagbeuken- en essenbos. Zie profiel van Eiken-
haagbeukenbossen. 



H9160_A Eiken-haagbeukenbossen (hogere 
zandgronden) 

17.01 Vochtig hakhout en middenbos Bossen met Haagbeuk, Es en Eik op kleiige of lemige 
afzettingen in de zandgebieden. N.B. Bij uitzondering 
kunnen vegetaties van Vochtige alluviale bossen, als 
ze in kleinschalig mozaiek met Eikenhaagbeuken bos 
voorkomen, gerekend worden tot Haagbeuken- en 
essenbos. Zie profiel van Eiken-haagbeukenbossen. 

H9160_B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) 01.04 Zand- en kalklandschap  

H9160_B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) 14.03 Haagbeuken- en essenbos Bossen met Haagbeuk, Es en Eik op kalkhoudende 
afzettingen in de fysisch geografische regio 
Heuvelland. 

H9160_B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) 16.02 Vochtig bos met productie Bij uitzondering. Bossen met Haagbeuk, Es en Eik op 
kalkhoudende afzettingen in de fysisch geografische 
regio Heuvelland. 

H9160_B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) 17.01 Vochtig hakhout en middenbos Bossen met Haagbeuk, Es en Eik op kalkhoudende 
afzettingen in de fysisch geografische regio 
Heuvelland. 

H9190 Oude eikenbossen 01.04 Zand- en kalklandschap  

H9190 Oude eikenbossen 15.02 Dennen-, Eiken- en Beukenbos Open Eikenbossen op zeer arm zand en op een 
bosgroeiplaats ouder dan 1850 of op een daaraan 
grenzende minimaal honderdjarige bosopstand  

H91D0 Hoogveenbossen 01.03 Rivier- en moeraslandschap N.B. alleen buiten hoogveenafzettingen. Op een 
hoogveenafzetting is het Hoogveenbos onderdeel 
van Actief- of herstellend hoogveen. Berk is 
dominante boomsoort. Elzen-Berkenbossen alleen in 
combiatie met Berkenbossen en veenmosrijk. 

H91D0 Hoogveenbossen 01.04 Zand- en kalklandschap N.B. alleen buiten hoogveenafzettingen. Op een 
hoogveenafzetting is het Hoogveenbos onderdeel 
van Actief- of herstellend hoogveen. Berk is 
dominante boomsoort. Elzen-Berkenbossen alleen in 
combiatie met Berkenbossen en veenmosrijk. 

H91D0 Hoogveenbossen 06.03 Hoogveen In de vorm van Berkenbossen op een 
hoogveenafzetting. Elzen-Berkenbossen alleen in 
combinatie met Berkenbossen en veenmosrijk. 

H91D0 Hoogveenbossen 14.02 Hoog- en laagveenbos N.B. alleen buiten hoogveenafzettingen. Op een 
hoogveenafzetting is het Hoogveenbos onderdeel 
van Actief- of herstellend hoogveen. Berk is 
dominante boomsoort. Elzen-Berkenbossen alleen in 
combinatie met Berkenbossen en veenmosrijk. 

H91E0_A Vochtige alluviale bossen 
(zachthoutooibossen) 

01.03 Rivier- en moeraslandschap  

H91E0_A Vochtige alluviale bossen 
(zachthoutooibossen) 

14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos Wilgenbossen, of Bossen met Zwarte populier. 
Onder invloed van de waterhuishouding van het 
riviersysteem, of op een recente rivierafzetting. 

H91E0_B Vochtige alluviale bossen (essen-
iepenbossen) 

01.03 Rivier- en moeraslandschap  

H91E0_B Vochtige alluviale bossen (essen-
iepenbossen) 

14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos Bossen met Es of Els. Onder invloed van de 
waterhuishouding van het riviersysteem, of op een 
recente rivierafzetting. 

H91E0_B Vochtige alluviale bossen (essen-
iepenbossen) 

16.02 Vochtig bos met productie Bossen met Es of Els. Onder invloed van de 
waterhuishouding van het riviersysteem, of op een 
recente rivierafzetting. 

