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In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is in 2016 doorgewerkt aan een aantal 
onderwerpen rondom de ecologische onderbouwing van het PAS, waaronder de procesindicatoren. 
Binnen de PAS-monitoring is afgesproken dat het proces van natuurherstel ook op korte termijn 
gevolgd wordt om zo snel mogelijk de effectiviteit van de herstelmaatregelen in kaart te brengen. 
Hiervoor zijn de PAS-procesindicatoren ontwikkeld. Deze procesindicatoren zijn vooral bedoeld om een 
indicatie van het herstelproces te geven. Deze procesindicatoren kunnen verschillen per habitattype en 
per maatregel, maar ook per gebied. Om die redenen is een flexibel systeem ontworpen met diverse 
parameters: luchtfoto’s, abiotische metingen, vegetatie en soorten. De huidige rapportage betreft de 
verslaglegging van de ontwikkelde systematiek van PAS-procesindicatoren. 
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1 Inleiding 

De programmering van de BO-projecten is vastgesteld ten dienste van de decentralisatie van het 
natuurbeleid/het Natuurpact1. De te kiezen projecten zijn gericht op het oplossen van een aantal 
onderzoeksvragen die spelen rond de dossiers van het gedecentraliseerde natuurbeleid (Natuurpact) 
en gezamenlijke vraagarticulatie van de provincies. Met de beschikbaarstelling van het budget wordt 
gestreefd om een bijdrage te leveren aan een aantal urgente vraagstukken die door het rijk in 
samenwerking met provincies moeten worden opgelost om de decentralisatie te faciliteren. 
 
In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (verder afgekort als PAS) is in de periode 2010-2013 
gewerkt aan herstelstrategieën voor stikstofgevoelige habitats. De studie geeft de huidige stand van 
zaken weer wat betreft de randvoorwaarden, effecten die de kwaliteit beïnvloeden en effectiviteit van 
herstelmaatregelen voor elk habitattype. De herstelmaatregelen zijn hierbij ingedeeld in drie 
categorieën: vuistregel (V), hypothese (H) en bewezen (B), naargelang er bewijs is voor de 
effectiviteit van de maatregel in dit type.  
 
Vanuit het rijk is in het kader van het BO-onderzoek doorgewerkt aan een aantal onderwerpen rondom 
de ecologische onderbouwing van het PAS, waaronder monitoring. Om zo snel mogelijk de effectiviteit 
van de herstelmaatregelen in kaart te brengen, wordt het proces van natuurherstel gevolgd middels 
de ‘PAS-procesindicatoren’: indicatoren voor het detecteren van veranderingen op relatief korte 
termijn. De huidige rapportage betreft de verslaglegging van de ontwikkelde systematiek van PAS-
procesindicatoren. Het doel hierbij was om te komen tot een gedragen gemeenschappelijke 
systematiek voor de PAS-procesindicatoren, gericht op het zichtbaar maken van het herstelproces op 
korte termijn. 
 
 
 

1
  Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/09/18/kamerbrief-natuurpact.  
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2 PAS-procesindicatoren 

Met het uitvoeren van de herstelmaatregelen in de PAS wordt het stoppen van de achteruitgang en 
vervolgens herstel beoogd van de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden. Dat herstel zal in 
veel gevallen eerst zichtbaar zijn in de ‘standplaatsfactoren’ (abiotische condities) en specifieke 
soorten van habitattypen en leefgebieden en pas later zal het habitat als geheel verbeteren. Om toch 
zo snel mogelijk de effectiviteit van de herstelmaatregelen in kaart te brengen, is binnen de PAS-
monitoring afgesproken dat het proces van natuurherstel gevolgd wordt door het bepalen en meten 
van ‘PAS-procesindicatoren’: indicatoren voor het detecteren van veranderingen op relatief korte 
termijn, vooral bedoeld om een indicatie van het herstelproces te geven. Deze procesindicatoren 
kunnen verschillen per habitattype en per maatregel, maar ook per gebied. 
 
In het kader van de Natuurnetwerk-monitoring zullen vegetatiekarteringen om de twaalf jaar 
plaatsvinden. Bij veel PAS-gebieden dient vaker te worden gemeten hoe het er voor staat wat betreft 
ontwikkeling van natuurwaarden. Immers, als economische activiteiten worden toegestaan in de 
omgeving van een Natura 2000/PAS-gebied, moet de natuur wel voor verdere achteruitgang als 
gevolg van deze activiteiten worden behoed. Om tussentijds het herstel te kunnen volgen, zijn de 
procesindicatoren ontwikkeld. Met deze procesindicatoren kan in de meeste gevallen op korte termijn 
(< 6jr) iets gezegd worden of het gewenste proces op gang is gebracht.  
 
De procesindicatoren behoren dus niet tot de standaard voor het meten van habitatkwaliteit, maar 
kunnen worden ingezet als gebiedsvragen daar aanleiding toe geven. Binnen het PAS is normaal 
gesproken altijd aanleiding om tussentijds aan de hand van procesindicatoren vast te stellen hoe het 
met de resultaten van de maatregelen gaat. 

2.1 Invulling van de procesindicatoren 

Naar aanleiding van de PAS-Monitoring is onder andere toegewerkt naar een verdere invulling van de 
PAS-procesindicatoren. In het door de Natura 2000 voortouwnemers ondersteunde document 
‘Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk Natura 2000/PAS’ (Van Beek et al. 2014) is een 
stappenplan opgenomen voor het uitwerken van de PAS-procesindicatoren. Leidraad hierbij is 
Bijlage 15 van Deel II van dit Werkwijze-document. In het BO-onderzoek is in 2014 gestart met de 
hierin beschreven aanpak en gaandeweg zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.  
 
Uit het onderzoek in 2014 is duidelijk naar voren gekomen dat niet voor alle herstelmaatregelen in elk 
habitattype geschikte soorten te vinden zullen zijn om herstel (op korte termijn) in kaart te brengen. 
Daarnaast hebben de provincies de wens geuit om ook andere parameters dan plantensoorten te 
mogen benutten als procesindicator en om, indien mogelijk, aan te kunnen sluiten bij bestaande 
monitoring.  
 
Om die redenen is het systeem uitgebreid en zijn de volgende geschikte parameters geselecteerd: 
• Luchtfoto’s  
• Abiotische metingen 
• Vegetatie (totale soortensamenstelling of structuur) 
• Soorten 
 
In totaal zijn voor zestig (sub) habitattypen en veertien leefgebieden (voor soorten) maatregelen 
opgenomen in de herstelstrategieën. Vervolgens is voor elke combinatie (maatregel x habitattype) 
door diverse experts (Joop Schaminee, John Janssen, Han van Dobben, Wieger Wamelink, 
Sander Mucher en Nina Smits) bekeken welke parameter effectief is.  
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In 2015 is verder gewerkt aan de toelichting van de verschillende parameters (zowel algemeen als 
specifiek) voor de combinaties van maatregelen en habitattypen. Voor elke combinatie is een kansrijke 
procesindicator voorzien. Het is ook aangegeven wanneer er twijfel bestaat of een procesindicator 
binnen zes jaar een aantoonbare verandering zal laten zien.  

2.2 Randvoorwaarden voor gebruik 

Bij het gebruik van procesindicatoren wordt zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande richtlijnen 
voor het monitoren van natuurkwaliteit. Voor achtergrondinformatie hierover wordt verwezen naar de 
handleiding ‘Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’ (Van Beek 
et al. 2014), met daarin onder andere een stappenplan voor het opzetten van een monitoringplan voor 
procesindicatoren op gebiedsniveau (Bijlage 15). Deze paragraaf sluit hierop aan. Er wordt 
achtereenvolgens ingegaan op de randvoorwaarden van stap 1, 2 en 3 van het stappenplan:  
 
Stap 1: Het te volgen gebied is duidelijk omgrensd. De omgrenzing hangt af van de schaal van de te 
volgen ingreep en het hierdoor beïnvloede gebied.  
 
Stap 2: Er is een landschapsecologische gebiedsanalyse (LESA) uitgevoerd, zodat er een duidelijk 
beeld is van de vegetatieontwikkeling en de trends van karakteristieke soorten, de sturende 
milieufactoren en de belangrijkste knelpunten. Zo is het bijvoorbeeld nodig om inzicht te hebben in de 
mate waarin stikstof in het gebied een knelpunt vormt (zo zijn er bijvoorbeeld bij een overschrijding 
van het kritische depositieniveau soms processen in het gebied aanwezig die bijdragen aan het in 
stand houden van populaties van stikstofgevoelige soorten). Op basis van deze analyse en de uit te 
voeren herstelmaatregelen wordt bepaald welke condities en processen gevolgd moeten worden. 
 
Stap 3: De wenselijkheid van de herstelmaatregel en de te verwachten effecten zijn goed 
onderbouwd. Op basis van de aard van de te verwachten effecten en de snelheid hiervan kan een 
inschatting gemaakt worden van de gewenste frequentie en planning van de monitoring (inclusief het 
vastleggen van de nul-situatie). Is een eenmalige effectmeting voldoende of is er sprake van een 
langdurig en/of geleidelijk proces? Hoe groter de onzekerheid in het te verwachten effect, hoe sterker 
het belang van scherpe monitoring en een ‘hand aan de kraan’ (wanneer en hoe kan er bijgestuurd 
worden?). 
 
Voordat de procesindicatoren op een goede manier kunnen worden ingezet, is het verder belangrijk 
dat er voldoende ecologische expertise van dit specifieke gebied betrokken is. Overige afbakenings- en 
uitvoeringscriteria zijn opgenomen in het processchema (Figuur 2.1). 
 
Om te komen tot een goede selectie van procesindicatoren is een compleet overzicht van de 
meetnetten die actief zijn en de monitoringsgegevens die al worden verzameld (soorten, vegetatie, 
peilbuizen, luchtfoto’s etc.) essentieel.  

2.3 Doel van deze studie 

Uiteindelijk moeten deze rapportage en de bijbehorende totaaltabel voldoende handreikingen geven 
om te komen tot een set van procesindicatoren die inzicht geeft in de kwaliteit (de stand van zaken) 
van de habitattypen en binnen een gebied. Hiermee is in 2015 en 2016 in een aantal pilotgebieden 
geoefend. 
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Figuur 2.1 Processchema procesindicatoren (Peter van der Molen, juni 2015). 
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2.4 Benodigde gegevens  

Om voor een specifiek gebied te komen tot een set van procesindicatoren zijn de volgende 
informatiebronnen nodig:  
1. Gebiedskenner die de landschapsecologie van het gebied kent;  
2. Terreinbeheerder; 
3. Overzichtslijst habitattypen/leefgebieden en geplande herstelmaatregelen; 
4. PAS-gebiedsanalyse, LESA; 
5. Habitattypenkaart (liefst ook maatregelenkaart); 
6. Luchtfoto; 
7. Overzicht welke data nu al worden verzameld (natuurmonitoring, peilbuizen, luchtfoto’s etc.), dus 

welke meetnetten zijn er en wat zijn de data die daaruit voortkomen; 
8. Kosten herstelmaatregelen. 

2.5 Te volgen stappen 

1. Selectie van habitattypen en soorten die moeten worden gemonitord (PAS gebiedsanalyse en 
LESA). 

2. Welke habitattypen/leefgebieden hebben de soorten nodig? (bron: Deel II, Bijlage I 
herstelstrategieën.) 

3. Welke maatregelen worden voorzien voor de stikstofgevoelige habitattypen/leefgebieden? 
(Maatregelen uit de gebiedsanalyse, en koppeling met herstelstrategieën, inclusief toelichting 
experts.) 

4. Welke procesindicatoren horen bij de set aan maatregel/habitattypen combinaties? (Totaaltabel.) 
5. Waar worden de maatregelen voorzien? (Habitatkaart, maatregelkaart, luchtfoto’s en experts.) 
6. Welke procesindicatoren zijn optimaal voor deze locatie? (Habitatkaart/lokale experts.) 
7. Welk set monitoringsactiviteiten voor het gebied zijn noodzakelijk? En zo mogelijk: welke geven 

aanvullend belangrijke informatie, maar zijn niet strikt noodzakelijk? 
8. Wat is het bijbehorende kostenplaatje?  
9. Conclusie en aanbevelingen. 
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3 De systematiek 

3.1 Totaaltabel 

Hart van het systeem is een totaaltabel (Exceldocument) waarin per combinatie van maatregel per 
habitattype/stikstofgevoelig leefgebied van soorten is aangegeven welke procesindicatoren mogelijk 
zijn, al dan niet geprioriteerd (zie Bijlage 1 voor digitale bestanden die bij deze rapportage behoren, 
Tabel 1 voor Legenda Totaaltabel).  
 
 

Tabel 1 Legenda Totaaltabel. * Gebruikte indeling bij kolom G, H, I, J: bruikbaar = geschikt, evt. 
met nummering de prioritering aangegeven; nvt = niet geschikt; eventueel = eventueel geschikt (niet 
optimaal); f = faunasoorten. 

Kolom Kop Toelichting 

A HT/leefgebied Code Habitattype/leefgebied 

B Naam Naam Habitattype/leefgebied  

C 

Deel I  

Naam maatregel, zoals in Deel I gehanteerd in Tabel 3.1 (* = een 

specifieke invulling van de maatregel) 

D Tabel 9 Naam maatregel zoals in Tabel 9 (in elke Herstelstrategie) gebruikt 

E status Status van de maatregel (B, V, H) 

F H/U Gaat het om een herstelmaatregel (H), of uitbreidingsmaatregel (U) 

G Remote sensing Remote sensing als PI * 

H abiotiek Abiotiek als PI * 

I veg Vegetatie als PI * 

J soort Soort als PI * 

K opm Opmerkingen 

 
 
Let op: deze aanpak geeft dus de richtlijnen voor effectieve procesparameters, waarmee de gebruiker 
een optimale keuze voor een betreffend gebied moet maken. Kennis van het terrein en ecologische 
expertise blijft hierbij te allen tijde essentieel om tot de goede parameters te komen. 
 
Met de huidige aanpak is zo veel mogelijk tegemoetgekomen aan de wensen van de gebruikers ten 
aanzien van een ‘creatieve mix’: er zijn zo veel mogelijk opties uitgewerkt, en in de lokale toepassing 
van het systeem wordt voldoende ruimte gegeven om per habitattype-herstelmaatregelcombinatie 
flexibele keuzen te maken.  

3.2 Toelichting op de specifieke onderdelen  

In de totaaltabel zijn de vier procesindicatoren benoemd: remote sensing, abiotiek, vegetatie en 
soorten. Voor elk van deze procesindicatoren zijn detailmodules uitgewerkt die werken als een 
uitbreiding van de basis totaaltabel. Deze procesindicatoren worden in de volgende hoofdstukken 
nader toegelicht. 
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4 Remote sensing 

C.A. Mucher 
 
In de totaaltabel is aangegeven in welke gevallen remote sensing kan worden ingezet als 
procesparameter (Mucher et al. 2015). De nadere uitwerking is te vinden in de specifieke detailmodule 
voor remote sensing (Exceldocument) waarin deze procesparameter gedetailleerd is uitgewerkt (zie 
Bijlage 1 voor digitale bestanden die bij deze rapportage behoren, Tabel 2 voor Legenda Remote 
sensing module). 
 
 

Tabel 2 Legenda Remote sensing module. * Gebruikte indeling bij kolom G: bruikbaar = geschikt, 
evt. met nummering de prioritering aangegeven; nvt = niet geschikt; eventueel = eventueel geschikt 
(niet optimaal).** gebruikte indeling bij kolom H: 1 = Visuele interpretatie luchtfoto’s, 2 = NDVI 
tijdsseries uit satellietbeelden; 3 = Zeer hoge resolutie satellietbeelden; 4 = Hoogte vegetatie en 
andere vegetatiekenmerken uit LIDAR point cloud data; 5 = UAV’s 

Kolom Kop Toelichting 

A HT/leefgebied Code Habitattype/leefgebied 

B Naam Naam Habitattype/leefgebied  

C 

Deel I  

Naam maatregel, zoals in Deel I gehanteerd in Tabel 3.1 (* = een 

specifieke invulling van de maatregel) 

D Tabel 9 Naam maatregel zoals in Tabel 9 (in elke Herstelstrategie) gebruikt 

E status Status van de maatregel (B, V, H) 

F H/U Gaat het om een herstelmaatregel (H), of uitbreidingsmaatregel (U) 

G Remote sensing Remote sensing als PI * 

H RS methodiek Remote sensing methodiek ** 

I RS opmerkingen Remote sensing opmerkingen 

J opm Opmerkingen (uit totaaltabel) 

 
 
Voor het onderdeel remote sensing wordt onderscheid gemaakt in de volgende bronnen en 
methodieken: 
1. Visuele interpretatie luchtfoto’s; 
2. NDVI-tijdseries uit satellietbeelden met betrekking tot procesdynamiek (verruiging, verschraling, 

via bijvoorbeeld groenmonitor.nl); 
3. Zeer hoge resolutie satellietbeelden (multi-spectraal); 
4. Hoogte vegetatie en andere vegetatiekenmerken uit LIDAR point cloud data (voor AHN 1,2,3 komt 

bijna elke zes jaar een update). Ook stereo-interpretatie van luchtfoto’s kan worden gebruikt om 
hoogte van de vegetatie te bepalen en daarmee een betere interpretatie van de vegetatie te 
verkrijgen; 

5. Unmanned Airborne Vehicles (UAV’s). 
 
In Tabel 3 worden in het kort de belangrijkste verschillen in ruimtelijke en temporele resolutie en 
beschikbaarheid weergegeven van de verschillende informatiebronnen. Als temporele resolutie 
belangrijk is, zoals identificatie van het tijdstip van het maaien van grasland, dan kun je 
gebruikmaken van wekelijkse satellietbeelden zoals beschikbaar in bijvoorbeeld de groenmonitor 
(www.groenmonitor.nl). Als informatie over vegetatiehoogte of vegetatiestructuur erg belangrijk is, 
kun je beter gebruikmaken van LiDAR-puntenwolken (x, y, z). Afhankelijk van het proces dat we 
willen detecteren, moet een keuze gemaakt worden in informatiebron of een combinatie van 
verschillende digitale informatiebronnen. Daarnaast kunnen kosten ook een belangrijke rol spelen in 
de keuze van het informatiemateriaal. 
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Tabel 3 Overzichtstabel van de verschillende bronnen/methodieken en de belangrijkste 
verschillen in ruimtelijke en temporele resolutie en beschikbaarheid. 

Methodiek/bron Ruimtelijke resolutie Temporele resolutie Beschikbaarheid 

Luchtfoto’s  ~ 25 cm  Jaarlijks ‘Open data’ 

NDVI-tijdseries  ~ 25 meter  Wekelijks ‘Open data’, e.g. www.groenmonitor.nl 

ZHR-satellietbeelden  ~ 1 meter  Wekelijks Commercieel te bestellen via providers. 

Bijvoorbeeld: 

https://www.digitalglobe.com/contact-us/ 

Vegetatiehoogte (3D)  ~ 50 cm (x, y) en 

hoogte in centimeters 

(3 cm nauwkeurig 

indien hoger dan 20 

cm) 

1 keer in de 6 jaar 

(gerelateerd aan AHN). 

Wanneer uit stereo 

luchtfoto’s mogelijk elk 

jaar indien voldoende 

overlap luchtfoto’s. 

‘Open data’ afgeleid uit AHN LiDAR point 

clouds. Opmerking: wil men goed de 

vegetatiehoogte berekenen, dan is het vaak 

nodig om het maaiveld opnieuw te bereken (is 

vaker uitgevlakt in natuurterreinen) 

UAV’s  Hoe vaak je maar wilt.  Eigen UAV aanschaffen of bedrijf inhuren. 

Kosten goede UAV zijn ongeveer 10.000 euro.  

 

4.1 Luchtfoto’s  

Bij gebruik van luchtfoto’s voor visuele interpretatie is er bij veel mensen een voorkeur voor ‘true 
colour’-luchtfoto’s (zoals als op Google Earth), omdat men hier in het algemeen meer ervaring mee 
heeft. False colour-luchtfoto’s, waarbij gebruik wordt gemaakt van het nabij infrarood, zijn echter 
gevoeliger voor vegetatie en meten meer verschillen in intensiteit, waarbij water juist geen reflectie 
vertoont. Doordat de luchtfoto’s een zeer hoog ruimtelijk detail kennen (25 cm of beter) zijn ook de 
toon, textuur en structuur goed te gebruiken bij de visuele interpretatie van de luchtfoto’s. In het 
verleden werden luchtfoto’s vooral in het vroege voorjaar in opdracht van topografische dienst 
gevlogen als er nog geen bladeren aan de bomen zaten, zodat men de infrastructuur goed in kaart 
kon brengen. Tegenwoordig wordt er niet alleen in het vroege voorjaar gevlogen, maar ook in andere 
seizoenen. Dit komt omdat er tegenwoordig meerdere partijen zijn betrokken, die consensus over de 
meetperiode moeten bereiken. De voorkeur voor een specifieke inwinperiode is ook afhankelijk van 
het vegetatietype. De kans op luchtfoto’s in de gewenste periode is iets groter geworden, maar is 
kleiner in vergelijking met zeer hoge-resolutiesatellietbeelden. 
Voor automatische classificatie kan men echter vaak slecht gebruikmaken van de beschikbare 
luchtfoto’s, omdat deze tot een cosmetisch visueel aantrekkelijk product verwerkt zijn, waarbij de 
range in de originele reflecties vaak verloren is geraakt. Satellietbeelden zijn dus beter geschikt voor 
automatische classificatie, maar hebben niet zo’n hoge ruimtelijke resolutie als luchtfoto’s 
(respectievelijk 45 cm en 25 cm). Daarmee zijn luchtfoto’s en zeer hoge-resolutiesatellietbeelden 
complementair.  

4.2 NDVI tijdseries 

Een goed voorbeeld van een NDVI tijdserie is de groenmonitor (www.groenmonitor.nl, Figuur 4.1). 
Deze satellietbeelden hebben een bijna wekelijkse opname frequentie en een ruimtelijke resolutie van 
25 m. Je kunt met deze informatie de ontwikkeling van de vegetatie of een gewas in de tijd volgen. 
Wat je vooral meet met de NDVI of groenindex is de hoeveelheid groen of biomassa. Een zeer lage 
biomassa van minder dan 0.2 betekent bijvoorbeeld dat er geen gewas op staat en de grond kaal is of 
dat het perceel grotendeels onder water staat. Op het moment dat een grasland gemaaid wordt, 
neemt de hoeveelheid biomassa van de een op de andere dag enorm af en dit is meetbaar met deze 
satellietbeelden. Daarmee is deze bron vooral geschikt om processen zoals verruiging en verschraling 
op perceelniveau te kunnen monitoren.  
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Figuur 4.1 Snapshot groenmonitor.nl. 

 

4.3 ZHR-satellietbeelden 

Satellietbeelden lenen zich beter voor semiautomatische verwerking en interpretatie. Indien er grote 
gebieden moeten worden geïnterpreteerd, kan dit zeer veel tijd schelen. Onder ruimtelijke resolutie 
verstaan we de grootte van het gebied dat een individuele pixel/punt vertegenwoordigt. Het bereik 
komt overeen met de grootte van het totale gebied dat door alle pixels/punten samen gedekt wordt. 
De grootte van de pixels, het aantal pixels en de afstand van de sensor tot de vegetatie bepalen dus 
de uiteindelijke resolutie en het bereik waarmee een gebied wordt vastgelegd.  
 
Verschillende satellietsensoren zijn gevoelig voor verschillende delen van het elektromagnetisch 
spectrum (Tabel 4). Het totaal aan golflengten waarvoor een sensor gevoelig is, noemen we het 
spectrale bereik.  
• Sensors die gevoelig zijn voor één breed bereik aan golflengten (1 band) maken zogenaamde 

panchromatische beelden. Voor iedere pixel is één waarde voor de hoeveelheid gereflecteerde 
straling gemeten. Deze beelden leveren dus altijd een monochromatisch beeld (1 kleur) op waarmee 
de aanwezigheid van vegetatie kan worden vastgesteld ten opzichte van bijvoorbeeld kale bodem.  

• Multispectrale beelden worden verkregen door middel van een sensor met meerdere spectrale 
banden (2 tot ~10) waarin iedere band gevoelig is voor een eigen, smalle range aan golflengten. 
Deze beelden bevatten zowel informatie over de helderheid als de spectrale informatie van de 
waargenomen vegetatie. Dit maakt het mogelijk vegetaties te classificeren in groepen.  

• Hyperspectrale beelden bevat nog smallere banden, het aantal loopt op tot boven de honderd. Deze 
unieke ‘vingerafdruk’ van een pixel maakt het mogelijk specifieke typen te identificeren. Hoe meer 
banden, hoe meer gezegd kan worden over de variatie en hoeveelheid van een bepaald type.  

 
Naast het aantal en de breedte van banden, bepaalt het deel van het elektromagnetisch spectrum dat 
gemeten wordt welke biofysische eigenschappen van de vegetatie geobserveerd worden. Ligt het 
bereik in het zichtbare tot korte golf infrarode gebied (400-3000 nm), dan worden vegetatiekleur, 
bedekking, vegetatiepatronen, structuur etc. zichtbaar. Banden in het thermische infrarode gebied 
(3000-14000 nm) geven informatie over de thermische dynamiek van vegetaties en kunnen 
bijvoorbeeld gebruikt worden voor het schatten van evapotranspiratie.  
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De frequentie waarmee beelden gemaakt worden, bepaalt de temporele resolutie, bijvoorbeeld: 
dagelijks, iedere paar dagen, iedere 10 dagen, enkele keren per seizoen, één keer per jaar etc. Een 
enkel beeld geeft alleen een momentopname. Meerdere beelden door de tijd maken het mogelijk 
veranderingen binnen het seizoen te karakteriseren. De toch al unieke spectrale ‘vingerafdruk’ 
verandert door het jaar heen op een unieke manier. Dit kan een juiste classificatie/identificatie van 
vegetatietypen positief beïnvloeden.  
 
 

Tabel 4  Spaceborne remote sensing bronnen die relevant kunnen zijn voor vegetatie 
monitoring. B: blauw, G: groen; R: rood; NIR: nabij infrarood; pan: panchromatisch; ms: multi-
spectraal; VNIR: zichtbaar en nabij infrarood; SWIR: shortwave infrarood; TIR: thermisch-infrarood * 
revisit time Once all 13 satellites are launched, Skybox (skystat compilation) will be able to revisit any 
point on Earth three times per day, **can provide on demand a daily revisit everywhere on Earth with 
a total coverage of 6 million km² per day. 

Satelliet 
sensoren 

Lancering Aantal banden Ruimtelijke 
resolutie [m] 

Revisit tijd 
[dagen] 

Biophysical parameters 

WorldView-2 2009 8 (B,G,R,coastal, 

yellow,NIR,RedEdge, 

NIR2) 

0.46 (pan) 

1.8 (ms) 

1.1 Reflectie, NDVI, LAI, blad 

chlorofyl (en stikstof) 

concentratie 

Classificatie 

WorldView-3 2014 8 (B,G,R,coastal, 

yellow,NIR, 

RedEdge,NIR2) 

8 SWIR 

12 CAVIS 

0.31 (pan) 

1.24 (ms) 

3.7 (short wave IR) 

<1 Reflectie, NDVI, LAI, blad 

chlorofyl (en stikstof) 

concentratie 

Classificatie 

QuickBird 2001 4 (B,G,R,NIR) 0.65 (pan) 

2.6 (ms) 

1 - 3.5 Reflectie, NDVI, LAI 

Classificatie 

GeoEye-1 2008 4 (B,G,R,NIR) 0.4 (pan) ~3 Reflectie, NDVI, LAI 

GeoEye-2 

(WorldView-4) 

2016 4 (B,G,R, NIR) 0.3 (pan) 

1.2 (ms) 

<3 Reflectie, NDVI, LAI, blad 

chlorofyl (en stikstof) 

concentratie 

Classificatie 

Ikonos 1999 4 (B,G,R,NIR) 1 (pan) 

4 (ms) 

~3 Reflectie, NDVI, LAI 

Classificatie 

RapidEye (5 

satelliet 

constellatie) 

2008 5 (B,G,R,NIR, 

RedEdge) 

5 (ms) 1 Reflectie, NDVI, LAI, blad 

chlorofyl (en stikstof) 

concentratie 

Classificatie 

Pleiades-1A & B 

(2 satelliet 

constellatie) 

2011/2012 4 (B,G,R,NIR) 0.5 (pan) 

2 (ms) 

1 Reflectie, NDVI, LAI 

 

Classificatie 

SkySat-1 & 2 2013/2014 4 (B,G,R,NIR) 0.9 (pan) 

2 (ms) 

* Reflectie, NDVI, LAI, blad 

chlorofyl (en stikstof) 

concentratie 

Classificatie 

SPOT-6 & 7 

constellatie 

2012/2014 4 (B,G,R,NIR) 1.5 (pan) 

8 (ms) 

1 ** 

Landsat-8 2013 11 (VNIR,SWIR,TIR) 15 (pan) 

30m (ms) 

100m (TIR) 

16 Reflectie, NDVI, LAI, 

temperatuur 

Classificatie  

Aster 1999 3, 6, 5 

(VNIR,SWIR,TIR) 

15 (VNIR) 

30 (SWIR) 

90 (TIR) 

16 Reflectie, NDVI, LAI, blad 

chlorofyl (en stikstof) 

concentratie 

Classificatie 

Sentinel-2A & B 

(2 satelliet 

constellatie) 

2015/20166 13 (VNIR, NIR, 

SWIR) 

10, 20, 60 < 5 Reflectie, NDVI, LAI, blad 

chlorofyl (en stikstof) 

concentratie 

Classificatie 
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4.4 Vegetatiehoogte (3D) 

Vegetatiehoogte kan uit het OHN-(Object Hoogte Nederland)bestand worden gehaald, welke weer is 
afgeleid uit het AHN-2 bestand. AHN-1 is in 2003 opgenomen, AHN-2 rond 2009-2010 en AHN-3 is 
sinds 2015 beschikbaar. Zie ook Figuur 4.2 en 4.3 voor toepassingen van remote sensing voor 
vegetatiehoogte.  
 
 

 

 

 

Figuur 4.2  Een tweedimensionaal (2D) beeld van een LIDAR-scan over lage vegetatie (bovenste 
figuur) en hoge vegetatie (onderste figuur). 

 
 

 

Figuur 4.3  Een driedimensionaal (3D) beeld op basis van LIDAR-metingen. 

 

4.5 UAV’s  

Met de inzet van Unmanned Airborne Vehicles (UAV’s) kan een nog hogere ruimtelijke en temporele 
resolutie worden behaald dan met airborne- of spaceborne-systemen. Echter, dit is afhankelijk van het 
type camera dat wordt gebruikt. Op dit moment is het al mogelijk om met multispectrale of 
hyperspectrale camera’s onder bijvoorbeeld een multicopter te werken (zie ook als bijvoorbeeld 
http://www.wageningenur.nl/uarsf).  
 
Het multicopter (Figuur 4.4) of vliegtuig UAV platform kan meestal volledig autonoom gevlogen 
worden. Dat houdt in dat de UAV een vooraf aangegeven pad met routepunten volgt (x, y en z) die als 
GPS-punten in het vliegsysteem geladen kan worden. De piloot beperkt zich hierbij tot het veilig in de 
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lucht brengen en landen van de UAV. Een octocopter kan met maximaal 2 kg aan camerasystemen 
vliegen, terwijl dit voor verschillende vliegtuigen, zoals fixed wing Mavinci, soms maar een paar 
honderd gram is. Echter een vliegtuigje kan wel langer in de lucht blijven (tot veertig minuten) en kan 
zo veel grotere oppervlaktes in kaart brengen. In één dag kan een vliegtuigje van vijf vierkante 
kilometer foto’s maken. De multicopter met 2 kg lading kan slechts 5 tot 10 minuten vliegen. Met deze 
vliegtijd kan in de praktijk een traject met een lengte van maximaal 1 km gevlogen worden of een 
oppervlakte van ongeveer 5 ha worden opgenomen. Daarna wordt de accu door een nieuwe 
vervangen en kan na 5 minuten het volgende traject gevlogen worden. Voordeel van een multicopter 
is dat die beter manoeuvreerbaar is. Als je bijvoorbeeld een open plek in het bos in kaart wil brengen, 
is het handig dat je verticaal kunt opstijgen en landen en dat je obstakels kunt ontwijken.  
 
 

 

Figuur 4.4  Multicopter met hyperspectrale camera en een fixed wing vliegtuigje met 
fotogrammetrische camera. 

 
 
Het detail van de opgenomen beelden is afhankelijk van de hoogte waarop wordt gevlogen. Tabel 5 
geeft een overzicht van de mogelijke pixelgrootte en breedte van de opname bij verschillende 
hoogtes. Om de vegetatie in natuurterreinen goed te kunnen volgen, is een resolutie van 20 cm vaak 
al ideaal. Een orthofoto heeft in meeste gevallen 3 of 4 banden (true colour- or false colour-foto’s) en 
geeft voor veel doeleinden voldoende informatie. Wil men echter ook dominante plantensoorten 
kunnen onderscheiden, dan moet men vaak ook naar specifieke spectrale banden kijken en kunnen we 
dus gebruikmaken van hyperspectrale beelden met bijvoorbeeld 100 banden (let wel, lang niet alle 
dominante soorten kunnen worden onderscheiden). Specifieke banden rond de red-edge kunnen ook 
iets zeggen over het chlorofylgehalte van de vegetatie en dus bijvoorbeeld of er bemest is.  
 
 

Tabel 5 Haalbare pixelgrootte en opnamebreedte bij gegeven vlieghoogte UAV. 

Hoogte (m) Pixelgrootte 
hyperspectrale 
camera (cm) 

Breedte opname 
hyperspectrale 
camera (m) 

Pixelgrootte 
Orthofoto (cm) 

Max. vliegsnelheid 
(m/s) 

20 5.3 16 0.52 1.1 

40 11 32 1.0 2.1 

60 16 48 1.6 3.2 

80 21 64 2.1 4.3 

100 27 80 2.6 5.3 

120 32 96 3.1 6.4 
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5 Abiotische metingen 

R.W. de Waal & G.W.W. Wamelink 
 
In de totaaltabel is aangegeven in welke gevallen abiotische metingen kunnen worden ingezet als 
PAS-procesindicator. De nadere uitwerking is te vinden in de specifieke detailmodule voor abiotiek 
(Exceldocument) waarin deze procesindicator gedetailleerd is uitgewerkt (zie Bijlage 1 voor digitale 
bestanden die bij deze rapportage behoren, Tabel 6 voor Legenda Abiotiek module). 
 
 

Tabel 6 Legenda Abiotiek module. * Gebruikte indeling bij kolom G: bruikbaar = geschikt, evt. 
met nummering de prioritering aangegeven; nvt = niet geschikt; eventueel = eventueel geschikt (niet 
optimaal).** gebruikte indeling bij kolom I t/m BH: u= alleen uitgangssituatie: is geen 
procesindicator; m= monitoring frequent; p= monitoring met beperkte frequentie; d= voor en na de 
ingreep. Gehanteerde prioritering (kolom M, R, AF, AN, AR, BG): 1 = eerste prioriteit, altijd doen;  
2 = tweede prioriteit, belangrijk, maar niet noodzakelijk; 3 = derde prioriteit, aan te bevelen. 

Kolom Kop Toelichting 

A HT/leefgebied Code Habitattype/leefgebied 

B Naam Naam Habitattype/leefgebied  

C 

Deel I  

Naam maatregel, zoals in Deel I gehanteerd in Tabel 3.1 (* = een 

specifieke invulling van de maatregel) 

D Tabel 9 Naam maatregel zoals in Tabel 9 (in elke Herstelstrategie) gebruikt 

E status Status van de maatregel (B, V, H) 

F H/U Gaat het om een herstelmaatregel (H), of uitbreidingsmaatregel (U) 

G Abiotiek Abiotiek als PI * 

H opm Opmerkingen (uit totaaltabel) 

I t/m BH divers Detaillering abiotische metingen 

J opm Opmerkingen (uit totaaltabel) 

 
 
De toelichting voor de abiotische metingen is zo veel mogelijk gegroepeerd vanuit specifieke 
maatregelen waarbij, indien noodzakelijk, eventuele specificatie per habitattype is aangegeven. In 
Bijlage 2 is een totaaloverzicht opgenomen van abiotische metingen die uitgevoerd kunnen worden bij 
de verschillende beheermaatregelen onder de PAS. Dit is een technische toelichting waarom bepaalde 
metingen noodzakelijk zijn. Voor 268 (van de 460) combinaties is een abiotische meting bruikbaar en 
voor 101 zou een meting eventueel kunnen worden uitgevoerd. Voor deze in totaal 369 combinaties is 
in beeld gebracht om welke metingen het zal gaan.  

5.1 Uitgangspunten 

De benodigde monitoring voor regulier beheer is in deze studie buiten beschouwing gelaten. Ook bij 
regulier beheer is het echter verstandig om het effect van het beheer te monitoren door middel van 
periodieke inventarisaties en bodemanalyses. Vaak kan dat in een lagere frequentie dan hier 
voorgesteld. Maatregelen die pas na een periode van zes jaar (de maximale horizon van dit 
onderzoek) effecten in metingen laten zien, zijn niet opgenomen. Daarnaast is het in een aantal 
gevallen zeer aan te raden om de uitgangssituatie voor de ingreep, zeker bij ingrepen als plaggen, 
afgraven of grondwaterstandsverhoging, goed vast te leggen. In een aantal gevallen is het daarna niet 
meer nodig om die analyses te herhalen (Bijlage 1, 2 en Excel-document). Omdat het belangrijk is dat 
deze analyses wel worden uitgevoerd, zijn de initiële analyses wel opgenomen in de Exceltabel (met 
een “u” gemarkeerd).  
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Er worden op twee manieren verdere handvatten geboden om te verfijnen in de uit te voeren 
abiotische metingen. Allereerst is voor alle bodemchemische, gewas- en wateranalyses per specifieke 
parameter aangegeven over welk proces de parameter informatie verschaft, zodat nut en noodzaak 
kunnen worden afgeleid uit het doel van de maatregel ter plekke (rij 2 in de Excel). Daarnaast is van 
elke groep abiotische metingen in de Excelfile (achter de kolommen met parameter) aangegeven hoe 
belangrijk het is om de meting daadwerkelijk uit te voeren. Hierbij is de volgende codering 
gehanteerd: 1 = altijd doen, 2 = belangrijk, maar niet noodzakelijk, 3 = aan te bevelen). Hiermee 
wijkt de gehanteerde codering voor abiotiek dus af van die voor de andere procesindicatoren. 
 
Het is verder van groot belang dat analyses vergelijkbaar zijn. Zo zijn de pH_KCl en pH_CaCL2 niet 
direct vergelijkbaar met pH_H2O, maar wel in elkaar om te rekenen, terwijl het Pw-getal moeilijk te 
vergelijken is met het PSI-getal of P-Olsen.  

5.1.1 Standplaats en analyses 

Welke bodemanalyses gebruikt worden, is locatie-specifiek en afhankelijk van het standplaatstype 
(bodem, hydrologie geomorfologie). Een standplaats op kalkrijke kleigronden heeft een ander 
analysepakket nodig dan droge kalkarme stuifzandgronden (zie 5.2 Toelichting per 
habitattype/maatregelcombinatie). De aangegeven analyses zijn dan ook een richtlijn. In de praktijk 
zal op grond van de bodemkaart, de geomorfologische kaart en het habitattype een snelle inschatting 
gemaakt worden van de standplaats, waarna een beter gespecificeerd onderzoekpakket kan worden 
samengesteld. Ook de door beheerders genoemde specifieke problemen zoals een te hoog stikstof- 
en/of fosfaatoverschot en verzuring vereisen een meer gerichte analyse. Na een snelle vaststelling van 
het standplaatstype via kaartmateriaal is altijd een korte veldcontrole van geomorfologie en bodem 
aan te raden, omdat het kaartmateriaal over het algemeen te grof is. Voor een deel van de 
maatregelen zijn metingen van de uitgangssituatie onderdeel van deze nadere specificatie.  

5.1.2 Aantal monsters 

Er worden geen uitspraken gedaan over het aantal monsters (en ruimtelijk spreiding) dat moet 
worden genomen. Het uiteindelijke aantal hangt mede af van de complexiteit van het gebied en de 
grootte van het gebied. Er kan normaal gesproken volstaan worden met enkele volledige 
bodemprofielbeschrijvingen voor de ingreep (om de ingreep goed te kunnen uitvoeren) en na de 
ingreep ter controle. Het zal duidelijk zijn dat hoe gevarieerder het gebied is waar de maatregelen 
wordt genomen, hoe meer monsters er genomen moeten worden. Met behulp van een ruimtelijk 
statistische methode kan worden bepaald hoeveel monsters er genomen moeten worden om een 
betrouwbaar beeld te krijgen. 

5.1.3 Diepten 

Meestal volstaat monstername van de wortelzone (0-20cm). Onder verzurende omstandigheden moet 
zowel op een diepte van 0-10 cm als 10-20 cm een monster genomen worden. De humusvorm is 
daarbij een goede indicator van verzurende processen. In minerale bodems met een strooisellaag is 
het raadzaam om bij monstername het strooisel en de minerale bovengrond niet te mengen, maar 
aparte monsters te nemen. Bij maatregelen als plaggen en afgraven is het ook van belang om op 
grotere diepten te bemonsteren om te controleren tot hoe diep het profiel eventueel verwijderd moet 
worden en of de beoogde nieuwe wortelzone voldoet aan de eisen voor het desbetreffende 
habitattype. De veldbeschrijving van de bodem gaat meestal tot een diepte van 1,50 m. Daar waar 
het grondwaterniveau hoog is of zelfs semi-terrestrische omstandigheden heersen, kan met een 
geringere diepte worden volstaan. Soms is alleen het humusprofiel (max. 40 cm diepte) voldoende.  

5.1.4 Frequentie van monitoring 

Monitoring van de abiotiek heeft meestal een geringere frequentie nodig dan biotische metingen. 
Uitzondering hierop vormt het registreren van de grondwaterfluctuaties. De veldbodemkundige 
beschrijving is zonder grote ingrepen weinig veranderlijk. Wel is ze van groot belang bij de 
beschrijving van de uitgangssituatie en eventueel van de nieuwe bodemkundige omstandigheden na 
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plaggen, afgraven en ophogen. De humusvorm (het humusprofiel; Van Delft et al. 2006) is echter wel 
veranderlijk. Processen als verzuring, verdroging, ver- en ontzilting kunnen binnen een tijdsbestek 
van enkele jaren al tot een zichtbaar effect leiden in de humusvorm (De Waal & Kemmers 2000). De 
effecten van maaien en uitmijnen vereisen een langdurige, maar matig frequente monitoring (hooguit 
eens in de vijf jaar; Van Eekeren et al. 2016). Alle ingrepen met belangrijke gevolgen voor het terrein 
zoals afgraven, plaggen, veranderen van de hydrologie, inunderen, droogleggen en het op gang 
brengen van dynamiek vereisen een frequentere controle (2-5 jaar). 

5.1.5 Uitgangssituatie 

Bij plaggen/ontgronden en branden moeten standaard direct voor en direct na de ingreep 
bodemmonsters genomen worden om de effectiviteit in kaart te brengen. Meten na de ingreep heeft 
alleen zin als op t= 0 (de uitgangssituatie) ook daadwerkelijk een meting is gedaan, zodat vergelijking 
mogelijk is. Voor alle duidelijkheid wordt met de uitgangssituatie de situatie voor de ingreep bedoeld. 
Het geeft vooraf een indicatie of het herstel van de abiotiek kansrijk genoeg is om tot volledig 
habitatherstel te komen en erna zicht op de effectiviteit van de maatregel. 

5.1.6 Combinatie van analyses 

Een goede veldbodemkundige beoordeling van het standplaatstype (bodem, humusvorm en 
geomorfologie) kan helpen om te bepalen welke analyses nodig zijn. Zo heeft het op een kalkrijke 
standplaats (kalkhoudend tot aan het maaiveld) vaak weinig zin om de basenverzadiging te analyseren 
(wel op brakke kalkrijke standplaats) of hoeft op zeer arme standplaatsen met een overeenkomstig 
habitattype meestal niet op fosfaatbeschikbaarheid geanalyseerd te worden. Bij analyse van beschikbaar 
fosfaat zijn de overige P-gerelateerde bepalingen van minder belang. Hetzelfde geldt voor de groep 
stikstof- en kationenanalyses. Een goede analyse van de uitgangssituatie in een landschappelijke context 
kan op de lange termijn op deze wijze kostenbesparend werken, doordat de juiste maatregelen gekozen 
kunnen worden en voorkomen wordt dat irrelevante analyses uitgevoerd worden.  
 
Soms kunnen verschillende analyses na eenzelfde voorbehandeling worden uitgevoerd of volgens 
dezelfde methode tegelijkertijd geanalyseerd worden. Niet alle in de kolommen genoemde analyses 
staan laboratorium-technisch op zichzelf: soms zijn parameters zonder of met weinig meerkosten 
samen met een andere te analyseren. Zo kunnen tegelijkertijd met de analyses gericht op CEC-
bepaling een deel van de genoemde kationen zonder meerkosten geanalyseerd worden.  