H91E0_B Vochtige alluviale bossen (essen-
iepenbossen) 

17.01 Vochtig hakhout en middenbos Bossen met Es of Els. Onder invloed van de 
waterhuishouding van het riviersysteem, of op een 
recente rivierafzetting. 

H91E0_C Vochtige alluviale bossen 
(beekbegeleidende bossen) 

01.04 Zand- en kalklandschap Bos met Es of Els. Onder invloed van de 
waterhuishouding in een beeksysteem. Niet in 
laagveen. 

H91E0_C Vochtige alluviale bossen 
(beekbegeleidende bossen) 

14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos Bos met Es of Els. Onder invloed van de 
waterhuishouding in een beeksysteem. Niet in 
laagveen. 

H91F0 Droge hardhoutooibossen 01.03 Rivier- en moeraslandschap  



H91F0 Droge hardhoutooibossen 14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos Bossen met Iep, Eik en Beuk. Onder invloed van de 
waterhuishouding van het riviersysteem en op een 
hoogliggende zandige afzetting. 

-  01.01 Zee en wad Overig: zie opmerkingen in tabblad algemene 
toelichting. 

-  01.02 Duin- en kwelderlandschap Overig: zie opmerkingen in tabblad algemene 
toelichting. 

-  01.03 Rivier- en moeraslandschap Overig: zie opmerkingen in tabblad algemene 
toelichting. 

-  01.04 Zand- en kalklandschap Overig: zie opmerkingen in tabblad algemene 
toelichting. 

-  02.01 Rivier Overig: Bijvoorbeeld vegetatieloos water of 
soortenarme vegetaties met gele plomp, witte 
waterlelie of watergentiaan, zie opmerkingen in 
tabblad algemene toelichting 

-  03.01 Beek en Bron Overig: zie opmerkingen in tabblad algemene 
toelichting. 

-  04.02 Zoete plas Overig: Bijvoorbeeld kroosvegetaties, vegetaties met 
kleinbladige fonteinkruiden of soortenarme 
vegetaties met Gele plomp en Witte waterlelie, zie 
opmerkingen in tabblad algemene toelichting 

-  04.03 Brak water Overig: zie opmerkingen in tabblad algemene 
toelichting. 

-  04.04 Afgesloten zeearm Overig: zie opmerkingen in tabblad algemene 
toelichting. 

-  05.01 Moeras Overig: Het grootste deel bestaande uit riet- en 
biezelanden of grote zeggevegetaties. Ook ruigten 
en zomen zonder bijzondere soorten komen veel 
voor. zie opmerkingen in tabblad algemene 
toelichting. 

-  05.02 Gemaaid rietland Het overgrote deel bestaat uit riet- en biezelanden, 
soms kruidenrijk soms mosrijk soms zonder 
ondergroei, die niet te relateren zijn aan een 
habitattype. Enkele uitzonderingen kunnen vallen 
onder het habitattype Overgangs- en trilvenen. 

-  06.01 Veenmosrietland en moerasheide Overig: Een deel van deze rietlanden bestaat uit vrij 
open, varenrijk riet met plaatselijk veenmos, al dan 
niet afgewisseld met struweel. zie opmerkingen in 
tabblad algemene toelichting 

-  06.04 Vochtige heide Overig: Bijvoorbeeld Pijpenstrootje dominantie en 
dichte struwelen. Zie opmerkingen in tabblad 
algemene toelichting 

-  06.05 Zwakgebufferd ven Overig: Bijvoorbeeld niet zure en voedselarme 
watertjes, zoals vennen met dominantie van knolrus. 
Zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting 

-  06.06 Zuur ven of hoogveenven Overig: Bijvoorbeeld vennen met dominantie van 
Pitrus, Pijpenstrootje of gegraven voedselarme 
watertjes, zie opmerkingen in tabblad algemene 
toelichting 

-  07.01 Droge heide Overig: Bijvoorbeeld heiden met dominantie van 
Bochtige smele, struwelen van Berk. Zie 
opmerkingen in tabblad algemene toelichting. 

-  07.02 Zandverstuiving Overig: Bijvoorbeeld struwelen van Grove den of 
Berk. Zie opmerkingen in tabblad algemene 
toelichting. 