5.1.7 Ontwikkelingsrichting van de parameters 

Bij de beschrijving van de habitattypen is aangegeven welke pH, grondwaterstand en 
nutriëntenrijkdom range bij de typen hoort (zie ‘Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk’ 
(Van Beek et al. 2014)). In Tabel 7 zijn de te meten abiotische parameters beschreven, samen met 
het (belangrijkste) achterliggende proces waarop zij van invloed zijn. In de laatste kolom is de globale 
gewenste ontwikkeling die wordt nagestreefd aangegeven. Voor een uitgebreide toelichting zie ook 
Bijlage 2.  
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Tabel 7  Abiotische metingen, (belangrijkste) achterliggende proces waarop zij van invloed zijn en 
de globale gewenste ontwikkeling die wordt nagestreefd met herstel (voor verdere uitleg zie 
Bijlage 2). Daar waar in de kolom globale gewenste ontwikkeling staat ‘afh. Van situatie’ moet voor de 
richting naar de specifieke habitatmaatregelcombinatie worden gekeken voor de gewenste richting. Dit 
staat in paragraaf 5.2 verder toegelicht per combinatie. 

Subgroep Afkorting Abiotische meting Proces Globale gewenste 
ontwikkeling 

Veldbeschrijvingen     
 Bodpr Bodemprofiel Algemeen Uitgangssituatie 

 Humpr Humusprofiel Algemeen Afh. van situatie 

 GT Grondwatertrap Hydrologie Toename 

 pH-pr pH-profiel Basen Afh. van situatie 

Grondwaterstanden     

 GS Grondwaterstanden Hydrologie Toename 

 OF Overstromingsfrequentie Hydrologie Toename 

 IN Inundatieduur Hydrologie Toename 

 SL Opslibbing Nutriënten Toename 

Bodemchemische analyses    

 OS% 
Gloeiverlies (organisch 
stofgehalte) 

Overig Afh. van situatie 

 pH Zuurgraad Basen Toename 

 Pt totaal fosfor gehalte P Afname 

 Nt totaal stikstof gehalte N Afname 

 Panorg P beschikbaarheid in extract P Afname 

 Pbes P beschikbaarheid P Afname 

 Pw P gehalte in waterextractie  P Afname 

 C/P koolstof-fosfor verhouding P Afname 

 C/N koolstof-stikstof verhouding P Afname 

 NH4 en NO3 ammonium, nitraat en nitriet N Afname 

 Ca Ca-gehalte (CaCO3) Basen Toename 

 Zn Zinkextractie Overig Toename 

 Mg Mg-gehalte  Basen Afh. van situatie 

CEC bepalingen       

 CEC Kationen uitwisselings- capaciteit Basen Afh. van situatie 

 Basvrz Basenverzadiging Basen Toename 

 Cavrz Ca-verzadiging Basen Toename 

 Kvrz K-verzadiging Basen Afh. van situatie 

 Navrz Na-verzadiging Basen Afh. van situatie 

 Mgvrz Mg-verzadiging Basen Afh. van situatie 

 Alvrz Al-verzadiging Basen Afname 

Gewasanalyse       

 Nt totaal stikstof N Afname 

 Pt totaal fosfor P Afh. van situatie 

 Kt totaal kalium Basen Afh. van situatie 

Wateranalyses       

 pH Zuurgraad Basen Toename 

 EC 
elektrisch geleidend vermogen 
(EGV) 

Basen Toename 

 Cl Chloride Overig Toename 

 TOC of DOC 
totale org. C gehalte of opgeloste 
gehalte 

 
Overig 

Afname 

 NH4, NO3 ammonium, nitraat en nitriet N Afname 

 PO4 Fosfaat P Afname 

 Na Natrium Overig Afname 

 Ca Calcium Basen Toename 

 Mg Magnesium Basen Afname 

 Fe IJzer Overig Toename 

 Al Aluminimum Basen Afname 

 SO4 Sulfaat Overig/S Afname 

 Zn zink  Overig Toename 

 ALK Alkaliniteit Basen Toename 
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5.2 Toelichting per habitattype/maatregelcombinatie 

Voor alle maatregelen worden in deze paragraaf de te monitoren abiotische metingen, gegroepeerd 
per overeenkomstig habitattype, toegelicht. Dit is terug te voeren op de wijze van formuleren van de 
maatregel. Op gebiedsniveau zijn de maatregelen concreet omschreven, bijvoorbeeld “plaggen” of 
“maaien” (Bijlage 2 en sheet 1 Excelbijlage). Op landschapsniveau wordt het doel van de maatregel 
omschreven, bijvoorbeeld “herstel van waterhuishouding” of “herstel waterdynamiek”. In de categorie 
“herstel waterhuishouding” kan “plaggen” dan de concrete maatregel zijn om dit te bereiken (Bijlage 2 
en sheet 1 Excelbijlage). Soms is er binnen een habitattype een overlap in maatregelen aanwezig. Dit 
kan consequenties hebben voor de te bepalen abiotische parameters en dus de metingen. Aan de 
andere kant kunnen de procesindicatoren voor een en dezelfde concrete maatregel per doelstelling 
verschillen. Voor plaggen met als doel nutriëntenafvoer zijn andere abiotische parameters nodig dan 
voor plaggen met als doel de vochthuishouding te verbeteren of de successie terug te zetten. Dezelfde 
ingreep kan dus binnen een en hetzelfde habitattype verschillende doelen dienen. Voor meer 
specifieke informatie bij de abiotische parameters wordt verwezen naar Bijlage 2. 

5.2.1 Branden 

Habitattypen: H2130A, H2130C, H2140B, H2150, H2310, H2320, H2330, H4010A, H4030, H6230, 
H7120, LG09 
Branden is meestal bedoeld om de stikstofvoorraad in de bodem te verminderen. Er kan kort na het 
branden een versnelling van de mineralisatie plaatsvinden, waardoor er tijdelijk een verhoogde 
nutriëntenbeschikbaarheid kan ontstaan (Kemmers et al. 2005a, Davies et al. 2010). Het effect van 
branden is seizoenafhankelijk, het geeft andere resultaten in de zomer dan in de winter. Het effect van 
branden is nog niet eenduidig. Bij branden verandert naast de nutriënten-, basen- en koolstof-
huishouding ook het bodemleven. Stikstof verdwijnt grotendeels in de atmosfeer; de P-voorraad blijft 
echter meestal aanwezig in de bodem. Bij een gecontroleerde brand verbrandt vooral de vegetatie en, 
indien aanwezig, het losse, luchtige deel van de humuslaag (L en F-laag; Van Delft et al. 2006). Het 
organische stofgehalte (OS%) en de minerale inhoud van de bovengrond veranderen daarmee (tot 
circa 10 cm diepte). Niet alleen de hoeveelheid organische stof verandert, maar ook de aard. De 
asresten hebben meestal hogere concentraties basen en koolstof. Bovendien zijn de asresten meer 
inert, d.w.z. zijn ze minder gevoelig voor mineralisatie dan het uitgangsmateriaal waardoor ze beter N 
en P vastleggen. Het mineralenaanbod, de verhouding en de pH veranderen na branden. Door de 
NH4/NO3 verhouding te meten, de gebufferde basenverzadiging en de pH van de bovengrond te 
bepalen, is dit te kwantificeren. Allereerst is een beschrijving van de bodem en het humusprofiel 
nodig. De beschrijving van de bodem kan beperkt blijven tot de bovengrond inclusief het daarop 
liggende strooisel (in feite de beschrijving van het humusprofiel). Het vaststellen van de N-, P- en 
organische stofgehalten en de pH verdienen hierbij de hoogste prioriteit. Analyse van de 
basenverzadiging kan belangrijke aanvullende informatie opleveren en heeft daarom prioriteit 2. 
Analyses en veldbeschrijving dienen voor en na de ingreep plaats te vinden en eventueel na vijf jaar 
herhaald worden.  

Specificatie per habitattype 

Habitattypen: H2130A, H2130C 
Deze habitattypen worden gekenmerkt door organisch-stofarme humusvormen. De verbrande 
vegetatie zal leiden tot een lichte verhoging van het organische stofgehalte, voornamelijk in de vorm 
van asresten. 

Habitattypen: H2140B, H2150, H2310, H2320, H2330, H4010A, H4030, H6230, LG09 
Deze typen hebben in het algemeen een bovengrond die matig arm is aan organische stof. De door 
verbranding verdwenen organische stof van het humusprofiel wordt grotendeels gecompenseerd door 
de verbrandingsresten van de vegetatie. 
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Habitattype: H7120 
Branden is in combinatie met plaggen in het herstellend hoogveen bedoeld om Pijpenstrootje te 
bestrijden. Voorzichtigheid is hier geboden. Er komen binnen dit habitattype nog dikke veenpakketten 
voor die het onder controle houden van branden moeilijker maken dan in een habitattype met een 
dunne organische laag. Bovendien zijn horsten van Pijpenstrootje relatief resistent voor branden. 

5.2.2 Uitmijnen 

Habitattypen: H6510A, H6510B (Aantal habitattypen dat geschikt is voor deze maatregel is hier 
ondervertegenwoordigd; overal waar verschralend geplagd wordt, de voormalige productiegraslanden 
en akkers in het bijzonder, kan uitmijnen een alternatief zijn.) 
Uitmijnen is een methode om de standplaats van habitattypen te verschralen d.w.z. de beschikbaarheid 
van de macronutriënten te verminderen (Chardon et al. 2009). Het kan ook worden ingezet om de 
nutriëntenbalans weer op orde te brengen, bijvoorbeeld door met P te bemesten als N in overmaat 
aanwezig is of omgekeerd (Ham et al. 2005). Door inzaaien, oogsten en afvoeren van gewassen met een 
hoge opname aan N en/of P (bijvoorbeeld klaversoorten) wordt verschraald. In effectiviteit houdt deze 
maatregel het midden tussen maaien en plaggen met als voordeel ten opzichte van plaggen dat de 
bodemopbouw nauwelijks verstoord wordt. Uiteraard geniet het vaststellen van nutriënten-
beschikbaarheid in de bovengrond (wortelzone) de hoogste prioriteit. Vooral de P-beschikbaarheid 
(Oxalaat-methode of P-Olsen) is een belangrijke parameter om zowel de uitgangssituatie als de 
ontwikkeling in de jaren erna te controleren (Smolders et al. 2006, Van Delft et al. 2014). Omdat de 
afvoer van de nutriënten via het gewas plaatsvindt, heeft de gewasanalyse (N en P) een even hoge 
prioriteit. 

5.2.3 Herstel water en winddynamiek 

Herstel water en winddynamiek aan de kust (dynamisch kustbeheer, ontpolderen) 

Habitattypen: H1310A, H1310B, H1320, H1330A, (H2110) 
Bij deze habitattypen gaat het vooral om herstel van overstromingsdynamiek onder invloed van 
getijdewerking en secondair ook winddynamiek (embryonale duinvorming op drogere plekken, Arens 
et al. 2005). Deze dynamiek gaat gepaard met erosie (zowel water- als winderosie), dus afvoer van 
materiaal en/of met sedimentatie (afzetting van door water of wind meegevoerd materiaal).  
 
Door de dynamiek kan successie teruggezet worden en door aanvoer van vers sediment kan de 
buffercapaciteit of de saliniteit gehandhaafd of hersteld worden. Deze dynamiek wordt binnen een vrij 
kort tijdsbestek zichtbaar in de bovenkant van het bodemprofiel (hier identiek aan het humusprofiel). 
Er ontstaat op deze locaties een zichtbare afwisseling van humushoudende en humusarme laagjes die 
eenvoudig en zonder specifieke kennis zijn waar te nemen. Bij het ontbreken van deze dynamiek of bij 
een te geringe toename van de dynamiek ontbreekt deze gelaagdheid. De erosie-effecten zijn ook 
goed herkenbaar aan het ontstaan van terreinvormen als geulen, laagten en erosierandjes. Bij 
bovenstaande habitattypen gaat toename van dynamiek behalve met afzetten van vers materiaal ook 
gepaard met toename van zoutinvloed. Dit is meetbaar aan de basenbezetting van het 
bodemmateriaal, waarbij vooral gekeken moet worden naar de Na- en Mg-verzadiging (Beets et al. 
2000 t/m 2005). Uiteraard is de toename ook te koppelen aan toename van overstromingsfrequenties 
en overstromingsduur. De grondwaterstanden zijn minder relevant in het getijdegebied. Bij afname 
van de overstromingsdynamiek kan de invloed van de wind toenemen en kan er embryonale 
duinvorming plaatsvinden. Binnen een vrij kort tijdsbestek kan dan vanuit bovenstaande habitattypen 
het habitattype embryonale duinen (H2110) ontstaan. In deze overgangssituatie zullen de 
grondwaterkarakteristieken veranderen en zal er ontzilting plaatsvinden. Deze situatie is gemakkelijk 
aan het reliëf en het humusprofiel en de veranderende vegetatie te herkennen (De Waal & Hommel 
2009). Bodemanalyses zijn in dit soort situaties in veel gevallen niet nodig. 
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Herstel winddynamiek 

Habitattypen: H2110, H2120, H2130A, H2130B, H2130C, H2160, H2170, H2180A, H2180B, H2180C, 
H2190A, H2190B, H6430C, LG12  
Ook windynamiek laat zich aflezen aan de bovenkant van de bodem (humusprofiel) door middel van 
enerzijds een afwisseling van humushoudende lagen met humusarm stuifzand, anderzijds door het 
ontbreken van enige ontwikkeling van een humushoudende bovengrond (Sevink & De Waal 2010). In 
de bos-habitattypen is het herkenbaar door menging van ingewaaid zand met het strooisel. Op zeer 
arme zandgronden met korte vegetaties kan het op- of instuiven van vers materiaal de bovengrond 
mineralogisch iets verrijken. De zo ontstane verschillen zijn niet binnen enkele jaren te meten. Op 
lange termijn kan vooral bij uitstuiven van laagten de grondwaterstand veranderen. Dit valt echter 
meestal niet binnen een tijdsbestek van vijf jaar. Bovendien stagneert bij een grondwaterstand nabij 
het maaiveld het uitstuiven. Overstuiven vanuit drogere habitattypen kan echter nog wel plaatsvinden. 
Kruipwilgstruweel (H2170) is een vochtig tot nat habitattype waar instuif kan plaatsvinden. De instuif 
van vers kalkrijk zand zorgt voor verhoging van het bufferend vermogen en bevordert daarmee de 
instandhouding van de kalkrijke habitattypen waartoe ook de Grijze duinen, kalkrijk (H2130A) 
behoren. De effectiviteit van deze instuif is door analyses van de CEC en basenverzadiging te 
controleren. Een goedkopere, maar minder nauwkeurige methode is de pH en het organisch 
stofgehalten van de bovengrond (humusprofiel) te bepalen. Bij de kruipwilgstruwelen (H2170), de 
vochtige duinbossen Duinbossen (H2180B) en de duinvalleien (H2190A en H2190B) kan instuiving 
leiden tot verandering in de grondwaterstanden. De monitoring hiervan kan een goede indicator zijn. 
Bij de kalkarme en de heischrale Grijze duinen (resp. H2130B, C) kan men volstaan met de organische 
stof- en de pH-bepaling. Controle van de bovengrond (humusprofiel) en een ondiep pH-profiel gelden 
als een belangrijke aanvullende indicator. Bij de embryonale duinen (H2110) en de witte duinen 
(H2120) is het herstel van de dynamiek af te lezen aan het ontstaan of het veranderen van het reliëf. 
De aard van de minerale bovengrond of het humusprofiel (overigens hier vrijwel zonder humus) geeft 
ook hier een indicatie van de voortgang van het stuifproces. Bij de bossen in de duinrand heeft herstel 
van de dynamiek herstel van het reliëf ten doel. Hier volstaan bodem en humusprofiel als indicator. 

Herstel waterdynamiek, overstromingsdynamiek in het Binnenland 

Habitattypen: H6120, H6130, H6410, H6510A, H6510B, H7140B, H91E0C, H91F0 
Onder het herstel van waterdynamiek in fluviatiele milieus vallen ingrepen als verlagen oeverwallen, 
aanleg nevengeulen, uitdiepen geulen, kribverlaging, verwijdering bestorting, peilbeheer en 
hermeandering. Het is bedoeld om de overstromingsprocessen op gang te brengen of te houden. Door 
de bijbehorende dynamiek wordt de successie teruggezet en door aanvoer van vers sediment wordt de 
basenhuishouding op peil gehouden. Overstromingsdynamiek kan gemeten worden in termen van 
overstromingsfrequentie, overstromingsduur en fluctuaties van grondwaterstanden. Het laatste is 
direct meetbaar; de eerste twee zijn meestal grove schattingen. Ook de gelaagdheid, gevormd door 
recente sedimentatie, is een zekere maat voor de dynamiek; deze is vooral aan de hand van het 
humusprofiel (de bovenkant van het bodemprofiel) waar te nemen. De hoeveelheid sediment is meer 
exact te meten door het opvangen van het sediment op slibmatjes. Correlaties tussen de hoeveelheid 
slib en de geschiktheid voor het habitattype zijn echter onbekend. De reguliere bodemanalyses (OS%, 
pH, Nt, Pt etc.) geven meestal een goed beeld van de veranderende overstromingsinvloed (Wolf et al. 
2001). De bovenkant van de minerale bodem (hier identiek aan het humusprofiel) en het verloop van 
de veld-pH (pH-profiel; Van Delft, Stoffelsen & Brouwer 2007) zijn hier goede, aanvullende indicatoren 
evenals de bepaling van de basen- en of calciumverzadiging. Bij de overgangsvenen en trilvenen 
(H7140B) wordt herstel van de verticale waterdynamiek nagestreefd. In dit geval is monitoring van de 
grondwaterstanden via peilschalen en peilbuizen voldoende. Een bijzonder type zijn hier de 
Zinkweiden (H6130). Het herstel betreft hier overstroming met zinkrijk water (specifiek voor de Geul) 
met als maatregel het kappen van bomen en bosjes langs de Geul om dit te bevorderen (Klimkowska 
et al. 2011). Belangrijkste analyse is in dit geval het zink en fosfaatgehalte in de bodem en het 
overstromende water. Overigens is bevordering van overstromingen met zinkrijk water met de huidige 
waterkwaliteit van de Geul problematisch door een te hoog fosfaatgehalte (Lucassen et al. 2009; zie 
ook volgende paragraaf). 
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5.2.4 Herstel waterhuishouding 

Habitattypen: H1330B, H2130C, H2140A, H2170, H2180B, H2180C, H2190A, H2190, H2190C, H3110, 
H3130, H3140, H3150, H3160, H4010A, H4010B, H6130, H6230, H6410, H6510A, H6510B, H7110A, 
H7110B, H7120, H7140A, H7140B, H7150, H7210, H7220, H7230, H9160A, H91D0, H91E0B, H91E0C, 
LG01, LG02, LG03, LG05, LG06, LG07, LG08, LG10, LG11 
Voor “herstel van de waterhuishouding” geldt hetzelfde als het begrip “herstel water- en 
winddynamiek”; het is meer een doel dan een maatregel. Ditzelfde geldt ook voor het meer specifieke 
begrip vernatting. De waterhuishouding heeft een kwalitatief en een kwantitatief karakter. Elders 
beschreven ingrepen als plaggen, afgraven en bekalken kunnen impact hebben op zowel de 
waterkwaliteit als de kwantiteit en kunnen daarmee onderdeel zijn van deze ingreep. Kwantitatief 
herstel is meetbaar aan de waterstanden die vastgesteld kunnen worden met behulp van peilbuizen 
(grondwaterpeil) en peilschalen (peil oppervlaktewater). De bij de waterpeilen behorende fluctuaties 
horen ook bij de kwantitatieve aspecten. Kwantitatieve aspecten als overstromingsfrequentie en 
inundatie behoren bij de waterdynamiek (zie vorige paragraaf “herstel waterdynamiek”). Bij zeer lage 
overstromingsfrequenties, die overigens een belangrijke ecologische functie kunnen vervullen, zijn 
lange waarnemingsreeksen nodig. Ze zijn daarom niet binnen een termijn van zes jaar te monitoren. 
Herstel van de waterkwaliteit heeft betrekking op de chemische en/of organische samenstelling van 
het grond- en oppervlaktewater. Herstel van de kwaliteit van het grondwater dient echter niet alleen 
met behulp van wateranalyses gecontroleerd te worden. Om na te gaan of de vegetatie profiteert, 
dient men ook in veel gevallen na te gaan in hoeverre het grondwater een positieve invloed op de 
wortelzone heeft. De pH, nutriëntenrijkdom en basenhuishouding van de bodem moet daarom bepaald 
worden. Ook grondwaterstanden dienen opgenomen te worden, het liefst in combinatie met bepaling 
van het pH-profiel. Een peilbuis is echter niet altijd zo te plaatsen dat het representatief is voor het 
gehele oppervlak van het habitattype. Het plaatsen van veel buizen is praktisch slecht uitvoerbaar. 
Door af en toe het pH-profiel op grotere afstand van buis te bepalen, kan toch een goed inzicht 
worden verkregen in het doorwerken van de herstelmaatregel in het gehele gebied. Ook een 
beschrijving van de bodem en het humusprofiel (uitgangssituatie) maakt interpretatie van de 
grondwaterstandgegevens gemakkelijker. Als om bepaalde redenen het plaatsen van een peilbuis in 
het geheel niet mogelijk is, kan met veldbodemkundige gegevens (o.a. GT-schatting) inclusief het pH-
profiel toch een indruk verkregen worden van het herstel. 

Specificatie per habitattype 

Herstel toevoer brak water  

Habitattypen: H1330B, H2190A (brakke onderdelen)  
Door de standplaats met de zee te verbinden, kan de toevoer van brak water plaatsvinden. Hetzelfde 
kan bereikt worden door de bevordering van brakke kwel door maaiveldverlaging. Een combinatie van 
bepaling van het grondwaterpeil (peilbuizen of bij open water peilschalen) en waterkwaliteit is de 
beste methode om het herstel van de standplaats te controleren. Bij toevoer van zout water of brakke 
kwel zal ontkalking en ontzilting worden voorkomen. Dit is allereerst waar te nemen aan de kwaliteit 
van het grondwater en de effecten daarvan op de bovengrond (verhoging pH, en de CEC, en 
verhoging basenverzadiging en het chloride gehalte). PH en CEC van het water kunnen overigens ook 
eenvoudig met veldapparatuur gemeten worden. Bij de basenverzadiging is de Ca-, Na- en Mg- 
verzadiging van speciaal belang. Bij hoge grondwaterpeilen heeft bepaling van de waterkwaliteit een 
hogere prioriteit dan de CEC-basenbepaling. Bij de toename van zoutinvloed zullen er ook 
veranderingen plaatsvinden in de bodem en het humuscompartiment. De afbraak van organische stof 
wordt geremd door zoutwaterinvloed (geringe activiteit bodemfauna) en kan aanleiding geven tot de 
vorming van een veenachtig dode wortelzone (Beets et al. 2002). Deze ontwikkeling is op korte 
termijn in het humus- en bodemprofiel zichtbaar. Ook zal het pH-profiel veranderen (diepte verloop 
van de pH). Bij het herstel van kwel tot in de wortelzone kan ook naar de kwaliteit van het kwelwater 
worden gekeken en naar de bodemkwaliteit in de wortelzone. Voor het habitattype Vochtige 
duinvalleien (H2190A) gelden deze indicatoren alleen voor de vrij zeldzame brakke, open-water 
component van dit grotendeels zoete milieu. 
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Herstel basenhuishouding (terrestrisch) 

Habitattypen: H2130C; H2170, H2180B, H2180C, H4010A, H4010B, H6230, H6410, H7140A, H91E0B, 
H91E0C, LG12 
Hydrologische herstelmaatregelen zijn gericht op herstel van de vochtvoorziening en de 
basenvoorziening. Het kan hierbij, meer specifiek, gaan om het herstel van (basenrijke) kwel, wat 
soms maatregelen in het inzijgingsgebied vergt. Allereerst kan door bepaling van veldbodemkundige 
parameters de uitgangsituatie bepaald worden; aan de hand van het pH-profiel, regelmatig 
opgenomen grondwaterstanden en analyse van de grondwaterkwaliteit kan het herstel gemonitord 
worden. Analyse van de grondwaterkwaliteit moet op zijn minst gecombineerd worden met 
grondwaterstandgegevens (peilbuis of peilschaal) om te controleren of het herstel in de wortelzone 
effectief is. De vochtigste variant van de Grijze duinen, heischraal (H2130C), is in tegenstelling tot de 
kalkrijke (H2130A) en de kalkarme (H2130B) plaatselijk wel grondwaterafhankelijk. De effectiviteit 
van het herstel kan plaatsvinden door grondwaterstanden (verhoogd) en de grondwaterkwaliteit 
periodiek te meten. Beschrijving van het humusprofiel en het pH-profiel zijn de veldwaarnemingen, die 
eveneens van nut zijn om het verloop van het verzuringsproces vast te stellen. Ook de 
bodemchemische parameters en/of de basenverzadiging leveren bruikbare metingen op om het 
herstel naar een meer gebufferde situatie te kunnen volgen. Deze parameters genieten voor de grijze 
duinen (H2130) echter een lagere prioriteit.  
 
Bij herstel van verzuurde standplaatsen is de grondwaterkwaliteit een goed controlemiddel voor 
Duinbossen(vochtig), Heischrale graslanden en Blauwgraslanden (H2180B, H6230, H6410). Naast de 
aanvoer van de juiste kwaliteit grondwater is de invloed daarvan op de wortelzone van cruciaal belang, 
vooral in Blauwgraslanden (H6410) en de vochtige variant van de heischrale graslanden (H6230). 
Hiervoor is de periodieke bepaling van de CEC-basenverzadiging van belang. Bij plaggen of afgraven 
wordt het maaiveld verlaagd en kan daardoor zowel de vocht- als basenhuishouding hersteld worden (zie 
5.2.6 Plaggen en ontgronden). De uitgangsituatie dient dan echter veldbodemkundig beschreven te 
worden om vooraf de effectiviteit van de maatregel in te kunnen schatten. Als door het plaggen of 
afgraven de standplaats zo nat wordt dat het grondwater voor lange perioden boven maaiveld staat, 
volstaat wateranalyse in combinatie met waterpeilbepalingen (zie hieronder). In zwak gebufferde 
habitattypen als Vochtige heide is ook het controleren van verdroging en verzuring van belang in 
verband met de mineralisatie van N en P. Over het algemeen zullen bepaling van pH, N-, P- en Panorg 
gehalten voldoende zijn. Er zijn echter uitzonderlijke omstandigheden denkbaar waarbij een meer exacte 
bepaling van de beschikbare P nodig is. Bijvoorbeeld Blauwgraslanden (H6140) zijn gevoelig voor een te 
grote beschikbaarheid van P (Lamers et al. 1997). Voor alluviale Essen–Iepenbossen (H91E0B) en 
Vochtige alluviale bossen (H91E0C) zijn naast grondwaterpeilen, de bodemchemische parameters 
(vooral P-bepalingen) en waterkwaliteitsbepalingen van belang (Stortelder et al. 1998, Wolf et al. 2001). 
De zomen, mantel en droog struweel van de duinen (LG12) zijn vooral gedefinieerd als habitat van de 
Nauwe korfslak. Deze slak is gebaat bij een vochtige, basenrijke omgeving. Grondwaterstanden en 
eventueel meting van inundatieduur geven het beste inzicht in de status van dit habitattype. Daarnaast 
kan het vochtig milieu bevorderd worden door een hoog humusgehalte (hoge vochthoudende capaciteit). 
Dit betekent dat ook de humusvorm als indicator kan dienen. 

Herstel waterpeil en waterkwaliteit voor semi-terrestrische en aquatische habitattypen 

Habitattypen: H3110, H3130, H3140, H3150, H3160, H7140A, H7140B, H7150, H7210, H7220, 
H7230, H91D0, LG01, LG02, LG03, LG04, LG05 
In de habitattypen van natte standsplaatsen en open water is de waterkwaliteit de bepalende factor en 
er kan daarom volstaan worden met waterkwaliteitsbepalingen in combinatie met 
(grond)waterpeilbepalingen. Bij inlaat van gebufferd water om de buffering op het gewenste peil te 
krijgen, kan monitoring van de waterpeilen achterwege blijven. Ditzelfde geldt voor tril- en 
overgangsvenen (H7140A, B) zowel in laagvenen als beekdalen. Een uitgebreide wateranalyse 
inclusief alkaliniteit is hier de belangrijkste indicator. Voor Galigaanmoerassen (H7210) is daarbij 
vooral een matig fosfaatgehalte van belang. Bij kalktufbronnen en kalkmoerassen (H7220, H7230) is 
de alkaliniteit (in het bijzonder het bicarbonaatgehalte) bepalend. De voornamelijk aquatische 
habitattypen LG 01 t/M LG05 zijn gevoelig voor eutrofiëring en moeten daarom vooral op pH, EG, 
chloriden en nutriënten onderzocht worden.  

Wageningen Environmental Research Rapport 2771 | 25 



 
Herstel vochthuishouding en vernatting  

Habitattypen: H2140A, H2180B, H7110A, H7110B, H7120  
Het herstel van de vochthuishouding en waterverzadigde toestand laten zich het best bepalen door 
grondwaterstanden in een peilbuis te meten. Bodem- en humusprofiel (synoniem in veengronden) en 
schatting van de grondwatertrap zijn eveneens goede hulpmiddelen, die echter minder prioriteit hebben. 
Verdroging is goed vast te stellen door veranderingen in het humusprofiel. De veraarding en 
mineralisatie van organische stof zal dan toenemen en daarmee de beschikbaarheid van N en P. Door 
het organisch stofgehalte N-totaal en P-totaal en P-organisch te analyseren kunnen eventueel de C/N en 
C/P-verhouding, beide een maat voor mineralisatie, berekend worden. De bepaling van de 
basenverzadiging heeft geen hoge prioriteit. De waterkwaliteit hoeft normaliter niet geanalyseerd 
worden zolang er geen gebiedsvreemd water aangevoerd wordt. In Hoogvenen (H7110A, H1710B, 
H7120) is het opvoeren van het grondwaterpeil mogelijk door vermindering van drainage. Waterkwaliteit 
is hier de indicator en dient geanalyseerd te worden. De eenvoudige bepalingen van de pH en de EGV 
(Van Wirdum 1991) volstaan hier in een deel van de gevallen als controle op de waterkwaliteit. Bij de 
aanleg van bufferzones (o.a. voormalig landbouwgebied), gecombineerd met de aanvoer van water van 
buiten het gebied, kan eutrofiëring plaatsvinden; dit moet gecontroleerd worden door uitgebreide 
waterbemonstering waarbij naast pH en EGV o.a. ook naar sulfaat en fosfaat gekeken moet worden. In 
bijzonder gevallen kan slecht doorlatende spalterveen (veelal S. cuspidatum) ontstaan, waardoor langs 
natuurlijke weg herstel van het hoogveen kan ontstaan (Hommel & De Waal 2013). In deze situaties 
ontwikkelt zich een specifiek en goed herkenbaar humusprofiel. 

Verzuren en terugdringen inundatie  

Habitattype: H6130  
Zinkweiden vormen een sterk afwijkend habitattype dat alleen in Zuid-Limburg langs de Geul (nog) 
voorkomt. De hoeveelheid beschikbaar zink is hier van het grootste belang. Herstel van de 
waterhuishouding wijkt sterk af van wat men elders onder herstel zou verstaan. Door verandering in 
de loop der tijd van de waterkwaliteit van de Geul (verhoogd fosfaatgehalte naast een hoog 
kalkgehalte) is overstroming met dit water niet gewenst, tenzij ook de waterkwaliteit van de Geul 
wordt aangepakt (zie hierboven). In tegenstelling tot veel andere habitattypen is hier het streven een 
lichte verzuring waardoor Zn beschikbaar komt (Lucassen et al. 2009). Te veel fosfaat en kalk 
bevoordeelt concurrerende soorten boven de zinksoorten. De verhouding tussen de Zn en Ca-
concentraties (Zn/Ca ratio: >0.8) is een goede maat voor het monitoren van de gewenste 
ontwikkeling. Daarnaast zijn pH, C/P en beschikbaar fosfaat belangrijke controleparameters.  

Buffering fosfaat 

Habitattype: H6510A  
Herstel van de aanvoer van ijzerrijk grondwater kan de beschikbaarheid van P in hoge mate beperken. 
Om de effectiviteit te controleren moeten vooral de bodemchemische P-parameters geanalyseerd 
worden (P, Panorg, C/P en P-beschikbaar). Daarnaast zijn het bodemprofiel (met kenmerken van 
ijzeraanrijking), de grondwatertrap en de meting van de grondwaterstanden van belang. 

Herstel grondwaterpeilwisselingen  

Habitattype: H6510B  
Habitattype Glanshaver- en vossenstaart hooilanden (grote vossenstaart) (H6510B) is gebaat bij een 
seizoensmatig afwisseling van waterpeilen boven maaiveld (kortstondige inundaties met vrij lage 
grondwaterstanden in het groeiseizoen). Dit is het best te monitoren door peilbuismetingen. 
Daarnaast zijn grondwatertrapschattingen en bodembeschrijvingen van belang om peilbuisgegevens 
voor het hele habitatgebied te kunnen extrapoleren.  
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Stagnatie  

Habitattype: H7150  
Dit habitattype is gebaat bij een langdurige winterstagnatie. Hierbij speelt de aanwezigheid van 
stagnerende lagen hoog in het bodemprofiel een belangrijke rol. Voor men besluit om maatregelen te 
treffen om de stagnatie te bevorderen, is beschrijving van het bodem- en humusprofiel van groot 
belang. Plaggen ter bevordering van stagnatie is onverstandig zonder veldbodemkundig onderzoek. 
Stagnatie is bij dieper stagnerende lagen goed te meten met behulp van een ondiepe 
grondwaterpeilbuis. Van de waterstanden is de inundatieduur af te leiden. In sommige gevallen zit de 
stagnerende laag echter dicht onder maaiveld. In deze gevallen zou een directe inschatting van de 
inundatieduur gemaakt moeten worden (Hommel & De Waal 2013). 

5.2.5 Strooisel verwijderen 

Habitattypen: H5130, H7210, H9120, H9190, H91E0B, H91E0C, LG13, LG14 
Voordat men op strooiselverwijdering overgaat, moet men beschikken over goede 
humusvormbeschrijvingen. Strooisel wordt meestal verwijderd om de hoeveelheid beschikbare stikstof 
(nutriënten) op de standplaats te verminderen. De mate waarin N beschikbaar is, hangt grotendeels 
van de aard van de humus af (Bijlsma et al. 2014). Amorfe humus en humus vastgelegd in 
moderdeeltjes zijn relatief stabiel; de N-voorraad is grotendeels geïmmobiliseerd. Half verteerd 
strooisel (de zogenaamde F-laag) is echter instabiel en genereert een hoge N-beschikbaarheid. 
Overigens kan door roering van de humushoudende bovengrond bij het verwijderen van het strooisel 
een verhoogde mineralisatie van organische stof plaatsvinden en daarmee een verhoging van het 
nutriëntenaanbod. Daarnaast kan excessieve stikstofdepositie het N-gehalte verhogen, waardoor de 
mineralisatie van humus sneller gaat verlopen en er meer nutriënten vrijkomen. Bij monstername 
voor beschrijving van de uitgangssituatie is de bodemchemie van de strooisellaag niet te vergelijken 
met die van de minerale bovengrond. Het is beter om de minerale bovengrond onder de strooisellaag 
te vergelijken met de minerale bovengrond na de ingreep. 

Specificatie per habitattype 

Strooiselverwijdering voor het creëren van open plekjes  

Habitattypen: H5130, H7210 
Het gaat hier vooral om het verbeteren van de vestigings- en uitbreidingskansen van de doelsoort. 
Hier is beschrijving van de strooisellaag en, met een lagere prioriteit, de bepaling van de basale 
bodemchemie voldoende (OS%, pH, Nt, Pt).  

Strooiselverwijdering voor afvoer van nutriënten en tegengaan van verzuring  

Habitattypen: H9120, H9190, H91E0B, H91E0C, LG13, LG14 
Naast de nutriënten N en P worden met het strooisel ook basen verwijderd en vermindert bovendien 
de vochthoudende capaciteit van de bodem (Bijlsma et al. 2014). In hoeverre deze nadelen optreden, 
is afhankelijk van de textuur en het organische stofgehalte van de bovengrond. Dit is goed in te 
schatten door veldinventarisatie van de bodem (minerale bovengrond) en het humusprofiel. Bij zeer 
arme minerale bovengronden (uitgeloogde horizonten in leemarme zanden), zoals bij habitattype 
Eikenbossen (LG13), kunnen zelfs tekorten ontstaan in de macronutriënten na strooiselverwijdering 
(vooral P; uitputting van de bodem). Een nauwkeuriger beeld kan worden verkregen door zowel de 
strooisellaag als de minerale bovengrond (beide onderdeel van het humusprofiel) bodemchemisch te 
onderzoeken (pH, Nt, Pt, C/N, C/P en OS% etc.). In Oude eikenbossen (H9190) op arme gronden 
komen veelal relatief stabiele dikke amorfe humuslagen (H-laag) voor die een belangrijke ecologische 
functie vervullen. Bij herstel van de dynamiek zal de strooiselvorming zich automatisch aanpassen 
(het humusprofiel kan zelfs een graadmeter zijn voor het herstel van het habitattype). In bossen op 
lemige gronden (LG14) is de vorming van een instabiele verzurende strooisellaag sterk afhankelijk van 
de boomsoort (Hommel et al. 2007). In de meeste gevallen kenmerken deze bossen zich door een vrij 
dunne moderachtige humusvorm. 
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5.2.6 Plaggen en ontgronden 

Habitattypen: H1330A, H1330B, H2130A, H2130B, H2130C, H2140A, H2140B, H2150, H2170, 
H2190A, H2190B, H2190C, H2310, H2320, H2330, H3110, H3130, H3160, H4010A, H4010B, H4030, 
H6110, H6120, H6130, H6210, H6230, H6410, H6510A, H6510B, H7120, H7140A, H7140B, H7150, 
H7210, H7230, LG06, LG07, LG09, LG10, LG13 
Plaggen en afgraven dienen diverse doelen. Eutrofe lagen (meestal organisch stofrijke lagen en/of 
bemeste bovengronden) kunnen zo verwijderd worden. Daarnaast wordt het maaiveld verlaagd 
waardoor grondwater relatief dichter bij de wortelzone kan komen. Dit kan de nalevering van basen 
(inclusief brakke invloeden) bevorderen en/of de vochttoestand verbeteren. Ook kan plaggen de 
invloed van het basenrijkere moedermateriaal in de ondergrond vergroten en zo de basenvoorziening 
herstellen. In overstromingsmilieu’s kan de hydrodynamiek weer tot zijn recht komen, waardoor de 
concurrentieverhoudingen tussen plantensoorten weer hersteld kunnen worden. Ook kunnen door 
plaggen open plekken ontstaan, waardoor de successie teruggezet wordt en kenmerkende kwetsbare 
soorten meer kans krijgen.  
 
Plaggen en ontgronden zijn maatregelen die het meest bodemkundige veldonderzoek en 
bodemanalyses vereisen. Dit komt mede door het ingrijpende en onomkeerbare karakter van deze 
maatregelen. Ook kunnen door plaggen en afgraven, zoals gezegd, de grondwaterstanden veranderen 
door daling van het maaiveld. Vooral in laagdynamische milieus is de maatregel ingrijpend. In 
dynamische milieus kan plaggen of afgraven een methode zijn om de dynamiek te herstellen (zie 
5.2.3 Herstel kustdynamiek). 
 
Vanwege de grote invloed van de maatregel heeft veldbodemkundig en bodemchemisch onderzoek 
van de uitgangssituatie de hoogste prioriteit. Het al dan niet plaggen en de diepte van het plaggen zijn 
sterk afhankelijk van zowel de opbouw van het bodem- als het humusprofiel. Daarbij moet zowel de te 
verwijderen bodemlaag als de bodemlaag die na de ingreep aan het oppervlak komt en het 
toekomstige wortelsubstraat gaat vormen, beschreven en geanalyseerd worden. In 
grondwaterafhankelijk systemen en dynamische systemen is het weliswaar van minder belang, maar 
is het ook daar raadzaam om de bodem en de humusvorm voor en na de ingreep te beschrijven. 
Daarnaast moeten algemene bodemchemische parameters als pH, organisch stofgehalte en de totale 
hoeveelheden van de macronutriënten N en P bepaald worden. Bij habitattypen met een grote 
bandbreedte aan standplaatseisen geven deze parameters een voldoende indicatie van het te 
verwachten effect van de herstelmaatregel. Bij habitattypen met een veel nauwer spectrum aan eisen 
in verzurende van oorsprong basenrijke systemen, in zwak gebufferde systemen en verzurende leem- 
en kleihoudende standplaatsen zijn nauwkeurige analyses nodig. In deze kwetsbare habitattypen zijn 
vooral de bepalingen rond de basenhuishouding (CEC en div. verzadigingen) van belang. De pH alleen 
is hier onvoldoende. In arme, zure, zandige systemen liggen de verzadigingen rond de detectiegrens 
van de analysemethode en zijn daardoor niet altijd haalbaar. Ook zijn in deze categorie van schralere 
habitattypen N- en P-totaal bepalingen niet informatief genoeg. Hier zijn bepalingen van beschikbaar 
fosfaat en verhoudingen tussen NH4 en NO3 indicerend.  
 
In grondwaterafhankelijke habitattypen kan plaggen de vocht en/of basenvoorziening sterk 
beïnvloeden. Daardoor is monitoring van de grondwaterstanden en soms de inundatieduur in deze 
habitattypen nodig. In natte, waterverzadigde habitattypen is wateranalyse nuttiger en voordeliger 
dan bodemanalyses. 

Specificatie per habitattype 

Plaggen en afgraven om de zoutwaterinvloed te herstellen 

Habitattypen: H1330A, H1330B 
Het plaggen is hier bedoeld om de voortschrijdende successie terug te zetten door de stabiliserende 
vegetatie te verwijderen en het maaiveld te verlagen, zodat de zoutwaterinvloed weer hersteld kan 
worden. In die zin is dit ook onderdeel van de maatregel “dynamisch kustbeheer” (paragraaf 5.2.3). 
Herstel van de benodigde dynamiek is makkelijk af te lezen aan de sedimentatie aan de bovenkant 
van de bodem (hier identiek aan het humusprofiel). Ook het verloop van de veld-pH (bij lichte 
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verzuring en ontzilting in de uitgangssituatie) van de bovenkant van het bodemprofiel is hier van nut. 
Waterstanden, inundatiefrequentie en -duur zijn ook indicatief voor het herstel van deze habitattypen. 
Bodemchemische analyses en basenbezetting geven aanvullende informatie over herstel van de 
invloed van zout water. Deze methoden zijn echter in deze gevallen duur en omslachtig en hebben 
daardoor een lagere prioriteit. 

Plaggen om windynamiek te behouden 

Habitattype: H2330 
Plaggen in stuifzanden hebben tot doel om de stuifprocessen in gang te houden. Door verstuiving 
kunnen de accumulatie van nutriënten in de bovengrond en extreme verzuring voorkomen worden. 
Het humusprofiel (de minerale bovengrond) geeft een goede indruk van de dynamiek van het milieu 
en daarmee de noodzaak van het plaggen (Sevink & De Waal 2010). In oudere, gestabiliseerde 
stuifzanden kan een extreem arme uitlogingslaag zijn ontstaan (ontwikkeling naar een podzol) die 
minder geschikt is als nieuwe bovengrond. Door middel van bodemchemische analyses als pH, Nt en 
Pt is dit goed in de gaten te houden. In stuifzanden kan een te hoge ammoniumconcentratie de 
typische vegetatie-ontwikkeling verhinderen. Dit betekent dat de NO3- en NH4-concentraties bepaald 
moeten worden. 

Plaggen en afgraven om surplus aan nutriënten te verwijderen (verschralen en antivergrassing) in 
(matig) zure, natte habitattypen 

Habitattypen: H7120, H7140A, H7140B, H7150 
Plaggen is (net zoals) branden voor habitattypen Herstellende hoogvenen en Overgangs- en trilvenen 
(7120, H7140A en 7140B) een secundaire maatregel die in combinatie met begrazing toegepast kan 
worden. Veldbodemkundige beschrijving voor en na de ingreep geeft een beeld van het effect en helpt 
de benodigde plagdiepte te bepalen. Daarnaast geeft de grondwaterkwaliteit een goed inzicht in de 
omstandigheden van dit habitattype. Omdat deze maatregelen voor deze habitattypen altijd in 
combinatie met andere maatregelen genomen worden, hebben de metingen een lage prioriteit. In 
habitattype Pioniervegetaties met Snavelbies (H7150) houdt plaggen de pioniervegetatie in stand. Ook 
hier is de bodem-humusbeschrijving belangrijk om de plagdiepte (alleen de organisch- stofrijke laag 
moet verwijderd worden) te bepalen. De bodemchemische bepalingen zijn vooral gericht op het 
monitoren van de nutriëntenrijkdom (te hoge rijkdom versneld de ongewenste successie). Daarnaast 
is de mate van herstel van de waterstand van belang voor het habitattype, omdat dit grote invloed 
heeft op de nutriëntenbeschikbaarheid. 

Plaggen en afgraven om surplus aan nutriënten te verwijderen (verschralen en antivergrassing) in 
(matig) zure droge habitattypen  

Habitattypen: H2140B, H2150, H2310, H2320, H4030, LG09, LG13  
Het gaat hierbij om zure fosfaatarme habitattypen. Het doel is om vooral stikstof af te voeren door het 
verwijderen van de humuslaag en de bovenste minerale bodemlaag. Hier moeten de bodem en het 
humusprofiel beschreven worden om de plagdiepte te kunnen bepalen en om de nieuwe 
uitgangssituatie te bepalen. Bij oude stuifzanden en podzolgronden kunnen bij verwijdering van 
bovengronden deels uitgespoelde en verarmde lagen aan het oppervlak komen, waardoor op de lange 
termijn degradatie van de standplaats kan optreden (sterke verarming van vooral P, verzuring en 
achteruitgang in het vochthoudend vermogen). Door voor en na de ingreep bodemchemische analyses 
(pH, OS%, Nt, Pt) te verrichten, kan hiervan een beeld verkregen worden. CEC en basenverzadiging 
hebben een lagere prioriteit of kunnen zelfs in sommige gevallen achterwege gelaten worden. 
Stuifzandheiden (H2310) kenmerken zich door pleksgewijze verschillen in vegetatie en 
humusontwikkeling (Bijlsma et al. 2014; Nijsen et al. 2011). Hier moeten profielbeschrijvingen en 
monsters van zowel de stuifzandplekken als heideplekken verzameld worden. Bij Droge heiden 
(H4030) kan als eenvoudiger, maar onnauwkeuriger alternatief gewas op N en P geanalyseerd 
worden; bodemchemische bepalingen genieten echter de voorkeur. Bij het afgraven van 
landbouwgronden ten behoeve van uitbreiding voor dit habitattype moeten de uitgangssituatie en het 
vervolg, naast de algemene bodemchemie, op beschikbaar fosfaat geanalyseerd worden. 
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Voor het Droge eikenbos (LG13) is plaggen min of meer synoniem met strooiselverwijdering (zie 
paragraaf 5.2.5). De beschrijving van de humusvorm (strooisellaag en minerale bovengrond) moet 
gecombineerd worden met bodemchemische bepalingen.  

Plaggen en ontgronden om fosfaat en andere nutriënten te verwijderen in vochtige periodiek 
geïnundeerde habitattypen 

Habitattypen: H2190A, H2190C, H4010A, LG06, LG07 
De oevers van de duinplassen (H2190A) worden voornamelijk geplagd om een fosfaatarme situatie te 
bewerkstelligen. Om zowel de fosfaattoestand van de uitgangssituatie als de toestand na ingreep te 
identificeren, zijn naast een simpele beschrijving van de bovengrond annex humusprofiel ook 
bodemchemische analyses nodig. Naast standaardbepalingen als organische stof (gloeiverlies), pH, Nt 
en Pt is analyse van het beschikbare fosfaat van belang. Ontwikkeling van dit habitattype door 
afgraven van droogstaande oude infiltratieplassen is een extreme vorm van plaggen. Het humusprofiel 
van de voormalige plasbodem geeft aan tot hoever afgegraven moet worden. Waterstandbepalingen 
zijn nuttig, maar hebben niet de hoogste prioriteit. Naast de bodemchemische toestand is de kwaliteit 
van het grondwater bepalend. In geïnundeerde toestand is alleen de waterkwaliteit bepalend (zie ook 
5.2.8 Baggeren). In de Kalkarme duinvalleien (H2190C) heeft plaggen een tweeledig doel: de 
successie terugdraaien en herstel van de hydrologie (zie 5.2.4). De bodemchemische en 
basentoestand van de vochtige standplaatsen is van groot belang. Op de permanent waterverzadigde 
plekken is analyse van het grondwater een goed middel om het herstel van de groeiplaats te 
controleren. De humusontwikkeling in dit kalkarme milieu markeert overgangen naar zuurdere, meer 
heideachtige situaties en is daarom een goed hulpmiddel bij het beoordelen van de noodzaak van het 
plaggen en de voortgang van het herstel. 
 
Bij uitbreiden van habitattypen Vochtige heiden, hogere zandgronden (4010A), door afgraven van 
landbouwgronden moet het bodemprofiel en humusprofiel en het beschikbare fosfaat geanalyseerd 
worden (Smolders et al. 2006; De Waal & Van Delft 2014).  
 
Bij de leefgebieden Dotterbloemgrasland van beekdalen en van veen en klei (LG06 en LG07) dient het 
plaggen om een surplus van nutriënten te verwijderen, vooral fosfaat. Om de plagdiepte te bepalen, 
dient de bodem beschreven te worden. De effecten van de ingreep zijn te controleren door 
bodemchemische bepalingen en het beschikbare fosfaat in het bijzonder. 

Plaggen en ontgronden om fosfaat en andere nutriënten in droge kalkrijke habitattypen te verwijderen 

Habitattypen: H2130A, H6110, H6210 
Kalkgraslanden die vroeger in gebruik waren als intensieve weide kunnen een verzuurde en vermeste 
bovengrond hebben, waarin de fosfaatbeschikbaarheid hoger is dan gewenst. Het bodem- en 
humusprofiel (vervilte bovenlaag), het pH-verloop en de bodemchemische analyse, met de nadruk op 
de beschikbaarheid van P, kunnen als indicator voor het herstel gebruikt worden. Door plaggen komt 
de kalkrijke ondergrond dichter aan maaiveld, hierdoor zal de kalkverzadiging toenemen. De bepaling 
van CEC- en basenverzadiging is een nuttige aanvullende analyse. In de kalkrijke habitattypen zal 
verwijderen van een dunne bovenlaag voldoende zijn om de invloed van de kalkrijke ondergrond te 
vergroten. Het afgraven van de bodem voor het herstel of de ontwikkeling van het habitattype 
Pionierbegroeiingen op rotsbodem (H6110) dient om de kalksteen aan maaiveld te krijgen. De 
essentie van deze groeiplaats is de blokkade van de beschikbaarheid aan P door de overmaat aan 
calciumcarbonaat. Op deze wijze ontstaat een rotsige standplaats met weinig bodemmateriaal met een 
overmaat aan kalkbeschikbaarheid. Het ondiepe bodem- annex humusprofiel (of het ontbreken 
hiervan) zijn hier voldoende als indicator voor dit rotsachtige milieu. Veldcontrole met behulp van de 
bruisproef met verdund zoutzuur (Ten Cate et al. 1995) is hier voldoende om de overmaat van (vrije) 
kalk aan te tonen.  
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Plaggen en ontgronden om fosfaat en andere nutriënten te verwijderen in periodiek geïnundeerde 
fluviatiele habitattypen 

Habitattypen: H6120, H6130, H6510A, H6510B, LG10, LG11 
Bij Stroomdalgraslanden (H6120) luisteren de basenbezetting en zuurgraad nauw, omdat een te hoge 
of een te lage basenbezetting het habitattype negatief beïnvloedt. Hier heeft de bepaling van CEC en 
calciumbezetting prioriteit. Ook de NO3/NH4 verhouding is van belang (Van Den Berg 2006; Dorland 
et al. 2012). Een te lage ratio duidt op een ongeschikte standplaats. Door lokaal plaggen kan 
eventueel verzuurde en nutriëntrijke bovengrond verwijderd worden. Hier zal door maaiveldverlaging 
de inundatiekans toe kunnen nemen (wenselijk) en de grondwaterstand kunnen stijgen (onwenselijk). 
Naast genoemde controle parameters is het pH-profiel belangrijk. Deze habitattypen worden periodiek 
of incidenteel overstroomd. Plaggen zou in geringe mate de overstromingsfrequentie kunnen 
beïnvloeden. Deze invloed is echter moeilijk te monitoren als het een incidenteel karakter heeft. Er 
zijn in veel gevallen langjarige waarnemingen nodig om dit in beeld te krijgen. Om deze reden heeft 
meten van inundatie niet de hoogste prioriteit. 
In het matig droge habitattype Zinkgraslanden (H6130) draait alles om de beschikbaarheid van Zn. 
Kalk en fosfaat immobiliseren Zn. Door verwijdering van de fosfaatrijke bovengrond kan een gunstiger 
standplaats gecreëerd worden. De beschikbaarheid van P en de verhouding tussen Ca en Zn zijn hier 
de graadmeter voor. Inundatie kan hier een negatieve invloed hebben door aanvoer van P (echter ook 
Calcium en Zn kunnen via inundaties toegevoerd worden) en kan hier daarom eventueel gemonitord 
worden. Bij Glanshaver- en Vossenstaarthooilanden (glanshaver) en Kamgrasweide & Bloemrijk 
weidevogelgrasland van het zand- en veengebied en van het rivieren- en zeekleigebied (H6510A, 
LG10 en LG11) volstaat naast de veldbodemkundige beschrijving een bodemchemische analyse, 
inclusief bepaling van beschikbaar fosfaat. 

Plaggen en ontgronden om de basenhuishouding te verbeteren in droge habitattypen 

Habitattypen: H2130B, H2130C, H2170, H6110, H6120, H6230 (droge variant) 
Plaggen, ontgronden en afgraven hebben net als chopperen (5.2.10) als doel de relatief nutriëntrijke 
bovengrond af te voeren en de diepere basenrijkere laag aan het oppervlak te brengen (tegengaan 
van verzuring) of de wind-dynamiek te herstellen (eveneens tegengaan van verzuring). Voor 
verwijderen van de rijkere humushoudende laag is controle van het humusprofiel voldoende om de 
plagdiepte in te schatten. Door een combinatie van veld-pH en/of de controle op de aanwezigheid van 
vrije kalk (met verdund zoutzuur) kan al een goed inzicht verkregen worden van de hersteleffecten. 
Bodemchemische bepaling en vaststellen van de basenverzadigingen en gewasanalyse zijn niet per se 
nodig en hebben daarom een lagere prioriteit. In de kalkarme duinen (H2130B) verloopt de 
accumulatie van nutriënten via stapeling van organische stof sneller en is de verzuring sterker. Hier 
zijn pH-profiel en bodemchemische bepalingen (pH, gloeiverlies, N en P gehalten) belangrijk voor 
bepaling van de plagdiepte. Bepaling van de basenbezetting heeft een lagere prioriteit, maar is wel de 
meest nauwkeurige methode om verzuring vast te stellen. Bij heischrale habitats (H2130C, H6230) 
luisteren de basenbezetting en zuurgraad veel nauwer, omdat een te hoge of een te lage 
basenbezetting het habitattype negatief beïnvloedt. Hier hebben de CEC en calciumbezetting wel 
prioriteit. Ook de NO3/NH4 verhouding is hier van belang. Een te lage ratio duidt op een ongeschikte 
standplaats.  

Plaggen om de vocht en basenhuishouding in vochtige en natte goed tot matig gebufferde 
habitattypen te herstellen 

Habitattypen: H2140A, H2190C, H4010A, H4010B, H6230 (vochtig), H6410, H7140A, H7230 
Door plaggen kan via maaiveldverlaging verdroging worden tegengegaan en worden eutrofe 
bovengronden verwijderd. Ook kunnen de concurrentieverhoudingen en voedselrijkdom ten gunste 
van het beoogde habitattype hersteld worden. Het kalkrijke grondwater en de kalkrijke ondergrond 
krijgen echter ook meer invloed op de standplaats waardoor na het plaggen de kalkrijkdom zelfs te 
hoog kan worden in de nieuwe wortelzone. Bodem- en humusprofiel en bepaling van het pH-profiel 
zijn nodig voor het bepalen van de juiste plagdiepte vooral in verzurende omstandigheden. De 
bepaling van grondwaterstanden voor Duinheiden met kraaihei (vochtig) (H2140A), bodemchemische 
bepalingen en CEC en basenbezetting zijn nuttig, maar van minder groot belang (prioriteit 2). Bij het 
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afgraven van een dik bodempakket kunnen de grondwaterstanden wel van groot belang zijn. In de 
kalkarme duinvalleien (H2190C) worden dezelfde controleparameters aanbevolen (zie ook boven).  
 
In Blauwgraslanden (H6410) is de range van een deel van de bodemkundige eisen vrij breed (rijke en 
schrale varianten; Beets et al. 2000 t/m 2005) in vergelijking met o.a. de vochtige heiden en vochtige 
heischrale graslanden. De reguliere bodemkundige analyse (pH, OS en N en P), inclusief de 
fosforbeschikbaarheid en NH4/NO3 verhouding, is belangrijk als hulpmiddel bij het bepalen van de 
effectiviteit van de maatregel. De CEC-bepaling heeft hier alleen prioriteit voor de meest schrale 
varianten van het blauwgrasland. Hetzelfde geldt voor Vochtige heide (H4010A, B) en het Vochtige 
heischrale grasland (H6230) dat op te vatten is als een verzuurde vorm van het Blauwgrasland.  
 
Voor de Vochtige heide (H4010A) kan door plaggen of afgraven verdroging tegengegaan worden en de 
eutrofe bovengronden verwijderd worden. Ook hier is het bodem- en humusprofiel bepalend voor de 
plagdiepte. Daarnaast kan door monitoren van de waterstanden herstel van de vochttoestand gevolgd 
worden. Bodemchemische parameters als pH, gloeiverlies Nt, Pt en NO3 en NH4 geven een indicatie 
van de verschraling. Bij uitbreiden van habitattypen (o.a. H4010A; Vochtige heiden, hogere 
zandgronden) door afgraven van landbouwgronden, moeten eveneens het bodem- en humusprofiel en 
het beschikbare fosfaat gecontroleerd worden. 
 
In waterverzadigde habitattypen zoals Trilvenen (H7140A) wordt de dikte van de kragge verminderd 
om de invloed van basisch water te bevorderen. De dikte kan gecontroleerd worden met behulp van 
een eenvoudige humusprofielbeschrijving. De invloed van het (grond)water kan bepaald worden door 
controle van de grondwaterpeilen en wateranalyses. 
 
In Kalkmoerassen (H7230) is plaggen bedoeld voor terugzetten van de successie en het vergroten van 
de grondwaterinvloed. De humusvorm (die typerend is voor goed functionerende situaties) en de 
waterkwaliteit en grondwaterpeil zijn hier het belangrijkst. De bodemchemie is minder belangrijk voor 
de controle van het effect van plaggen. 

Kleinschalig plaggen om open plekken (pionierssituaties) te creëren 

Habitattypen: H3110, H3130, H3160 
In vennen is het plaggen van oevers (H3110, H3130, H3160) niet de hoofdzaak, maar kan het helpen 
het nutriëntenaanbod rond het ven te verlagen. Tevens wordt ernaar gestreefd om standplaatsen van 
specifieke soorten binnen het habitattype te bevoordelen door open plekken te creëren waardoor 
concurrentieverhoudingen wijzigen ten gunste van deze soorten. Voor kleinschalig plaggen in veelal 
kalkrijke moerassen (H7220, H7230) kan volstaan worden met een veldbodemkundige beschrijving 
inclusief pH-profiel en enkele eenvoudige bodemchemische bepalingen, om te controleren of de 
randvoorwaarden voor de standplaats vergelijkbaar zijn met de uitgangssituatie.  

5.2.7 Toevoegen basische stoffen 

Habitattypen: H2180C, H3110, H3130, H3160, H4010A, H4030, H6120, H6130, H6230, H6410, 
H6510B, H7140A, H7150, LG09 
Bij het toevoegen van basische stoffen wordt meestal het verhogen van de buffercapaciteit beoogd. 
De belangrijkste base daarbij is calcium. Soms wordt de base toegevoegd in de vorm van materiaal 
waar de base deel van uitmaakt (klei, leem, zand). In zeer specifieke gevallen, zoals bij zinkweiden, 
gaat het daarbij om andere basen zoals Zn; kalk is hier juist ongewenst (Lucassen et al. 2009). 
Toevoer van kalkhoudend of soms Fe-houdend water is tot het herstel van de waterhuishouding 
gerekend (paragraaf 5.2.4). 
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Specificatie per habitattype 

Bekalking door aanleg van schelpenpaden 

Habitattype: H2180C 
Door de aanleg van schelpenpaden (hier bedoeld voor stinzenbossen) wordt de basenhuishouding in 
een strook langs de paden op peil gehouden. Door pH-profielen en bodemchemische bepalingen is een 
beeld te krijgen van het effect van de bekalking via schelpenpaden. Omdat het effect waarschijnlijk 
subtiel is, verdient het aanbeveling om de CEC en basenverzadiging ook te bepalen. 

Bekalking van het inzijggebied 

Habitattypen: H3110, H3130, H3160, H6230, H7150 
Het effect van bekalking via het inzijggebied kan het best gemonitord worden aan de hand van 
analyses van het grondwater. De effecten op de basenverzadiging zijn waarschijnlijk te indirect en 
daardoor pas na langere tijd merkbaar, dus hebben hier geen of een lagere prioriteit. In de vochtige 
heischrale graslanden (H6230) zit het grondwater diep in vergelijking met de andere habitattypen. 
Bodemchemie en CEC en basenverzadiging zijn hier goede aanvullende graadmeters. Bij 
Pioniervegetaties met Snavelbies (H7150) kan door winterinundatie invloed verwacht worden van 
bekalking via het inzijggebied. Ook hier kunnen de algemene bodemchemische parameters, CEC en 
basenverzadiging als graadmeter toegevoegd worden. 

Lokaal toevoegen van kalk of kalkhoudend materiaal (meestal gekoppeld aan plaggen) 

Habitattypen: H4010A, H4030, H6120, H6230, H6410, H7140A, LG09 
Deze vorm van bekalking is bedoeld om de vestiging of herstel van kwetsbare soorten zoals 
Klokjesgentiaan te bevorderen. Het wordt veelal gekoppeld aan plaggen en is bedoeld om de gehele 
basenhuishouding ter plekke te verbeteren of te herstellen. Dit heeft effecten op de ontwikkeling van 
het humusprofiel. Ook hier is het raadzaam naast de algemene bodemchemische analyses ook de 
CEC-basenverzadiging te bepalen om de subtiele veranderingen in beeld te krijgen. Voor de Heide- en 
Heischrale habitattypen (H4010A, H4030 en H6230) heeft de bekalking effecten op de NO3/NH4-
verhouding en moet daarom in de analyse meegenomen worden (Dorland et al. 2012). Dit geldt ook 
voor de Droge struisgraslanden (LG09). Voor de stroomdalgraslanden (H6120) moet daarbij ook 
rekening gehouden met de verandering van de beschikbaarheid van fosfaat door bekalking dat hier 
overigens niet aan plaggen gekoppeld is. Hier wordt ook voorgesteld om de bekalking door toevoer 
van kalkhoudend zand te verwezenlijken. Dit verandert niets aan de te analyseren parameters. Bij 
Blauwgraslanden (H6410) kan bekalken leiden tot mineralisatie van organische stof wat leidt tot 
interne eutrofiëring. Bij toevoeging van steenmeel is dit bezwaar overigens minder groot (Bergsma 
et al. 2016). Om deze reden is het van belang het humusprofiel voor en na de ingreep te controleren. 
Voor Overgangs- en trilvenen, Trilvenen (H7140A) geldt een vergelijkbaar verhaal: bekalken kan 
interne eutrofiëring veroorzaken, maar kan ook groei van het veenmos bevorderen door een verhoogd 
CO2-aanbod. Het gaat hier om een waterverzadigd systeem waardoor bepaling van de waterkwaliteit 
hier de meest praktische indicator is. 

Toevoegen van alternatieve basen 

Habitattype: H6130 
Voor de zinkweiden draait alles om beschikbaarheid van Zn (van de Riet et al. 2005). De Ca/Zn-
verhouding is daar een goede indicator voor. Bij verzuring door toevoegen van pyriet (FeS) is de pH 
een goede indicator voor de beschikbaarheid voor Zn: hoe zuurder, hoe meer Zn er beschikbaar is. De 
wisselwerking met het bij inundatie aangevoerde fosfaat is complex. Door zuurdere omstandigheden 
wordt er minder fosfaat aan calcium gebonden. Bepaling van beschikbaar fosfaat is dan ook 
belangrijk. De CEC en basenverzadiging genieten een lagere prioriteit. Bij enkel Zn-toevoeging 
verandert er weinig aan de nutriëntenhuishouding en hoeven de nutriëntenparameters niet bepaald te 
worden. 
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Toevoegen van kalkhoudend en nutriënten rijk materiaal 

Habitattype: H6510B 
Bij Grote vossenstaarthooilanden (H6510B) moet het toevoegen van slib zowel de verzuring als 
verschraling tegengaan. Controle van het herstel wordt uitgevoerd door bodemchemische bepalingen 
om de nutriëntensamenstelling in beeld te krijgen. Het herstel van de basenhuishouding (verminderen 
van de verzuring) kan worden gevolgd door de CEC en de basenverzadiging te bepalen. 

Toevoeren van basenrijk grondwater 

Habitattype: H7140A 
Het gaat hier om herstel of verbetering van de waterhuishouding. Controle geschiedt door bepaling 
van de (grond)waterkwaliteit, omdat het hier om een waterverzadigd systeem gaat.  

5.2.8 Baggeren en verwijderen organisch sediment 

Habitattypen: H2190A, H3110, H3130, H3140, H3150, H3160, LG01, LG02, LG03 
Baggeren wordt enerzijds uitgevoerd om verlanding tegen te gaan en daarmee de successie terug te 
zetten en anderzijds om nutriënten of vervuild slib uit het aquatisch systeem te verwijderen. Bij 
baggeren van aquatische of waterverzadigde semi-terrestrische habitattypen is bepaling van de 
waterkwaliteit het geschiktst om het herstel te monitoren. Daarnaast kan een eenvoudige 
bodemchemische bepaling van N, P, C/N en C/P van het sediment van nut zijn om de 
nutriëntenrijkdom te analyseren. Bij de afvoer en opslag van bagger is meting van pesticiden, 
schadelijke koolstofverbindingen en zware metalen in het slib belangrijk. Milieutechnische en 
toxicologische analysemethoden zijn echter niet in de tabel opgenomen. Eventueel kan de stikstof- en 
de fosforvoorraad van de bagger geanalyseerd worden om het herstel te controleren. 
In bronsituaties (deels LG01) komen ook karakteristieke semi-terrestrische organische profielen voor 
met een hoge basenverzadiging (zogenaamde meereerdmoders; Van Delft et al. 2006). Deze 
humusvormen zijn onderdeel van het buffersysteem, vooral in zwak lithocliene bronnen. Het is niet 
verstandig om deze te verwijderen. Deze meerdeerdmoders zijn in het veld herkenbaar en zijn door 
organische stofgehalte, pH, nutriënteninhoud (lage P-beschikbaarheid), CEC en basenverzadiging 
verder te identificeren.  

5.2.9 Chopperen 

Habitattypen: H2130A, H2130B, H2130C, H2140A, H2140B, H2150, H2190C, H2330, H4030, LG09  
Bij chopperen wordt alleen het bovenste laagje van de bodem (feitelijk het humusprofiel) beïnvloed, 
dus ligt controle van de humusvorm voor de hand. Omdat het hier om dunne laagjes gaat, is het 
nemen van een bodemonster in de praktijk ondoenlijk. Het is het best om de effectiviteit van de 
maatregel in te schatten aan de hand van gewasanalyses. Maaiveldverlagingen en effecten op 
grondwaterstanden en veranderingen in het bodemprofiel zijn hier niet relevant. Voor habitattype 
Zandverstuivingen (H2330) valt onder het begrip chopperen ook zeven, frezen en eggen, een 
bewerking die dieper gaat dan chopperen alleen. Hierbij wordt organisch materiaal uit het zand 
gezeefd. Dit is een maatregel die verstuiving op gang houdt en/of de successie terugzet. Omdat deze 
ingreep dieper inwerkt, geeft een vergelijking van de bodemchemische toestand voor en na de ingreep 
inzicht in de effectiviteit van de maatregel. Deze ingreep heeft ook gevolgen voor de CEC en de 
basenverhouding. In Droge heiden (H4030) kan het humusprofiel dik genoeg zijn voor bemonstering. 
Hier zouden wel bodemchemische bepalingen gedaan kunnen worden om te controleren of bij het 
chopperen niet te veel is weggehaald. 
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5.2.10 Maaien  

Habitattypen: H2130A, H2130B, H2130C, H2140A, H2140B, H2150, H2190A, H2190B, H2190C, 
H2310, H2320, H2330, H3110, H3130, H3160, H4010A, H4010B, H4030, H6120, H6130, H6210, 
H6410, H6430C, H6510A, H6510B, H7140A, H7140B, H7210, H7230, LG05, LG06, LG07, LG08, LG09, 
LG10, LG11, LG12  
Maaien is de minst ingrijpende maatregel om nutriënten af te voeren en daarmee de standplaats te 
verschralen. De chemische effecten zijn navenant en hoogstwaarschijnlijk niet binnen een bestek van 
zes jaar in de bodem te meten. Daarom is controle op veranderingen van het humusprofiel, gekoppeld 
aan gewasanalyse, de enige mogelijkheid om op korte termijn de effectiviteit te bepalen. 

5.2.11 Begrazen 

Habitattypen: H2130A, H2130B, H2130C, H2140A, H2140B, H2150, H2190A, H2190B, H2190C, 
H2310, H2320, H2330, H3110, H3130, H3160, H4010A, H4010B, H4030, H6120, H6130, H6210, 
H6410, H6430C, H6510A, H6510B, H7140A, H7140B, H7210, H7230, LG05, LG06, LG07, LG08, LG09, 
LG10, LG11, LG12  
Begrazen is vergelijkbaar met maaien maar er worden per jaar nog minder nutriënten afgevoerd. 
Begrazen heeft ook veel invloed op de structuur van het gebied. Er worden o.a. open plekken 
gecreëerd door vertrapping. Begrazen kan gecombineerd worden met andere maatregelen, zoals 
maaien, plaggen en chopperen. De chemisch effecten van begrazen zijn hoogstwaarschijnlijk niet 
binnen een tijdbestek van zes jaar in de bodem te meten. Daarom is controle van het humusprofiel op 
veranderingen, gekoppeld aan gewasanalyse, de enige mogelijkheid om de effectiviteit te bepalen. 

5.2.12 Verwijdering bos, struweel, selectief kappen en dunnen 

Habitattypen: H2180B, H2190A, H4010A, H4030, H6410, H7110A, H7110B, H7120, H7230, H91D0, 
LG04, LG05 
Bos of struweel wordt verwijderd voor uitbreiding van lage vegetaties (H4030), voor het veranderen 
van de boomsoortensamenstelling (H2180B), het vrijstellen van oevers of het kappen van bosranden 
rond Blauwgrasland en Kalkmoerassen (H6410, H7230) om o.a. beschaduwing, de inwaai van strooisel 
en de invang van atmosferische depositie te verminderen (LG04; Zuur ven). Daar waar het specifiek 
en alleen om hakhoutbeheer gaat, wordt naar de volgende paragraaf (5.2.13) verwezen.  

Beïnvloeding waterhuishouding door kap in en rond waterverzadigde habitattypen 

Habitattypen: H2190A, H7110A, H7110B, LG04, LG05 
Soms kan door verwijdering van bomen de grondwaterstand omhoog gebracht worden (door 
verminderde verdamping) en het areaal van het habitattype uitgebreid worden. Hier is het door 
controle van de waterkwaliteit, in combinatie van monitoring van de grondwaterstanden, eventueel 
mogelijk om de effecten te beoordelen. Bij Zure vennen (LG04) kan de inwaai van bladeren en invloed 
van atmosferische depositie vanuit de bosrand de waterkwaliteit beïnvloeden (verzuring). Verwijdering 
van bomen vermindert deze verzuring en verdroging. Een eenvoudige analyse van de waterkwaliteit 
(pH, EC) is een goed middel om het herstel van de waterkwaliteit te monitoren. 

Verandering standplaats door kap (o.a. afvoer nutriënten) 

Habitattypen: H2180B, H4010A, H4030, H6410, H7230, H91D0 
Vooral bij het kappen van naaldbos kunnen de standplaatseigenschappen veranderen. Dit geldt in het 
bijzonder voor de strooisellaag. Zo kan bijvoorbeeld onder naaldbos de bodem sterk uitgeloogd zijn. 
Dit is duidelijk zichtbaar in het bodemprofiel (Hommel et al. 2002). Na kap versnelt de vertering van 
strooisel door verandering van het microklimaat in het algemeen aanzienlijk. De veranderingen 
kunnen gecontroleerd worden door zowel voor als na de kap (met beperkte frequentie) het 
humusprofiel en de algemene bodemchemische parameters te vergelijken. Bij de Blauwgraslanden 
(H6410), Kalkmoerassen (H7230) en Hoogveenbossen (H91D0) is het dunnen of kappen vooral 
bedoeld om nutriënten af te voeren. Bepaling van de algemene bodemchemische parameters geeft 
hier de beste indicatie. 
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5.2.13 Hakhoutbeheer 

Habitattypen: H9120, H9160A, H9160B, H9190, H91E0B, H91E0C, H91F0, LG13 
Hakhoutbeheer is voornamelijk een ingreep in de (bos)structuur, maar heeft ook invloed op de 
nutriëntenbeschikbaarheid. Via het afgevoerde hout wordt beperkt nutriënten afgevoerd en de 
lichtbeschikbaarheid op de bodem wordt vergroot. Daarmee wordt de mineralisatie gestimuleerd. 
Vooral als doorgeschoten hakhout weer wordt teruggezet, kan het effect groot zijn. Het effect van de 
maatregel kan eventueel worden geëvalueerd door meting van de nutriëntengehalten in het blad. 

5.2.14 Diversen 

Graven van petgaten 

Habitattypen: H7140A, H7140B 
Het graven van petgaten is bedoeld voor het terugzetten van de successie en het uitbreiden van de 
trilvenen en veenmosrietlanden. Analyse van de waterkwaliteit is nodig om te controleren of aan de 
standplaatseisen word voldaan. 

Herstel voedselketen (actief biologisch beheer) 

Habitattypen: H3140, H3150, LG02 
Bij actief biologisch beheer wordt door wegvangen van bodemwoelende vissoorten het zelfreinigende 
vermogen in deze kleine wateren hersteld. De effecten zijn te controleren door een analyse van de 
waterkwaliteit (inclusief de helderheid van het water). 

Vermindering bemesting  

Habitattypen: H6130, H7140A, H7140B, LG01, LG03, LG10, LG11 
Hier vormt vermindering van bemesting via grond- en oppervlaktewater feitelijk een vorm van 
hydrologisch herstel (zie 5.2.4). De vermindering van de bemesting kan dus ook buiten het 
habitattype plaatsvinden. Dat betekent dat inzijggebieden en stroomopwaarts gelegen 
landbouwgebieden functioneren als hydrologische bufferzone waarin minder bemesting een gunstig 
effect heeft op herstel van de habitattypen. De effecten hiervan kunnen in beeld gebracht worden door 
bodemchemische analyses van de wortelzone uit te voeren, met speciale aandacht voor de 
beschikbare hoeveelheid fosfaat. In het geval van Kamgrasweiden (LG10, LG11) kan het ook om 
bemesting ter plekke gaan.  

Vrijzetten venoevers 

Habitattypen: H3130, LG04 
Het vrijzetten van venoevers wordt uitgevoerd aan de randen van vennen (zie ook 5.9.11). Bos 
rondom het ven wordt verwijderd, waardoor eutrofiëring van het ven door inwaaien van blad, 
stuifmeel en strooisel wordt voorkomen. Analyses kunnen eventueel plaatsvinden aan de kwaliteit van 
het Venwater (LG04), maar ook aan de nutriëntensamenstelling van de biomassa in de rand van het 
Ven (H3130). 
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6 Vegetatie en soorten 

W.A. Ozinga 
 
In de totaaltabel is aangegeven in welke gevallen vegetatie en soorten kunnen worden ingezet. 
Nadere uitwerking is te vinden in de specifieke detailmodule voor vegetatie en soorten 
(Exceldocument) waarin deze parameters gedetailleerd zijn uitgewerkt (zie Bijlage 1 voor digitale 
bestanden die bij deze rapportage behoren, Tabel 8 voor Legenda Vegetatie en soorten). 
 
 

Tabel 8 Legenda Vegetatie en soorten. * Gebruikte indeling bij kolom F, G, H, I: bruikbaar = 
geschikt, evt. met nummering de prioritering aangegeven; nvt = niet geschikt; eventueel = eventueel 
geschikt (niet optimaal). 

Kolom Kop Toelichting 

A HT Code Habitattype 

B Naam Naam Habitattype 

C Complexiteit 

Complexiteit van de vegetatie op basis van de mate van 

structuurvariatie en/of de complexiteit van sturende milieufactoren 

D Omvang steekproef 

Indicatie van de mate waarin volstaan kan worden met een steekproef in 

een deel van het areaal 

E Frequentie 

Indicatie van de gewenste frequentie van bemonstering op basis van de 

reactiesnelheid van de kenmerkende soorten 

F Vegetatie Vegetatie geschikt als PI (uit totaaltabel) 

G Kartering Kartering als geschikte methode 

H PQ Pq’s als geschikte methode 

I Soorten als Soorten geschikt als PI (uit totaaltabel) 

J 

Indicatorenreeks 

KIWA/SBB 

Aantal milieu-indicatoren dat voor dit HT beschikbaar is via de 

indicatorenreeks 

K  SynBioSys # opnamen 

Aantal opnamen dat is gebruikt voor de synoptische tabel 

(kwaliteitsindicatoren). In rood indien <100 

L  Typische soorten 

Aantal typische soorten dat voor dit HT beschikbaar is, opgesplitst naar 

groep:  

M Vaatplanten Aantal vaatplanten (typische soorten) dat voor dit HT beschikbaar is 

N Mossen Aantal mossen (typische soorten) dat voor dit HT beschikbaar is 

O Korstmossen Aantal korstmossen (typische soorten) dat voor dit HT beschikbaar is 

P Paddenstoelen Aantal paddenstoelen (typische soorten) dat voor dit HT beschikbaar is 

Q Kranswieren Aantal kranswieren (typische soorten) dat voor dit HT beschikbaar is 

 
 
Voor het gebruik van vegetatie en soorten als procesindicator wordt zo veel mogelijk aangesloten bij 
bestaande richtlijnen voor het monitoren van natuurkwaliteit. Voor achtergrondinformatie hierover 
wordt verwezen naar de handleiding ‘Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 
2000/PAS’ (Van Beek et al. 2014) met daarin onder andere een stappenplan voor het opzetten van 
een monitoringsplan voor procesindicatoren op gebiedsniveau (Bijlage 15, zie ook paragraaf 2.2). Dit 
hoofdstuk sluit hierop aan en er wordt achtereenvolgens ingegaan op:  
• De keuze van methoden (stap 4); 
• Toelichting van de detailmodule vegetatie en soorten (bij stap 4); 
• De selectie van soorten (stap 5); 
• Gebruik van planten als milieu-indicatoren.  
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6.1 Afwegingskader voor de keuze tussen methoden (stap 4) 

Deze paragraaf geeft handvatten voor de keuze van procesindicatoren op basis van vegetatie en/of 
soorten. De bijbehorende gegevens per habitattype zijn te vinden in Tabel 5. Het gaat hierbij om 
hoofdlijnen op basis van landelijke gemiddelden per habitattype. Voor de toepassing op gebiedsniveau 
is te allen tijde maatwerk nodig. 
 
De verschillende (onderstaande) monitoringmethoden hebben elk hun eigen sterke en zwakke punten. 
De keuze van de methode is voor een deel afhankelijk van het habitattype (Tabel 5) en voor een deel 
afhankelijk van de schaal van het gebied, het type gebied, de gewenste precisie en de al aanwezige 
monitoringsgegevens (maatwerk per gebied).  
 
De methoden sluiten zo veel mogelijk aan bij bestaande monitoringsactiviteiten. Hierbij is gezocht 
naar een balans tussen het streven naar uniformiteit (voor een statistisch betrouwbare analyse van de 
data van verschillende bronnen) en flexibiliteit (om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van 
schaarse informatie, bijvoorbeeld bij zeldzame soorten). 

6.1.1 Vegetatie: keuze voor vegetatiekartering of permanente kwadraten 

6.1.1.1 Vegetatiekartering 
• Vegetatiekartering onderbouwd met opnamen: Een vegetatiekartering levert een globaal beeld op 

van (veranderingen in) de vegetatie. Voorwaarde voor het gebruik van vegetatiekarteringen als 
procesindicator is dat er voor het betreffende gebied een gedetailleerde vegetatiekartering van de 
uitgangssituatie beschikbaar is met een goed onderbouwde typologie. De mate waarin het effect van 
herstelmaatregelen beoordeeld kan worden, is sterk afhankelijk van de gebruikte typologie en de 
mate waarin de te verwachten veranderingen hiermee goed beschreven kunnen worden. Voor 
opeenvolgende karteringen kan het programma Iteratio gebruikt worden voor een inschatting van 
veranderingen in abiotische condities. Bij sterke en/of schoksgewijze veranderingen in abiotische 
condities zijn de indicaties van milieucondities op basis van planten echter vaak minder 
betrouwbaar. Voor het monitoren van veranderingen op korte termijn is vaak aanvullende, meer 
specifieke informatie nodig. Dit geldt met name voor habitattypen die van nature relatief stabiel zijn.  

• Metingen van vegetatiestructuur: Dit kan met name nuttig zijn bij soortenarme vegetaties waarbij 
de structuurkenmerken belangrijk zijn (bijvoorbeeld voor fauna). In diverse habitattypen kan hierbij 
het best gebruikgemaakt worden van remote sensing: deze procesindicator wordt apart behandeld 
(zie Hoofdstuk 4).  

6.1.1.2 Permanente Kwadraten 
• Permanente Kwadraten (PQ’s): Permanente Kwadraten zijn met name bruikbaar voor situaties 

waarbij het tamelijk zeker is waar de veranderingen zullen plaatsvinden en waarbij een nauwkeurige 
indicatie van belang is. Vaste meetpunten hebben als voordeel dat verschillen tussen twee 
meetronden maximaal toe te schrijven zijn aan reële veranderingen. Daarnaast is de indicatie 
relatief nauwkeurig doordat de totale soortensamenstelling en bedekking geregistreerd worden. In 
heterogene habitattypen/gebieden is de kans echter groot dat belangrijke verandering buiten het 
gebied optreden. Een zwak punt is daardoor dat het onderscheidend vermogen van de methode 
minder groot is in gebieden waarbij het onduidelijk is waar veranderingen te verwachten zijn. Dit 
nadeel kans deels gecompenseerd worden door het aantal PQ’s te vergoten of door gebruik te 
maken van transecten. In situaties waarbij de veranderingen zo nauwkeurig mogelijk moeten 
worden geregistreerd, verdient een gedetailleerde opnameschaal de voorkeur (bijvoorbeeld de 
Londo-opnameschaal). Voor een inschatting van trends van zeldzame soorten op gebiedsniveau zijn 
proefvlakken minder geschikt (zie stippen-methode). Om vanuit de PQ-gegevens een inschatting te 
maken van veranderingen in milieucondities kan gebruikgemaakt worden van diverse rekentools (zie 
paragraaf 6.4) of van een koppeling aan abiotische metingen.  

• Transectmethoden: Deze methode is een variant van de Permanente Kwadraten waarbij de plots 
worden geplaatst in een transect. Vooral bruikbaar in gradiëntrijke terreinen, wanneer het 
onduidelijk is waar op de gradiënt de veranderingen het best te zien zullen zijn. 
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• Grote Tansley-opnamen: Vergelijkbaar met Permanente Kwadraten, maar op grotere schaal. Hierbij 

worden relatief grote gebieden opgenomen met een grove opnamenschaal. Deze relatief eenvoudige 
methode is vooral bruikbaar in situaties waar grote en snelle veranderingen verwacht worden in 
homogene deelgebieden (bijvoorbeeld plagplekken). Een nadeel is dat de opnameschaal tamelijk 
grof is en in de praktijk ook verschillend toegepast wordt. Bovendien zijn de resultatenminder 
nauwkeurig dan rastermethoden en ‘stippen’-methoden. Zeldzame soorten kunnen het best ook als 
punt worden weergegeven. 

6.1.2 Soorten: keuze voor rastermethode of stippenmethode 

6.1.2.1 Rastermethode 
• Bruikbaar bij te verwachten geleidelijke en diffuse veranderingen waarbij de locaties moeilijk te 

voorspellen zijn. In vergelijking met permanente kwadraten (PQ’s) is de verkregen indicatie minder 
nauwkeurig (minder soorten), maar de ruimtelijke dekking is groter. Meer algemene soorten kunnen 
het best met een numerieke bedekking per rastercel worden aangegeven, zeldzamer voorkomende 
soorten als punt (‘stippen’-methode).  

6.1.2.2 ‘Stippen’-methode 
• Hierbij worden de individuele locaties van de soorten als ‘stippen’ op kaart aangegeven. Deze 

methode is vooral nuttig bij zeldzaam in het gebied voorkomende soorten. Dit kan door middel van 
het handmatig intekenen op een kaart, die later gedigitaliseerd wordt of door inmeten met een GPS 
en inlezen in een GIS via een mobiele applicatie. Indien in het gebied weinig indicatorsoorten 
voorkomen, is het vaak nuttig om een kartering te combineren met het volgen van PQ’s (soorten en 
PQ’s geven complementaire informatie). 

Differentiatie naar maatregelen 
Bij ingrijpende maatregelen (zoals plaggen) of bij herstelmaatregelen waarvan het effect onzeker is 
(vuistregel, hypothese), is extra voorzichtigheid nodig met een ‘hand aan de kraan’, zodat accurate 
bijsturing mogelijk is. In dergelijke gevallen is een hogere frequentie of intensiteit van monitoring 
gewenst in combinatie met abiotische metingen. Het inschatten hiervan vergt maatwerk per gebied. 
Daarnaast is bij kennislacunes begeleidend wetenschappelijk onderzoek nuttig, bijvoorbeeld via het 
Kennisnetwerk OBN. 

6.2 Toelichting detailmodule vegetatie en soorten 

In Bijlage 1 (detailmodule Vegetatie en soorten) zijn de relevante criteria voor het bepalen van de 
methode opgenomen. Het gaat hierbij om een indicatie op basis van landelijke gemiddelden. Voor de 
toepassing op gebiedsniveau is maatwerk nodig. De criteria sluiten zo veel mogelijk aan bij informatie 
in de richtlijnentabel met kosten (zie Werkwijze Monitoring). In deze paragraaf worden de kolommen 
kort toegelicht. 

Complexiteit  
Deze kolom geeft per habitattype een indicatie van de complexiteit van de vegetatie op basis van de 
mate van structuurvariatie en/of de complexiteit van sturende milieufactoren.  
 
Relevantie voor procesindicator vegetatie/soorten:  
• Bij een hoge complexiteit zijn over het algemeen meer plots/soorten nodig. 
• Bij een hoge complexiteit is specialistische kennis nodig bij zowel kartering en interpretatie en er is 

meer maatwerk nodig (afhankelijk van gebied en maatregel). 
 
Codering: 
1. Habitattype relatief eenvoudig qua structuurvariatie, soortensamenstelling en abiotische 

processen; 
2. Habitattype vrij complex qua structuurvariatie, soortensamenstelling en abiotische processen; 
3. Habitattype (zeer) complex qua structuurvariatie, soortensamenstelling en abiotische processen: 

meer plots/soorten nodig en veelal complexere bemonsteringsmethodieken. 
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Omvang steekproef 
Deze kolom geeft per habitattype een indicatie van de mate waarin volstaan kan worden met een 
steekproef in een deel van het areaal. Bij karteringen van vegetatie en/of soorten in een gebied is het 
niet altijd nodig om het hele areaal te karteren. Met name bij habitattypen die vaak grootschalig 
voorkomen of bij typen met relatief weinig interne variatie (binnen gebieden), kan met een 
representatieve steekproef gewerkt worden. De genoemde percentages zijn indicatief. 
 
Codering: 
1. Vaak grootschalig en/of met relatief weinig interne variatie; indicatie steekproefgrootte kartering: 

25% van het oppervlak; 
2. Intermediair; indicatie steekproefgrootte kartering: 50% van het oppervlak; 
3. Vaak kleinschalig en/of met veel interne variatie; indicatie steekproefgrootte kartering: 100% van 

het oppervlak. 

Frequentie 
Deze kolom geeft per habitattype een indicatie van de gewenste frequentie van bemonstering op basis 
van de reactiesnelheid van de kenmerkende soorten. Voor stabiele en relatief langzaam reagerende 
habitattypen is het de vraag of er op korte termijn (<6 jaar) voldoende betrouwbare informatie over 
de kwaliteitsontwikkeling verkregen kan worden via alleen vegetatie en soorten. Hier is het nuttig om 
monitoring op basis van vegetatie /soorten te combineren met (aanvullende) monitoring via remote 
sensing of abiotiek, waarbij de verschillende methoden elkaar kunnen aanvullen. 
 