-  08.01 Strand en embryonaal duin Overig: Bijvoorbeeld strand. Zie opmerkingen in 
tabblad algemene toelichting 

-  08.02 Open duin Overig: Bijvoorbeeld pas aangeplante Helm of 
Noordse helm; ruigten van Duinriet etc. Zie 
opmerkingen in tabblad algemene toelichting. 

-  08.03 Vochtige duinvallei Overig: Bijvoorbeeld stukken met dominantie van 
Grauwe of geoorde wilg. Zie opmerkingen in tabblad 
algemene toelichting. 



-  08.04 Duinheide Overig: Bijvoorbeeld ruigten met Duinriet, struweel 
van Berk, Amerkiaanse vogelkers, Grauwe of 
Geoorde wilg. Zie opmerkingen in tabblad algemene 
toelichting. 

-  09.01 Schor of kwelder Overig: Een deel van de hoge kwelder bestaat uit 
overstromingsgraslanden. Zie ook opmerkingen in 
tabblad algemene toelichting 

-  10.01 Nat schraalland Overig: Dotterbloemhooiland en grote 
zeggevegetaties worden niet vermeld in de 
habitattypologie. Zie ook opmerkingen in tabblad 
algemene toelichting 

-  10.02 Vochtig hooiland Overig: Een groot deel van Vochtig hooiland omvat 
andere vegetaties zoals dotterbloemhooiland en 
grote zeggevegetaties. Zie ook opmerkingen in 
tabblad algemene toelichting 

-  11.01 Droog schraalgrasland Overig: Bijvoorbeeld soortenarme, door enkele 
fijnbladige grassen gedomineerde vegetaties. Zie 
opmerkingen in tabblad algemene toelichting. 

-  12.01 Bloemdijk Overig: zie opmerkingen in tabblad algemene 
toelichting. 

-  12.02 Kruiden- en faunarijk grasland  

-  12.03 Glanshaverhooiland Overig: Bijvoorbeeld zeer hoge en dichte graslanden 
die daardoor kruidenarm zijn. Zie opmerkingen in 
tabblad algemene toelichting. 

-  12.04 Zilt - en overstromingsgrasland De overstromingsgraslanden vallen niet onder een 
habitattype. 

-  12.05 Kruiden- en faunarijke akker  

-  12.06 Ruigteveld Overig: Het overgrote deel, bijvoorbeeld droge 
rietlanden, akkerdistelruigten en struwelen. 

-  13.01 Vochtig weidevogelgrasland  

-  13.02 Wintergastenweide  

-  14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos Overig: Bijvoorbeeld Laagveen elzenbroek in bedijkte 
kommen van het rivierengebied of op de venige 
afzettingen in benedenlopen van beken. 

-  14.02 Hoog- en laagveenbos Overig: Bijvoorbeeld Zeggen- en kruidenrijk 
elzenbroek of zure elzen- en berkenbroeken zonder 
een hoge veenmosbedekking. 

-  14.03 Haagbeuken- en essenbos Overig: Bijvoorbeeld de jonge bossen op zee en 
rivierklei. 

-  15.01 Duinbos Overig: Bijvoorbeeld bossen met dominatie van 
naaldbomen of exoten. Zie opmerkingen in tabblad 
algemene toelichting. 

-  15.02 Dennen-, Eiken- en Beukenbos Overig: De loofbossen die niet oud zijn, en oude 
bossen met een hoog aandeel Grove den of exoten. 

-  16.01 Droog bos met productie Overig: Productiebossen met exoten, of bossen op 
een jonge bosgoeiplaats. 

-  16.02 Vochtig bos met productie Overig: Productiebossen met exoten, of bossen op 
een jonge bosgoeiplaats. 

-  17.01 Vochtig hakhout en middenbos Overig: Middenbos met exoten, of hakhout en 
middenbos op een jonge bosgroeiplaats. 

-  17.02 Droog hakhout Overig: bijvoorbeeld hakhout op een jonge 
bosgroeiplaats. 

-  17.03 Park- of Stinzenbos  

-  17.04 Eendenkooi  

 
 
 
 
 

 