1. Relatief stabiel en langzaam reagerend habitattype: De gewenste frequentie van karteren is 1 keer 

per 6 jaar of 1 keer per 12 jaar; aanvullende monitoring gewenst via abiotiek. 
2. Vrij langzaam reagerend habitattype: gewenste frequentie van karteren 1 keer per 6 jaar. 
3. Relatief dynamisch en snel reagerend (veranderlijke) habitattype: gewenste frequentie van 

karteren 2 keer per 6 jaar. 

Vegetatie als PI 
Deze kolom geeft een samenvatting van de geschiktheid van vegetatie als procesindicator. Per 
habitattype wordt aangegeven of vegetatie (via kartering of PQ) geschikt is om op korte termijn (< 6 
jaar) inzicht te geven in de mate van natuurherstel.  

Soorten als PI  
Per habitattype wordt aangegeven of plantensoorten geschikt zijn om op korte termijn (< 6 jr) inzicht 
te geven in de mate van natuurherstel. In aparte kolommen wordt meta-informatie gegeven over 
enkele informatiebronnen voor de selectie van geschikte soorten (zie hieronder). 

Indicatorenreeks Kiwa/SBB 
Met een kruis wordt aangegeven welke habitattypen (deels) gedekt worden door de boekjes uit de 
indicatorenreeks van Kiwa/SBB “Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring”. Voor 
nadere informatie: http://www.natuurkennis.nl/index.php?hoofdgroep=6&niveau=3&id=25. 

SynBioSys # opnamen 
Aantal opnamen uit het informatiesysteem SynBioSys dat gebruikt is voor de berekening van de 
trouwgraad van soorten. Voor habitattypen met een gering aantal opnamen is de trouwgraad minder 
betrouwbaar en habitattypen met minder dan 100 opnamen zijn rood gemarkeerd. 

Typische soorten 
Deze kolommen geven een overzicht van typische soorten per habitat(sub)type uitgesplitst naar de 
verschillende soortgroepen (dieren zijn in deze tabel niet opgenomen). Deze set van typische soorten 
wordt gebruikt bij het beoordelen van de “staat van instandhouding” (kwaliteit) op landelijk niveau 
(conform de systematiek van de Europese Commissie). Voor een verdere toelichting, zie de paragraaf 
“Synoptische tabel met trouwgraad van soorten per habitattypen”.  

40 | Wageningen Environmental Research Rapport 2771 

http://www.natuurkennis.nl/index.php?hoofdgroep=6&niveau=3&id=25


 

6.3 Selectie van soorten (stap 5) 

Bij sommige methoden worden alle soorten meegenomen (met name bij PQ’s), maar bij de keuze voor 
monitoring via soorten is het nodig om een selectie te maken van soorten. Het is hierbij nuttig om 
onderscheid te maken tussen ‘kwaliteitsindicatoren’ en ‘milieu-indicatoren’. De hier gepresenteerde 
methode voor de selectie van soorten is gebaseerd op kwaliteitsindicatoren. Omdat bij milieu-
indicatoren de indicatiewaarde van soorten voor specifieke milieucondities vaak sterk afhankelijk is 
van de ecologische context, wordt er hier niet gewerkt met een generieke set van indicatorsoorten 
voor specifieke milieufactoren. Wel worden er in paragraaf 6.4 enkele handreikingen gegeven voor het 
gebruik van milieu-indicatoren.  

6.3.1 Kwaliteitsindicatoren 

Kwaliteitsindicatoren geven informatie over de ecologische kwaliteit van het habitattype in een gebied. 
Het gaat hierbij om relatief kritische en voor het habitattype kenmerkende soorten. De mate van 
binding aan een habitattype kan uitgedrukt worden met behulp van de trouwgraad. De trouwgraad 
zegt iets over de bandbreedte van het voorkomen van soorten en een hoge trouwgraad in een beperkt 
aantal habitattypen kan beschouwd worden als een indicatie voor een hoge kieskeurigheid ten aanzien 
van een of (meestal) meerdere milieufactoren. Verandering in de mate van voorkomen van deze 
soorten geeft informatie over de mate waarin de abiotische randvoorwaarden gunstig zijn voor de 
kenmerkende soorten (en daarmee over de ‘staat van instandhouding’). Met andere woorden: gaat 
het de goede kant op met de habitatkwaliteit? In paragraaf 6.3.2 wordt een hulpmiddel beschreven 
voor de selectie van kwaliteitsindicatoren. Overigens kunnen ook soorten die juist niet kenmerkend 
zijn voor het type nuttige informatie verschaffen als ze sterk toe of afnemen. Daarnaast kan het nuttig 
zijn om de selectie uit te breiden met soorten die in het gebied een belangrijke ecologische rol 
vervullen zoals nectarplanten voor in het gebied voorkomende bedreigde vlindersoorten. 
 
Bij het gebruik van kwaliteitsindicatoren wordt er geen kwantitatieve informatie verkregen over de 
achterliggende abiotische processen. Voor een toelichting van het gebruik van planten als milieu-
indicatoren wordt verwezen naar paragraaf 6.4. Voor veel kwaliteitsindicatoren geldt waarschijnlijk dat 
ze bij gebiedsanalyses in potentie ook bruikbaar zijn als milieu-indicator, maar dit stelt aanvullende 
eisen aan de analyses (onderbouwing lokale indicatiewaarde).  

6.3.2 Synoptische tabel met trouwgraad van soorten per habitattype 

Het informatiesysteem SynBioSys (met daarin de opnamegegevens van de landelijke 
vegetatiedatabank) biedt een nuttige informatiebron voor het selecteren van indicatieve 
plantensoorten. Op basis van opnames in de landelijke vegetatiedatabank is een zogenaamde 
synoptische tabel gemaakt met daarin de trouwgraad van soorten per habitattype. Deze informatie is 
te vinden in de Exceltabel “Syntabel Habitattypen Concept” (Bijlage 1).  
 
Deze tabel bevat kolommen met de volgende informatie: 
 
• Trouwgraad (per habitattype): De tabel geeft per habitattype informatie over het voorkomen 

van soorten op basis van de trouwgraad (de mate van binding aan het type). De trouwgraad is 
uiteraard sterk afhankelijk van de representativiteit van de gebruikte vegetatieopnamen. Soorten 
met een hoge trouwgraad kunnen beschouwd worden als karakteristiek voor het betreffende 
habitattype. De trouwgraad zegt iets over de bandbreedte van het voorkomen van soorten en een 
hoge trouwgraad in een beperkt aantal habitattypen kan beschouwd worden als een indicatie voor 
de kieskeurigheid ten aanzien van milieucondities. Elke Natura 2000-habitat(sub)type wordt in de 
tabel vertegenwoordigd door een kolom.  

 
• Maximale presentie: De presentie geeft informatie over de frequentie van voorkomen (percentage 

van de plots van het betreffende habitattype waar soort is waargenomen). De presentie is berekend 
voor alle habitattypen en voor plantengemeenschappen die niet gedekt worden door habitattypen, 
maar deze kolom geeft alleen de maximale presentie. Sommige kieskeurige soorten (met een hoge 
trouwgraad) kunnen onder optimale milieucondities een zeer hoge presentie bereiken, terwijl ander 
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soorten ook in het habitattype waar ze optimaal voorkomen een lage presentie hebben. Deze laatste 
categorie ontbreekt dus in veel gebieden en komt daardoor vaak niet in aanmerking voor selectie, 
maar áls ze voorkomen, kunnen ze wel een nuttig indicatorfunctie hebben. 

 
• Typische soorten: Typische soorten zijn in een aparte kolom gemarkeerd met “1”. Het “Natura 

2000 profielendocument” bevat per habitat(sub)type een tabel met typische soorten. Deze set van 
typische soorten wordt gebruikt bij het beoordelen van de staat van instandhouding (kwaliteit) op 
landelijk niveau (conform de systematiek van de Europese Commissie). Deze kolom geeft een 
overzicht van typische soorten die uiteraard ook gebruikt kunnen worden bij het beoordelen van de 
kwaliteit op locatieniveau. Daarnaast zijn de cellen van het habitattype waarvoor de soort 
aangemerkt is als typische soort paars gemarkeerd. In veel gevallen is ook de trouwgraad van deze 
soorten relatief hoog, maar dit is niet altijd het geval. Ook bij een minder hoge trouwgraad kan de 
aanwezigheid van dergelijke soorten in een gebied echter vaak beschouwd worden als een indicatie 
voor een goede habitatkwaliteit (in veel gevallen hebben dergelijke soorten een hogere trouwgraad 
in een habitattype met enigszins vergelijkbare milieucondities).  

 
• Maximale trouwgraad: De laatste kolom geeft de maximale trouwgraad van een bepaalde soort 

over alle habitattypen.  
 
Door per habitattype de soorten te sorteren naar hun trouwgraad (van hoog naar laag) kan per 
habitattype een groslijst gemaakt worden van potentieel bruikbare soorten. Voor het sorteren kan in 
de Exceltabel bij het gewenste habitattype op het driehoekje (in de kolomtitel) gedrukt worden, 
vervolgens kiezen voor “sorteren van groot naar klein” en “OK” (zie Figuur 6.1). Per gebied kan 
vervolgens een selectie gemaakt worden van soorten. De selectie vergt maatwerk per gebied en de 
keuze hangt onder andere af van de mate van voorkomen in het gebied en bestaande 
monitoringactiviteiten (harmonisering van methoden en soortenlijsten waar mogelijk). 
 
Aandachtspunten bij gebruik van de tabel: 
• Het toepassingsbereik van de informatie in de tabel is beperkt. Het voorkomen van soorten met een 

hoge trouwgraad is indicatief voor een goede habitatkwaliteit met gunstige abiotische 
randvoorwaarden voor de kenmerkende soorten (kwaliteitsindicator; zie hoofdtekst). Voor 
informatie over de achterliggende abiotische processen is vaak aanvullend onderzoek nodig, 
bijvoorbeeld PQ’s met daaraan gekoppeld abiotische metingen.  

• De waarden van de trouwgraad in de tabel zijn indicatief. De waarden zijn mede afhankelijk van de 
omgrenzing van de habitattypen (lager bij habitattypen en subtypen die qua soortensamenstelling 
zwak begrensd zijn) en de representativiteit van de opnamegegevens. 

• Het aantal soorten met een hoge trouwgraad verschilt sterk per habitattype. Bij soortenarme 
habitattypen is het vaak gewenst om gebruik te maken van (aanvullende) monitoring via remote 
sensing of abiotiek (zie “Afwegingskader voor de keuze tussen methoden”). 

• Voor habitattypen met weinig opnamen zijn de waarden minder betrouwbaar. Deze habitattypen zijn 
in de tabel gemarkeerd (lichtgroen i.p.v. donkergroen). 

• Sommige soorten komen in meerdere rijen voor. Het kan hierbij gaan om soorten met meerdere 
ondersoorten (zoals Asparagus officinalis) of lastig herkenbare soorten die ook als combinatie 
opgenomen zijn (zoals Alchemilla vulgaris ag.). Voor dergelijke soorten is het wenselijk om de rijen 
gezamenlijk te beoordelen.  

• Voor zeer zeldzame soorten (met lage maximale presentiewaarden) zijn de waarden minder 
nauwkeurig; hier is expertbeoordeling vereist. 

• Naast vaatplanten bevatten de opnamen in de landelijke vegetatiedatabank ook informatie over 
“lager planten”, zoals mossen, korstmossen en kranswieren. Doordat deze soortgroepen niet altijd 
systematisch gedetermineerd zijn, is deze informatie in de synoptische tabel voor de meeste soorten 
weggelaten (met uitzondering van diverse typische soorten zoals veenmossen). 

• De tabel geeft landelijke gemiddelden en de uiteindelijke keuze van soorten vergt maatwerk per 
gebied; hoe meer soorten, hoe nauwkeuriger de indicatie. 

• Zeer langzaam groeiende soorten zijn over het algemeen minder geschikt voor het monitoren van 
kortetermijneffecten; 

• Let bij de selectie van soorten ook op planten die van belang zijn voor specifieke trofische interacties 
(bijvoorbeeld nectarplanten voor in het gebied voorkomende bedreigde vlindersoorten). 
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• Per gebied is het efficiënt om de in het gebied voorkomende habitattypen zo veel mogelijk 

gezamenlijk te beoordelen. 
 
 

 

Figuur 6.1  Screenshot van de synoptische tabel met de trouwgraad van soorten per habitattype 
met een overzicht van de handelingen voor het sorteren van de soorten naar aflopende trouwgraad. 

 

Technische toelichting 
Voor een deel van de opnamen in de landelijke vegetatiedatabank is het mogelijk om de opname met 
behulp van een vertaaltabel toe te wijzen aan een Natura 2000-habitattype. Dit is gebeurd op basis 
van informatie over de plantengemeenschap waartoe de opname behoort (associatie of subassociatie) 
in combinatie met diverse aanvullende criteria, zoals de aanwezigheid of bedekking van specifieke 
soorten of soortgroepen en de ruimtelijke ligging. In totaal is bij de onderbouwing van de synoptische 
tabel gebruikgemaakt van 159,658 opnamen.  
 
Diverse plantengemeenschappen worden niet gedekt in de typologie van de Natura 2000 habitattypen. 
Voor een goede inschatting van de trouwgraad van soorten is het echter nodig om het hele scala aan 
plantengemeenschappen in beschouwing te nemen. Bij de berekening van de trouwgraad per 
habitattypen zijn daarom ook de niet in Natura 2000 gedekte plantengemeenschappen meegenomen. 
Ten behoeve van het overzicht worden de resultaten van deze plantengemeenschappen echter niet 
getoond.  

6.4 Gebruik van plantensoorten als milieu-indicatoren 

Voor een ecologische interpretatie van vegetatieveranderingen is het nuttig om inzicht te hebben in de 
veranderingen van de belangrijkste standplaatsfactoren. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van 
abiotische metingen (zie Hoofdstuk 5). Het is echter ook mogelijk om uit de vegetatie zelf globale 
informatie over de standplaatscondities af te leiden.  
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Het is hierbij nuttig om onderscheid te maken tussen ‘kwaliteitsindicatoren’ en ‘milieu-indicatoren’.  
In het eerste geval worden de planten gebruikt als indicator voor de ecologische kwaliteit van het 
habitattype (gaat het de goede kant op? Zie paragraaf 6.3.1). In het tweede geval (deze paragraaf) 
worden planten gebruikt als indicator voor veranderingen in specifieke milieucondities. Bij het gebruik 
van planten als milieu-indicatoren is het ambitieniveau dus hoger en de onzekerheid van de indicaties 
groter. Aanvullend onderzoek kan daarom wenselijk zijn (bijvoorbeeld via PQ’s met abiotische 
metingen). Dit is met name nuttig voor herstelmaatregelen waarvan het effect onzeker is (vuistregel, 
hypothese) en dit vergt maatwerk per gebied. 
 
De indicatiewaarde van planten voor milieucondities is over het algemeen het hoogst voor soorten die 
kieskeurig zijn ten aanzien van de milieucondities in hun standplaats (waaronder veel 
kwaliteitsindicatoren, zie paragraaf 6.3.1) en voor soorten die snel reageren op veranderingen in 
milieucondities. Bovendien geldt dat milieu-indicaties op basis van de gehele vegetatie (gezamenlijk 
voorkomende soorten in vegetatieopnamen en PQ’s) veel nauwkeuriger zijn dan milieu-indicaties op 
basis van individuele soorten.  
 
Achtergrondinformatie over het gebruik van planten als milieu-indicator is te vinden in de boekjes uit 
de indicatorenreeks van Kiwa/SBB “Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring”. Zie 
ook de webpagina: http://www.natuurkennis.nl/index.php?hoofdgroep=6&niveau=3&id=25.  
 
In de detailmodule vegetatie en soorten (Sheet 4) wordt in de kolom “Indicatorenreeks Kiwa/SBB” 
aangegeven welke habitattypen (deels) gedekt worden door deze serie. 
 
Voor het afleiden van abiotische condities uit vegetatiegegevens zijn verschillende rekentools 
beschikbaar. Hier wordt volstaan met een overzicht van de belangrijkste tools: 
• Iteratio (niet vrij toegankelijk) 
• Estar (wordt opgenomen in TURBOVEG 3) 
• Ellenberg indicatiewaarden (opgenomen in SynBioSys) 
• Wamelink indicatiewaarden (opgenomen in SynBioSys) 
• Indica (op basis van informatie uit de Kiwa/SBB boekjes met Indicatorsoorten) 
 
Het afleiden en interpreteren van abiotische indicaties uit vegetatie- of soortgegevens vergt maatwerk 
op basis van een grondige ecologische kennis. Het is hierbij goed om rekening te houden met de 
volgende factoren: 
• Milieu-indicaties zijn betrouwbaarder als ze zijn gebaseerd op een relatief groot aantal gezamenlijk 

voorkomende soorten. Dit geldt voor alle genoemde rekentools. Milieu-indicaties op basis van 
vegetatieopnamen en PQ’s zijn daardoor veel nauwkeuriger dan milieu-indicaties op basis van het 
voorkomen van individuele soorten. 

• Verschillende processen kunnen soms leiden tot vergelijkbare standplaatscondities voor de plant. 
Veranderingen in het voorkomen van soorten kunnen daardoor niet altijd eenduidig aan specifieke 
processen gekoppeld worden (de indicatiewaarde is soms niet specifiek). 

• Het voorkomen van plantensoorten hangt vaak af van een combinatie van milieufactoren (met vaak 
interacties tussen de verschillende factoren). Hierdoor kunnen veranderingen in het voorkomen van 
soorten vaak niet eenduidig aan één sturende milieufactor worden toegeschreven (de indicatie-
waarde is vaak contextafhankelijk).  

• Veel informatie is beschikbaar in de boeken van de indicatorenreeks van Kiwa/SBB 
(“Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring”), maar in deze serie wordt slechts een 
deel van de habitattypen gedekt. Bovendien is de indicatiewaarde vooral onderbouwd voor de status 
van milieucondities in vrij stabiele standplaatsen(patroonanalyse) en minder voor korte termijn 
veranderingen hierin (trendanalyse). 

• Bij sterke en/of schoksgewijze veranderingen in abiotische condities zijn de indicaties van 
milieucondities op basis van planten vaak minder betrouwbaar. Dit komt doordat er bij veel 
plantensoorten sprake is van een vertragingseffect: aan de ene kant kunnen soorten lang na-ijlen 
nadat de milieucondities ongunstig geworden zijn, aan de andere kant is er bij veel ‘kritische’ 
soorten vaak sprake van een trage (her)kolonisatie nadat de condities gunstig geworden zijn. 
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Bijlage 1 Bijbehorende digitale bestand 

Excel-document met totaaltabel en detailmodules:  
 

Totaaltabel_06-12-2
016.xlsx

 
 
Sheet 1: Totaaltabel (overzicht alle procesparameters) 
Sheet 2: RS (detailmodule Remote sensing) 
Sheet 3: Abiotiek (detailmodule abiotiek) 
Sheet 4: Vegetatie_soorten (detailmodule vegetatie en soorten) 
Sheet 5: Synoptisch (synoptische tabel met trouwgraad van soorten t.b.v. kwaliteitssoorten) 
Sheet 6-10: Legenda’s bij sheet 1 t/m 5 
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1. totaaltabel

		HT/leefgebied		Naam		Deel I		Tabel 9		Status		H/U		Remote sensing		Abiotiek		Vegetatie		Soort		Opmerkingen

		1310A		Zilte pionierbegroeiingen. Zeekraal		Herstel wind- en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		1310A		Zilte pionierbegroeiingen. Zeekraal		Herstel wind- en waterdynamiek		ontpolderen/wisselpolders		B/V		U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		1310A		Zilte pionierbegroeiingen. Zeekraal		Herstel wind- en waterdynamiek		Kwelderrand		B		U		eventueel		nvt		bruikbaar		nvt

		1310B		Zilte pionierbegroeiingen, Zeevetmuur 		Herstel wind- en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		H		H/U		eventueel		nvt		bruikbaar		eventueel

		1310B		Zilte pionierbegroeiingen, Zeevetmuur 		Herstel wind- en waterdynamiek		ontpolderen/wisselpolders		B/V		U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		1310B		Zilte pionierbegroeiingen, Zeevetmuur 		Herstel wind- en waterdynamiek		Kwelderrand		B		U		eventueel		nvt		bruikbaar		eventueel

		1320		Slijkgrasvelden		Herstel wind- en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		H		H/U		1		bruikbaar		2		nvt

		1320		Slijkgrasvelden		Herstel wind- en waterdynamiek		ontpolderen/wisselpolders		V		U		1		bruikbaar		2		nvt

		1320		Slijkgrasvelden		Herstel wind- en waterdynamiek		Kwelderrand		B		U		1		nvt		2		nvt

		1330A		Schorren en zilte graslanden, buitendijks 		Begrazen		(extra) begrazen		B		H/U		2		nvt		1		nvt

		1330A		Schorren en zilte graslanden, buitendijks 		Plaggen		afplaggen		H		H/U		2		bruikbaar		1		nvt

		1330A		Schorren en zilte graslanden, buitendijks 		Herstel wind en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		H		H/U		1		bruikbaar		2		nvt

		1330A		Schorren en zilte graslanden, buitendijks 		Herstel wind- en waterdynamiek		ontpolderen/wisselpolders		V		U		1		bruikbaar		2		nvt

		1330A		Schorren en zilte graslanden, buitendijks 		Herstel wind- en waterdynamiek		Kwelderrand		B		U		1		nvt		2		nvt

		1330B		Schorren en zilte graslanden, binnendijks 		Begrazen		(extra) begrazen		B		H/U		eventueel		nvt		bruikbaar		nvt		twijfel termijn <6 jr

		1330B		Schorren en zilte graslanden, binnendijks 		Plaggen		afplaggen		H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		1330B		Schorren en zilte graslanden, binnendijks 		Herstel waterhuishouding		Vergroten toevoer brak water		V		U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2110		Embryonale duinen 		Herstel wind- en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		B		H/U		bruikbaar		bruikbaar		nvt		eventueel

		2110		Embryonale duinen 		Herstel wind- en waterdynamiek		verwijderen stuifdijken		B		H/U		bruikbaar		nvt		nvt		eventueel

		2110		Embryonale duinen 		Herstel wind- en waterdynamiek		zandsuppletie		B		H/U		bruikbaar		nvt		nvt		eventueel

		2110		Embryonale duinen 		Herstel wind- en waterdynamiek		beperken recreatie, betreding		B		H/U		eventueel		nvt		nvt		eventueel		evt naar vogels kijken

		2120		Witte duinen 		Herstel wind- en waterdynamiek		herstel 2110		B		H/U		bruikbaar		nvt		nvt		eventueel

		2120		Witte duinen 		Herstel wind- en waterdynamiek		herstel dynamiek		B		H/U		bruikbaar		bruikbaar		nvt		eventueel

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Plaggen		plaggen/chopperen		B		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Chopperen		plaggen/chopperen		B		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		eventueel

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Maaien		maaien en afvoeren		B		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		eventueel

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Begrazen		begrazen		B		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		eventueel

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Opslag verwijderen		terugzetten struweel		B		H/U		eventueel		nvt		bruikbaar		eventueel

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Branden		branden		H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel dynamiek		B		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		eventueel		indien herstel kalkrijke kwel, dan abiotiek (chem samenstelling watermonster)

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Herstel wind- en waterdynamiek		begrazing		B		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Plaggen		plaggen/chopperen		B		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Chopperen		plaggen/chopperen		B		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		eventueel

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Maaien		maaien en afvoeren		B		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		eventueel

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Begrazen		begrazen		B		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		eventueel

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Opslag verwijderen		terugzetten struweel		B		H/U		bruikbaar		nvt		bruikbaar		eventueel

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Branden		branden		H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel dynamiek		B		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Herstel wind- en waterdynamiek		begrazing		B		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		eventueel

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Plaggen		plaggen/chopperen		B		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Chopperen		plaggen/chopperen		B		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		eventueel

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Maaien		maaien en afvoeren		B		H/U		nvt		eventueel		bruikbaar		eventueel

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Begrazen		begrazen		B		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		eventueel

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Opslag verwijderen		terugzetten struweel		B		H/U		bruikbaar		nvt		bruikbaar		eventueel

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Branden		branden		H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel dynamiek		B		H/U		nvt		eventueel		bruikbaar		eventueel

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Herstel waterhuishouding		hydrologische maatregelen		B		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Herstel wind- en waterdynamiek		begrazing		B		H/U		nvt		eventueel		bruikbaar		eventueel

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Plaggen		plaggen/chopperen		V		H/U		1		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Chopperen		plaggen/chopperen		V		H/U		1		eventueel		bruikbaar		nvt

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Maaien		maaien en afvoeren - 1		V		H/U		1		eventueel		bruikbaar		nvt

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Maaien		maaien en afvoeren - 2		V		H/U		1		eventueel		bruikbaar		nvt

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Begrazen		(Extra) begrazen		V		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		nvt

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Opslag verwijderen		kappen		V		H/U		bruikbaar		nvt		bruikbaar		nvt

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Herstel waterhuishouding		sloten dichten		V		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Herstel waterhuishouding		hydr. Herstel omgeving		V		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		 - 		Niets doen		B		U		1		nvt		bruikbaar		nvt		twijfel termijn <6 jr

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Opslag verwijderen		kappen		V		U		1		nvt		bruikbaar		nvt

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Ontgronden		maaiveld afgraven		V		U		1		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		Plaggen		plaggen/chopperen		V		H/U		1		bruikbaar		2		nvt

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		Chopperen		plaggen/chopperen		V		H/U		1		eventueel		2		nvt

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		Maaien		maaien en afvoeren		V		H/U		1		eventueel		2		nvt

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		Begrazen		(Extra) begrazen		V		H/U		eventueel		eventueel		2		nvt

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		Opslag verwijderen		opslag verwijderen		V		H/U		1		nvt		2		nvt

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		Branden		branden		H		H/U		1		bruikbaar		2		nvt

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		 - 		Niets doen		B		U		nvt		nvt		bruikbaar		nvt		twijfel termijn <6 jr

		2150		Duinheiden met struikhei 		Begrazen		(Extra) begrazen		V		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		nvt

		2150		Duinheiden met struikhei 		Plaggen		plaggen/chopperen		B		H/U		1		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2150		Duinheiden met struikhei 		Chopperen		plaggen/chopperen		B		H/U		1		eventueel		bruikbaar		nvt

		2150		Duinheiden met struikhei 		Maaien		Maaien, branden		H		H/U		1		eventueel		bruikbaar		nvt

		2150		Duinheiden met struikhei 		Branden		Maaien. Branden		H		H/U		1		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2150		Duinheiden met struikhei 		Opslag verwijderen		kappen		B		H/U		1		nvt		bruikbaar		nvt

		2150		Duinheiden met struikhei 		Plaggen		plaggen		H		U		1		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2150		Duinheiden met struikhei 		 - 		Niets doen		V		U		1		nvt		bruikbaar		nvt		twijfel termijn <6 jr

		2160		Duindoornstruwelen		 - 		Niets doen		H		U		1		nvt		nvt		nvt		twijfel termijn <6 jr

		2160		Duindoornstruwelen		Opslag verwijderen		Selectief kappen/rooien		B		H/U		1		nvt		nvt		nvt

		2160		Duindoornstruwelen		Herstel wind- en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		B		U		1		bruikbaar		nvt		nvt

		2160		Duindoornstruwelen		Plaggen		kleinschalige dynamiek (plaggen)		V		U		1		bruikbaar		nvt		nvt

		2170		Kruipwilgstruwelen		Begrazen		begrazing		B		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		nvt

		2170		Kruipwilgstruwelen		Opslag verwijderen		selectief kappen		B		H/U		bruikbaar		nvt		bruikbaar		nvt

		2170		Kruipwilgstruwelen		Herstel wind- en waterdynamiek		Bevorderen instuiving		V		H		nvt		bruikbaar		bruikbaar		nvt		peilbuis

		2170		Kruipwilgstruwelen		Herstel wind- en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		V?		U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		nvt		peilbuis

		2170		Kruipwilgstruwelen		Herstel waterhuishouding		hydrologische maatregelen		V		U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		nvt		peilbuis

		2170		Kruipwilgstruwelen		Plaggen		lokaal plaggen en/of stuifkuilen		V		U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2180A		Duinbossen, droog 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Ingrijpen in de soortensamenstelling		V		H/U		eventueel		nvt		nvt		bruikbaar

		2180A		Duinbossen, droog 		Opslag verwijderen*		selectief kappen		B		H/U		bruikbaar		nvt		nvt		bruikbaar

		2180A		Duinbossen, droog 		Herstel wind- en waterdynamiek		Dynamisch kustbeheer		V		U		bruikbaar		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		2180A		Duinbossen, droog 		Begrazen		Begrazing		V		H/U		eventueel		eventueel		nvt		bruikbaar

		2180A		Duinbossen, droog 		Opslag verwijderen*		Kap naaldbos		B		U		1		nvt		nvt		bruikbaar

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Herstel waterhuishouding		Herstel basenrijk water		V		H/U		nvt		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		kwel analyseren, peilbuis

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Herstel waterhuishouding		Vernatten		V		H/U		nvt		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		peilbuis

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Hakhoutbeheer en dunnen		Dunnen of lokaal kappen		V		H/U		2		nvt		eventueel		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Ingrijpen in de soortensamenstelling		H		H/U		2		nvt		eventueel		bruikbaar

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Opslag verwijderen*		Naaldbos kappen		H		U		1		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Herstel waterhuishouding		Drainage stoppen		H		U		nvt		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		peilbuis

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Herstel wind- en waterdynamiek		Dynamisch kustbeheer		H		U		nvt		bruikbaar		eventueel		nvt

		2180C		Duinbossen, binnenduinrand 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken		B		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		2180C		Duinbossen, binnenduinrand 		Toevoegen basische stoffen		Schelpenpaden		B		H/U		nvt		eventueel		nvt		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr

		2180C		Duinbossen, binnenduinrand 		Herstel waterhuishouding		hydrologische maatregelen		V		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		2180C		Duinbossen, binnenduinrand 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Ingrijpen in de soortensamenstelling		H		H/U		bruikbaar		nvt		nvt		bruikbaar

		2180C		Duinbossen, binnenduinrand 		Hakhoutbeheer en dunnen		Dunnen		V		H/U		bruikbaar		nvt		nvt		bruikbaar

		2180C		Duinbossen, binnenduinrand 		Herstel wind- en waterdynamiek		relief herstellen		H		U		eventueel		bruikbaar		nvt		nvt

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Begrazen		(Extra) begrazen en maaien oever		V		H		nvt		eventueel		bruikbaar		nvt

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Maaien		(Extra) begrazen en maaien oever		V		H		nvt		eventueel		bruikbaar		nvt

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Plaggen		Plaggen oever		V		H		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Baggeren		Baggeren		V		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		?		Vogels beheersen		H		H		nvt		bruikbaar		eventueel		eventueel		vogels tellen is effectiefst

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Plaggen		Plaggen duinvallei		V		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Opslag verwijderen		Verwijderen bos en struweel of omvormen naaldbos		H		H/U		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		nvt

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Verwijderen bos en struweel of omvormen naaldbos		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		nvt		twijfel termijn <6 jr

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Herstel waterhuishouding		Saneren drainerende terreinen		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		nvt		peilbuis en analyse water

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Herstel waterhuishouding		Peilverhoging binnenduinrand		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		nvt		peilbuis en analyse water

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Herstel waterhuishouding		inlaat brak water		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		eventueel		peilbuis en analyse water

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel verstuiving		H		H/U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Herstel wind- en waterdynamiek		Dynamisch kustbeheer		B		U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		nvt		twijfel termijn <6 jr op veg

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Ontgronden		Afgraven oude infiltratieplassen		B		U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Maaien		(extra) maaien en afvoeren		B		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Begrazen		(extra) begrazen		B		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Plaggen		Plaggen		B		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Herstel waterhuishouding		Plaggen duinvallei		V		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Opslag verwijderen		Verwijderen bos en struweel of omvormen naaldbos		H		H/U		bruikbaar		nvt		bruikbaar		nvt

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Verwijderen bos en struweel of omvormen naaldbos		H		H/U		bruikbaar		nvt		bruikbaar		nvt		twijfel

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Herstel waterhuishouding		Saneren drainerende terreinen		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		nvt		peilbuis en analyse water

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Herstel waterhuishouding		Peilverhoging binnenduinrand		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		nvt		peilbuis en analyse water

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel verstuiving		H		H/U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Maaien		(extra) maaien en afvoeren		B		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		nvt

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Begrazen		(extra) begrazen		B		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		nvt

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Chopperen		chopperen		V		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		nvt		ook abiotiek vanwege toevoegen nutrienten

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Plaggen		Plaggen		B		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Herstel waterhuishouding		Plaggen duinvallei		V		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Opslag verwijderen		Verwijderen bos en struweel of omvormen naaldbos		H		H/U		bruikbaar		nvt		bruikbaar		nvt

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Verwijderen bos en struweel of omvormen naaldbos		H		H/U		nvt		nvt		bruikbaar		nvt		twijfel

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Herstel waterhuishouding		Saneren drainerende terreinen		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		nvt		peilbuis en analyse water

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Herstel waterhuishouding		Peilverhoging binnenduinrand		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		nvt		peilbuis en analyse water

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel verstuiving		H		H/U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		Plaggen		Extra plaggen		V		H/U		eventueel		1		2		nvt

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		Branden		Branden		H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		1		nvt		bruikbaar		nvt

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		Begrazen		Extra begrazen		V		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		nvt

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		Maaien		Extra maaien		H		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		nvt

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		? = Uitbreiding		Bos kappen		V		U		1		bruikbaar		bruikbaar		nvt		veg = kartering. Zeer afhankelijk wat je met het strooisel doet

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		 - 		Niets doen		B		U		eventueel		nvt		bruikbaar		nvt		twijfel termijn <6 jr

		2320		Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		1		nvt		bruikbaar		nvt

		2320		Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 		Begrazen		Begrazen		H		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		nvt		kraaiheide kan slecht tegen begrazing!

		2320		Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 		Plaggen		Plaggen		V		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2320		Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 		Maaien		Maaien		H		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		nvt		kraaiheide kan slecht tegen maaien

		2320		Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 		Branden		Branden		H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		2330		Zandverstuivingen		Plaggen		Plaggen		B		H/U		3		2		1		eventueel

		2330		Zandverstuivingen		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		1		nvt		bruikbaar		eventueel

		2330		Zandverstuivingen		Begrazen		Begrazing		V		H/U		nvt		nvt		bruikbaar		eventueel

		2330		Zandverstuivingen		Opslag verwijderen		Kappen bos		B		H/U		bruikbaar		nvt		bruikbaar		eventueel

		2330		Zandverstuivingen		Branden		Branden		H		H/U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		2330		Zandverstuivingen		Herstel wind- en waterdynamiek		Verstuiving op gang houden		B		H/U		bruikbaar		nvt		bruikbaar		eventueel

		2330		Zandverstuivingen		Chopperen*		Zeven, frezen, eggen		B		H/U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		abiotiek omdat org. materiaal weggehaald moet worden

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Herstel waterhuishouding		Herstel hydrologie		B		H/U		bruikbaar		bruikbaar		nvt		bruikbaar		peilbuis en analyse water

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Baggeren		Verwijderen org. sedimenten		B		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Maaien		Maaien en plaggen		B		H/U		nvt		eventueel		nvt		bruikbaar

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Plaggen		Maaien en plaggen 		B		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Vrijzetten venoevers		vrijzetten venoevers		B		H/U		eventueel		nvt		nvt		bruikbaar

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken inzijggebied		B		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Herstel waterhuishouding		Gedoseerde inlaat gebufferd water		B		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Herstel waterhuishouding		Herstel hydrologie		B		H/U		bruikbaar		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Baggeren		Verwijderen org. sedimenten		B		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Maaien		Maaien en plaggen		B		H/U		nvt		eventueel		nvt		bruikbaar

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Plaggen		Maaien en plaggen 		B		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Vrijzetten venoevers		vrijzetten venoevers		B		H/U		eventueel		eventueel		nvt		bruikbaar

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken inzijggebied		B		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Herstel waterhuishouding		Gedoseerde inlaat gebufferd water		B		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		3140		Kranswierwateren		Baggeren		verwijderen slib		B		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		3140		Kranswierwateren		Herstel waterhuishouding		hydrologisch herstel		B		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		3140		Kranswierwateren		Herstel waterhuishouding		herstel P-limitatie		B		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		3140		Kranswierwateren		Herstel waterhuishouding		isolatie		B		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		3140		Kranswierwateren		Herstel waterhuishouding		ijzersuppletie		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		nvt

		3140		Kranswierwateren		Herstel voedselketen		actief biologisch beheer		V		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		nvt		vissen monitoren!

		3150		Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 		Baggeren		verwijderen slib		B		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		3150		Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 		Herstel waterhuishouding		hydrologisch herstel		B		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		3150		Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 		Herstel waterhuishouding		herstel P-limitatie		B		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		3150		Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 		Herstel waterhuishouding		isolatie		B		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		3150		Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 		Herstel waterhuishouding		ijzersuppletie		H		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		3150		Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 		Herstel voedselketen		actief biologisch beheer		V		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar		vissen monitoren!

		3160		Zure vennen 		Herstel waterhuishouding		hydrologisch herstel		B		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		3160		Zure vennen 		Baggeren		Baggeren		V		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		3160		Zure vennen 		Maaien		maaien		B		H/U		nvt		eventueel		nvt		bruikbaar

		3160		Zure vennen 		Plaggen		plaggen		B		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		3160		Zure vennen 		Vrijzetten venoevers		vrijzetten venoevers		B		H/U		eventueel		nvt		nvt		bruikbaar

		3160		Zure vennen 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken inzijggebied		B		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Begrazen		begrazen		B		H/U		eventueel		eventueel		1		2

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Plaggen		Plaggen - 1		B		H/U		eventueel		bruikbaar		1		2

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Maaien		Branden of maaien		V		H/U		eventueel		eventueel		1		2

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Branden		Branden of maaien		V		H/U		eventueel		bruikbaar		1		2

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken		B		H/U		nvt		bruikbaar		1		2

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		B		H/U		nvt		bruikbaar		1		2		peilbuis en analyse water

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Opslag verwijderen		Bos kappen en plaggen		V		U		bruikbaar		bruikbaar		1		2

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Plaggen		Bos kappen en plaggen		V		U		eventueel		bruikbaar		1		2

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Ontgronden		Afgraven		V		U		eventueel		bruikbaar		1		2

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		Maaien		Maaien		V		H/U		nvt		eventueel		1		2

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		V		H/U		1		nvt		1		2

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		Plaggen		Plaggen		H		H/U		nvt		bruikbaar		1		2

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		Herstel waterhuishouding		Hydrologische herstel		V		H/U		nvt		bruikbaar		1		2

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		 - 		Niets doen		B		U		nvt		nvt		1		2		twijfel termijn <6 jr

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		Plaggen		Plaggen/afgraven		H		U		nvt		bruikbaar		1		2

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		Maaien		Maaien		H		U		nvt		eventueel		1		2

		4030		Droge heiden 		Plaggen		plaggen		B		H/U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		4030		Droge heiden 		Chopperen		chopperen		B		H/U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		4030		Droge heiden 		Begrazen		begrazen - 1		B		H/U		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		bruikbaar

		4030		Droge heiden 		Begrazen		begrazen - 2		B		H/U		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		bruikbaar

		4030		Droge heiden 		Maaien		maaien		B		H/U		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		bruikbaar

		4030		Droge heiden 		Branden		branden		V		H/U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		4030		Droge heiden 		Toevoegen basische stoffen		bekalken		V		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		4030		Droge heiden 		Opslag verwijderen		kappen naaldbos		B		U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		is strooisel verwijderd?

		4030		Droge heiden 		Ontgronden		afgraven		V		U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		5130		Jeneverbesstruwelen		Verwijderen strooisel		strooisel verwijderen		V		H/U		nvt		eventueel		nvt		bruikbaar

		5130		Jeneverbesstruwelen		Begrazen?		Inzetten grote hoefdieren		V		H/U		nvt		eventueel		nvt		bruikbaar

		5130		Jeneverbesstruwelen		Hakhoutbeheer en dunnen		Dunning, afzetten, afleggen		H		H/U		eventueel		nvt		nvt		bruikbaar

		5130		Jeneverbesstruwelen		Herstel connectiviteit		noodmaatregelen - zaaien		H		H/U		nvt		nvt		nvt		bruikbaar

		5130		Jeneverbesstruwelen		Herstel connectiviteit		Noodmaatregelen - uitplanten		H		H/U		nvt		nvt		nvt		bruikbaar

		5130		Jeneverbesstruwelen		Begrazen		Drukbegrazing		H		H/U		eventueel		eventueel		nvt		bruikbaar

		5130		Jeneverbesstruwelen		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel verstuiving		H		H/U		eventueel		eventueel		nvt		bruikbaar

		5130		Jeneverbesstruwelen		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel hydrodynamiek		H		H/U		eventueel		eventueel		nvt		bruikbaar

		6110		Pionierbegroeiingen op rotsbodem 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		eventueel		nvt		2		1

		6110		Pionierbegroeiingen op rotsbodem 		Begrazen		Begrazen met geiten		V		H/U		eventueel		eventueel		2		1

		6110		Pionierbegroeiingen op rotsbodem 		Begrazen		Begrazen met schapen		B		H/U		eventueel		eventueel		2		1

		6110		Pionierbegroeiingen op rotsbodem 		Plaggen		Plaggen/afgraven 		H		U		eventueel		bruikbaar		2		1

		6110		Pionierbegroeiingen op rotsbodem 		Ontgronden		Plaggen/afgraven 		H		U		eventueel		bruikbaar		2		1

		6110		Pionierbegroeiingen op rotsbodem 		Opslag verwijderen		Verwijderen bos		H		U		eventueel		nvt		2		1

		6120		Stroomdalgraslanden		Toevoegen basische stoffen		Toevoegen basische stoffen - zand		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6120		Stroomdalgraslanden		Toevoegen basische stoffen		Toevoegen basische stoffen - kalk		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6120		Stroomdalgraslanden		Begrazen		Begrazing - jaarrond-2		V		H/U		nvt		eventueel		bruikbaar		eventueel		twijfel termijn <6 jr

		6120		Stroomdalgraslanden		Begrazen		Begrazing - seizoen - 2		V		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		eventueel		twijfel termijn <6 jr

		6120		Stroomdalgraslanden		Maaien		maaien en afvoeren + nabeweiden		V		H/U		nvt		eventueel		bruikbaar		eventueel		twijfel termijn <6 jr

		6120		Stroomdalgraslanden		Plaggen		kleinschalig plaggen		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6120		Stroomdalgraslanden		Herstel wind- en waterdynamiek		cyclisch beheer uiterwaard		H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6120		Stroomdalgraslanden		Herstel wind- en waterdynamiek		Verlagen oeverwal		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6120		Stroomdalgraslanden		Herstel wind- en waterdynamiek		Aanleg nevengeul		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6120		Stroomdalgraslanden		Herstel wind- en waterdynamiek		Kribverlaging		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6120		Stroomdalgraslanden		Herstel wind- en waterdynamiek		Verwijderen bestorting		V		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6120		Stroomdalgraslanden		Herstel wind- en waterdynamiek		Hermeandering		H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6130		Zinkweiden		Toevoegen basische stoffen*		Verzuren		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		niet in gebiedsanalyses

		6130		Zinkweiden		Toevoegen basische stoffen*		Zinkerts opbrengen		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		niet in gebiedsanalyses

		6130		Zinkweiden		Maaien		Extra maaien en afvoeren		H		H/U		nvt		eventueel		bruikbaar		bruikbaar

		6130		Zinkweiden		Plaggen		Plaggen + diasporen - 2		B		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		6130		Zinkweiden		Plaggen		Plaggen + diasporen - 2		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		6130		Zinkweiden		Herstel waterhuishouding		Stopzetten bemesting en bekalking in omgeving		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		6130		Zinkweiden		bomen kappen		kappen bomen + bosschages langs Geul		H		H/U		1		eventueel		bruikbaar		bruikbaar

		6130		Zinkweiden		?		bescherming mierennesten		B		H/U		nvt		nvt		eventueel		bruikbaar		mieren monitoren

		6130		Zinkweiden		Herstel wind- en waterdynamiek		Uitdiepen zijtak Geul		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		6210		Kalkgraslanden 		Maaien		(extra) maaien /begrazen		B		H/U		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr

		6210		Kalkgraslanden 		Begrazen		(extra) maaien /begrazen		B		H/U		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr

		6210		Kalkgraslanden 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		bruikbaar		nvt		bruikbaar		bruikbaar

		6210		Kalkgraslanden 		Maaien		Verschralingsbeheer		B		U		eventueel		eventueel		bruikbaar		bruikbaar

		6210		Kalkgraslanden 		Plaggen		Plaggen/afgraven		B		U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		6210		Kalkgraslanden 		Ontgronden		Plaggen/afgraven		B		U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		6230		Heischrale graslanden 		Maaien		Maaien		B		H		nvt		eventueel		bruikbaar		eventueel		twijfel termijn <6 jr

		6230		Heischrale graslanden 		Begrazen		Begrazen		H		H/U		nvt		eventueel		bruikbaar		eventueel		twijfel termijn <6 jr

		6230		Heischrale graslanden 		Ontgronden		Ontgronden		B?		U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6230		Heischrale graslanden 		Plaggen		Plaggen		B		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6230		Heischrale graslanden 		Branden		Branden		H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6230		Heischrale graslanden 		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		B		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6230		Heischrale graslanden 		Toevoegen basische stoffen		Aanbrengen leem		B		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6230		Heischrale graslanden 		Toevoegen basische stoffen		Directe bekalking		B		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6230		Heischrale graslanden 		Toevoegen basische stoffen		Bekalking inzijggebied		B		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6410		Blauwgraslanden 		Maaien		Extra maaien		V		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		eventueel		twijfel termijn <6 jr

		6410		Blauwgraslanden 		Plaggen		Plaggen		H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6410		Blauwgraslanden 		Herstel waterhuishouding		Vernatten - 1		B		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis en analyse water

		6410		Blauwgraslanden 		Herstel waterhuishouding		Vernatten - 2		B		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis en analyse water

		6410		Blauwgraslanden 		Herstel waterhuishouding		Vernatten - 3		B		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis en analyse water

		6410		Blauwgraslanden 		Herstel wind- en waterdynamiek		Inundatie - 1		V?		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis en analyse water

		6410		Blauwgraslanden 		Herstel wind- en waterdynamiek		Inundatie - 2		V?		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis en analyse water

		6410		Blauwgraslanden 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6410		Blauwgraslanden 		Opslag verwijderen		Kappen omgeving		B?		H/U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6410		Blauwgraslanden 		Ontgronden		Afgraven		B		U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6430C		Ruigten en zomen, droge bosranden 		Hakhoutbeheer en dunnen*		Uitkappen bomen		V		H/U		bruikbaar		nvt		bruikbaar		bruikbaar

		6430C		Ruigten en zomen, droge bosranden 		Maaien		Maaien en afvoeren		V		H/U		nvt		eventueel		bruikbaar		bruikbaar

		6430C		Ruigten en zomen, droge bosranden 		Begrazen		Seizoensbegrazing		V		H/U		nvt		eventueel		bruikbaar		bruikbaar

		6430C		Ruigten en zomen, droge bosranden 		Begrazen		Drukbegrazing		V		H/U		nvt		eventueel		bruikbaar		bruikbaar

		6430C		Ruigten en zomen, droge bosranden 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel dynamiek		H		U		nvt		nvt		bruikbaar		bruikbaar

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Maaien		Extra hooien of nabeweiden		B		H/U		nvt		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Plaggen		Kleinschalig plaggen		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Herstel wind- en waterdynamiek		Cyclisch beheer uiterwaard		H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		bodemanalyses

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Herstel wind- en waterdynamiek		Aanleg nevengeul		H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		bodemanalyses

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Herstel waterhuishouding		Herstel waterhuishouding		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Ontgronden		Ontgronden		V		U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Uitmijnen		Bemesten + maaien		H		U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Uitmijnen		Inzaaien klaver + maaien		H		U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Maaien		Extra maaien		B		H		nvt		eventueel		bruikbaar		eventueel		twijfel termijn <6 jr

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Toevoegen basische stoffen*		Bemesten (slib)		H		H		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		niet in gebiedsanalyses

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Plaggen		Kleinschalig plaggen		H		H		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Herstel wind- en waterdynamiek		Inundatie		V		H		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Herstel waterhuishouding		drainage		V		H		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Uitmijnen		Bemesten + maaien		H		U		eventueel		eventueel		bruikbaar		eventueel		twijfel termijn <6 jr

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Uitmijnen		Inzaaien klaver + maaien		H		U		eventueel		eventueel		bruikbaar		eventueel		twijfel termijn <6 jr

		7110A		Actieve hoogvenen, hoogveenlandschap 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		7110A		Actieve hoogvenen, hoogveenlandschap 		Herstel waterhuishouding		Dempen, stuwen, verleggen watergangen		V		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis

		7110A		Actieve hoogvenen, hoogveenlandschap 		Opslag verwijderen		Kappen bos		V		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis

		7110A		Actieve hoogvenen, hoogveenlandschap 		Herstel waterhuishouding		Afdammen rond veencomplex		V/H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis

		7110A		Actieve hoogvenen, hoogveenlandschap 		Herstel waterhuishouding		Aanleg bufferzones		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis

		7110B		Actieve hoogvenen, heideveentjes 		Opslag verwijderen		Berken verwijderen		B		H/U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		7110B		Actieve hoogvenen, heideveentjes 		Herstel waterhuishouding		Dempen, stuwen, verleggen watergangen		B		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis

		7110B		Actieve hoogvenen, heideveentjes 		Opslag verwijderen		Kappen bos		V		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis

		7110B		Actieve hoogvenen, heideveentjes 		Herstel waterhuishouding		Afdammen rond veencomplex		V/H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis

		7120		Herstellende hoogvenen 		Herstel waterhuishouding		aanleg dammen en compartimenten		B		H/U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis

		7120		Herstellende hoogvenen 		Opslag verwijderen		Berken verwijderen - 1		B		H/U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		7120		Herstellende hoogvenen 		Herstel waterhuishouding		Dempen, stuwen, verleggen watergangen		B		H/U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis

		7120		Herstellende hoogvenen 		Opslag verwijderen		Kappen bos		V		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis

		7120		Herstellende hoogvenen 		Herstel waterhuishouding		Afdammen rond veencomplex		V/H		H/U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis

		7120		Herstellende hoogvenen 		Herstel waterhuishouding		Aanleg bufferzones		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis

		7120		Herstellende hoogvenen 		Maaien		Maaien		V		H/U		nvt		eventueel		bruikbaar		bruikbaar

		7120		Herstellende hoogvenen 		Plaggen		Plaggen		V		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		7120		Herstellende hoogvenen 		Branden		Branden		V		H/U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		7120		Herstellende hoogvenen 		Begrazen		Begrazen		B		H/U		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		bruikbaar

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Herstel waterhuishouding		Waterkwaliteit verbeteren		B		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Maaien		Extra maaien		B		H/U		nvt		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		bruikbaar		nvt		bruikbaar		bruikbaar

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Plaggen		Afplaggen + basenrijk grondwater		H/B?		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Toevoegen basische stoffen		Afplaggen + basenrijk grondwater		H/B?		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Herstel wind- en waterdynamiek		Peilbeheer		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Herstel waterhuishouding		Verbeteren waterkwaliteit		B		H/U		nvt		1		2		3		peilbuis en analyse water

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Herstel waterhuishouding		Realiseren waterstanden en vergroten kwel		B		H/U		nvt		1		2		3		peilbuis en analyse water

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Herstel waterhuishouding		Stoppen bemesting intrekgebied		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Graven petgaten		Graven petgaten		H		U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Maaien		Herfst- en wintermaaien		B		H/U		nvt		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Maaien		Zomermaaien		B/H		H/U		nvt		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		1		nvt		bruikbaar		bruikbaar

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Plaggen		Plaggen		V		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Ingrijpen in de soortensamenstelling*		Veenmos trekken		H		H/U		nvt		nvt		bruikbaar		bruikbaar

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Herstel wind- en waterdynamiek		Peilbeheer		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		peilbuis

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Herstel waterhuishouding		defosfateren inlaatwater		B		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		analyse water

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Herstel wind- en waterdynamiek		afdempen peilfluctuaties		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		peilbuis of debiet meting

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Herstel waterhuishouding		Stoppen bemesting intrekgebied		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Graven petgaten		Graven petgaten		H		U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Herstel waterhuishouding		Nieuwe sloten aanleggen, perceelverkleining		H		H/U		eventueel		nvt		bruikbaar		bruikbaar

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Herstel waterhuishouding		Helofytenfilter maken		H		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Begrazen		Begrazen		H		H/U		nvt		eventueel		eventueel		bruikbaar

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Plaggen		Plaggen		V		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		bruikbaar

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken inzijggebied		V		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		bruikbaar

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Herstel waterhuishouding		hydrologische maatregelen		V		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		bruikbaar

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Opslag verwijderen		Nat bos kappen en plaggen		V		U		1		nvt		eventueel		bruikbaar		opslag verwijderen om verdamping tegen te gaan: dan ook abiotiek

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Plaggen		Nat bos kappen en plaggen		V		U		eventueel		bruikbaar		eventueel		bruikbaar

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Ontgronden		Natte landbouwgrond afgraven		V		U		eventueel		bruikbaar		eventueel		bruikbaar

		7210		Galigaanmoerassen		Maaien		Maaien - 1		V		H/U		eventueel		eventueel		eventueel		bruikbaar

		7210		Galigaanmoerassen		Maaien		Maaien - 2		H		H/U		eventueel		eventueel		eventueel		bruikbaar

		7210		Galigaanmoerassen		Strooisel verwijderen		open plekjes, strooiselverwijdering		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		bruikbaar

		7210		Galigaanmoerassen		Plaggen		plaggen		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		bruikbaar

		7210		Galigaanmoerassen		Herstel waterhuishouding		defosfateren inlaatwater		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		bruikbaar

		7210		Galigaanmoerassen		Herstel waterhuishouding		Bevloeien met schoon, basenrijk water		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		bruikbaar

		7220		Kalktufbronnen		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		B		H/U		eventueel		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		7220		Kalktufbronnen		Herstel waterhuishouding		Stoppen uitspoeling meststoffen		B?		H/U		eventueel		bruikbaar		nvt		bruikbaar

		7230		Kalkmoerassen 		Maaien		Extra maaien		H		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		mn H: twijfel termijn <6 jr

		7230		Kalkmoerassen 		Plaggen		Plaggen		H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		7230		Kalkmoerassen 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		H		H/U		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		7230		Kalkmoerassen 		Herstel waterhuishouding		hydrologisch herstel		B		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		bruikbaar

		9110		Veldbies-beukenbossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling*		Ingrijpen in de soortensamenstelling		H		H/U		eventueel		nvt		eventueel		bruikbaar		lufo: als je verschil in beuk en eik ziet op lufo

		9110		Veldbies-beukenbossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Bestrijden Amerikaanse vogelkers		B		H/U		nvt		nvt		eventueel		bruikbaar

		9110		Veldbies-beukenbossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Bestrijden Hulst		H		H/U		nvt		nvt		eventueel		bruikbaar

		9110		Veldbies-beukenbossen 		 - 		niets doen		B		H/U		eventueel		nvt		eventueel		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr

		9120		Beuken-eikenbossen met hulst 		Begrazen		Begrazen		H		H/U		eventueel		nvt		eventueel		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr

		9120		Beuken-eikenbossen met hulst 		Strooisel verwijderen		Strooiselverwijdering		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		tbv mineralisatieprocessen

		9120		Beuken-eikenbossen met hulst 		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhout- of middenbosbeheer		V		H/U		eventueel		eventueel		eventueel		bruikbaar

		9120		Beuken-eikenbossen met hulst 		Ingrijpen in de soortensamenstelling*		Ingrijpen in de soortensamenstelling		B		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		voor basenpomp: abiotiek

		9120		Beuken-eikenbossen met hulst 		 - 		niets doen		B		H/U		eventueel		eventueel		eventueel		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr

		9160A		Eiken-haagbeukenbossen, hogere zandgronden 		Hakhoutbeheer en dunnen		Herinvoer hakhout- middenbosbeheer		B		H/U		eventueel		nvt		eventueel		bruikbaar

		9160A		Eiken-haagbeukenbossen, hogere zandgronden 		Ingrijpen in de soortensamenstelling*		Ingrijpen in de soortensamenstelling		B		H/U		eventueel		nvt		eventueel		bruikbaar

		9160A		Eiken-haagbeukenbossen, hogere zandgronden 		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		B		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		peilbuis

		9160B		Eiken-haagbeukenbossen, heuvelland 		Hakhoutbeheer en dunnen		Herinvoer hakhout- middenbosbeheer		V		H/U		eventueel		nvt		eventueel		bruikbaar

		9160B		Eiken-haagbeukenbossen, heuvelland 		Ingrijpen		Ingrijpen in de soortensamenstelling		B		H/U		eventueel		nvt		eventueel		bruikbaar

		9160B		Eiken-haagbeukenbossen, heuvelland 		Hakhoutbeheer en dunnen		Omvormen bos		H		H/U		eventueel		nvt		eventueel		bruikbaar

		9190		Oude eikenbossen 		Strooisel verwijderen		Strooiselverwijdering		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		tbv mineralisatieprocessen

		9190		Oude eikenbossen 		Begrazen		Begrazen		B		H/U		eventueel		eventueel		eventueel		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr

		9190		Oude eikenbossen 		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhout- of middenbosbeheer		V		H/U		eventueel		nvt		eventueel		bruikbaar

		9190		Oude eikenbossen 		ingrijpen in de soortensamenstelling		Bestrijden invasieve soorten		B		H/U		nvt		nvt		eventueel		bruikbaar

		9190		Oude eikenbossen 		 - 		niets doen		B		H/U		eventueel		nvt		eventueel		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr

		91D0		Hoogveenbossen 		Hakhoutbeheer en dunnen		Dunnen		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		tbv mineralisatieprocessen

		91D0		Hoogveenbossen 		Herstel waterhuishouding		hydrologisch herstel		H		H/U		nvt		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		peilbuis

		91D0		Hoogveenbossen 		 - 		niets doen		B		U		eventueel		nvt		eventueel		bruikbaar		U gaat snel!

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhoutbeheer		H		H/U		eventueel		nvt		eventueel		bruikbaar		mossen en korstmossen

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Herstel waterhuishouding		Herstel waterregime		B		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis en analyse water

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Herstel wind- en waterdynamiek		Inundaties		V		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		waterstand

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Herstel waterhuishouding		Herstel grondwaterkwaliteit		V?		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		peilbuis en analyse water

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling*		Ingrijpen in de soortensamenstelling		B		H/U		eventueel		nvt		bruikbaar		eventueel

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Strooisel verwijderen		Strooiselverwijdering		H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		tbv mineralisatieprocessen

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling*		Populier omvormen		V		H/U		eventueel		nvt		bruikbaar		eventueel

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		stimuleren struiklaag		B		H/U		eventueel		nvt		eventueel		bruikbaar

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		 - 		Niets doen		B		U		eventueel		nvt		bruikbaar		eventueel		twijfel termijn <6 jr

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhoutbeheer		H		H/U		eventueel		nvt		eventueel		bruikbaar		mossen en korstmossen

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Herstel waterhuishouding		Herstel grondwaterregime		B		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Herstel wind- en waterdynamiek		Inundaties		V		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Herstel waterhuishouding		Herstel grondwaterkwaliteit		V?		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Strooisel verwijderen		Strooisel verwijderen		H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		eventueel

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Ingrijpen in de soortensamenstelling		B?		H/U		eventueel		nvt		bruikbaar		eventueel

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		stimuleren struiklaag		B		H/U		eventueel		nvt		eventueel		bruikbaar

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		 - 		Niets doen		B		U		eventueel		nvt		bruikbaar		eventueel		twijfel termijn <6 jr

		91F0		Droge hardhoutooibossen 		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhoutbeheer		B		H/U		eventueel		nvt		eventueel		bruikbaar

		91F0		Droge hardhoutooibossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Ingrijpen in de soortensamenstelling		V		H/U		eventueel		nvt		bruikbaar		eventueel

		91F0		Droge hardhoutooibossen 		Herstel wind en waterdynamiek		Aanpassing hydrodynamiek		V		H/U		nvt		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		twijfel termijn <6 jr

		LG 01		Permanente bron & langzaam stromende bovenloop		Baggeren		(Extra) schonen		H		H/U		eventueel		bruikbaar		nvt		f		waterkwal

		LG 01		Permanente bron & langzaam stromende bovenloop		Herstel waterhuishouding		Aanplanten struiken en bomen		H		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		f		waterkwal

		LG 01		Permanente bron & langzaam stromende bovenloop		Herstel waterhuishouding		Herstel afvoerregime door retentie e.d.		H		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		f		waterkwal

		LG 01		Permanente bron & langzaam stromende bovenloop		Herstel waterhuishouding		Herstel meandering		H		H/U		bruikbaar		bruikbaar		nvt		f		waterkwal

		LG 01		Permanente bron & langzaam stromende bovenloop		Herstel waterhuishouding		Stoppen bemesting en instroom eutrofiërende stoffen		H		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		f		waterkwal

		LG 02		Geïsoleerde meander en petgat		Baggeren		Verwijdering van slib		H		H/U		nvt		bruikbaar		eventueel		f		waterkwal

		LG 02		Geïsoleerde meander en petgat		Herstel waterhuishouding		Herstel van de hydrologie		H		H/U		nvt		bruikbaar		eventueel		f		waterkwal

		LG 02		Geïsoleerde meander en petgat		Herstel waterhuishouding		Herstel limitatie door fosfaat		H		H/U		nvt		bruikbaar		eventueel		f		waterkwal

		LG 02		Geïsoleerde meander en petgat		Herstel waterhuishouding		Isolatie		H		H/U		nvt		bruikbaar		eventueel		f		waterkwal

		LG 02		Geïsoleerde meander en petgat		Herstel waterhuishouding		IJzersuppletie en phoslock		H		H/U		nvt		bruikbaar		eventueel		f		waterkwal

		LG 02		Geïsoleerde meander en petgat		Herstel voedselketen		Actief biologisch beheer		H		H/U		nvt		bruikbaar		eventueel		f		waterkwal & doorzicht

		LG 03		Zwakgebufferde sloot		Herstel waterhuishouding		Grondwater in omgeving verhogen		H		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		f		waterkwal

		LG 03		Zwakgebufferde sloot		Herstel waterhuishouding		Bemesting stoppen; puntbronnen afkoppelen		H		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		f		waterkwal en bodem

		LG 03		Zwakgebufferde sloot		Baggeren		Baggeren /schonen		H		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		f		waterkwal en bodem

		LG 04		Zuur ven		Vrijzetten venoevers		Vrijzetten venoevers		H		H/U		eventueel		bruikbaar		nvt		f		peilbuis en analyse water

		LG 05		Grote-zeggenmoeras		Maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		bruikbaar		eventueel		eventueel		f

		LG 05		Grote-zeggenmoeras		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		nvt		bruikbaar		eventueel		f

		LG 05		Grote-zeggenmoeras		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		H		H/U		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		f

		LG 06		Dotterbloemgrasland van beekdalen		Plaggen		Plaggen		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		f

		LG 06		Dotterbloemgrasland van beekdalen		Maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		eventueel		eventueel		eventueel		f		twijfel termijn <6 jr

		LG 06		Dotterbloemgrasland van beekdalen		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		f		peilbuis

		LG 06		Dotterbloemgrasland van beekdalen		Herstel waterhuishouding		Stoppen vermesting		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		f		analyse opp. water

		LG 07		Dotterbloemgrasland van veen en klei		Plaggen		Plaggen		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		f

		LG 07		Dotterbloemgrasland van veen en klei		Maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		eventueel		eventueel		eventueel		f		twijfel termijn <6 jr

		LG 07		Dotterbloemgrasland van veen en klei		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		f		peilbuis

		LG 07		Dotterbloemgrasland van veen en klei		Herstel waterhuishouding		Stoppen vermesting		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		f		analyse opp. water

		LG 08		Nat, matig voedselrijk grasland		maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		f		twijfel termijn <6 jr

		LG 08		Nat, matig voedselrijk grasland		Begrazen		(Extra) begrazen		H		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		f		twijfel termijn <6 jr

		LG 08		Nat, matig voedselrijk grasland		Herstel waterhuishouding		Toestroom van rivier- of beekwater verbeteren		H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		f		waterkwal

		LG 08		Nat, matig voedselrijk grasland		Herstel waterhuishouding		Inundatie		H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		f		waterkwal

		LG 08		Nat, matig voedselrijk grasland		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		eventueel		bruikbaar		bruikbaar		f		peilbuis en analyse water

		LG 09		Droog struisgrasland		Maaien		(Extra) maaien		H		H/U		eventueel		eventueel		nvt		f		twijfel termijn <6 jr

		LG 09		Droog struisgrasland		Begrazen		(Extra) begrazen		H		H/U		eventueel		eventueel		nvt		f		twijfel termijn <6 jr

		LG 09		Droog struisgrasland		Plaggen		Plaggen/ chopperen		H		H/U		eventueel		bruikbaar		nvt		f		tbv mineralisatieprocessen

		LG 09		Droog struisgrasland		Chopperen		Plaggen/ chopperen		H		H/U		eventueel		bruikbaar		nvt		f		tbv mineralisatieprocessen

		LG 09		Droog struisgrasland		Toevoegen basische stoffen		Bekalken		H		H/U		eventueel		bruikbaar		nvt		f		tbv mineralisatieprocessen

		LG 09		Droog struisgrasland		branden		Branden		H		H/U		eventueel		bruikbaar		nvt		f		tbv mineralisatieprocessen

		LG 10		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied		?		Reguliere bemesting verminderen		H		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		f		twijfel termijn <6 jr, productiviteit (biomassa) meten

		LG 10		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied		Begrazen		Begrazen 		H		H/U		eventueel		eventueel		nvt		f		twijfel termijn <6 jr

		LG 10		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied		Plaggen		Plaggen		H		H/U		eventueel		bruikbaar		nvt		f		peilbuis (gaat om verlagen terrein)

		LG 10		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied		Maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		eventueel		eventueel		nvt		f		twijfel termijn <6 jr

		LG 10		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		eventueel		bruikbaar		nvt		f		peilbuis

		LG 10		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied		Herstel waterhuishouding		Stoppen vermesting		H		H/U		eventueel		bruikbaar		nvt		f		waterkwal

		LG 11		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en Zeekleigebied		?		Reguliere bemesting verminderen		H		H/U		eventueel		eventueel		bruikbaar		f		twijfel termijn <6 jr, productiviteit (biomassa) meten

		LG 11		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en Zeekleigebied		Begrazen		Begrazen 		H		H/U		eventueel		eventueel		nvt		f		twijfel termijn <6 jr

		LG 11		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en Zeekleigebied		Plaggen		Plaggen		H		H/U		eventueel		bruikbaar		nvt		f		peilbuis (gaat om verlagen terrein)

		LG 11		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en Zeekleigebied		Maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		bruikbaar		eventueel		nvt		f		twijfel termijn <6 jr

		LG 11		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en Zeekleigebied		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		f		peilbuis

		LG 11		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en Zeekleigebied		Herstel waterhuishouding		Stoppen vermesting		H		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		f		waterkwal

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		Opslag verwijderen		Selectief kappen/rooien		H		H/U		nvt		nvt		nvt		f

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		Herstel wind- en waterdynamiek		Dynamisch kustbeheer		H		H/U		bruikbaar		bruikbaar		nvt		f		twijfel termijn <6 jr

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		Maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		bruikbaar		eventueel		nvt		f		twijfel termijn <6 jr

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		Begrazen		Seizoens-begrazing 		H		H/U		nvt		eventueel		nvt		f		twijfel termijn <6 jr

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		Begrazen		Drukbegrazing 		H		H/U		nvt		eventueel		nvt		f		twijfel termijn <6 jr

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		nvt		bruikbaar		nvt		f		peilbuis

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		-		Niets doen 		H		H/U		nvt		nvt		nvt		f		twijfel termijn <6 jr

		LG 13		Bos van arme zandgronden		Strooisel verwijderen		Strooiselverwijdering & plaggen		H		H/U		nvt		bruikbaar		eventueel		f

		LG 13		Bos van arme zandgronden		Plaggen		Strooiselverwijdering & plaggen		H		H/U		nvt		bruikbaar		eventueel		f

		LG 13		Bos van arme zandgronden		Begrazen		Begrazen		H		H/U		nvt		eventueel		eventueel		f

		LG 13		Bos van arme zandgronden		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhout- of middenbosbeheer		H		H/U		eventueel		nvt		eventueel		f

		LG 13		Bos van arme zandgronden		ingrijpen in de soortensamenstelling		Bestrijden Amerikaanse vogelkers		H		H/U		eventueel		nvt		eventueel		f

		LG 14		Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden		Begrazen		Begrazen		H		H/U		eventueel		eventueel		eventueel		f

		LG 14		Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden		Strooisel verwijderen		Strooiselverwijdering		H		H/U		eventueel		bruikbaar		eventueel		f

		LG 14		Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhout- en middenbos-beheer		H		H/U		eventueel		nvt		eventueel		f

		LG 14		Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Ingrijpen in de soortensamenstelling		H		H/U		nvt		nvt		eventueel		f



























2. RS

		HT/leefgebied		Naam		Deel I		Tabel 9		Status		H/U		Remote sensing		RS methodiek		RS opmerkingen		Opmerkingen

		1310A		Zilte pionierbegroeiingen. Zeekraal		Herstel wind- en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		H		H/U		eventueel		5		Het gaat om dagelijks met zeewater overstroomde of langdurig natte plekken. Timing van de acquisitie op de dag zelf is dus van groot belang. Kans op satellietbeeld met droogvallend water is relatief klein. Al is de verwachting dat met enig gluk tenminste 1 acquisitie per jaar mogelijk is tijdens eb (methode 3). Opname moment waarschijnlijk het beste in najaar

		1310A		Zilte pionierbegroeiingen. Zeekraal		Herstel wind- en waterdynamiek		ontpolderen/wisselpolders		B/V		U		eventueel		5		Het gaat om dagelijks met zeewater overstroomde of langdurig natte plekken. Timing van de acquisitie op de dag zelf is dus van groot belang. Kans op satellietbeeld met droogvallend water is relatief klein. Al is de verwachting dat met enig gluk tenminste 1 acquisitie per jaar mogelijk is tijdens eb (methode 3). Opname moment waarschijnlijk het beste in najaar

		1310A		Zilte pionierbegroeiingen. Zeekraal		Herstel wind- en waterdynamiek		Kwelderrand		B		U		eventueel		5, 1		Kwelderrand ook met sequentiele luchtfoto's

		1310B		Zilte pionierbegroeiingen, Zeevetmuur 		Herstel wind- en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		H		H/U		eventueel		5, 1		Ruimtelijk detail van opname zal zeer belangrijk zijn (> 20 cm resolutie). Hiervoor inzet drones mogelijk. Uitbreding / herstel pioniersvegetatie goed zichtbaar op beelden.  

		1310B		Zilte pionierbegroeiingen, Zeevetmuur 		Herstel wind- en waterdynamiek		ontpolderen/wisselpolders		B/V		U		eventueel		5, 1		Ruimtelijk detail van opname zal zeer belangrijk zijn (> 20 cm resolutie). Hiervoor inzet drones mogelijk. Uitbreding / herstel pioniersvegetatie goed zichtbaar op beelden.  

		1310B		Zilte pionierbegroeiingen, Zeevetmuur 		Herstel wind- en waterdynamiek		Kwelderrand		B		U		eventueel		5 , 1		Kwelderrand ook met sequentiele luchtfoto's

		1320		Slijkgrasvelden		Herstel wind- en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		H		H/U		1		5, 1, 3		Het gaat hier om  pionierbegroeiingen van slijkgrassoorten op periodiek met zout water overspoelde slikken. Timing opname is dus zeer belangrijk. Ook hier geldt de opmerking: kans op satellietbeeld met droogvallend water is relatieg klein. Al is de verwachting dat met enig geluk tenminste 1 acquisitie per jaar mogelijk is tijdens eb (methode 3). Meten verndering patronen. Uitbreiding areaal is goed te meten

		1320		Slijkgrasvelden		Herstel wind- en waterdynamiek		ontpolderen/wisselpolders		V		U		1		5, 1, 3		Het gaat hier om  pionierbegroeiingen van slijkgrassoorten op periodiek met zout water overspoelde slikken. Timing opname is dus zeer belangrijk. Ook hier geldt de opmerking: kans op satellietbeeld met droogvallend water is relatieg klein. Al is de verwachting dat met enig geluk tenminste 1 acquisitie per jaar mogelijk is tijdens eb (methode 3). Meten verndering patronen. Uitbreiding areaal is goed te meten

		1320		Slijkgrasvelden		Herstel wind- en waterdynamiek		Kwelderrand		B		U		1		5, 1, 3		Kwelderrand ook met sequentiele luchtfoto's

		1330A		Schorren en zilte graslanden, buitendijks 		Begrazen		(extra) begrazen		B		H/U		2		1, 2, 4		Als effect begrazen significante impact heeft op hoeveelheid photosynthetisch actieve biomassa dan is dit terug te zien in NDVI tijdsreeksen. Als het meer gaat om impact op structuur, dan gebruik maken van luchtfoto's. Verruiging terrein of tegenovergestelde is ook goed te meten uit vegetatie hoogte (LiDar/AHN)

		1330A		Schorren en zilte graslanden, buitendijks 		Plaggen		afplaggen		H		H/U		2		1, 2, 4		Herstel na plaggen duidelijk zichtbaar in NDVI tijdsreeksen (gaat om toename biomassa). Als structuur ook belangrijke rol speelt, gebruik maken van visuele interpretatie luchtfoto's.

		1330A		Schorren en zilte graslanden, buitendijks 		Herstel wind en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		H		H/U		1		1, 3		Verandering patronen spelen hier een belangrijke rol

		1330A		Schorren en zilte graslanden, buitendijks 		Herstel wind- en waterdynamiek		ontpolderen/wisselpolders		V		U		1		1, 3		Verandering patronen spelen hier een belangrijke rol

		1330A		Schorren en zilte graslanden, buitendijks 		Herstel wind- en waterdynamiek		Kwelderrand		B		U		1		1, 3		Verandering patronen spelen hier een belangrijke rol

		1330B		Schorren en zilte graslanden, binnendijks 		Begrazen		(extra) begrazen		B		H/U		eventueel		1, 2		Als effect begrazen significante impact heeft op hoeveelheid photosynthetisch actieve biomassa dan is dit terug te zien in NDVI tijdsreeksen. Als het meer gaat om impact op structuur, dan gebruik maken van luchtfoto's.		twijfel termijn <6 jr

		1330B		Schorren en zilte graslanden, binnendijks 		Plaggen		afplaggen		H		H/U		eventueel		1, 2		Herstel na plaggen duidelijk zichtbaar in NDVI tijdsreeksen (gaat om toename biomassa). Als structuur ook belangrijke rol speelt, gebruik maken van visuele interpretatie luchtfoto's.

		1330B		Schorren en zilte graslanden, binnendijks 		Herstel waterhuishouding		Vergroten toevoer brak water		V		U		nvt

		2110		Embryonale duinen 		Herstel wind- en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		B		H/U		bruikbaar		1 , 3		Verandering patronen spelen hier een belangrijke rol

		2110		Embryonale duinen 		Herstel wind- en waterdynamiek		verwijderen stuifdijken		B		H/U		bruikbaar		1, 3		Verandering patronen spelen hier een belangrijke rol

		2110		Embryonale duinen 		Herstel wind- en waterdynamiek		zandsuppletie		B		H/U		bruikbaar		5 , 1,  4		Zand suppletie heeft waarschijnlijk invloed op openheid en hoogte duinen. Met UAV's kan een 3 D model worden gemaakt van specifieke duinen om veranderingen hoogte te bepalen. Luchtfoto's voor veranderingen openheid vegetatie. Stereo fotos ook te gebruiken voor hoogte bepalingen.  AHN kan ook worden gebruikt om veranderingen in hoogte te meten. Moet echter gaan om minimaal 5 cm hoogte verschil.   

		2110		Embryonale duinen 		Herstel wind- en waterdynamiek		beperken recreatie, betreding		B		H/U		eventueel		5		Zeer gedetailleerde opnamen kunnen eventueel verandering patronen waarnemen. Experimenten ism netwerk providers (mobiel) kan het gedrag van reacreanten in natuurgebieden worden bestudeerd (is onderdeel promotieonderzoek geweest)		evt naar vogels kijken

		2120		Witte duinen 		Herstel wind- en waterdynamiek		herstel 2110		B		H/U		bruikbaar		1,3,4,5		successie is te volgen via lufo en sateliet, stereo interpretatie lufo

		2120		Witte duinen 		Herstel wind- en waterdynamiek		herstel dynamiek		B		H/U		bruikbaar		1,3,4		verhoudingen open grond en vegetatie in te schatten via lufo, sateliet en 

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Plaggen		plaggen/chopperen		B		H/U		eventueel		3, 1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of armere kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden. Veranderingen in structuur en biomassa goed te volgen.

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Chopperen		plaggen/chopperen		B		H/U		eventueel		3, 1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden. Veranderingen in structuur en biomassa goed te volgen.

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Maaien		maaien en afvoeren		B		H/U		eventueel		3, 1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden. Veranderingen in structuur en biomassa goed te volgen.

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Begrazen		begrazen		B		H/U		eventueel		3, 1, 2		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden. Veranderingen in structuur en biomassa goed te volgen.

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Opslag verwijderen		terugzetten struweel		B		H/U		eventueel		1, 3, 4		Opslag zichtbaar op gedetailleerde luchtfoto's of satellietbeelden. Ook uit veranderingen AHN/OHN af te leiden (maar zal maar eens in de 6 jaar beschikbaar zijn) 

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Branden		branden		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden. Veranderingen in structuur en biomassa goed te volgen.

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel dynamiek		B		H/U		eventueel		1		Ontwikkeling stuifkuilen wel duidelijk waarneembaar		indien herstel kalkrijke kwel, dan abiotiek (chem samenstelling watermonster)

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Herstel wind- en waterdynamiek		begrazing		B		H/U		eventueel		1,2		Dominantie grassen goed te volgen op luchtfoto's of zeer hoge resolutie satellietbeelden

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Plaggen		plaggen/chopperen		B		H/U		eventueel		1, 3		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden. Om biomassa te volgen in de tijd hoge resolutie satellietbeelden beter geschikt dan luchtfoto's.

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Chopperen		plaggen/chopperen		B		H/U		eventueel		1, 3		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden. Om biomassa te volgen in de tijd hoge resolutie satellietbeelden beter geschikt dan luchtfoto's.

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Maaien		maaien en afvoeren		B		H/U		eventueel		1, 3		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden. Veranderingen in structuur en biomassa goed te volgen.

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Begrazen		begrazen		B		H/U		eventueel		1, 3		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden. Veranderingen in structuur en biomassa goed te volgen.

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Opslag verwijderen		terugzetten struweel		B		H/U		bruikbaar		1, 3		Dominantie grassen goed te volgen op luchtfoto's of zeer hoge resolutie satellietbeelden

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Branden		branden		H		H/U		eventueel		1, 3		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel dynamiek		B		H/U		eventueel		1, 3		Ontwikkeling stuifkuilen wel duidelijk waarneembaar

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Herstel wind- en waterdynamiek		begrazing		B		H/U		eventueel		1, 3		Dominantie grassen goed te volgen op luchtfoto's of zeer hoge resolutie satellietbeelden

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Plaggen		plaggen/chopperen		B		H/U		eventueel		1, 3, 2		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Chopperen		plaggen/chopperen		B		H/U		eventueel		1, 3, 2		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Maaien		maaien en afvoeren		B		H/U		nvt

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Begrazen		begrazen		B		H/U		eventueel		1,3, 2		Dominantie grassen goed te volgen op luchtfoto's of zeer hoge resolutie satellietbeelden. Maatregel is voor afvoeren nutrienten: meetbaar als laag procudtief grasland (NDVI, maar wel op hoge resolutie)

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Opslag verwijderen		terugzetten struweel		B		H/U		bruikbaar		1,3, 2		Dominantie grassen goed te volgen op luchtfoto's of zeer hoge resolutie satellietbeelden. Maatregel is voor afvoeren nutrienten: meetbaar als laag procudtief grasland (NDVI, maar wel op hoge resolutie)

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Branden		branden		H		H/U		eventueel		1, 3, 2		Dominantie grassen goed te volgen op luchtfoto's of zeer hoge resolutie satellietbeelden. Maatregel is voor afvoeren nutrienten: meetbaar als laag procudtief grasland (NDVI, maar wel op hoge resolutie)

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel dynamiek		B		H/U		nvt		1, 3, 2		 

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Herstel waterhuishouding		hydrologische maatregelen		B		H/U		eventueel		1, 3, 2

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Herstel wind- en waterdynamiek		begrazing		B		H/U		nvt		1, 3, 2		Dominantie grassen goed te volgen op luchtfoto's of zeer hoge resolutie satellietbeelden. Maatregel is voor afvoeren nutrienten: meetbaar als laag procudtief grasland (NDVI, maar wel op hoge resolutie)

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Plaggen		plaggen/chopperen		V		H/U		1		1		Empetrum nigrum is als dominante vegetatie te herkennen op luchtfoto's

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Chopperen		plaggen/chopperen		V		H/U		1		1		Empetrum nigrum is als dominante vegetatie te herkennen op luchtfoto's

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Maaien		maaien en afvoeren - 1		V		H/U		1		1		Empetrum nigrum is als dominante vegetatie te herkennen op luchtfoto's

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Maaien		maaien en afvoeren - 2		V		H/U		1		1		Empetrum nigrum is als dominante vegetatie te herkennen op luchtfoto's

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Begrazen		(Extra) begrazen		V		H/U		eventueel		1, 3		wanneer het gaat om kleine verschillen is dit niet te doen maar ovepe versus gesloten is dit te volgen

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Opslag verwijderen		kappen		V		H/U		bruikbaar		1, 3, 4		Opslag zichtbaar op gedetailleerde luchtfoto's of satellietbeelden. Ook uit veranderingen AHN/OHN af te leiden (maar zal maar eens in de 6 jaar beschikbaar zijn) 

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Herstel waterhuishouding		sloten dichten		V		H/U		nvt						peilbuis

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Herstel waterhuishouding		hydr. Herstel omgeving		V		H/U		nvt						peilbuis

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		 - 		Niets doen		B		U		1		1		Empetrum nigrum is als dominante vegetatie te herkennen op luchtfoto's. Vaststellen of Emp nig zich vestigd in voorgaande succesiestadium		twijfel termijn <6 jr

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Opslag verwijderen		kappen		V		U		1		1, 3, 4		Opslag zichtbaar op gedetailleerde luchtfoto's of satellietbeelden. Ook uit veranderingen AHN/OHN af te leiden (maar zal maar eens in de 6 jaar beschikbaar zijn) 

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Ontgronden		maaiveld afgraven		V		U		1		1		Empetrum nigrum is als dominante vegetatie te herkennen op luchtfoto's

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		Plaggen		plaggen/chopperen		V		H/U		1		1		Empetrum nigrum is als dominante vegetatie te herkennen op luchtfoto's

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		Chopperen		plaggen/chopperen		V		H/U		1		1		Empetrum nigrum is als dominante vegetatie te herkennen op luchtfoto's

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		Maaien		maaien en afvoeren		V		H/U		1		1		Empetrum nigrum is als dominante vegetatie te herkennen op luchtfoto's

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		Begrazen		(Extra) begrazen		V		H/U		eventueel		1		Gaat mogelijke op zeer kleine verschillen en in dat geval is dit niet goed meetbaar 

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		Opslag verwijderen		opslag verwijderen		V		H/U		1		1, 3, 4		Opslag zichtbaar op gedetailleerde luchtfoto's of satellietbeelden. Ook uit veranderingen AHN/OHN af te leiden (maar zal maar eens in de 6 jaar beschikbaar zijn) 

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		Branden		branden		H		H/U		1		1		Empetrum nigrum is als dominante vegetatie te herkennen op luchtfoto's

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		 - 		Niets doen		B		U		nvt						twijfel termijn <6 jr

		2150		Duinheiden met struikhei 		Begrazen		(Extra) begrazen		V		H/U		eventueel		1, 3		Als het gaat om vermindering vergrassing dan is dit waarneembeer op LUFO's of VHRS

		2150		Duinheiden met struikhei 		Plaggen		plaggen/chopperen		B		H/U		1		1		Calluna vulgaris is als dominante vegetatie te herkennen op luchtfoto's

		2150		Duinheiden met struikhei 		Chopperen		plaggen/chopperen		B		H/U		1		1		Calluna vulgaris is als dominante vegetatie te herkennen op luchtfoto's

		2150		Duinheiden met struikhei 		Maaien		Maaien, branden		H		H/U		1		1		Calluna vulgaris is als dominante vegetatie te herkennen op luchtfoto's

		2150		Duinheiden met struikhei 		Branden		Maaien. Branden		H		H/U		1		1		Calluna vulgaris is als dominante vegetatie te herkennen op luchtfoto's

		2150		Duinheiden met struikhei 		Opslag verwijderen		kappen		B		H/U		1		1, 3, 4		Opslag zichtbaar op gedetailleerde luchtfoto's of satellietbeelden. Ook uit veranderingen AHN/OHN af te leiden (maar zal maar eens in de 6 jaar beschikbaar zijn) 

		2150		Duinheiden met struikhei 		Plaggen		plaggen		H		U		1		1		Calluna vulgaris is als dominante vegetatie te herkennen op luchtfoto's

		2150		Duinheiden met struikhei 		 - 		Niets doen		V		U		1		1, 5		Vestiging heide is goed te volgen		twijfel termijn <6 jr

		2160		Duindoornstruwelen		 - 		Niets doen		H		U		1		1		Duindoorn is herkenbaar op luchtfoto's		twijfel termijn <6 jr

		2160		Duindoornstruwelen		Opslag verwijderen		Selectief kappen/rooien		B		H/U		1		1, 3, 4		Opslag zichtbaar op gedetailleerde luchtfoto's of satellietbeelden. Ook uit veranderingen AHN/OHN af te leiden (maar zal maar eens in de 6 jaar beschikbaar zijn) 

		2160		Duindoornstruwelen		Herstel wind- en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		B		U		1		1, 3		Verandering patronen spelen hier een belangrijke rol

		2160		Duindoornstruwelen		Plaggen		kleinschalige dynamiek (plaggen)		V		U		1		1		herstel duindoorn is herkenbaar op luchtfoto's

		2170		Kruipwilgstruwelen		Begrazen		begrazing		B		H/U		eventueel		1, 3		Effect op structuur vegetatie moet herkenbaar zijn

		2170		Kruipwilgstruwelen		Opslag verwijderen		selectief kappen		B		H/U		bruikbaar		1, 3, 4		Opslag zichtbaar op gedetailleerde luchtfoto's of satellietbeelden. Ook uit veranderingen AHN/OHN af te leiden (maar zal maar eens in de 6 jaar beschikbaar zijn) 

		2170		Kruipwilgstruwelen		Herstel wind- en waterdynamiek		Bevorderen instuiving		V		H		nvt						peilbuis

		2170		Kruipwilgstruwelen		Herstel wind- en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		V?		U		bruikbaar		1, 3		Verandering patronen spelen hier een belangrijke rol		peilbuis

		2170		Kruipwilgstruwelen		Herstel waterhuishouding		hydrologische maatregelen		V		U		eventueel		1, 3		Verandering patronen spelen hier een belangrijke rol		peilbuis

		2170		Kruipwilgstruwelen		Plaggen		lokaal plaggen en/of stuifkuilen		V		U		nvt		1, 3		Verandering patronen spelen hier een belangrijke rol

		2180A		Duinbossen, droog 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Ingrijpen in de soortensamenstelling		V		H/U		eventueel		1, 3		Verandering patronen spelen hier een belangrijke rol

		2180A		Duinbossen, droog 		Opslag verwijderen*		selectief kappen		B		H/U		bruikbaar		1, 3		Verandering patronen spelen hier een belangrijke rol

		2180A		Duinbossen, droog 		Herstel wind- en waterdynamiek		Dynamisch kustbeheer		V		U		bruikbaar		1, 3		Verandering patronen spelen hier een belangrijke rol

		2180A		Duinbossen, droog 		Begrazen		Begrazing		V		H/U		eventueel		1, 3		meten van 'overige kenmerken van goede structuur en functie' met lufo's of rs

		2180A		Duinbossen, droog 		Opslag verwijderen*		Kap naaldbos		B		U		1		1, 3, 4		Opslag zichtbaar op gedetailleerde luchtfoto's of satellietbeelden. Ook uit veranderingen AHN/OHN af te leiden (maar zal maar eens in de 6 jaar beschikbaar zijn) 

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Herstel waterhuishouding		Herstel basenrijk water		V		H/U		nvt						kwel analyseren, peilbuis

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Herstel waterhuishouding		Vernatten		V		H/U		nvt						peilbuis

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Hakhoutbeheer en dunnen		Dunnen of lokaal kappen		V		H/U		2		1, 3, 4		Kappen en open plekken zichtbaar op gedetailleerde luchtfoto's of satellietbeelden. Ook uit veranderingen AHN/OHN af te leiden (maar zal maar eens in de 6 jaar beschikbaar zijn). Het effect van dunnen is niet of lastiger vast te stellen		twijfel termijn <6 jr

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Ingrijpen in de soortensamenstelling		H		H/U		2		1		Verschillende boomsoorten mogelijk herkenbaar op zeer gedetailleerde false-colour luchtfoto's

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Opslag verwijderen*		Naaldbos kappen		H		U		1		1, 3, 4		Kappen en open plekken zichtbaar op gedetailleerde luchtfoto's of satellietbeelden. Ook uit veranderingen AHN/OHN af te leiden (maar zal maar eens in de 6 jaar beschikbaar zijn). Het effect van dunnen is niet of lastiger vast te stellen		twijfel termijn <6 jr

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Herstel waterhuishouding		Drainage stoppen		H		U		nvt				effecten op vegetatie moeilijk te meten via rs		peilbuis

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Herstel wind- en waterdynamiek		Dynamisch kustbeheer		H		U		nvt				effecten op vegetatie moeilijk te meten via rs

		2180C		Duinbossen, binnenduinrand 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken		B		H/U		nvt

		2180C		Duinbossen, binnenduinrand 		Toevoegen basische stoffen		Schelpenpaden		B		H/U		nvt						twijfel termijn <6 jr

		2180C		Duinbossen, binnenduinrand 		Herstel waterhuishouding		hydrologische maatregelen		V		H/U		nvt

		2180C		Duinbossen, binnenduinrand 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Ingrijpen in de soortensamenstelling		H		H/U		bruikbaar		1		Verschillende boomsoorten mogelijk herkenbaar op zeer gedetailleerde false-colour luchtfoto's

		2180C		Duinbossen, binnenduinrand 		Hakhoutbeheer en dunnen		Dunnen		V		H/U		bruikbaar		1		Verandering in structuur zichtbaar op op zeer gedetailleerde false-colour luchtfoto's

		2180C		Duinbossen, binnenduinrand 		Herstel wind- en waterdynamiek		relief herstellen		H		U		eventueel		4		In beboste duinen mogelijk voldoende liDAR punten die maaiveldhoogte aan kunne geven en daarmee veranderingen in relief. 

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Begrazen		(Extra) begrazen en maaien oever		V		H		nvt				enkel icm met veldbezoek en het zijn deels kleine oppervlakten

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Maaien		(Extra) begrazen en maaien oever		V		H		nvt				enkel icm met veldbezoek en het zijn deels kleine oppervlakten

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Plaggen		Plaggen oever		V		H		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Baggeren		Baggeren		V		H/U		nvt				moeilijk iets te meten met rs omdat type meestal onder water staat

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		?		Vogels beheersen		H		H		nvt				moeilijk iets te meten met rs omdat type meestal onder water staat		vogels tellen is effectiefst

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Plaggen		Plaggen duinvallei		V		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Opslag verwijderen		Verwijderen bos en struweel of omvormen naaldbos		H		H/U		bruikbaar		1, 3, 4		Opslag zichtbaar op gedetailleerde luchtfoto's of satellietbeelden. Ook uit veranderingen AHN/OHN af te leiden (maar zal maar eens in de 6 jaar beschikbaar zijn) 

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Verwijderen bos en struweel of omvormen naaldbos		H		H/U		nvt						twijfel termijn <6 jr

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Herstel waterhuishouding		Saneren drainerende terreinen		H		H/U		eventueel				Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden. na ingreep moet gebied veel vaker onder water staan, door frequent RS beelden vast te stellen		peilbuis en analyse water

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Herstel waterhuishouding		Peilverhoging binnenduinrand		H		H/U		eventueel				Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden. na ingreep moet gebied veel vaker onder water staan, door frequent RS beelden vast te stellen		peilbuis en analyse water

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Herstel waterhuishouding		inlaat brak water		H		H/U		eventueel		5		afhankelijk van de maatregel wanneer de duinvallei weer geinnundeerd wordt is de opp via een UAV te bepalen		peilbuis en analyse water

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel verstuiving		H		H/U		bruikbaar		1, 4		Meer kleine open plekken met zand goed zichtbaar op zeer gedetailleerde luchtfoto's. Veranderingen in relief mogelijk met AHN.

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Herstel wind- en waterdynamiek		Dynamisch kustbeheer		B		U		bruikbaar		1, 3, 4		Verandering patronen waarneembaar. Veranderingen in relief mogelijk met LiDAR (AHN)		twijfel termijn <6 jr op veg

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Ontgronden		Afgraven oude infiltratieplassen		B		U		nvt		 		 

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Maaien		(extra) maaien en afvoeren		B		H/U		nvt				verschillen zijn er subtiel

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Begrazen		(extra) begrazen		B		H/U		nvt		 		Gaat mogelijke op zeer kleine verschillen en in dat geval is dit niet goed meetbaar 

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Plaggen		Plaggen		B		H/U		nvt		 		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Herstel waterhuishouding		Plaggen duinvallei		V		H/U		nvt		 		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Opslag verwijderen		Verwijderen bos en struweel of omvormen naaldbos		H		H/U		bruikbaar		1, 3, 4		Opslag zichtbaar op gedetailleerde luchtfoto's of satellietbeelden. Ook uit veranderingen AHN/OHN af te leiden (maar zal maar eens in de 6 jaar beschikbaar zijn) 

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Verwijderen bos en struweel of omvormen naaldbos		H		H/U		bruikbaar		1		Verschillende boomsoorten mogelijk herkenbaar op zeer gedetailleerde false-colour luchtfoto's		twijfel

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Herstel waterhuishouding		Saneren drainerende terreinen		H		H/U		eventueel		1 , 2, 3		Natere plekken detecteerbaar		peilbuis en analyse water

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Herstel waterhuishouding		Peilverhoging binnenduinrand		H		H/U		eventueel		1 , 2, 3		Natere plekken detecteerbaar		peilbuis en analyse water

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel verstuiving		H		H/U		bruikbaar		1, 4		Meer kleine open plekken met zand goed zichtbaar op zeer gedetailleerde luchtfoto's. Veranderingen in relief mogelijk met AHN.

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Maaien		(extra) maaien en afvoeren		B		H/U		eventueel		1, 5		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Begrazen		(extra) begrazen		B		H/U		eventueel		1, 5		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Chopperen		chopperen		V		H/U		eventueel		1, 3, 4, 5		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		ook abiotiek vanwege toevoegen nutrienten

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Plaggen		Plaggen		B		H/U		eventueel		1, 5		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Herstel waterhuishouding		Plaggen duinvallei		V		H/U		eventueel		1, 5		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Opslag verwijderen		Verwijderen bos en struweel of omvormen naaldbos		H		H/U		bruikbaar		1, 3, 4		Opslag zichtbaar op gedetailleerde luchtfoto's of satellietbeelden. Ook uit veranderingen AHN/OHN af te leiden (maar zal maar eens in de 6 jaar beschikbaar zijn) 

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Verwijderen bos en struweel of omvormen naaldbos		H		H/U		nvt						twijfel

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Herstel waterhuishouding		Saneren drainerende terreinen		H		H/U		eventueel		1 , 2, 3		Natere plekken detecteerbaar		peilbuis en analyse water

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Herstel waterhuishouding		Peilverhoging binnenduinrand		H		H/U		eventueel		1 , 2, 3		Natere plekken detecteerbaar		peilbuis en analyse water

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel verstuiving		H		H/U		bruikbaar		1, 4		Meer kleine open plekken met zand goed zichtbaar op zeer gedetailleerde luchtfoto's. Veranderingen in relief mogelijk met AHN.

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		Plaggen		Extra plaggen		V		H/U		eventueel		1		Ontwikkeling Calluna en Genista goed te volgen op luchtfoto's

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		Branden		Branden		H		H/U		eventueel		1		Ontwikkeling Calluna en Genista goed te volgen op luchtfoto's

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		1		1, 3, 4		Opslag zichtbaar op gedetailleerde luchtfoto's of satellietbeelden. Ook uit veranderingen AHN/OHN af te leiden (maar zal maar eens in de 6 jaar beschikbaar zijn) 

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		Begrazen		Extra begrazen		V		H/U		eventueel		1, 3		Dominatie grassen goed te volgen op luchtfoto's of zeer hoge resolutie satellietbeelden

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		Maaien		Extra maaien		H		H/U		eventueel		1, 3		Dominatie grassen goed te volgen op luchtfoto's of zeer hoge resolutie satellietbeelden

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		? = Uitbreiding		Bos kappen		V		U		1		1, 3, 4		Kappen en open plekken zichtbaar op gedetailleerde luchtfoto's of satellietbeelden. Ook uit veranderingen AHN/OHN af te leiden (maar zal maar eens in de 6 jaar beschikbaar zijn). Het effect van dunnen is niet of lastiger vast te stellen. Ontwikkeling Calluna en Genista goed te volgen op luchtfoto's		veg = kartering. Zeer afhankelijk wat je met het strooisel doet

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		 - 		Niets doen		B		U		eventueel		1		Ontwikkeling Calluna en Genista goed te volgen op luchtfoto's		twijfel termijn <6 jr

		2320		Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		1		1, 3, 4		Opslag zichtbaar op gedetailleerde luchtfoto's of satellietbeelden. Ook uit veranderingen AHN/OHN af te leiden (maar zal maar eens in de 6 jaar beschikbaar zijn) 

		2320		Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 		Begrazen		Begrazen		H		H/U		eventueel		1, 3		Dominantie grassen goed te volgen op luchtfoto's of zeer hoge resolutie satellietbeelden		kraaiheide kan slecht tegen begrazing!

		2320		Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 		Plaggen		Plaggen		V		H/U		eventueel		1		Ontwikkeling Calluna en Empetrum nigra goed te volgen op luchtfoto's

		2320		Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 		Maaien		Maaien		H		H/U		eventueel		1, 3		Dominantie grassen goed te volgen op luchtfoto's of zeer hoge resolutie satellietbeelden		kraaiheide kan slecht tegen maaien

		2320		Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 		Branden		Branden		H		H/U		eventueel		1		Ontwikkeling Calluna en Empetrum nigra goed te volgen op luchtfoto's

		2330		Zandverstuivingen		Plaggen		Plaggen		B		H/U		3		1, 3 		Ontwikkeling onstaan pioniersvegetatie goed te volgen op luchtfoto's of zeer hoge resolutie satellietbeelden

		2330		Zandverstuivingen		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		1		1, 3, 4		Opslag zichtbaar op gedetailleerde luchtfoto's of satellietbeelden. Ook uit veranderingen AHN/OHN af te leiden (maar zal maar eens in de 6 jaar beschikbaar zijn) 

		2330		Zandverstuivingen		Begrazen		Begrazing		V		H/U		nvt

		2330		Zandverstuivingen		Opslag verwijderen		Kappen bos		B		H/U		bruikbaar		1, 3, 5		Ontwikkeling onstaan pioniersvegetatie goed te volgen op luhctfoto's of zeer hoge resolutie satellietbeelden. Inzet UAV's om kapvlaktes goed in de tijd te volgen

		2330		Zandverstuivingen		Branden		Branden		H		H/U		bruikbaar		1, 3, 5		Ontwikkeling onstaan pioniersvegetatie goed te volgen op luhctfoto's of zeer hoge resolutie satellietbeelden. Inzet UAV's om kapvlaktes goed in de tijd te volgen

		2330		Zandverstuivingen		Herstel wind- en waterdynamiek		Verstuiving op gang houden		B		H/U		bruikbaar		1, 4 		Meer kleine open plekken met zand goed zichtbaar op zeer gedetailleerde luchtfoto's. Veranderingen in relief mogelijk met AHN.

		2330		Zandverstuivingen		Chopperen*		Zeven, frezen, eggen		B		H/U		bruikbaar		1, 3 		Ontwikkeling onstaan pioniersvegetatie goed te volgen op luchtfoto's of zeer hoge resolutie satellietbeelden		abiotiek omdat org. materiaal weggehaald moet worden

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Herstel waterhuishouding		Herstel hydrologie		B		H/U		bruikbaar		1,2, 3, 5		het permanent open water en de daarop volgende vegetatie ontwikkeling zijn via lufo, sateliet en of uav te volgen		peilbuis en analyse water

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Baggeren		Verwijderen org. sedimenten		B		H/U		nvt

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Maaien		Maaien en plaggen		B		H/U		nvt

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Plaggen		Maaien en plaggen 		B		H/U		nvt

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Vrijzetten venoevers		vrijzetten venoevers		B		H/U		eventueel		1, 5		Verwijderen vegetatie en ontwikkeling goed te volgen op sequentiele luchtfoto's

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken inzijggebied		B		H/U		nvt

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Herstel waterhuishouding		Gedoseerde inlaat gebufferd water		B		H/U		nvt

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Herstel waterhuishouding		Herstel hydrologie		B		H/U		bruikbaar		1,2, 5		het permanent open water en de daarop volgende vegetatie ontwikkeling zijn via lufo, sateliet en of uav te volgen

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Baggeren		Verwijderen org. sedimenten		B		H/U		nvt

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Maaien		Maaien en plaggen		B		H/U		nvt

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Plaggen		Maaien en plaggen 		B		H/U		nvt

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Vrijzetten venoevers		vrijzetten venoevers		B		H/U		eventueel		1, 5		Verwijderen vegetatie en ontwikkeling goed te volgen op sequentiele luchtfoto's

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken inzijggebied		B		H/U		nvt

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Herstel waterhuishouding		Gedoseerde inlaat gebufferd water		B		H/U		nvt

		3140		Kranswierwateren		Baggeren		verwijderen slib		B		H/U		nvt

		3140		Kranswierwateren		Herstel waterhuishouding		hydrologisch herstel		B		H/U		nvt

		3140		Kranswierwateren		Herstel waterhuishouding		herstel P-limitatie		B		H/U		nvt

		3140		Kranswierwateren		Herstel waterhuishouding		isolatie		B		H/U		nvt

		3140		Kranswierwateren		Herstel waterhuishouding		ijzersuppletie		H		H/U		nvt

		3140		Kranswierwateren		Herstel voedselketen		actief biologisch beheer		V		H/U		nvt						vissen monitoren!

		3150		Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 		Baggeren		verwijderen slib		B		H/U		nvt

		3150		Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 		Herstel waterhuishouding		hydrologisch herstel		B		H/U		nvt

		3150		Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 		Herstel waterhuishouding		herstel P-limitatie		B		H/U		nvt

		3150		Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 		Herstel waterhuishouding		isolatie		B		H/U		nvt

		3150		Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 		Herstel waterhuishouding		ijzersuppletie		H		H/U		nvt

		3150		Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 		Herstel voedselketen		actief biologisch beheer		V		H/U		nvt						vissen monitoren!

		3160		Zure vennen 		Herstel waterhuishouding		hydrologisch herstel		B		H/U		nvt

		3160		Zure vennen 		Baggeren		Baggeren		V		H/U		nvt

		3160		Zure vennen 		Maaien		maaien		B		H/U		nvt

		3160		Zure vennen 		Plaggen		plaggen		B		H/U		nvt

		3160		Zure vennen 		Vrijzetten venoevers		vrijzetten venoevers		B		H/U		eventueel		1, 5		Verwijderen vegetatie en ontwikkeling goed te volgen op sequentiele luchtfoto's

		3160		Zure vennen 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken inzijggebied		B		H/U		nvt

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Begrazen		begrazen		B		H/U		eventueel		1, 3, 5		Dominantie grassen goed te volgen op luchtfoto's of zeer hoge resolutie satellietbeelden

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Plaggen		Plaggen - 1		B		H/U		eventueel		1, 5		Ontwikkeling Erica tetralix goed te volgen

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Maaien		Branden of maaien		V		H/U		eventueel		1, 5		Ontwikkeling Erica tetralix goed te volgen

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Branden		Branden of maaien		V		H/U		eventueel		1, 5		Ontwikkeling Erica tetralix goed te volgen

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken		B		H/U		nvt

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		B		H/U		nvt						peilbuis en analyse water

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Opslag verwijderen		Bos kappen en plaggen		V		U		bruikbaar		1, 3, 4, 5		Opslag en ontwikkeling Erica tetralix goed te volgen

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Plaggen		Bos kappen en plaggen		V		U		eventueel		1, 3, 4, 5		Opslag en ontwikkeling Erica tetralix goed te volgen

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Ontgronden		Afgraven		V		U		eventueel		1, 3, 4, 5		Opslag en ontwikkeling Erica tetralix goed te volgen

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		Maaien		Maaien		V		H/U		nvt

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		V		H/U		1		1, 3, 4, 5		Opslag goed te volgen

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		Plaggen		Plaggen		H		H/U		nvt		1		Ontwikkeling Erica tetralix goed te volgen

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		Herstel waterhuishouding		Hydrologische herstel		V		H/U		nvt

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		 - 		Niets doen		B		U		nvt						twijfel termijn <6 jr

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		Plaggen		Plaggen/afgraven		H		U		nvt		1		Ontwikkeling Erica tetralix goed te volgen

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		Maaien		Maaien		H		U		nvt		1		Ontwikkeling Erica tetralix goed te volgen

		4030		Droge heiden 		Plaggen		plaggen		B		H/U		bruikbaar		1, 3, 4, 5		Opslag, vergrassing en ontwikkeling Calluna vulgaris goed te volgen

		4030		Droge heiden 		Chopperen		chopperen		B		H/U		bruikbaar		1, 3, 4, 5		Opslag, vergrassing en ontwikkeling Calluna vulgaris goed te volgen

		4030		Droge heiden 		Begrazen		begrazen - 1		B		H/U		bruikbaar		1, 3, 4, 5		Opslag, vergrassing en ontwikkeling Calluna vulgaris goed te volgen

		4030		Droge heiden 		Begrazen		begrazen - 2		B		H/U		bruikbaar		1, 3, 4, 5		Opslag, vergrassing en ontwikkeling Calluna vulgaris goed te volgen

		4030		Droge heiden 		Maaien		maaien		B		H/U		bruikbaar		1, 3, 4, 5		Opslag, vergrassing en ontwikkeling Calluna vulgaris goed te volgen

		4030		Droge heiden 		Branden		branden		V		H/U		bruikbaar		1, 3, 4, 5		Opslag, vergrassing en ontwikkeling Calluna vulgaris goed te volgen

		4030		Droge heiden 		Toevoegen basische stoffen		bekalken		V		H/U		eventueel		1, 3, 4, 5		Opslag, vergrassing en ontwikkeling Calluna vulgaris goed te volgen

		4030		Droge heiden 		Opslag verwijderen		kappen naaldbos		B		U		bruikbaar		1, 3, 4, 5		Opslag, vergrassing en ontwikkeling Calluna vulgaris goed te volgen		is strooisel verwijderd?

		4030		Droge heiden 		Ontgronden		afgraven		V		U		bruikbaar		1, 3, 4, 5		Opslag, vergrassing en ontwikkeling Calluna vulgaris goed te volgen

		5130		Jeneverbesstruwelen		Verwijderen strooisel		strooisel verwijderen		V		H/U		nvt				ingreep is zeer kleinschalig

		5130		Jeneverbesstruwelen		Begrazen?		Inzetten grote hoefdieren		V		H/U		nvt

		5130		Jeneverbesstruwelen		Hakhoutbeheer en dunnen		Dunning, afzetten, afleggen		H		H/U		eventueel		1, 4, 5		Structuurveranderingen en uitbreiding met Jeneverbes te volgen

		5130		Jeneverbesstruwelen		Herstel connectiviteit		noodmaatregelen - zaaien		H		H/U		nvt

		5130		Jeneverbesstruwelen		Herstel connectiviteit		Noodmaatregelen - uitplanten		H		H/U		nvt

		5130		Jeneverbesstruwelen		Begrazen		Drukbegrazing		H		H/U		eventueel		1, 4, 5		Structuurveranderingen goed te volgen

		5130		Jeneverbesstruwelen		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel verstuiving		H		H/U		eventueel		1, 4, 5		Uitbreiding stuifkuilen goed te volgen

		5130		Jeneverbesstruwelen		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel hydrodynamiek		H		H/U		eventueel		5		via een gericht UAV vlucht kan gekeken worden of een struweel beinvloed wordt door water

		6110		Pionierbegroeiingen op rotsbodem 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		6110		Pionierbegroeiingen op rotsbodem 		Begrazen		Begrazen met geiten		V		H/U		eventueel		1,2,5		terugzetten successie is te volgen op lufo ,tijdsreeks ndvi of via uav vlucht

		6110		Pionierbegroeiingen op rotsbodem 		Begrazen		Begrazen met schapen		B		H/U		eventueel		1,2,5		terugzetten successie is te volgen op lufo ,tijdsreeks ndvi of via uav vlucht

		6110		Pionierbegroeiingen op rotsbodem 		Plaggen		Plaggen/afgraven 		H		U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		6110		Pionierbegroeiingen op rotsbodem 		Ontgronden		Plaggen/afgraven 		H		U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		6110		Pionierbegroeiingen op rotsbodem 		Opslag verwijderen		Verwijderen bos		H		U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		6120		Stroomdalgraslanden		Toevoegen basische stoffen		Toevoegen basische stoffen - zand		H		H/U		nvt

		6120		Stroomdalgraslanden		Toevoegen basische stoffen		Toevoegen basische stoffen - kalk		H		H/U		nvt

		6120		Stroomdalgraslanden		Begrazen		Begrazing - jaarrond-2		V		H/U		nvt						twijfel termijn <6 jr

		6120		Stroomdalgraslanden		Begrazen		Begrazing - seizoen - 2		V		H/U		eventueel		1,2,3, 5		om te bekijken of verruiging wordt terug gedrongen		twijfel termijn <6 jr

		6120		Stroomdalgraslanden		Maaien		maaien en afvoeren + nabeweiden		V		H/U		nvt						twijfel termijn <6 jr

		6120		Stroomdalgraslanden		Plaggen		kleinschalig plaggen		H		H/U		nvt

		6120		Stroomdalgraslanden		Herstel wind- en waterdynamiek		cyclisch beheer uiterwaard		H		H/U		eventueel		1, 2, 3		maatregel en de verdeling van structuur typen zijn goed te volgen op de lufo en sateliet beelden

		6120		Stroomdalgraslanden		Herstel wind- en waterdynamiek		Verlagen oeverwal		H		H/U		nvt

		6120		Stroomdalgraslanden		Herstel wind- en waterdynamiek		Aanleg nevengeul		H		H/U		nvt

		6120		Stroomdalgraslanden		Herstel wind- en waterdynamiek		Kribverlaging		H		H/U		nvt

		6120		Stroomdalgraslanden		Herstel wind- en waterdynamiek		Verwijderen bestorting		V		H/U		nvt

		6120		Stroomdalgraslanden		Herstel wind- en waterdynamiek		Hermeandering		H		H/U		eventueel		1, 3		maatregel is te zien op lufo en satelietdata

		6130		Zinkweiden		Toevoegen basische stoffen*		Verzuren		H		H/U		nvt						niet in gebiedsanalyses

		6130		Zinkweiden		Toevoegen basische stoffen*		Zinkerts opbrengen		H		H/U		nvt						niet in gebiedsanalyses

		6130		Zinkweiden		Maaien		Extra maaien en afvoeren		H		H/U		nvt

		6130		Zinkweiden		Plaggen		Plaggen + diasporen - 2		B		H/U		nvt				maatregel is waarschijnlijk te kleinschalig

		6130		Zinkweiden		Plaggen		Plaggen + diasporen - 2		H		H/U		nvt				maatregel is waarschijnlijk te kleinschalig

		6130		Zinkweiden		Herstel waterhuishouding		Stopzetten bemesting en bekalking in omgeving		H		H/U		nvt

		6130		Zinkweiden		bomen kappen		kappen bomen + bosschages langs Geul		H		H/U		1		1, 3, 4, 5		effect op structuur, meten via OHN in combinatie met typologie

		6130		Zinkweiden		?		bescherming mierennesten		B		H/U		nvt						mieren monitoren

		6130		Zinkweiden		Herstel wind- en waterdynamiek		Uitdiepen zijtak Geul		H		H/U		nvt

		6210		Kalkgraslanden 		Maaien		(extra) maaien /begrazen		B		H/U		bruikbaar		1,3,5		oppervlakten zijn beperkt en veranderingen deels subtiel maar terug dringen ruigten zijn een belanrijk doel		twijfel termijn <6 jr

		6210		Kalkgraslanden 		Begrazen		(extra) maaien /begrazen		B		H/U		bruikbaar		1,3,5		oppervlakten zijn beperkt en veranderingen deels subtiel maar terug dringen ruigten zijn een belanrijk doel		twijfel termijn <6 jr

		6210		Kalkgraslanden 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		bruikbaar		1, 3, 4, 5		Ontwikkeling opslag goed te volgen

		6210		Kalkgraslanden 		Maaien		Verschralingsbeheer		B		U		eventueel		1, 3, 2		Indien biomassa afneemt is dit te volgen in de tijd

		6210		Kalkgraslanden 		Plaggen		Plaggen/afgraven		B		U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		6210		Kalkgraslanden 		Ontgronden		Plaggen/afgraven		B		U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		6230		Heischrale graslanden 		Maaien		Maaien		B		H		nvt						twijfel termijn <6 jr

		6230		Heischrale graslanden 		Begrazen		Begrazen		H		H/U		nvt						twijfel termijn <6 jr

		6230		Heischrale graslanden 		Ontgronden		Ontgronden		B?		U		eventueel		1, 3		maatregel is fysiek waar te nemen op lufo en sateliet beelden. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		6230		Heischrale graslanden 		Plaggen		Plaggen		B		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		6230		Heischrale graslanden 		Branden		Branden		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		6230		Heischrale graslanden 		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		B		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		6230		Heischrale graslanden 		Toevoegen basische stoffen		Aanbrengen leem		B		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		6230		Heischrale graslanden 		Toevoegen basische stoffen		Directe bekalking		B		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		6230		Heischrale graslanden 		Toevoegen basische stoffen		Bekalking inzijggebied		B		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		6410		Blauwgraslanden 		Maaien		Extra maaien		V		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		twijfel termijn <6 jr

		6410		Blauwgraslanden 		Plaggen		Plaggen		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		6410		Blauwgraslanden 		Herstel waterhuishouding		Vernatten - 1		B		H/U		nvt						peilbuis en analyse water

		6410		Blauwgraslanden 		Herstel waterhuishouding		Vernatten - 2		B		H/U		nvt						peilbuis en analyse water

		6410		Blauwgraslanden 		Herstel waterhuishouding		Vernatten - 3		B		H/U		nvt						peilbuis en analyse water

		6410		Blauwgraslanden 		Herstel wind- en waterdynamiek		Inundatie - 1		V?		H/U		eventueel		5		afhankelijk van de maatregel via een UAV te bepalen of er water aanwezig is		peilbuis en analyse water

		6410		Blauwgraslanden 		Herstel wind- en waterdynamiek		Inundatie - 2		V?		H/U		eventueel		5		afhankelijk van de maatregel via een UAV te bepalen of er water aanwezig is		peilbuis en analyse water

		6410		Blauwgraslanden 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken		H		H/U		nvt

		6410		Blauwgraslanden 		Opslag verwijderen		Kappen omgeving		B?		H/U		bruikbaar		1, 3, 4, 5		Ontwikkeling opslag goed te volgen

		6410		Blauwgraslanden 		Ontgronden		Afgraven		B		U		bruikbaar		1, 3, 4, 5		Opslag, vergrassing en ontwikkeling vegetatie goed te volgen

		6430C		Ruigten en zomen, droge bosranden 		Hakhoutbeheer en dunnen*		Uitkappen bomen		V		H/U		bruikbaar		1, 3, 4, 5		Ontwikkeling opslag goed te volgen

		6430C		Ruigten en zomen, droge bosranden 		Maaien		Maaien en afvoeren		V		H/U		nvt

		6430C		Ruigten en zomen, droge bosranden 		Begrazen		Seizoensbegrazing		V		H/U		nvt

		6430C		Ruigten en zomen, droge bosranden 		Begrazen		Drukbegrazing		V		H/U		nvt				het zijn lijnvormige elementen waarvan de inhoud moet veranderen als gevolg van de maatregel

		6430C		Ruigten en zomen, droge bosranden 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel dynamiek		H		U		nvt		1		Ontwikkeling vegetatie ontwikkeling (herstart)  waarneembaar

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Maaien		Extra hooien of nabeweiden		B		H/U		nvt						twijfel termijn <6 jr

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Plaggen		Kleinschalig plaggen		H		H/U		nvt

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Herstel wind- en waterdynamiek		Cyclisch beheer uiterwaard		H		H/U		eventueel		1, 2, 3		maatregel en de verdeling van structuur typen zijn goed te volgen op de lufo en sateliet beelden		bodemanalyses

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Herstel wind- en waterdynamiek		Aanleg nevengeul		H		H/U		eventueel		1, 2, 3, 5		via UAV inschatten overstroom opp na aanleg nevengeul		bodemanalyses

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Herstel waterhuishouding		Herstel waterhuishouding		H		H/U		nvt

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Ontgronden		Ontgronden		V		U		eventueel		1		maatregel is fysiek waar te nemen op lufo en sateliet beelden. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetat

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Uitmijnen		Bemesten + maaien		H		U		eventueel		3, 2, 1		afname biomassa productie		twijfel termijn <6 jr

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Uitmijnen		Inzaaien klaver + maaien		H		U		eventueel		3, 2, 1		via NDVI biomassa productie schatting 		twijfel termijn <6 jr

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Maaien		Extra maaien		B		H		nvt						twijfel termijn <6 jr

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Toevoegen basische stoffen*		Bemesten (slib)		H		H		nvt						niet in gebiedsanalyses

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Plaggen		Kleinschalig plaggen		H		H		nvt

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Herstel wind- en waterdynamiek		Inundatie		V		H		eventueel		5		afhankelijk van de maatregel via een UAV te bepalen of er water aanwezig is

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Herstel waterhuishouding		drainage		V		H		nvt				zeer lokaal evt gericht een uav inzetten		peilbuis

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Uitmijnen		Bemesten + maaien		H		U		eventueel		3, 2, 1		afname biomassa productie		twijfel termijn <6 jr

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Uitmijnen		Inzaaien klaver + maaien		H		U		eventueel		3, 2, 1		via NDVI biomassa productie schatting 		twijfel termijn <6 jr

		7110A		Actieve hoogvenen, hoogveenlandschap 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		bruikbaar		1, 4, 5		Verwijderen opslag en ontwikkeling veruiging goed te volgen op sequentiele luchtfoto's

		7110A		Actieve hoogvenen, hoogveenlandschap 		Herstel waterhuishouding		Dempen, stuwen, verleggen watergangen		V		H/U		nvt						peilbuis

		7110A		Actieve hoogvenen, hoogveenlandschap 		Opslag verwijderen		Kappen bos		V		H/U		eventueel		1, 4, 5		Patroonveranderingen in hoogveen wel te volgen. hoge resolutie luchtfoto interpretatie, eventueel met OHN		peilbuis

		7110A		Actieve hoogvenen, hoogveenlandschap 		Herstel waterhuishouding		Afdammen rond veencomplex		V/H		H/U		eventueel		1, 4, 5		Patroonveranderingen in hoogveen wel te volgen. hoge resolutie luchtfoto interpretatie, eventueel met OHN		peilbuis

		7110A		Actieve hoogvenen, hoogveenlandschap 		Herstel waterhuishouding		Aanleg bufferzones		H		H/U		nvt						peilbuis

		7110B		Actieve hoogvenen, heideveentjes 		Opslag verwijderen		Berken verwijderen		B		H/U		bruikbaar		1, 5, 4		Verwijderen opslag en ontwikkeling veruiging goed te volgen op sequentiele luchtfoto's

		7110B		Actieve hoogvenen, heideveentjes 		Herstel waterhuishouding		Dempen, stuwen, verleggen watergangen		B		H/U		nvt						peilbuis

		7110B		Actieve hoogvenen, heideveentjes 		Opslag verwijderen		Kappen bos		V		H/U		eventueel		1, 5		Patroonveranderingen in hoogveen wel te volgen		peilbuis

		7110B		Actieve hoogvenen, heideveentjes 		Herstel waterhuishouding		Afdammen rond veencomplex		V/H		H/U		eventueel		1, 5		Patroonveranderingen in hoogveen wel te volgen		peilbuis

		7120		Herstellende hoogvenen 		Herstel waterhuishouding		aanleg dammen en compartimenten		B		H/U		bruikbaar		1, 5		Patroonveranderingen in hoogveen wel te volgen		peilbuis

		7120		Herstellende hoogvenen 		Opslag verwijderen		Berken verwijderen - 1		B		H/U		bruikbaar		1, 5, 4		Verwijderen opslag en ontwikkeling veruiging goed te volgen op sequentiele luchtfoto's

		7120		Herstellende hoogvenen 		Herstel waterhuishouding		Dempen, stuwen, verleggen watergangen		B		H/U		bruikbaar		1, 5		Patroonveranderingen in hoogveen wel te volgen		peilbuis

		7120		Herstellende hoogvenen 		Opslag verwijderen		Kappen bos		V		H/U		eventueel		1, 5		Patroonveranderingen in hoogveen wel te volgen		peilbuis

		7120		Herstellende hoogvenen 		Herstel waterhuishouding		Afdammen rond veencomplex		V/H		H/U		bruikbaar		1, 5, 4		Patroonveranderingen in hoogveen wel te volgen		peilbuis

		7120		Herstellende hoogvenen 		Herstel waterhuishouding		Aanleg bufferzones		H		H/U		nvt						peilbuis

		7120		Herstellende hoogvenen 		Maaien		Maaien		V		H/U		nvt

		7120		Herstellende hoogvenen 		Plaggen		Plaggen		V		H/U		nvt		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		7120		Herstellende hoogvenen 		Branden		Branden		V		H/U		bruikbaar		1,5, 3		Ontwikkeling Molinia goed te volgen

		7120		Herstellende hoogvenen 		Begrazen		Begrazen		B		H/U		bruikbaar		1,5, 3		Ontwikkeling Molinia goed te volgen

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Herstel waterhuishouding		Waterkwaliteit verbeteren		B		H/U		nvt

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Maaien		Extra maaien		B		H/U		nvt						twijfel termijn <6 jr

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		bruikbaar		1, 5, 4		Verwijderen opslag en ontwikkeling veruiging goed te volgen op sequentiele luchtfoto's, eventieel in combinatie met OHN

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Plaggen		Afplaggen + basenrijk grondwater		H/B?		H/U		eventueel		1,2,3,4		Herstel na plaggen duidelijk zichtbaar in NDVI tijdsreeksen (gaat om toename biomassa). Als structuur ook belangrijke rol speelt, gebruik maken van visuele interpretatie luchtfoto's of zeer hoge resolutie satellietbeelden. Een keer in de 6 jaar mogelijk met LiDAR (AHN) data.

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Toevoegen basische stoffen		Afplaggen + basenrijk grondwater		H/B?		H/U		eventueel		1,2,3,4		Herstel na plaggen duidelijk zichtbaar in NDVI tijdsreeksen (gaat om toename biomassa). Als structuur ook belangrijke rol speelt, gebruik maken van visuele interpretatie luchtfoto's of zeer hoge resolutie satellietbeelden. Een keer in de 6 jaar mogelijk met LiDAR (AHN) data.

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken		H		H/U		nvt

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Herstel wind- en waterdynamiek		Peilbeheer		H		H/U		nvt

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Herstel waterhuishouding		Verbeteren waterkwaliteit		B		H/U		nvt						peilbuis en analyse water

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Herstel waterhuishouding		Realiseren waterstanden en vergroten kwel		B		H/U		nvt						peilbuis en analyse water

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Herstel waterhuishouding		Stoppen bemesting intrekgebied		H		H/U		nvt

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Graven petgaten		Graven petgaten		H		U		eventueel		1		maatregel is fysiek waar te nemen op lufo en sateliet beelden. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Maaien		Herfst- en wintermaaien		B		H/U		nvt						twijfel termijn <6 jr

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Maaien		Zomermaaien		B/H		H/U		nvt						twijfel termijn <6 jr

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		1		1, 5		Verwijderen opslag en ontwikkeling veruiging goed te volgen op sequentiele luchtfoto's

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Plaggen		Plaggen		V		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Ingrijpen in de soortensamenstelling*		Veenmos trekken		H		H/U		nvt

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Herstel wind- en waterdynamiek		Peilbeheer		H		H/U		nvt						peilbuis

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Herstel waterhuishouding		defosfateren inlaatwater		B		H/U		eventueel		1, 3, 5		eventueel is de afname van algen bloei in het aangrenzende water te volgen via RS		analyse water

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Herstel wind- en waterdynamiek		afdempen peilfluctuaties		H		H/U		nvt						peilbuis of debiet meting

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Herstel waterhuishouding		Stoppen bemesting intrekgebied		H		H/U		nvt						twijfel termijn <6 jr

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Graven petgaten		Graven petgaten		H		U		eventueel		1, 2		maatregel is fysiek waar te nemen op lufo en sateliet beelden

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Herstel waterhuishouding		Nieuwe sloten aanleggen, perceelverkleining		H		H/U		eventueel		1		maatregel is fysiek waar te nemen op lufo en sateliet beelden

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Herstel waterhuishouding		Helofytenfilter maken		H		H/U		nvt

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Begrazen		Begrazen		H		H/U		nvt

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Plaggen		Plaggen		V		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken inzijggebied		V		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Herstel waterhuishouding		hydrologische maatregelen		V		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Opslag verwijderen		Nat bos kappen en plaggen		V		U		1		1, 5		Verwijderen opslag en ontwikkeling veruiging goed te volgen op sequentiele luchtfoto's		opslag verwijderen om verdamping tegen te gaan: dan ook abiotiek

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Plaggen		Nat bos kappen en plaggen		V		U		eventueel		1, 5		Verwijderen opslag en ontwikkeling veruiging goed te volgen op sequentiele luchtfoto's

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Ontgronden		Natte landbouwgrond afgraven		V		U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		7210		Galigaanmoerassen		Maaien		Maaien - 1		V		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		7210		Galigaanmoerassen		Maaien		Maaien - 2		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		7210		Galigaanmoerassen		Strooisel verwijderen		open plekjes, strooiselverwijdering		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		7210		Galigaanmoerassen		Plaggen		plaggen		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		7210		Galigaanmoerassen		Herstel waterhuishouding		defosfateren inlaatwater		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		7210		Galigaanmoerassen		Herstel waterhuishouding		Bevloeien met schoon, basenrijk water		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		7220		Kalktufbronnen		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		B		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		7220		Kalktufbronnen		Herstel waterhuishouding		Stoppen uitspoeling meststoffen		B?		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		7230		Kalkmoerassen 		Maaien		Extra maaien		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		mn H: twijfel termijn <6 jr

		7230		Kalkmoerassen 		Plaggen		Plaggen		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		7230		Kalkmoerassen 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		H		H/U		bruikbaar		1, 5		Verwijderen opslag en ontwikkeling veruiging goed te volgen op sequentiele luchtfoto's

		7230		Kalkmoerassen 		Herstel waterhuishouding		hydrologisch herstel		B		H/U		nvt

		9110		Veldbies-beukenbossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling*		Ingrijpen in de soortensamenstelling		H		H/U		eventueel		1		Boomsoorten samenstelling met sequentiele luchtfoto's te volgen		lufo: als je verschil in beuk en eik ziet op lufo

		9110		Veldbies-beukenbossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Bestrijden Amerikaanse vogelkers		B		H/U		nvt

		9110		Veldbies-beukenbossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Bestrijden Hulst		H		H/U		nvt

		9110		Veldbies-beukenbossen 		 - 		niets doen		B		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.		twijfel termijn <6 jr

		9120		Beuken-eikenbossen met hulst 		Begrazen		Begrazen		H		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.		twijfel termijn <6 jr

		9120		Beuken-eikenbossen met hulst 		Strooisel verwijderen		Strooiselverwijdering		H		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.		tbv mineralisatieprocessen

		9120		Beuken-eikenbossen met hulst 		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhout- of middenbosbeheer		V		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.

		9120		Beuken-eikenbossen met hulst 		Ingrijpen in de soortensamenstelling*		Ingrijpen in de soortensamenstelling		B		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.		voor basenpomp: abiotiek

		9120		Beuken-eikenbossen met hulst 		 - 		niets doen		B		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.		twijfel termijn <6 jr

		9160A		Eiken-haagbeukenbossen, hogere zandgronden 		Hakhoutbeheer en dunnen		Herinvoer hakhout- middenbosbeheer		B		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.

		9160A		Eiken-haagbeukenbossen, hogere zandgronden 		Ingrijpen in de soortensamenstelling*		Ingrijpen in de soortensamenstelling		B		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.

		9160A		Eiken-haagbeukenbossen, hogere zandgronden 		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		B		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.		peilbuis

		9160B		Eiken-haagbeukenbossen, heuvelland 		Hakhoutbeheer en dunnen		Herinvoer hakhout- middenbosbeheer		V		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.

		9160B		Eiken-haagbeukenbossen, heuvelland 		Ingrijpen		Ingrijpen in de soortensamenstelling		B		H/U		eventueel		1, 3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.

		9160B		Eiken-haagbeukenbossen, heuvelland 		Hakhoutbeheer en dunnen		Omvormen bos		H		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.

		9190		Oude eikenbossen 		Strooisel verwijderen		Strooiselverwijdering		H		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.		tbv mineralisatieprocessen

		9190		Oude eikenbossen 		Begrazen		Begrazen		B		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.		twijfel termijn <6 jr

		9190		Oude eikenbossen 		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhout- of middenbosbeheer		V		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.

		9190		Oude eikenbossen 		ingrijpen in de soortensamenstelling		Bestrijden invasieve soorten		B		H/U		nvt		1		Amerikaanse vogelkers en Amerikaans krentenboompje lastig te identificeren op luchtfoto's

		9190		Oude eikenbossen 		 - 		niets doen		B		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.		twijfel termijn <6 jr

		91D0		Hoogveenbossen 		Hakhoutbeheer en dunnen		Dunnen		H		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.		tbv mineralisatieprocessen

		91D0		Hoogveenbossen 		Herstel waterhuishouding		hydrologisch herstel		H		H/U		nvt						peilbuis

		91D0		Hoogveenbossen 		 - 		niets doen		B		U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.		U gaat snel!

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhoutbeheer		H		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.		mossen en korstmossen

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Herstel waterhuishouding		Herstel waterregime		B		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.		peilbuis en analyse water

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Herstel wind- en waterdynamiek		Inundaties		V		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.		waterstand

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Herstel waterhuishouding		Herstel grondwaterkwaliteit		V?		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.		peilbuis en analyse water

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling*		Ingrijpen in de soortensamenstelling		B		H/U		eventueel		1		Sommige boomsoorten goed te volgen op sequentiele luchtfoto's

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Strooisel verwijderen		Strooiselverwijdering		H		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.		tbv mineralisatieprocessen

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling*		Populier omvormen		V		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		stimuleren struiklaag		B		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		 - 		Niets doen		B		U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.		twijfel termijn <6 jr

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhoutbeheer		H		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.		mossen en korstmossen

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Herstel waterhuishouding		Herstel grondwaterregime		B		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Herstel wind- en waterdynamiek		Inundaties		V		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Herstel waterhuishouding		Herstel grondwaterkwaliteit		V?		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Strooisel verwijderen		Strooisel verwijderen		H		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Ingrijpen in de soortensamenstelling		B?		H/U		eventueel		1		Sommige boomsoorten goed te volgen op sequentiele luchtfoto's

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		stimuleren struiklaag		B		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		 - 		Niets doen		B		U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden, eventueel in combinatie OHN.		twijfel termijn <6 jr

		91F0		Droge hardhoutooibossen 		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhoutbeheer		B		H/U		eventueel		1, 3		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden

		91F0		Droge hardhoutooibossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Ingrijpen in de soortensamenstelling		V		H/U		eventueel		1		Sommige boomsoorten goed te volgen op sequentiele luchtfoto's

		91F0		Droge hardhoutooibossen 		Herstel wind en waterdynamiek		Aanpassing hydrodynamiek		V		H/U		nvt						twijfel termijn <6 jr

		LG 01		Permanente bron & langzaam stromende bovenloop		Baggeren		(Extra) schonen		H		H/U		eventueel		5		kijken of er al hervestiging van doel en probleemsoorten zijn en opp schatting		waterkwal

		LG 01		Permanente bron & langzaam stromende bovenloop		Herstel waterhuishouding		Aanplanten struiken en bomen		H		H/U		nvt						waterkwal

		LG 01		Permanente bron & langzaam stromende bovenloop		Herstel waterhuishouding		Herstel afvoerregime door retentie e.d.		H		H/U		nvt		5		via UAV inschatten permanent waterhoudende opp in droge periode		waterkwal

		LG 01		Permanente bron & langzaam stromende bovenloop		Herstel waterhuishouding		Herstel meandering		H		H/U		bruikbaar		1, 3		de hermeandering is via lufo, sequentiele sateliet data te volgen		waterkwal

		LG 01		Permanente bron & langzaam stromende bovenloop		Herstel waterhuishouding		Stoppen bemesting en instroom eutrofiërende stoffen		H		H/U		nvt						waterkwal

		LG 02		Geïsoleerde meander en petgat		Baggeren		Verwijdering van slib		H		H/U		nvt						waterkwal

		LG 02		Geïsoleerde meander en petgat		Herstel waterhuishouding		Herstel van de hydrologie		H		H/U		nvt						waterkwal

		LG 02		Geïsoleerde meander en petgat		Herstel waterhuishouding		Herstel limitatie door fosfaat		H		H/U		nvt						waterkwal

		LG 02		Geïsoleerde meander en petgat		Herstel waterhuishouding		Isolatie		H		H/U		nvt						waterkwal

		LG 02		Geïsoleerde meander en petgat		Herstel waterhuishouding		IJzersuppletie en phoslock		H		H/U		nvt						waterkwal

		LG 02		Geïsoleerde meander en petgat		Herstel voedselketen		Actief biologisch beheer		H		H/U		nvt						waterkwal & doorzicht

		LG 03		Zwakgebufferde sloot		Herstel waterhuishouding		Grondwater in omgeving verhogen		H		H/U		nvt						waterkwal

		LG 03		Zwakgebufferde sloot		Herstel waterhuishouding		Bemesting stoppen; puntbronnen afkoppelen		H		H/U		nvt						waterkwal en bodem

		LG 03		Zwakgebufferde sloot		Baggeren		Baggeren /schonen		H		H/U		nvt						waterkwal en bodem

		LG 04		Zuur ven		Vrijzetten venoevers		Vrijzetten venoevers		H		H/U		eventueel		1, 5		effectiviteit vrijzetten venoevers goed te volgen  		peilbuis en analyse water

		LG 05		Grote-zeggenmoeras		Maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		bruikbaar		1,2		oppervlakte verandering en grens verplaatsingen zijn uit RS data te analyseren

		LG 05		Grote-zeggenmoeras		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		nvt

		LG 05		Grote-zeggenmoeras		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		H		H/U		bruikbaar		1, 5, 4		Verwijderen opslag en ontwikkeling veruiging goed te volgen op sequentiele luchtfoto's

		LG 06		Dotterbloemgrasland van beekdalen		Plaggen		Plaggen		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		LG 06		Dotterbloemgrasland van beekdalen		Maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		twijfel termijn <6 jr

		LG 06		Dotterbloemgrasland van beekdalen		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		peilbuis

		LG 06		Dotterbloemgrasland van beekdalen		Herstel waterhuishouding		Stoppen vermesting		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		analyse opp. water

		LG 07		Dotterbloemgrasland van veen en klei		Plaggen		Plaggen		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		LG 07		Dotterbloemgrasland van veen en klei		Maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		twijfel termijn <6 jr

		LG 07		Dotterbloemgrasland van veen en klei		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		peilbuis

		LG 07		Dotterbloemgrasland van veen en klei		Herstel waterhuishouding		Stoppen vermesting		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		analyse opp. water

		LG 08		Nat, matig voedselrijk grasland		maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		twijfel termijn <6 jr

		LG 08		Nat, matig voedselrijk grasland		Begrazen		(Extra) begrazen		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		twijfel termijn <6 jr

		LG 08		Nat, matig voedselrijk grasland		Herstel waterhuishouding		Toestroom van rivier- of beekwater verbeteren		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		waterkwal

		LG 08		Nat, matig voedselrijk grasland		Herstel waterhuishouding		Inundatie		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		waterkwal

		LG 08		Nat, matig voedselrijk grasland		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		peilbuis en analyse water

		LG 09		Droog struisgrasland		Maaien		(Extra) maaien		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		twijfel termijn <6 jr

		LG 09		Droog struisgrasland		Begrazen		(Extra) begrazen		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		twijfel termijn <6 jr

		LG 09		Droog struisgrasland		Plaggen		Plaggen/ chopperen		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		tbv mineralisatieprocessen

		LG 09		Droog struisgrasland		Chopperen		Plaggen/ chopperen		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		tbv mineralisatieprocessen

		LG 09		Droog struisgrasland		Toevoegen basische stoffen		Bekalken		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		tbv mineralisatieprocessen

		LG 09		Droog struisgrasland		branden		Branden		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		tbv mineralisatieprocessen

		LG 10		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied		?		Reguliere bemesting verminderen		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		twijfel termijn <6 jr, productiviteit (biomassa) meten

		LG 10		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied		Begrazen		Begrazen 		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		twijfel termijn <6 jr

		LG 10		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied		Plaggen		Plaggen		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		peilbuis (gaat om verlagen terrein)

		LG 10		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied		Maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		twijfel termijn <6 jr

		LG 10		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		peilbuis

		LG 10		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied		Herstel waterhuishouding		Stoppen vermesting		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		waterkwal

		LG 11		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en Zeekleigebied		?		Reguliere bemesting verminderen		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		twijfel termijn <6 jr, productiviteit (biomassa) meten

		LG 11		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en Zeekleigebied		Begrazen		Begrazen 		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		twijfel termijn <6 jr

		LG 11		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en Zeekleigebied		Plaggen		Plaggen		H		H/U		eventueel		1		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden		peilbuis (gaat om verlagen terrein)

		LG 11		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en Zeekleigebied		Maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		bruikbaar		1,2		oppervlakte verandering en grens verplaatsingen zijn uit RS data te analyseren		twijfel termijn <6 jr

		LG 11		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en Zeekleigebied		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		nvt						peilbuis

		LG 11		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en Zeekleigebied		Herstel waterhuishouding		Stoppen vermesting		H		H/U		nvt						waterkwal

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		Opslag verwijderen		Selectief kappen/rooien		H		H/U		nvt

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		Herstel wind- en waterdynamiek		Dynamisch kustbeheer		H		H/U		bruikbaar		1, 3		Verandering patronen spelen hier een belangrijke rol		twijfel termijn <6 jr

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		Maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		bruikbaar		1,2,5		oppervlakte verandering en grens verplaatsingen zijn uit RS data te analyseren, gezien het deels lijnvormig karakter  (grens open gesloten) is een uav in dit systeem zinvolle aanvulling		twijfel termijn <6 jr

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		Begrazen		Seizoens-begrazing 		H		H/U		nvt						twijfel termijn <6 jr

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		Begrazen		Drukbegrazing 		H		H/U		nvt				het zijn lijnvormige elementen waarvan de inhoud moet veranderen als gevolg van de maatregel		twijfel termijn <6 jr

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		nvt						peilbuis

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		-		Niets doen 		H		H/U		nvt						twijfel termijn <6 jr

		LG 13		Bos van arme zandgronden		Strooisel verwijderen		Strooiselverwijdering & plaggen		H		H/U		nvt

		LG 13		Bos van arme zandgronden		Plaggen		Strooiselverwijdering & plaggen		H		H/U		nvt		 		Ingreep zelf goed te zien. Maar bij herstel vegetatie gaat het om specifieke soorten die als zodanig niet vast te stellen zijn op luchtfoto's.  Echter verschil herstel met 1 dominante soort of gebalanceerde kruidvegetatie is wel goed te onderscheiden

		LG 13		Bos van arme zandgronden		Begrazen		Begrazen		H		H/U		nvt

		LG 13		Bos van arme zandgronden		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhout- of middenbosbeheer		H		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden

		LG 13		Bos van arme zandgronden		ingrijpen in de soortensamenstelling		Bestrijden Amerikaanse vogelkers		H		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden

		LG 14		Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden		Begrazen		Begrazen		H		H/U		eventueel		1,3, 4		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden

		LG 14		Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden		Strooisel verwijderen		Strooiselverwijdering		H		H/U		eventueel		1,3		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden

		LG 14		Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhout- en middenbos-beheer		H		H/U		eventueel		1,3		Ontwikkeling open plekken in bos goed te volgen op sequentiele luchtfoto's of HR satellietbeelden

		LG 14		Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Ingrijpen in de soortensamenstelling		H		H/U		nvt











3. abiotiek

																		Veldbeschrijvingen								prioriteit		Grondwaterstanden								prioriteit		Bodemchemische analyses																										prioriteit		CEC bepaling				(aktueel of potentieel)										prioriteit		Gewasanalyses						prioriteit		Wateranalyses (incl. peilbuizen, waterbodems, oppervlaktewater)																												prioriteit

																		algemeen		algemeen		hydrologie		basen				hydrologie		hydrologie		hydrologie		nutrienten				overig		basen		P		N		P		P		P		P		N		N		basen		overig		basen				basen		basen		basen		basen		basen		basen		basen				N		P		basen				basen		basen		overig		overig		N		P		overig		basen		basen		overig		basen		overig/S		overig		basen

																										Veldbeschrijvingen		 								Grondwaterstanden		gloei-		KCL/		destructie		destructie		extractie		P,Fe,Alox				berekend uit:				Extractie 		HNO3		HNO3		HNO3		Bodemchemische analyses		 														CEC bepaling		 		destructie				Gewasanalyses		 						water +		water +		water +		water +		water +												titra-		Wateranalyses		 

																																						verlies		CaCl2		H2SO4/H2O2/Se		H2SO4/H2O2/Se				P-Olsen				Panorg, Pt, Nt, OS%				CaCl2		extractie		extractie		extractie																						H2SO4/H2O2/Se						water 		water		water		CaCl2		CaCl2		CaCl2		CaCl2		CaCl2		water		water		water		water		water		tie



		HT/leefgebied		Naam		Deel I		Tabel 9		Status		H/U		Abiotiek		Opmerkingen		bodpr		humpr		GT		pH-pr		prio_veld		GS		OF		IN		SL		prio_grondw		OS%		pH		Pt		Nt		Panorg		Pbes		Pw		C/P		C/N		NH4 en NO3		Ca		Zn		Mg		prio_bodemchemie		CEC 		basvrz		Cavrz		Kvrz		Navrz		Mgvrz		Alvrz		prio_CEC		Nt 		Pt 		Kt		prio_gewas		pH 		EC		Cl		TOC/DOC		NH4 en NO32		PO4		Na		Ca 		Mg 		Fe		Al		SO4		Zn  		ALK		prio_water		Opmerkingen_abiotiek

		1320		Slijkgrasvelden		Herstel wind- en waterdynamiek		Kwelderrand		B		U		nvt

		1320		Slijkgrasvelden		Herstel wind- en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		H		H/U		bruikbaar						p						2				p				p		1																														p		p		p		p		p		p				3

		1320		Slijkgrasvelden		Herstel wind- en waterdynamiek		ontpolderen/wisselpolders		V		U		bruikbaar						p						2								p		1																														p		p		p		p		p		p				3

		2110		Embryonale duinen 		Herstel wind- en waterdynamiek		verwijderen stuifdijken		B		H/U		nvt

		2110		Embryonale duinen 		Herstel wind- en waterdynamiek		zandsuppletie		B		H/U		nvt

		2110		Embryonale duinen 		Herstel wind- en waterdynamiek		beperken recreatie, betreding		B		H/U		nvt		evt naar vogels kijken

		2110		Embryonale duinen 		Herstel wind- en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		B		H/U		bruikbaar						p						2				p						1

		2120		Witte duinen 		Herstel wind- en waterdynamiek		herstel 2110		B		H/U		nvt

		2120		Witte duinen 		Herstel wind- en waterdynamiek		herstel dynamiek		B		H/U		bruikbaar						p						2

		2150		Duinheiden met struikhei 		Chopperen		plaggen/chopperen		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				d						2																																																								p		p		p		1

		2150		Duinheiden met struikhei 		Branden		Maaien. Branden		H		H/U		bruikbaar						d		u		p		1												p		p		p		p		p						p		p		p								1		d		d		d		d		d		d		d		2

		2150		Duinheiden met struikhei 		Opslag verwijderen		kappen		B		H/U		nvt

		2150		Duinheiden met struikhei 		 - 		Nietsdoen		V		U		nvt		twijfel termijn <6 jr

		2150		Duinheiden met struikhei 		Begrazen		(Extra) begrazen		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						3																																																								p		p		p		1

		2150		Duinheiden met struikhei 		Maaien		Maaien, branden		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		2150		Duinheiden met struikhei 		Plaggen		plaggen/chopperen		B		H/U		bruikbaar				u		u		u		p		1												p		p		p		p		p						p		p		p								1		d		d		d		d		d		d		d		2		p		p		p		3

		2150		Duinheiden met struikhei 		Plaggen		plaggen		H		U		bruikbaar				u		u		u		p		1												p		p		p		p		p						p		p		p								1		d		d		d		d		d		d		d		2		p		p		p		3

		2160		Duindoornstruwelen		 - 		Nietsdoen		H		U		nvt		twijfel termijn <6 jr

		2160		Duindoornstruwelen		Opslag verwijderen		Selectief kappen/rooien		B		H/U		nvt

		2160		Duindoornstruwelen		Herstel wind- en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		B		U		bruikbaar														p		p						1																																														p		p		p		2

		2170		Kruipwilgstruwelen		Herstel waterhuishouding		hydrologische maatregelen		V		U		bruikbaar				u		d		d		p		2		m								1																																																						p		p		p								p		p		p												1

		2170		Kruipwilgstruwelen		Begrazen		begrazing		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr																																																																		p		p		p

		2170		Kruipwilgstruwelen		Opslag verwijderen		selectief kappen		B		H/U		nvt

		2170		Duindoornstruwelen		Plaggen		kleinschalige dynamiek (plaggen)		V		U		bruikbaar						p				p		1												p		p																										p		p		p		p		p		p

		2170		Kruipwilgstruwelen		Plaggen		lokaal plaggen en/of stuifkuilen		V		U		bruikbaar						p				p		1												p		p																										p		p		p		p		p		p				2

		2170		Kruipwilgstruwelen		Herstel wind- en waterdynamiek		Bevorderen instuiving		V		H		bruikbaar						p		d		p		1		m								2		p		p																								2		p		p		p		p		p		p				1

		2170		Kruipwilgstruwelen		Herstel wind- en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		V?		U		bruikbaar						p		d		p		2		m								1

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		Branden		Branden		H		H/U		bruikbaar						d		u		p		1												p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		p		p		p		p								2

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		nvt		twijfel termijn <6 jr

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		Plaggen		Extra plaggen		V		H/U		1				u		p		u		p		1												p		p		p		p		p						p		p		p		p				p		1

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		 - 		Nietsdoen		B		U		nvt		twijfel termijn <6 jr

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		Begrazen		Extra begrazen		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						3																																																								p		p		p		1

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		Maaien		Extra maaien		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						3																																																								p		p		p		1

		2310		Stuifzandheiden met struikhei 		? = Uitbreiding		Bos kappen		V		U		bruikbaar				u		p				p		1																																																																																														veg = kartering. Zeer afhankelijk wat je met het strooisel doet

		2320		Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 		Branden		Branden		H		H/U		bruikbaar				u		d						1												p		p		p		p		p						p		p		p		p				p		1

		2320		Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 		Plaggen		Plaggen		V		H/U		bruikbaar				u		p						1												p		p		p		p		p						p		p		p		p				p		1

		2320		Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		nvt

		2320		Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 		Begrazen		Begrazen		H		H/U		eventueel						p						3																																																								p		p		p		1																																kraaiheide kan slecht tegen begrazing!

		2320		Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 		Maaien		Maaien		H		H/U		eventueel						p						2																																																								p		p		p		1																																kraaiheide kan slecht tegen maaien

		2330		Zandverstuivingen		Branden		Branden		H		H/U		bruikbaar						d		u		p		1												p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		p		p		p		p								2

		2330		Zandverstuivingen		Chopperen*		Zeven, frezen, eggen		B		H/U		bruikbaar						d						1														p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		p		p		p		p								2

		2330		Zandverstuivingen		Plaggen		Plaggen		B		H/U		2				u		p						1												p		p		p		p		p						p		p		p		p				p		1

		2330		Zandverstuivingen		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		nvt

		2330		Zandverstuivingen		Begrazen		Begrazing		V		H/U		nvt

		2330		Zandverstuivingen		Opslag verwijderen		Kappen bos		B		H/U		nvt

		2330		Zandverstuivingen		Herstel wind- en waterdynamiek		Verstuiving op gang houden		B		H/U		nvt

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Herstel waterhuishouding		Herstel hydrologie		B		H/U		bruikbaar														m								1																																																						p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		Ook alkaliniteit in grondwater. 

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Baggeren		Verwijderen org. sedimenten		B		H/U		bruikbaar																								d				d		d								d		d										1																										p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Vrijzetten venoevers		vrijzetten venoevers		B		H/U		nvt

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken inzijggebied		B		H/U		bruikbaar																																																																												p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Herstel waterhuishouding		Gedoseerde inlaat gebufferd water		B		H/U		bruikbaar																																																																												p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Maaien		Maaien en plaggen		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1																																sedimentatie profiel

		3110		Zeer zwakgebufferde vennen 		Plaggen		Maaien en plaggen 		B		H/U		bruikbaar				u		u		u		p		1												p		p		p		p		p										p								2

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Herstel waterhuishouding		Herstel hydrologie		B		H/U		bruikbaar														m								1																																																						p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		Ook alkaliniteit in grondwater. 

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Baggeren		Verwijderen org. sedimenten		B		H/U		bruikbaar																								d				d		d		d						d		d								d		1																										p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Vrijzetten venoevers		vrijzetten venoevers		B		H/U		eventueel																																																																				p		p		p		1

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken inzijggebied		B		H/U		bruikbaar																																																																												p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Herstel waterhuishouding		Gedoseerde inlaat gebufferd water		B		H/U		bruikbaar																																																																												p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Maaien		Maaien en plaggen		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1																																sedimentatie profiel

		3130		Zwakgebufferde vennen 		Plaggen		Maaien en plaggen 		B		H/U		bruikbaar				u		u		u		p		1

		3140		Kranswierwateren		Baggeren		verwijderen slib		B		H/U		bruikbaar																								d				d		d		d						d		d								d		1																										p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1

		3140		Kranswierwateren		Herstel waterhuishouding		hydrologisch herstel		B		H/U		bruikbaar														m								1																																																						p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		Ook alkaliniteit in grondwater. 

		3140		Kranswierwateren		Herstel waterhuishouding		herstel P-limitatie		B		H/U		bruikbaar														m								2																																																						p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		Ook alkaliniteit in grondwater. 

		3140		Kranswierwateren		Herstel waterhuishouding		isolatie		B		H/U		bruikbaar														m								1																																																						p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		Ook alkaliniteit in grondwater. 

		3140		Kranswierwateren		Herstel waterhuishouding		ijzersuppletie		H		H/U		bruikbaar														m								2																																																						p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		Ook alkaliniteit in grondwater. 

		3140		Kranswierwateren		Herstel voedselketen		actief biologisch beheer		V		H/U		bruikbaar		vissen monitoren!																																																																																p		p		p

		3150		Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 		Baggeren		verwijderen slib		B		H/U		bruikbaar																								d				d		d		d						d		d								d		1																										p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1

		3150		Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 		Herstel waterhuishouding		hydrologisch herstel		B		H/U		bruikbaar														m								1																																																						p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		Ook alkaliniteit in grondwater. 

		3150		Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 		Herstel waterhuishouding		herstel P-limitatie		B		H/U		bruikbaar														m								2																																																						p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		Ook alkaliniteit in grondwater. 

		3150		Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 		Herstel waterhuishouding		isolatie		B		H/U		bruikbaar														m								1																																																						p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		Ook alkaliniteit in grondwater. 

		3150		Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 		Herstel waterhuishouding		ijzersuppletie		H		H/U		bruikbaar														m								2																																																						p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		Ook alkaliniteit in grondwater. 

		3150		Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 		Herstel voedselketen		actief biologisch beheer		V		H/U		bruikbaar		vissen monitoren!																																																																																p		p		p

		3160		Zure vennen 		Herstel waterhuishouding		hydrologisch herstel		B		H/U		bruikbaar														m								1																																																						p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		Ook alkaliniteit in grondwater. 

		3160		Zure vennen 		Baggeren		Baggeren		V		H/U		bruikbaar																								d				d		d		d						d		d								d		1																										p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1

		3160		Zure vennen 		Vrijzetten venoevers		vrijzetten venoevers		B		H/U		nvt

		3160		Zure vennen 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken inzijggebied		B		H/U		bruikbaar																																																																												p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1

		3160		Zure vennen 		Maaien		maaien		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1																																sedimentatie profiel

		3160		Zure vennen 		Plaggen		plaggen		B		H/U		bruikbaar				u		u		u		p		1												p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		p		p		p		p								2

		4030		Droge heiden 		Ontgronden		afgraven		V		U		bruikbaar				u		d						1												p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		p		p		p		p								2

		4030		Droge heiden 		Chopperen		chopperen		B		H/U		bruikbaar						d						1												p		p		p		p		p		p		p		p		p		p								1																		p		p		p		3

		4030		Droge heiden 		Branden		branden		V		H/U		bruikbaar				u		d						1												p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		p		p		p		p								2

		4030		Droge heiden 		Toevoegen basische stoffen		bekalken		V		H/U		bruikbaar				u		d						2												p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		2		p		p		p		p								1

		4030		Droge heiden 		Opslag verwijderen		kappen naaldbos		B		U		bruikbaar		is strooisel verwijderd?		u		d						2												p		p		p		p		p		p		p		p		p		p								2

		4030		Droge heiden 		Begrazen		begrazen - 1		B		H/U		eventueel						p						3																																																								p		p		p		1

		4030		Droge heiden 		Begrazen		begrazen - 2		B		H/U		eventueel						p						3																																																								p		p		p		1

		4030		Droge heiden 		Maaien		maaien		B		H/U		eventueel						p						3																																																								p		p		p		1

		4030		Droge heiden 		Plaggen		plaggen		B		H/U		bruikbaar				u		u						1												p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1																		 		p		p		3

		5130		Jeneverbesstruwelen		Hakhoutbeheer en dunnen		Dunning, afzetten, afleggen		H		H/U		nvt

		5130		Jeneverbesstruwelen		Herstel connectiviteit		noodmaatregelen - zaaien		H		H/U		nvt

		5130		Jeneverbesstruwelen		Herstel connectiviteit		Noodmaatregelen - uitplanten		H		H/U		nvt

		5130		Jeneverbesstruwelen		Begrazen?		Inzetten grote hoefdieren		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						3																																																								p		p		p		1

		5130		Jeneverbesstruwelen		Begrazen		Drukbegrazing		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						3																																																								p		p		p		1

		5130		Jeneverbesstruwelen		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel verstuiving		H		H/U		eventueel						p		p				1

		5130		Jeneverbesstruwelen		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel hydrodynamiek		H		H/U		eventueel						p						2				p						1																														p		p		p										2

		5130		Jeneverbesstruwelen		Verwijderen strooisel		strooisel verwijderen		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				u						1

		6110		Pionierbegroeiingen op rotsbodem 		Ontgronden		Plaggen/afgraven 		H		U		bruikbaar				u		d				d		1

		6110		Pionierbegroeiingen op rotsbodem 		Plaggen		Plaggen/afgraven 		H		U		bruikbaar				u		d				d		1

		6110		Pionierbegroeiingen op rotsbodem 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		nvt

		6110		Pionierbegroeiingen op rotsbodem 		Begrazen		Begrazen met geiten		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr																																																																		p		p		p

		6110		Pionierbegroeiingen op rotsbodem 		Begrazen		Begrazen met schapen		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr																																																																		p		p		p

		6110		Pionierbegroeiingen op rotsbodem 		Opslag verwijderen		Verwijderen bos		H		U		nvt

		6120		Stroomdalgraslanden		Plaggen		kleinschalig plaggen		H		H/U		bruikbaar				u		d				d		1		d		d		d				2		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		p		p		p										2

		6120		Stroomdalgraslanden		Toevoegen basische stoffen		Toevoegen basische stoffen - zand		H		H/U		bruikbaar				u		d		u		d		2								p		2		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p				p		p		p										1

		6120		Stroomdalgraslanden		Toevoegen basische stoffen		Toevoegen basische stoffen - kalk		H		H/U		bruikbaar				u		d		u		d		2								p		2		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p				p		p		p										1

		6120		Stroomdalgraslanden		Maaien		maaien en afvoeren + nabeweiden		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr		u		d						3												p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p																				p		p		p		1

		6120		Stroomdalgraslanden		Herstel wind- en waterdynamiek		cyclisch beheer uiterwaarden		H		H/U		bruikbaar				u		d				d		2		d		d		d				2		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		2		p		p		p										3

		6120		Stroomdalgraslanden		Herstel wind- en waterdynamiek		Verlagen oeverwal		H		H/U		bruikbaar				u		d				d		1		d		d		d				1		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		3		p		p		p										2

		6120		Stroomdalgraslanden		Herstel wind- en waterdynamiek		Aanleg nevengeul		H		H/U		bruikbaar				u		d				d		2		d		d		d				1		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		3		p		p		p										2

		6120		Stroomdalgraslanden		Herstel wind- en waterdynamiek		Kribverlaging		H		H/U		bruikbaar				u		d				d		2		d		d		d				1		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		3		p		p		p										2

		6120		Stroomdalgraslanden		Herstel wind- en waterdynamiek		Verwijderen bestorting		V		H/U		bruikbaar				u		d				d		2		d		d		d				2		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		3		p		p		p										2

		6120		Stroomdalgraslanden		Herstel wind- en waterdynamiek		Hermeandering		H		H/U		bruikbaar				u		d				d		2		d		d		d				1		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		p		p		p		p								3

		6120		Stroomdalgraslanden		Begrazen		Begrazing - jaarrond-2		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr		u		p						3												p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p																				p		p		p		1

		6120		Stroomdalgraslanden		Begrazen		Begrazing - seizoen - 2		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr		u		p						3												p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p																				p		p		p		1

		6130		Zinkweiden		Plaggen		Plaggen + diasporen - 2		B		H/U		bruikbaar				u		d				d		1						d				1		p		p								p										p		p		p		1																																																		p				1

		6130		Zinkweiden		Plaggen		Plaggen + diasporen - 2		H		H/U		bruikbaar				u		d				d		1						d				1		p		p								p										p		p		p		1																																																		p				1

		6130		Zinkweiden		Toevoegen basische stoffen*		Verzuren		H		H/U		bruikbaar		niet in gebiedsanalyses		u		d				d		2												p		p				p				p		p		p		p		p		p		p		p		1		p		p		p		p								2																																		p				1

		6130		Zinkweiden		Toevoegen basische stoffen*		Zinkerts opbrengen		H		H/U		bruikbaar		niet in gebiedsanalyses		u		d				d		2												p		p																		p		p		p		1		p		p		p		p								2																																		p				1

		6130		Zinkweiden		Herstel waterhuishouding		Stopzetten bemesting en bekalking in omgeving		H		H/U		bruikbaar				u		d				d		1						d				1		p		p								p										p		p		p		1																																				p														p				1

		6130		Zinkweiden		Herstel wind- en waterdynamiek		Uitdiepen zijtak Geul		H		H/U		bruikbaar				u		d				d		2		d		d		d				1		p		p		p				p		p										p		p		p		1																																				p														p				1

		6130		Zinkweiden		Maaien		Extra maaien en afvoeren		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p																		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p		p		p		2																																																								of humusprofiel, snelle scan of bodemanalyse

		6130		Zinkweiden		bomen kappen		kappen bomen + bosschages langs Geul		H		H/U		eventueel																																																																																																				p				1

		6130		Zinkweiden		?		bescherming mierennesten		B		H/U		nvt		mieren monitoren

		6210		Kalkgraslanden 		Ontgronden		Plaggen/afgraven		B		U		bruikbaar				u		p						1												p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		p		p		p		p								2

		6210		Kalkgraslanden 		Plaggen		Plaggen/afgraven		B		U		bruikbaar				u		p						1												p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		p		p		p		p								2

		6210		Kalkgraslanden 		Maaien		(extra) maaien /begrazen		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		6210		Kalkgraslanden 		Begrazen		(extra) maaien /begrazen		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		6210		Kalkgraslanden 		Maaien		Verschralingsbeheer		B		U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		6210		Kalkgraslanden 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		nvt

		6230		Heischrale graslanden 		Branden		Branden		H		H/U		bruikbaar						d						1												p		p				p				p		p						p								1		p		p		p		p						p		2

		6230		Heischrale graslanden 		Ontgronden		Ontgronden		B?		U		bruikbaar				u		p		m		p		1		p								2		p		p				p				p		p						p								1		p		p		p		p						p		2

		6230		Heischrale graslanden 		Plaggen		Plaggen		B		H/U		bruikbaar				u		p		m		p		1		p								2		p		p				p				p		p						p								1		p		p		p		p						p		2

		6230		Heischrale graslanden 		Maaien		Maaien		B		H		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		6230		Heischrale graslanden 		Begrazen		Begrazen		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		6230		Heischrale graslanden 		Toevoegen basische stoffen		Directe bekalking		B		H/U		bruikbaar						p				p		2												p		p				p				p		p						p								2		p		p		p		p						p		1

		6230		Heischrale graslanden 		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		B		H/U		bruikbaar				u		p		m		p		2		p								1		p		p				p				p		p						p								2		p		p		p		p						p		3										p		p		p																								1

		6230		Heischrale graslanden 		Toevoegen basische stoffen		Aanbrengen leem		B		H/U		bruikbaar				u		p		u		p		2		p								1		p		p				p				p		p						p								1		p		p		p		p						p		1

		6230		Heischrale graslanden 		Toevoegen basische stoffen		Bekalking inzijggebied		B		H/U		bruikbaar				u		p		u		p		2														p				p				p		p						p								2		p		p		p		p						p		2										p		p		p																								1

		6410		Blauwgraslanden 		Plaggen		Plaggen		H		H/U		bruikbaar				u		p		m		p		1		m								1		p		p		p		p		p		p						p		p		p						1		p		p		p		p						p		2

		6410		Blauwgraslanden 		Maaien		Extra maaien		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		6410		Blauwgraslanden 		Herstel waterhuishouding		Vernatten - 1		B		H/U		bruikbaar				u		p				p		2		m								1		p		p		p		p				p						p		p		p				p		1		p		p		p		p						p		1										p		p		p				p		p		p		p		p										p		1

		6410		Blauwgraslanden 		Herstel waterhuishouding		Vernatten - 2		B		H/U		bruikbaar				u		p				p		2		m								1		p		p		p		p				p						p		p		p				p		1		p		p		p		p						p		1										p		p		p				p		p		p		p		p										p		1

		6410		Blauwgraslanden 		Herstel waterhuishouding		Vernatten - 3		B		H/U		bruikbaar				u		p				p		2		m								1		p		p		p		p				p						p		p		p				p		1		p		p		p		p						p		1										p		p		p				p		p		p		p		p										p		1

		6410		Blauwgraslanden 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken		H		H/U		bruikbaar						p				p		1												p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		2		p		p		p		p		p		p		p		1

		6410		Blauwgraslanden 		Opslag verwijderen		Kappen omgeving		B?		H/U		bruikbaar						p						2												p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1

		6410		Blauwgraslanden 		Herstel wind- en waterdynamiek		Inundatie - 1		V?		H/U		bruikbaar				u		p				p		2		m				m				1		p		p		p		p				p						p		p		p				p		1		p		p		p										2										p		p		p				p		p		p		p		p										p		1

		6410		Blauwgraslanden 		Herstel wind- en waterdynamiek		Inundatie - 2		V?		H/U		bruikbaar				u		p				p		2		m				m				1		p		p		p		p				p						p		p		p				p		1		p		p		p										2										p		p		p				p		p		p		p		p										p		1

		6410		Blauwgraslanden 		Ontgronden		Afgraven		B		U		bruikbaar				u		u		u		u		1		m		m		m				1		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		2		p		p		p		p		p		p		p		1																																								Als het doel is ook om overstroming of inundatie mogelijk te maken dan dit en OF monitoren.

		7120		Herstellende hoogvenen 		Branden		Branden		V		H/U		bruikbaar				u		d						3																																																																p		p						p		p		p																1

		7120		Herstellende hoogvenen 		Maaien		Maaien		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1																																opbouw organische laag bekijken

		7120		Herstellende hoogvenen 		Begrazen		Begrazen		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1																																opbouw organische laag bekijken

		7120		Herstellende hoogvenen 		Plaggen		Plaggen		V		H/U		bruikbaar				u		u						3																																																																p		p						p		p																		1

		7120		Herstellende hoogvenen 		Herstel waterhuishouding		aanleg dammen en compartimenten		B		H/U		bruikbaar						u						2		m								1																																																						p		p						p		p																		1

		7120		Herstellende hoogvenen 		Opslag verwijderen		Berken verwijderen - 1		B		H/U		bruikbaar						u						2		m								1

		7120		Herstellende hoogvenen 		Herstel waterhuishouding		Dempen, stuwen, verleggen watergangen		B		H/U		bruikbaar						u						2		m								1																																																						p		p						p		p																		1

		7120		Herstellende hoogvenen 		Opslag verwijderen		Kappen bos		V		H/U		bruikbaar						u						2		m								1																																																						p		p						p		p																		1

		7120		Herstellende hoogvenen 		Herstel waterhuishouding		Afdammen rond veencomplex		V/H		H/U		bruikbaar						u						2		m								1																																																						p		p						p		p																		1

		7120		Herstellende hoogvenen 		Herstel waterhuishouding		Aanleg bufferzones		H		H/U		bruikbaar						u						2		m								1																																																						p		p						p		p												p						1

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken inzijggebied		V		H/U		bruikbaar				u								2												p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		3		p		p		p		p		p		p		p		2										p		p		p				p		p		p		p		p										p		1

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Ontgronden		Natte landbouwgrond afgraven		V		U		bruikbaar				u						u		1		m								1		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1		p		p		p		p		p		p		p		2

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Plaggen		Plaggen		V		H/U		bruikbaar				u				u		p		1												p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1		p		p		p		p		p		p		p		2

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Plaggen		Nat bos kappen en plaggen		V		U		bruikbaar				u				u		u		1		m								2		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1		p		p		p		p		p		p		p		2

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Begrazen		Begrazen		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Opslag verwijderen		Nat bos kappen en plaggen		V		U		nvt																																																																																																										opslag verwijderen om verdamping tegen te gaan: dan ook abiotiek

		7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen 		Herstel waterhuishouding		hydrologische maatregelen		V		H/U		bruikbaar				u		u								m				p				1

		7210		Galigaanmoerassen		Plaggen		plaggen		H		H/U		bruikbaar				u						u		1		m				p				1		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1

		7210		Galigaanmoerassen		Maaien		Maaien - 1		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		7210		Galigaanmoerassen		Maaien		Maaien - 2		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		7210		Galigaanmoerassen		Herstel waterhuishouding		defosfateren inlaatwater		H		H/U		bruikbaar																																																																												p		p		p		p		p		p		p		p		p												1

		7210		Galigaanmoerassen		Herstel waterhuishouding		Bevloeien met schoon, basenrijk water		H		H/U		bruikbaar																																																																												p		p		p		p		p		p		p		p		p												1

		7210		Galigaanmoerassen		Strooisel verwijderen		open plekjes, strooiselverwijdering		H		H/U		bruikbaar						u						1												p		p		p		p																				2

		7220		Kalktufbronnen		Herstel waterhuishouding		Stoppen uitspoeling meststoffen		B?		H/U		bruikbaar																																																																												p		p		p		p		p		p		p		p		p										p		1

		7220		Kalktufbronnen		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		B		H/U		bruikbaar						u		u						m								1																																																						p		p		p		p		p		p		p		p		p										p		1

		7230		Kalkmoerassen 		Plaggen		Plaggen		H		H/U		bruikbaar				u		p						1		m										p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		2																										p		p		p		p		p		p		p		p		p										p		1

		7230		Kalkmoerassen 		Maaien		Extra maaien		H		H/U		eventueel		mn H: twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1																																gelaagdheid

		7230		Kalkmoerassen 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		H		H/U		bruikbaar																								p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1

		7230		Kalkmoerassen 		Herstel waterhuishouding		hydrologisch herstel		B		H/U		bruikbaar														m		?						1																																																						p		p		p				p		p		p		p		p										p		1

		9110		Veldbies-beukenbossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling*		Ingrijpen in de soortensamenstelling		H		H/U		nvt		lufo: als je verschil in beuk en eik ziet op lufo

		9110		Veldbies-beukenbossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Bestrijden Amerikaanse vogelkers		B		H/U		nvt

		9110		Veldbies-beukenbossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Bestrijden Hulst		H		H/U		nvt

		9110		Veldbies-beukenbossen 		 - 		nietsdoen		B		H/U		nvt		twijfel termijn <6 jr																																																																																																								Bij niets doen zeer periodiek gaan kijken naar effecten van Ndep en dan eventueel denken aan strooiselverwijdering, zie daarvoor hierbeneden.

		9120		Beuken-eikenbossen met hulst 		Strooisel verwijderen		Strooiselverwijdering		H		H/U		bruikbaar				u		p						1												p		p		p		p				p				p		p		p		p				p		1

		9120		Beuken-eikenbossen met hulst 		Begrazen		Begrazen		H		H/U		nvt		twijfel termijn <6 jr

		9120		Beuken-eikenbossen met hulst 		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhout- of middenbosbeheer		V		H/U		eventueel																																																																				p		p		p		1

		9120		Beuken-eikenbossen met hulst 		Ingrijpen in de soortensamenstelling*		Ingrijpen in de soortensamenstelling		B		H/U		bruikbaar																								p		p		p		p		p						p		p		p		p				p		1		p		p		p		p		p		p		p												p		p		p				p		p		p		p		p										p		1		voor basenpomp: abiotiek

		9120		Beuken-eikenbossen met hulst 		-		nietsdoen		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr																																																																		p		p		p		1																																Af en toe bladanalyse op NPK om bij nietsdoen effecten van Ndep te controleren.

		9190		Oude eikenbossen 		Strooisel verwijderen		Strooiselverwijdering		H		H/U		bruikbaar				u		p						1												p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1																																																								tbv mineralisatieprocessen

		9190		Oude eikenbossen 		Begrazen		Begrazen		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		9190		Oude eikenbossen 		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhout- of middenbosbeheer		V		H/U		nvt

		9190		Oude eikenbossen 		ingrijpen in de soortensamenstelling		Bestrijden invasieve soorten		B		H/U		nvt

		9190		Oude eikenbossen 		 - 		nietsdoen		B		H/U		nvt		twijfel termijn <6 jr

		1310A		Zilte pionierbegroeiingen. Zeekraal		Herstel wind- en waterdynamiek		Kwelderrand		B		U		nvt

		1310A		Zilte pionierbegroeiingen. Zeekraal		Herstel wind- en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		H		H/U		bruikbaar						p						2				p				p		1																														p		p		p		p		p		p				3																																								Humusvorm  in zijn ruimste zin=sedimentatieprofiel

		1310A		Zilte pionierbegroeiingen. Zeekraal		Herstel wind- en waterdynamiek		ontpolderen/wisselpolders		B/V		U		bruikbaar						p						2								p		1																														p		p		p		p		p		p				3																																								Humusvorm is hier indicator van  ontzilting en verdroging. Analyses en peilbuis alleen voor hogere delen die niet of nauwelijks overstroomd worden.

		1310B		Zilte pionierbegroeiingen, Zeevetmuur 		Herstel wind- en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		H		H/U		nvt																																																				p		p		p		p		p		p				3

		1310B		Zilte pionierbegroeiingen, Zeevetmuur 		Herstel wind- en waterdynamiek		Kwelderrand		B		U		nvt

		1310B		Zilte pionierbegroeiingen, Zeevetmuur 		Herstel wind- en waterdynamiek		ontpolderen/wisselpolders		B/V		U		bruikbaar						p						2								p		1																														p		p		p		p		p		p				3

		1330A		Schorren en zilte graslanden, buitendijks 		Begrazen		(extra) begrazen		B		H/U		nvt

		1330A		Schorren en zilte graslanden, buitendijks 		Herstel wind- en waterdynamiek		Kwelderrand		B		U		nvt

		1330A		Schorren en zilte graslanden, buitendijks 		Herstel wind- en waterdynamiek		dynamisch kustbeheer		H		H/U		bruikbaar						p						2		p		p		p		p		1																														p		p		p		p		p		p				3

		1330A		Schorren en zilte graslanden, buitendijks 		Herstel wind- en waterdynamiek		ontpolderen/wisselpolders		V		U		bruikbaar						p						2		p		p		p		p		1																														p		p		p		p		p		p				3

		1330A		Schorren en zilte graslanden, buitendijks 		Plaggen		afplaggen		H		H/U		bruikbaar				u		u				p		1		m		p		p		p		2		p		p		p		p																				3		p		p		p				p		p				3																																								Humusprofiel is  indicator voor de noodzaak van plaggen. Bodem analyse geeft mate van ontzilting en verzuring in de bovengrond aan.

		1330B		Schorren en zilte graslanden, binnendijks 		Begrazen		(extra) begrazen		B		H/U		nvt		twijfel termijn <6 jr																  

		1330B		Schorren en zilte graslanden, binnendijks 		Herstel waterhuishouding		Vergroten toevoer brak water		V		U		bruikbaar				u		p		u		p		2		m								1																														p		p		p				p		p				3										p		p		p								p		p		p										p		1		Bodem analyse geeft mate van ontzilting en verzuring in de bovengrond aan.

		1330B		Schorren en zilte graslanden, binnendijks 		Plaggen		afplaggen		H		H/U		bruikbaar				u		u		u		p		1		m								2		p		p		p		p																				1		p		p		p				p		p				2

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Maaien		maaien en afvoeren		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				d						2																																																								p		p		p		1																																Ook bij maaien en begrazen wil je wel iets weten ook daar kunnen gewasmonsters (met weinig kosten) helpen.

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Begrazen		begrazen		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				d																																																														p		p		p		1

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Branden		branden		H		H/U		bruikbaar						d				p		1												p		p		p		p				p		p		p		p		p								1		p		p		p		p		p		p				2																																								Oppervlakkige ontkalking . Er ontstaat ook recalcitrante OS.

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Opslag verwijderen		terugzetten struweel		B		H/U		nvt

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel dynamiek		B		H/U		eventueel						p						2		p								1		p		p																								1		p		p		p				p		p				2		p		p		p		3

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Herstel wind- en waterdynamiek		begrazing		B		H/U		bruikbaar						p						1																																																								p		p		p		1

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Chopperen		plaggen/chopperen		B		H/U		eventueel						u						1																																																								p		p		p		1																																Chopperen heeft waarschijnlijk ook effect op de nutrientenhuishouding. Voorstel om o.a. gewasanalyse te doen en zo in de gaten houden of N en of P concentratie niet oplopen.

		2130A		Grijze duinen, kalkrijk 		Plaggen		plaggen/chopperen		B		H/U		bruikbaar				u		u				d		1												p		p		p		p				p		p						p								1		d		d		d		d		d		d		d		2		p		p		p		3

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Chopperen		plaggen/chopperen		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				d						1																																																								p		p		p		1

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Opslag verwijderen		terugzetten struweel		B		H/U		nvt

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Maaien		maaien en afvoeren		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Begrazen		begrazen		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Branden		branden		H		H/U		bruikbaar						p				p		1												p		p		p		p				p		p		p		p		p								1		p		p		p		p		p		p				2

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel dynamiek		B		H/U		bruikbaar						p						2												p		p																										p		p		p				p		p				2

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Herstel wind- en waterdynamiek		begrazing		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		2130B		Grijze duinen, kalkarm 		Plaggen		plaggen/chopperen		B		H/U		bruikbaar				u		u		u		p		1												p		p		p		p				p		p						p								1		d		d		d		d		d		d		d		2		p		p		p		3

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Branden		branden		H		H/U		bruikbaar						d				p		1												p		p		p		p		p						p		p		p								1		p		p		p		p		p		p		p		2		p		p		p		3

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Herstel waterhuishouding		hydrologische maatregelen		B		H/U		bruikbaar				u		d		u		p		1		p								1		p		p		p						p		p														2		p		p		p				p		p				3										p		p		p								p		p		p										p		1		Kwaliteit kwelwater alleen is niet genoeg;  in hoeverre is kwelwater van invloed in de wortelzone.indien herstel kalkrijke kwel, dan abiotiek (chem samenstelling watermonster)

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Opslag verwijderen		terugzetten struweel		B		H/U		nvt

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Maaien		maaien en afvoeren		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Begrazen		begrazen		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel dynamiek		B		H/U		eventueel						p						2												p		p																								1

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Herstel wind- en waterdynamiek		begrazing		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Chopperen		plaggen/chopperen		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				u						1																																																								p		p		p		1

		2130C		Grijze duinen, heischraal 		Plaggen		plaggen/chopperen		B		H/U		bruikbaar				u		u		u		p		1												p		p		p		p		p										p								1		d		d		d		d		d		d		d		2		p		p		p		3

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Chopperen		plaggen/chopperen		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				d						1																																																								p		p		p		1

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Opslag verwijderen		kappen		V		H/U		nvt

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		 - 		Nietsdoen		B		U		nvt		twijfel termijn <6 jr

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Opslag verwijderen		kappen		V		U		nvt

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Maaien		maaien en afvoeren - 1		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						3																																																								p		p		p		1

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Maaien		maaien en afvoeren - 2		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						3																																																								p		p		p		1

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Begrazen		(Extra) begrazen		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						3																																																								p		p		p		1

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Herstel waterhuishouding		sloten dichten		V		H/U		bruikbaar				u		u		u		p		2		m								1		p		p				p												p								3		p		p		p		p		p		p		p		3

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Herstel waterhuishouding		hydr. Herstel omgeving		V		H/U		bruikbaar				u		u		u		p		2		m								1		p		p				p												p								3		p		p		p		p		p		p		p		3

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Ontgronden		maaiveld afgraven		V		U		bruikbaar				u		u		u		p		1		d								2		p		p		p		p		p						p		p		p								1		d		d		d		d		d		d		d		2										p		p		p				p		p		p		p		p		p		p		p				p		3

		2140A		Duinheiden met kraaihei, vochtig		Plaggen		plaggen/chopperen		V		H/U		bruikbaar				u		u		u		p		1		p										p		p		p		p		p								p		p								2		d		d		d		d		d		d		d		2

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		Chopperen		plaggen/chopperen		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				d						1																																																								p		p		p		1

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		Branden		branden		H		H/U		bruikbaar						d		u		p		1												p		p		p		p		p						p		p		p								1		d		d		d		d		d		d		d		2

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		Opslag verwijderen		opslag verwijderen		V		H/U		nvt

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		 - 		Nietsdoen		B		U		nvt		twijfel termijn <6 jr

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		Maaien		maaien en afvoeren		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						3																																																								p		p		p		1

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		Begrazen		(Extra) begrazen		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						3																																																								p		p		p		1

		2140B		Duinheiden met kraaihei, droog 		Plaggen		plaggen/chopperen		V		H/U		bruikbaar				u		u		u		p		1												p		p		p		p		p						p		p		p								1		d		d		d		d		d		d		d		2

		2180A		Duinbossen, droog 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Ingrijpen in de soortensamenstelling		V		H/U		nvt

		2180A		Duinbossen, droog 		Opslag verwijderen*		selectief kappen		B		H/U		nvt

		2180A		Duinbossen, droog 		Opslag verwijderen*		Kap naaldbos		B		U		nvt

		2180A		Duinbossen, droog 		Herstel wind- en waterdynamiek		Dynamisch kustbeheer		V		U		bruikbaar						p						2												p		p																								3		p		p		p										2																																								Je zou kunnen kijken naar een paar bodemparameters, je wilt hier behalve grondwater wellicht ook iets weten over pH en Ca, omdat deze maatregel effecten heeft op de oppervlakkige verzuring. 

		2180A		Duinbossen, droog 		Begrazen		Begrazing		V		H/U		eventueel						p						2																																																								p		p		p		1																																Vooral op soorten gericht, maar wellicht ook een beetje op afvoeren, dan zou je gewasbepaling kunnen doen om te kijken of de gehalten naar beneden gaan, eventueel dan ook N/P.

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Opslag verwijderen*		Naaldbos kappen		H		U		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr				d						2												p		p		p		p				p				p		p		p		p						1						p						p				3

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Herstel waterhuishouding		Herstel basenrijk water		V		H/U		bruikbaar										p		2		m								1																														p		p		p		p		p		p				1										p		p		p								p		p		p										p		2

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Herstel waterhuishouding		Vernatten		V		H/U		bruikbaar														m								1																																																						p		p																										2

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Hakhoutbeheer en dunnen		Dunnen of lokaal kappen		V		H/U		nvt		twijfel termijn <6 jr

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Ingrijpen in de soortensamenstelling		H		H/U		nvt

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Herstel waterhuishouding		Drainage stoppen		H		U		bruikbaar				u		p						2		m								1																																																						p		p		p				p		p		p		p		p										p		2

		2180B		Duinbossen, vochtig 		Herstel wind- en waterdynamiek		Dynamisch kustbeheer		H		U		bruikbaar						p						3		m								1				p

		2180C		Duinbossen, binnenduinrand 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken		B		H/U		bruikbaar										p		1												p		p		p		p								p		p				p				p		2		p		p		p						p				1

		2180C		Duinbossen, binnenduinrand 		Toevoegen basische stoffen		Schelpenpaden		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr								p		1												p		p		p		p								p		p				p				p		2		p		p		p						p				1

		2180C		Duinbossen, binnenduinrand 		Herstel waterhuishouding		hydrologische maatregelen		V		H/U		bruikbaar										p		2		m								1																														p		p		p		p		p		p				1										p		p		p				p		p		p		p		p										p		2

		2180C		Duinbossen, binnenduinrand 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Ingrijpen in de soortensamenstelling		H		H/U		nvt

		2180C		Duinbossen, binnenduinrand 		Hakhoutbeheer en dunnen		Dunnen		V		H/U		nvt

		2180C		Duinbossen, binnenduinrand 		Herstel wind- en waterdynamiek		relief herstellen		H		U		bruikbaar				u		p						1

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Baggeren		Baggeren		V		H/U		bruikbaar																								d				d		d								d		d										2																										p		p		p		p		p		p		p		p		p										p		1

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		?		Vogels beheersen		H		H		bruikbaar		vogels tellen is effectiefst																																																																										p		p		p		p		p		p		p		p		p										p		3

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Opslag verwijderen		Verwijderen bos en struweel of omvormen naaldbos		H		H/U		eventueel														m								1																																																						p		p																								p		1

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Verwijderen bos en struweel of omvormen naaldbos		H		H/U		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr												m		p		p				1																																																						p		p		p		p		p		p		p		p		p										p		2

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Herstel waterhuishouding		Saneren drainerende terreinen		H		H/U		bruikbaar														m		p		p				1																																																						p		p		p		p		p		p		p		p		p										p		1

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Herstel waterhuishouding		Peilverhoging binnenduinrand		H		H/U		bruikbaar														m		p		p				1																																																						p		p		p		p		p		p		p		p		p										p		1

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Herstel waterhuishouding		inlaat brak water		H		H/U		bruikbaar														m		p		p				1																																																						p		p		p		p		p		p		p		p		p										p		1

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Begrazen		(Extra) begrazen en maaien oever		V		H		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Maaien		(Extra) begrazen en maaien oever		V		H		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel verstuiving		H		H/U		bruikbaar						p						2		p								2

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Herstel wind- en waterdynamiek		Dynamisch kustbeheer		B		U		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr op veg				p						2		p								2

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Plaggen		Plaggen oever		V		H		bruikbaar						p						1		m								3		p		p		p		p				p										p						2

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Ontgronden		Afgraven oude infiltratieplassen		B		U		bruikbaar						u						1		m								1																																																						p		p		p		p		p		p		p		p		p										p		1

		2190A		Vochtige duinvalleien, open water 		Plaggen		Plaggen duinvallei		V		H/U		bruikbaar				u		u		u		u		1		m								1		u		u		u										u		u		u								1																										p		p		p		p		p		p		p		p		p										p		3

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Herstel waterhuishouding		Plaggen duinvallei		V		H/U		bruikbaar				u		d		u		p		1		m		p		p				1		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		p		p		p		p								2

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Maaien		(extra) maaien en afvoeren		B		H/U		bruikbaar																																																																				p		p		p		1

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Begrazen		(extra) begrazen		B		H/U		bruikbaar																																																																				p		p		p		1

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Opslag verwijderen		Verwijderen bos en struweel of omvormen naaldbos		H		H/U		nvt

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Verwijderen bos en struweel of omvormen naaldbos		H		H/U		nvt		twijfel

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Herstel waterhuishouding		Saneren drainerende terreinen		H		H/U		bruikbaar								u				2		m		p		p				1

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Herstel waterhuishouding		Peilverhoging binnenduinrand		H		H/U		bruikbaar								u				2		m		p		p				1

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel verstuiving		H		H/U		bruikbaar						p						2

		2190B		Vochtige duinvalleien, kalkrijk 		Plaggen		Plaggen		B		H/U		bruikbaar				u		u		u		p		1		m								1		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		p		p		p		p								2

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Chopperen		chopperen		V		H/U		bruikbaar						d						2																																																								p		p		p		1

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Opslag verwijderen		Verwijderen bos en struweel of omvormen naaldbos		H		H/U		nvt

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Verwijderen bos en struweel of omvormen naaldbos		H		H/U		nvt		twijfel

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Herstel waterhuishouding		Saneren drainerende terreinen		H		H/U		bruikbaar								u				2		m		p		p				1																																																						p		p		p				p		p		p		p		p										p		1

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Herstel waterhuishouding		Peilverhoging binnenduinrand		H		H/U		bruikbaar								u				2		m		p		p				1																																																						p		p		p				p		p		p		p		p										p		1

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Maaien		(extra) maaien en afvoeren		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Begrazen		(extra) begrazen		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						3																																																								p		p		p		1

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel verstuiving		H		H/U		bruikbaar						p						2

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Herstel waterhuishouding		Plaggen duinvallei		V		H/U		bruikbaar				u		u		u		p		1		m		p		p				1		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		3		p		p		p		p								3										p		p		p		p		p		p		p		p		p												1

		2190C		Vochtige duinvalleien, ontkalkt 		Plaggen		Plaggen		B		H/U		bruikbaar				u		u		u		p		1												p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p				p		1		p		p		p		p								2

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Branden		Branden of maaien		V		H/U		bruikbaar						d						1												p		p		p		p		p		p				p		p		p								1		p		p		p		p								2

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Opslag verwijderen		Bos kappen en plaggen		V		U		bruikbaar				u		d						2												p		p		p		p		p		p				p		p		p		p						1

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		B		H/U		bruikbaar										p		2		m								1		p		p		p		p																				2																										p		p		p				p		p		p		p		p										p		1

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Begrazen		begrazen		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Maaien		Branden of maaien		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken		B		H/U		bruikbaar						p				p		1												p		p		p		p												p								2		p		p		p		p		p		p				1

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Ontgronden		Afgraven		V		U		bruikbaar				u				u				1												p		p		p		p		p		p				p		p		p		p						1

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Plaggen		Plaggen - 1		B		H/U		bruikbaar				u		u		u		u		1		m								2		p		p		p		p		p		p				p		p		p								1

		4010A		Vochtige heiden, hogere zandgronden 		Plaggen		Bos kappen en plaggen		V		U		bruikbaar				u		u		u				1		m								2		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p						1

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		V		H/U		nvt

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		Herstel waterhuishouding		Hydrologische herstel		V		H/U		bruikbaar								u				2		m								1		p		p		p		p								p		p		p		p						2																										p		p		p				p		p		p		p		p										p		1

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		 - 		Nietsdoen		B		U		nvt		twijfel termijn <6 jr

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		Maaien		Maaien		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		Maaien		Maaien		H		U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		Plaggen		Plaggen		H		H/U		bruikbaar				u				u				1		m										p		p		p		p		p		p				p		p		p		p						1

		4010B		Vochtige heiden, laagveengebied 		Plaggen		Plaggen/afgraven		H		U		bruikbaar				u				u				1		m								2		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p

		6430C		Ruigten en zomen, droge bosranden 		Maaien		Maaien en afvoeren		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		6430C		Ruigten en zomen, droge bosranden 		Begrazen		Seizoensbegrazing		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		6430C		Ruigten en zomen, droge bosranden 		Begrazen		Drukbegrazing		V		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		6430C		Ruigten en zomen, droge bosranden 		Hakhoutbeheer en dunnen*		Uitkappen bomen		V		H/U		nvt

		6430C		Ruigten en zomen, droge bosranden 		Herstel wind- en waterdynamiek		Herstel dynamiek		H		U		nvt

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Maaien		Extra hooien of nabeweiden		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Herstel wind- en waterdynamiek		Cyclisch beheer uiterwaard		H		H/U		bruikbaar														m		p		p				1		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		2

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Herstel wind- en waterdynamiek		Aanleg nevengeul		H		H/U		bruikbaar				u				d				1		m						p		1		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		2

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Uitmijnen		Bemesten + maaien		H		U		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr																						p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1																		p		p		p		1

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Uitmijnen		Inzaaien klaver + maaien		H		U		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr																						p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1																		p		p		p		1

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Herstel waterhuishouding		Herstel waterhuishouding		H		H/U		bruikbaar				u				d				2		m								1		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		3

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Ontgronden		Ontgronden		V		U		bruikbaar				u				d				1		m								2		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1

		6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 		Plaggen		Kleinschalig plaggen		H		H/U		bruikbaar				u						  		1												p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Maaien		Extra maaien		B		H		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Toevoegen basische stoffen*		Bemesten (slib)		H		H		bruikbaar		niet in gebiedsanalyses																						p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		2		p		p		p		p		p		p				1

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Herstel wind- en waterdynamiek		Inundatie		V		H		bruikbaar								d				2		m		p		p		p		1		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		2		p		p		p		p		p		p				1

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Uitmijnen		Bemesten + maaien		H		U		eventueel		twijfel termijn <6 jr																						p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1																		p		p		p		1

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Uitmijnen		Inzaaien klaver + maaien		H		U		eventueel		twijfel termijn <6 jr																						p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1																		p		p		p		1

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Herstel waterhuishouding		drainage		V		H		bruikbaar				u				d				2		m								1		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		2																																																								Door drainage kan er van alles gaan gebeuren, waaronder oxidatie organisch materiaal, dus meer dan alleen peilbuis.

		6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart 		Plaggen		Kleinschalig plaggen		H		H		bruikbaar				u						u		1												p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1

		7110A		Actieve hoogvenen, hoogveenlandschap 		Opslag verwijderen		Kappen bos		V		H/U		bruikbaar						d						2		m								1																																																						p		p						p		p																		1

		7110A		Actieve hoogvenen, hoogveenlandschap 		Herstel waterhuishouding		Dempen, stuwen, verleggen watergangen		V		H/U		bruikbaar						p						2		m								1																																																						p		p																										1

		7110A		Actieve hoogvenen, hoogveenlandschap 		Herstel waterhuishouding		Afdammen rond veencomplex		V/H		H/U		bruikbaar						p						2		m								1																																																						p		p																										1

		7110A		Actieve hoogvenen, hoogveenlandschap 		Herstel waterhuishouding		Aanleg bufferzones		H		H/U		bruikbaar						p						2		m								1																																																						p		p						p		p												p						1

		7110A		Actieve hoogvenen, hoogveenlandschap 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		bruikbaar														m								1																																																																																				Hoewel niet direct nodig is het aan te raden altijd peilbuizen te plaatsen.

		7110B		Actieve hoogvenen, heideveentjes 		Opslag verwijderen		Berken verwijderen		B		H/U		bruikbaar						d						2																																																																p		p						p		p																		1

		7110B		Actieve hoogvenen, heideveentjes 		Opslag verwijderen		Kappen bos		V		H/U		bruikbaar						d						2		m								1																																																						p		p						p		p																		1

		7110B		Actieve hoogvenen, heideveentjes 		Herstel waterhuishouding		Dempen, stuwen, verleggen watergangen		B		H/U		bruikbaar														m								1																																																						p		p																										1

		7110B		Actieve hoogvenen, heideveentjes 		Herstel waterhuishouding		Afdammen rond veencomplex		V/H		H/U		bruikbaar						u						2		m								1																																																						p		p																										1

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Maaien		Extra maaien		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1																																opbouw organische laag bekijken

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Herstel waterhuishouding		Waterkwaliteit verbeteren		B		H/U		bruikbaar																																																																												p		p		p				p		p		p		p		p										p		1

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		nvt

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Toevoegen basische stoffen		Afplaggen + basenrijk grondwater		H/B?		H/U		bruikbaar														m								1																																																						p		p						p		p				p		p										p		1

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Toevoegen basische stoffen		Bekalken		H		H/U		bruikbaar																																																																												p		p						p		p				p		p										p		1

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Herstel wind- en waterdynamiek		Peilbeheer		H		H/U		bruikbaar														m								1

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Herstel waterhuishouding		Verbeteren waterkwaliteit		B		H/U		1														m								1																																																						p		p		p				p		p		p		p		p										p		1

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Herstel waterhuishouding		Realiseren waterstanden en vergroten kwel		B		H/U		1														m								1																																																						p		p		p				p		p		p		p		p										p		1

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Herstel waterhuishouding		Stoppen bemesting intrekgebied		H		H/U		bruikbaar																																																																												p		p		p				p		p		p		p		p										p		1

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Graven petgaten		Graven petgaten		H		U		bruikbaar																																																																												p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p						1		Is de waterkwaliteit na het maken van petgaten wel voldoende? Dat zou toch moeten worden gemonitord? De waterkwaliteit is essentieel!

		7140A		Overgangs- en trilvenen, trilvenen 		Plaggen		Afplaggen + basenrijk grondwater		H/B?		H/U		bruikbaar														m								1																																																						p		p						p		p				p		p										p		1

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Maaien		Herfst- en wintermaaien		B		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1																																opbouw organische laag bekijken

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Maaien		Zomermaaien		B/H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1																																opbouw organische laag bekijken

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		B		H/U		nvt

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Ingrijpen in de soortensamenstelling*		Veenmos trekken		H		H/U		nvt

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Herstel wind- en waterdynamiek		Peilbeheer		H		H/U		bruikbaar														m								1

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Herstel waterhuishouding		defosfateren inlaatwater		B		H/U		bruikbaar																																																																												p		p								p																		1

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Herstel wind- en waterdynamiek		afdempen peilfluctuaties		H		H/U		bruikbaar														m								1

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Herstel waterhuishouding		Stoppen bemesting intrekgebied		H		H/U		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr																																																																										p		p		p				p		p		p		p		p										p		1

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Graven petgaten		Graven petgaten		H		U		bruikbaar																																																																												p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p						1		waterkwaliteit is essentieel!

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Herstel waterhuishouding		Nieuwe sloten aanleggen, perceelverkleining		H		H/U		nvt

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Herstel waterhuishouding		Helofytenfilter maken		H		H/U		bruikbaar																																																																				p		p		p		1		p		p		p		p		p		p																		1		Analyse van het helofytenfilter

		7140B		Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 		Plaggen		Plaggen		V		H/U		bruikbaar																																																																												p		p		p				p		p		p		p		p										p		1

		9160A		Eiken-haagbeukenbossen, hogere zandgronden 		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		B		H/U		bruikbaar						p		p		p		1		m								1				p																								3		p		p		p		p		p		p		p		2

		9160A		Eiken-haagbeukenbossen, hogere zandgronden 		Hakhoutbeheer en dunnen		Herinvoer hakhout- middenbosbeheer		B		H/U		nvt

		9160A		Eiken-haagbeukenbossen, hogere zandgronden 		Ingrijpen in de soortensamenstelling*		Ingrijpen in de soortensamenstelling		B		H/U		nvt

		9160B		Eiken-haagbeukenbossen, heuvelland 		Hakhoutbeheer en dunnen		Herinvoer hakhout- middenbosbeheer		V		H/U		nvt

		9160B		Eiken-haagbeukenbossen, heuvelland 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Ingrijpen in de soortensamenstelling		B		H/U		nvt

		9160B		Eiken-haagbeukenbossen, heuvelland 		Hakhoutbeheer en dunnen		Omvormen bos		H		H/U		nvt

		91D0		Hoogveenbossen 		Hakhoutbeheer en dunnen		Dunnen		H		H/U		bruikbaar				u		d						1												p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		2																																																								tbv mineralisatieprocessen

		91D0		Hoogveenbossen 		Herstel waterhuishouding		hydrologisch herstel		H		H/U		bruikbaar						p						3		m								1																																																						p		p		p		p		p		p		p		p		p										p		1		Wateranalyses voor de kwaliteit van het omgevingswater, of isoleren daarvan of de kwaliteit moet goed zijn.

		91D0		Hoogveenbossen 		 - 		nietsdoen		B		U		nvt

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Strooisel verwijderen		Strooiselverwijdering		H		H/U		bruikbaar				u		p						1												p		p		p		p		p		p				p		p		p		p		p		p		1																																																								tbv mineralisatieprocessen

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhoutbeheer		H		H/U		nvt		mossen en korstmossen

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Herstel waterhuishouding		Herstel waterregime		B		H/U		bruikbaar														m								1		p		p		p		p		p		p				p		p				p						1																										p		p		p		p		p		p		p		p		p										p		2		Wateranalyses voor de kwaliteit van het omgevingswater, of isoleren daarvan of de kwaliteit moet goed zijn.

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Herstel wind- en waterdynamiek		Inundaties		V		H/U		bruikbaar														m				m				1		p		p		p		p		p		p				p		p				p						1																										p		p		p		p		p		p		p		p		p										p		2

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Herstel waterhuishouding		Herstel grondwaterkwaliteit		V?		H/U		bruikbaar														m								1		p		p		p		p		p		p				p		p				p						1

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling*		Ingrijpen in de soortensamenstelling		B		H/U		nvt

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling*		Populier omvormen		V		H/U		nvt

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		stimuleren struiklaag		B		H/U		nvt

		91E0B		Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen 		 - 		Nietsdoen		B		U		nvt		twijfel termijn <6 jr

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Herstel waterhuishouding		Herstel grondwaterkwaliteit		V?		H/U		bruikbaar						p								m								1		p		p		p		p		p		p				p		p				p						1																										p		p		p		p		p		p		p		p		p										p		2		Wateranalyses voor de kwaliteit van het omgevingswater, of isoleren daarvan of de kwaliteit moet goed zijn.

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Strooisel verwijderen		Strooisel verwijderen		H		H/U		bruikbaar				u		p						1												p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhoutbeheer		H		H/U		nvt		mossen en korstmossen

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Herstel waterhuishouding		Herstel grondwaterregime		B		H/U		bruikbaar														m								1		p		p		p		p		p		p				p		p				p						1																										p		p		p		p		p		p		p		p		p										p		2		Wateranalyses voor de kwaliteit van het omgevingswater, of isoleren daarvan of de kwaliteit moet goed zijn.

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Herstel wind- en waterdynamiek		Inundaties		V		H/U		bruikbaar														m				m				1		p		p		p		p																				1

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Ingrijpen in de soortensamenstelling		B?		H/U		nvt

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		stimuleren struiklaag		B		H/U		nvt

		91E0C		Vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 		 - 		Nietsdoen		B		U		nvt		twijfel termijn <6 jr

		91F0		Droge hardhoutooibossen 		Herstel wind- en waterdynamiek		Aanpassing hydrodynamiek		V		H/U		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr				p				p		2		m								1		p		p		p		p								p		p										1

		91F0		Droge hardhoutooibossen 		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhoutbeheer		B		H/U		nvt

		91F0		Droge hardhoutooibossen 		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Ingrijpen in de soortensamenstelling		V		H/U		nvt

		LG 01		Permanente bron & langzaam stromende bovenloop		Herstel waterhuishouding		Aanplanten struiken en bomen		H		H/U		bruikbaar																																																																												p		p		p		p		p		p																		1

		LG 01		Permanente bron & langzaam stromende bovenloop		Herstel waterhuishouding		Herstel afvoerregime door retentie e.d.		H		H/U		bruikbaar														m								1																																																						p		p		p		p		p		p																		1

		LG 01		Permanente bron & langzaam stromende bovenloop		Herstel waterhuishouding		Herstel meandering		H		H/U		bruikbaar														m								2																																																																																				Stroomsnelheid meten en variatie in waterdiepte monitoren.

		LG 01		Permanente bron & langzaam stromende bovenloop		Herstel waterhuishouding		Stoppen bemesting en instroom eutrofiërende stoffen		H		H/U		bruikbaar																																																																												p		p		p		p		p		p																		1

		LG 02		Geïsoleerde meander en petgat		Baggeren		Verwijdering van slib		H		H/U		bruikbaar																								d				d		d		d						d		d										2																										p		p		p		p		p		p																		1

		LG 02		Geïsoleerde meander en petgat		Herstel waterhuishouding		Herstel van de hydrologie		H		H/U		bruikbaar														m								1																																																						p		p		p		p		p		p																		1

		LG 02		Geïsoleerde meander en petgat		Herstel waterhuishouding		Herstel limitatie door fosfaat		H		H/U		bruikbaar																																																																												p		p		p		p		p		p																		1

		LG 02		Geïsoleerde meander en petgat		Herstel waterhuishouding		Isolatie		H		H/U		bruikbaar														m								1																																																						p		p		p		p		p		p																		1

		LG 02		Geïsoleerde meander en petgat		Herstel waterhuishouding		IJzersuppletie en phoslock		H		H/U		bruikbaar																																																																												p		p		p		p		p		p																		1

		LG 02		Geïsoleerde meander en petgat		Herstel voedselketen		Actief biologisch beheer		H		H/U		bruikbaar																																																																												p		p		p		p		p		p																		2

		LG 03		Zwakgebufferde sloot		Herstel waterhuishouding		Grondwater in omgeving verhogen		H		H/U		bruikbaar														m								1																																																						p		p		p		p		p		p																		1

		LG 03		Zwakgebufferde sloot		Herstel waterhuishouding		Bemesting stoppen; puntbronnen afkoppelen		H		H/U		bruikbaar																																																																												p		p		p		p		p		p																		1

		LG 03		Zwakgebufferde sloot		Baggeren		Baggeren /schonen		H		H/U		bruikbaar																								d				d		d		d						d		d																																				p		p		p		p		p		p																		1

		LG 04		Zuur ven		Vrijzetten venoevers		Vrijzetten venoevers		H		H/U		bruikbaar														m								2																																																						p		p		p		p		p		p																		2

		LG 05		Grote-zeggenmoeras		Maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1																																veenprofiel om te kijken of er nieuwe veenvorming is

		LG 05		Grote-zeggenmoeras		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		bruikbaar														m								1																																																						p		p		p				p		p		p		p		p										p		1

		LG 05		Grote-zeggenmoeras		Opslag verwijderen		Opslag verwijderen		H		H/U		bruikbaar																																																																												p		p																										1

		LG 06		Dotterbloemgrasland van beekdalen		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		bruikbaar						d						2		m								1		p		p		p		p

		LG 06		Dotterbloemgrasland van beekdalen		Maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		LG 06		Dotterbloemgrasland van beekdalen		Plaggen		Plaggen		H		H/U		bruikbaar				u						u		1		m								1		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1

		LG 06		Dotterbloemgrasland van beekdalen		Herstel waterhuishouding		Stoppen vermesting		H		H/U		bruikbaar																								p		p		p		p		p		p		p														2																										p		p		p		p		p		p																		1

		LG 07		Dotterbloemgrasland van veen en klei		Plaggen		Plaggen		H		H/U		bruikbaar				u						u		1		m								1		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1		p		p		p		p		p		p		p		2

		LG 07		Dotterbloemgrasland van veen en klei		Maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr																																																																		p		p		p		1

		LG 07		Dotterbloemgrasland van veen en klei		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		bruikbaar														m								1

		LG 07		Dotterbloemgrasland van veen en klei		Herstel waterhuishouding		Stoppen vermesting		H		H/U		bruikbaar																								p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1

		LG 08		Nat, matig voedselrijk grasland		maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		LG 08		Nat, matig voedselrijk grasland		Begrazen		(Extra) begrazen		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		LG 08		Nat, matig voedselrijk grasland		Herstel waterhuishouding		Toestroom van rivier- of beekwater verbeteren		H		H/U		bruikbaar																								p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1		p		p		p		p		p		p		p		2										p		p		p		p		p		p																		1

		LG 08		Nat, matig voedselrijk grasland		Herstel waterhuishouding		Inundatie		H		H/U		bruikbaar																		m				1		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1		p		p		p		p		p		p		p		2										p		p		p				p		p		p		p		p										p		1

		LG 08		Nat, matig voedselrijk grasland		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		bruikbaar														m								1

		LG 09		Droog struisgrasland		Chopperen		Plaggen/ chopperen		H		H/U		bruikbaar						d						1																																																								p		p		p		1

		LG 09		Droog struisgrasland		branden		Branden		H		H/U		bruikbaar						d																		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1		p		p		p		p		p		p		p		2

		LG 09		Droog struisgrasland		Maaien		(Extra) maaien		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		LG 09		Droog struisgrasland		Begrazen		(Extra) begrazen		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		LG 09		Droog struisgrasland		Plaggen		Plaggen/ chopperen		H		H/U		bruikbaar				u		p				u		1												p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1

		LG 09		Droog struisgrasland		Toevoegen basische stoffen		Bekalken		H		H/U		bruikbaar																								p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		2		p		p		p		p		p		p		p		1		p		p		p

		LG 10		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied		Begrazen		Begrazen 		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		LG 10		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied		Maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		LG 10		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied		?		Reguliere bemesting verminderen		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr, productiviteit (biomassa) meten																						p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1

		LG 10		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied		Plaggen		Plaggen		H		H/U		bruikbaar				u				u				1						m				3		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1

		LG 10		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		bruikbaar																		m				1

		LG 10		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied		Herstel waterhuishouding		Stoppen vermesting		H		H/U		bruikbaar																		m				2		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1

		LG 11		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en Zeekleigebied		Begrazen		Begrazen 		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				d						2												p		p		p		p																				2																		p		p		p		1

		LG 11		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en Zeekleigebied		Maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		LG 11		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en Zeekleigebied		?		Reguliere bemesting verminderen		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr, productiviteit (biomassa) meten																						p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1

		LG 11		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en Zeekleigebied		Plaggen		Plaggen		H		H/U		bruikbaar				u				u				1						m				3		p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1

		LG 11		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en Zeekleigebied		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		bruikbaar																		m				1

		LG 11		Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en Zeekleigebied		Herstel waterhuishouding		Stoppen vermesting		H		H/U		bruikbaar																								p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1																										p		p		p		p		p		p		p		p												p		1

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		Herstel wind- en waterdynamiek		Dynamisch kustbeheer		H		H/U		bruikbaar		twijfel termijn <6 jr				p				p		1												p		p		p		p		p						p		p				p						2		p		p		p		p		p		p				3

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		Maaien		(Extra) maaien 		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		Begrazen		Seizoens-begrazing 		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		Begrazen		Druk-begrazing 		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		Herstel waterhuishouding		Hydrologisch herstel		H		H/U		bruikbaar						p						2		m				m				1																																																																																				is gebaat bij vochtige basenrijke omstandigheden, ook het humusprofiel kan hierbij een rol spelen

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		Opslag verwijderen		Selectief kappen/rooien		H		H/U		nvt

		LG 12		Zoom, mantel en droog struweel van de duinen		-		Nietsdoen 		H		H/U		nvt		twijfel termijn <6 jr

		LG 13		Bos van arme zandgronden		Strooisel verwijderen		Strooiselverwijdering & plaggen		H		H/U		bruikbaar				u		p						1												p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1		u														2

		LG 13		Bos van arme zandgronden		Begrazen		Begrazen		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		LG 13		Bos van arme zandgronden		Plaggen		Strooiselverwijdering & plaggen		H		H/U		bruikbaar				u						u		1												p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1

		LG 13		Bos van arme zandgronden		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhout- of middenbosbeheer		H		H/U		nvt

		LG 13		Bos van arme zandgronden		ingrijpen in de soortensamenstelling		Bestrijden Amerikaanse vogelkers		H		H/U		nvt

		LG 14		Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden		Begrazen		Begrazen		H		H/U		eventueel		twijfel termijn <6 jr				p						2																																																								p		p		p		1

		LG 14		Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden		Strooisel verwijderen		Strooiselverwijdering		H		H/U		bruikbaar				u		p						1												p		p		p		p		p		p				p		p		p		p				p		1

		LG 14		Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden		Hakhoutbeheer en dunnen		Hakhout- en middenbos-beheer		H		H/U		nvt

		LG 14		Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden		Ingrijpen in de soortensamenstelling		Ingrijpen in de  soortensamenstelling		H		H/U		nvt

		LG01		Permanente bron & langzaam stromende bovenloop		Baggeren		(Extra) schonen		H		H/U		bruikbaar																								d		p		p		p		p		p				p		p										2		p		p		p		p		p		p		p		2										p		p		p		p		p		p																		1



























4. vegetatie_soorten

		HT		Naam		Complexiteit		Omvang steekproef		Frequentie		Vegetatie		Kartering		PQ		Soorten		Indicatorenreeks Kiwa/SBB		SynBioSys # opnamen		Typische soorten		  Vaatplanten		  Mossen		  Korstmossen		  Paddenstoelen		  Kranswieren

		H1310A		Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)		1		1		3		bruikbaar				bruikbaar		nvt				2530				3

		H1310B		Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)		1		1		3		bruikbaar				bruikbaar		eventueel				596				9

		H1320		Slijkgrasvelden		1		1		2		2				eventueel		nvt				79				1

		H1330A		Schorren en zilte graslanden (buitendijks)		1		1		2		1/2		bruikbaar		eventueel		eventueel				7896				24

		H1330B		Schorren en zilte graslanden (binnendijks)		1		1		2		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		eventueel				5389				24

		H2110		Embryonale duinen		1		1		2		eventueel		bruikbaar				nvt				490

		H2120		Witte duinen		1		1		2		nvt						eventueel		x		692				5						6

		H2130A		Grijze duinen (kalkrijk)		2		1		3		bruikbaar				bruikbaar		eventueel		x		11872				24

		H2130B		Grijze duinen (kalkarm)		2		1		3		bruikbaar				bruikbaar		eventueel		x		5324				9		1		5

		H2130C		Grijze duinen (heischraal)		2		1		3		bruikbaar				bruikbaar		eventueel		x		1566				9

		H2140A		Duinheiden met kraaihei (vochtig)		3		1		2		bruikbaar				bruikbaar		eventueel/nvt		x		184				1

		H2140B		Duinheiden met kraaihei (droog)		2		1		2		bruikbaar/eventueel				eventueel		nvt				642				1

		H2150		Duinheiden met struikhei		2		1		2		bruikbaar				bruikbaar		nvt				?								3

		H2160		Duindoornstruwelen		1		1		1		nvt						nvt				3471				1

		H2170		Kruipwilgstruwelen		3		1		2		bruikbaar				bruikbaar		nvt				209				2

		H2180A		Duinbossen (droog)		1		1		1		nvt						bruikbaar				473

		H2180B		Duinbossen (vochtig)		1		1		1		eventueel				eventueel		bruikbaar/nvt				1210				1

		H2180C		Duinbossen (binnenduinrand)		1		1		1		nvt						bruikbaar/nvt				1513				1

		H2190A		Vochtige duinvalleien (open water)		3		2		3		bruikbaar/eventueel				bruikbaar		eventueel/nvt		x		2659				5

		H2190B		Vochtige duinvalleien (kalkrijk)		3		3		3		bruikbaar/eventueel		bruikbaar		eventueel		nvt		x		4548				8

		H2190C		Vochtige duinvalleien (ontkalkt)		3		3		3		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		nvt		x		1070				5

		H2310		Stuifzandheiden met struikhei		1		1		2		2/bruikbaar				eventueel		nvt		x		1441				5		5		3

		H2320		Binnenlandse kraaiheibegroeiingen		1		1		2		bruikbaar				bruikbaar		nvt				468						1		3

		H2330		Zandverstuivingen		2		1		2		bruikbaar				bruikbaar		eventueel				951				3				9

		H3110		Zeer zwakgebufferde vennen		3		2		3		nvt						bruikbaar				209				4

		H3130		Zwakgebufferde vennen		3		2		3		nvt						bruikbaar				223				13

		H3140A		Kranswierwateren		2		2		2		bruikbaar				bruikbaar		nvt				2564												13

		H3150A		Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden		2		2		2		nvt						bruikbaar				6950				5

		H3160		Zure vennen		3		2		2		nvt						bruikbaar				172				3		2

		H4010A		Vochtige heiden (hogere zandgronden)		2		3		2		1		bruikbaar		eventueel		2		x		3037				3		4

		H4010B		Vochtige heiden (laagveengebied)		3		3		2		1		bruikbaar		eventueel		2		x		447				1

		H4030		Droge heiden		1		2		2		bruikbaar				bruikbaar		bruikbaar				2741				5		3		3

		H5130		Jeneverbesstruwelen		1		3		1		nvt						bruikbaar				243										1

		H6110		Pionierbegroeiingen op rotsbodem		2		3		3		2		eventueel		eventueel		1				65				7

		H6120		Stroomdalgraslanden		3		1		3		bruikbaar				bruikbaar		eventueel		x		1700				15

		H6130		Zinkweiden		3		3		3		bruikbaar/eventueel				bruikbaar		bruikbaar				6				3

		H6210		Kalkgraslanden		3		3		3		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		x		915				20

		H6230		Heischrale graslanden		3		3		3		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		eventueel		x		1154				10

		H6410		Blauwgraslanden		3		3		3		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		eventueel		x		1814				10

		H6430C		Ruigten en zomen (droge bosranden)		2		1		2		bruikbaar				bruikbaar		bruikbaar				260				8

		H6510A		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)		3		1		2		bruikbaar				bruikbaar		bruikbaar		x		1523				11

		H6510B		Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossen		2		1		2		bruikbaar				bruikbaar		eventueel		x		236				5

		H7110A		Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)		3		3		1		bruikbaar				bruikbaar		eventueel		x		123				6		6

		H7110B		Actieve hoogvenen (heideveentjes)		3		3		2		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		eventueel		x		660				6		6

		H7120		Herstellende hoogvenen		3		3		2		bruikbaar				bruikbaar		eventueel/bruikbaar		x		1305				5		5

		H7140A		Overgangs- en trilvenen (trilvenen)		3		3		3		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		x		596				3		4

		H7140B		Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)		3		3		3		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		x		712				3		2				6

		H7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen		1		3		3		eventueel				eventueel		bruikbaar		x		1093				3

		H7210		Galigaanmoerassen		2		2		3		eventueel				eventueel		bruikbaar		x		7

		H7220		Kalktufbronnen		3		3		3		nvt						bruikbaar		x		5						3

		H7230		Kalkmoerassen		3		3		3		bruikbaar		bruikbaar		eventueel		bruikbaar		x		279				6

		H9110		Veldbies-beukenbossen		1		1		1		eventueel				eventueel		bruikbaar				34				5		3

		H9120		Beuken-eikenbossen met hulst		1		1		1		eventueel				eventueel		bruikbaar				1893				4				1

		H9160A		Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)		2		3		2		eventueel		eventueel		eventueel		bruikbaar				292				13

		H9160B		Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)		2		2		2		eventueel				eventueel		bruikbaar				639				28

		H9190		Oude eikenbossen		1		1		1		eventueel				eventueel		bruikbaar				504				1		1				4

		H91D0		Hoogveenbossen		2		3		1		eventueel				eventueel		bruikbaar				497						2				1

		H91E0B		Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)		2		1		2		eventueel/bruikbaar				eventueel		bruikbaar/eventueel				203				1		2

		H91E0C		Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)		3		2		2		eventueel/bruikbaar		eventueel		eventueel		bruikbaar/eventueel		x		1021				18

		H91F0		Droge hardhoutooibossen		2		3		2		eventueel/bruikbaar				eventueel		bruikbaar/eventueel				24				2





5. synoptisch

		Soortnummer TV		Soortnaam		Max presentie		Typische soort		H1310A		H1310B		H1320		H1330A		H1330B		H2110		H2120		H2130A		H2130B		H2130C		H2140A		H2140B		H2160		H2170		H2180A		H2180B		H2180C		H2190A		H2190B		H2190C		H2190D		H2310		H2320		H2330		H3110		H3130		H3140		H3150		H3160		H3260A		H3260B		H3270		H4010A		H4010B		H4030		H5130		H6110		H6120		H6130		H6210		H6230		H6410		H6430A		H6430B		H6430C		H6510A		H6510B		H7110A		H7110B		H7120		H7140A		H7140B		H7150		H7210		H7220		H7230		H9110		H9120		H9160A		H9160B		H9190		H91D0		H91E0A		H91E0B		H91E0C		H91F0		Max trouwgraad HT

		5172		Cotoneaster integerrimus		2																																																																												100.00																																																												100

		1271		Teucrium montanum		8		1																																																																										100.00																																																												100

		276		Catapodium rigidum		9		1																																																																										66.67																																																												67

		831		Moenchia erecta		8																																																																												62.50						12.50																																																						63

		1923		Helianthemum nummularium		14		1																																																																										50.00						33.33		16.67																																																				50

		1270		Teucrium chamaedrys s. germanicum		2																																																																												50.00						50.00																																																						50

		829		Minuartia hybrida		37		1																																																																										48.98						10.20																																																						49

		383		Vincetoxicum hirundinaria		3																																																																												33.33																																														66.67														67

		696		Petrorhagia prolifera		5																																																																												27.27		45.45								9.09																																																		45

		554		Galium sylvaticum		2																																																																												25.00						25.00																																				25.00														25.00				25

		1269		Teucrium botrys		2		1																																																																										25.00						75.00																																																						75

		539		Galeopsis angustifolia		18																																																																												18.18						18.18																																																						18

		955		Poa compressa		75																		3.43		0.98																				2.45																										0.49										16.18		2.94				30.39		0.98										0.49																												0.49														30

		2333		Arabis hirsuta		100																		65.78		0.53								9.09						2.67																																										15.51						4.28												0.53																																										66

		553		Galium pumilum		28		1																																																																										13.43						85.07		1.49																																																				85

		297		Cerastium pumilum		2		1																44.44		11.11																				11.11																																				11.11		11.11																																																										44

		2285		Hieracium amplexicaule		35																																																																												10.00																																																												10

		1141		Clinopodium acinos		34		1																80.43		0.43								2.61																																																9.57		0.43				4.35																																																						80

		695		Koeleria pyramidata		8		1																																																																										8.93						89.29												1.79																																										89

		1147		Scabiosa columbaria		86		1																																																																										7.40		17.83				63.67		2.64										3.43																																										64

		1176		Sedum album		8																		22.22																																																1.39										6.94		43.06																6.94																																										43

		1079		Rosa agrestis		2																												20.00																																																6.67																																														73.33														73

		1013		Potentilla verna		62																		7.99		0.82		0.16						0.49						0.16																																										6.53		58.89				21.53		1.47										1.14																																										59

		1063		Reseda luteola		5												2.17						13.04										6.52																																						2.17										6.52		4.35				4.35												4.35																																										13

		243		Carex muricata		2																																																																												5.88		5.88										5.88						11.76																										5.88		29.41				5.88										29

		150		Brachypodium pinnatum		100																																																																												4.86		0.34				66.92		8.12								0.17		0.75																												0.17														67

		330		Cirsium acaule		17		1																																																																										4.85						77.18		16.99										0.49																																										77

		1181		Sedum sexangulare		34		1																0.22																																																										4.76		85.93				0.22								0.43		0.22		5.63		0.22																																								86

		431		Echium vulgare		72										0.10		0.10				0.30		52.00		5.51		0.10						15.33						0.10		0.10				0.30																																				4.71						2.10		0.20								0.10																																												52

		2318		Medicago falcata + M. sativa		2												4.35																																		4.35																														4.35		69.57				4.35												4.35																																										70

		1136		Sanguisorba minor		89						0.07												9.45										0.22						0.22																																										4.32		16.15				41.15		5.36								0.15		14.51																				0.07								0.07														41

		218		Carex caryophyllea		65																0.10		24.34		0.92		6.75						0.10				0.20				0.10				0.31																																				4.29		21.68				29.04		9.00										2.04																																										29

		82		Arabis hirsuta s. hirsuta		17																		86.69		0.72								4.32						0.72						0.36																																				3.96		1.08				1.08		0.36																																						0.36														87

		961		Polygala comosa		7		1																																																																										3.80						77.22		1.27																																																				77

		845		Myosotis stricta		2																				20.00																																																								3.33		50.00																6.67																																										50

		1343		Verbascum thapsus		15						0.33				0.33		0.33						33.77		3.64		0.33						31.46						1.32				0.66						0.33																																3.31						0.33		0.33				0.33				0.66		0.33																																		0.33								34

		1266		Taraxacum tortilobum		8						0.65												49.02		14.38		0.65						3.27						0.65																																										3.27		22.88				0.65																																																						49

		1206		Silene vulgaris		33						0.45				1.79		0.45		0.89		0.45		1.34																																																										3.13				0.89		22.77										0.45		5.36																																										23

		198		Campanula rotundifolia		100										0.09						0.09		1.80		2.40		0.26				0.17						0.17														1.63		0.09																								1.11		1.80		3.08		17.02		0.51		26.86		8.38		0.17						0.34		14.29		0.09						0.09																2.40				0.34		0.26												27

		474		Erigeron acer		20						0.47				0.24		0.71		0.47		0.94		69.18		3.06		1.65				2.35		1.41		1.18								0.24		6.12				0.24																																3.06		2.82				2.12		0.47				0.24						0.24																																										69

		169		Bunium bulbocastanum		4																		8.45		1.41								5.63																																																2.82						54.93		2.82										1.41																																										55

		1365		Veronica triphyllos		25																																																																												2.50																																																												3

		5309		Lotus corniculatus		41						0.16												1.45		0.16		0.81								0.16										2.09																																				2.25		0.97				59.90		6.60										0.16																																										60

		949		Plantago media		59						0.07				0.37								0.29		0.07																				0.07																																				2.05		26.32				39.44		1.83										19.57																																										39

		269		Carlina vulgaris		40																0.23		53.62		0.92		5.55				0.15		4.93		0.23				0.23		0.15		0.08		0.62		0.15		0.15																																2.00		0.39				24.81		0.62																																																				54

		89		Arenaria serpyllifolia		95				0.15		1.32				0.75		0.60		0.15		0.69		48.75		9.28		0.12				0.03		4.23								0.06		0.09		0.57																										0.09								0.03		1.86		14.41				1.95		0.09				0.03		0.06		0.12		2.67																												0.03														49

		1062		Reseda lutea		5						0.61				0.61								12.27										2.45																																						1.84										1.84		13.50				0.61								0.61				6.75																																										13

		284		Centaurea scabiosa		57		1																																																																										1.76		6.68				61.55		0.23								0.23		3.87																												0.12														62

		663		Inula conyzae		100										0.32		0.96						24.84				1.59						19.43		0.32				10.19						2.87																																				1.59						7.01						0.32		0.32				1.27																												5.10														25

		1146		Saxifraga tridactylites		35						0.06												88.55		6.44								1.22																																																1.48		0.64				0.06												0.06																																										89

		941		Pimpinella saxifraga		83																		30.56		0.51		0.07				0.18		3.45						0.87												0.04																										0.04				1.45		19.22		0.18		24.93		4.00		0.07		0.15				0.33		5.38																								0.11																		31

		799		Medicago lupulina		75				0.53		0.92				2.18		5.70		0.08		0.08		4.44		5.95		0.22						0.34		0.03				0.03		0.03		0.14		2.82		0.06		0.11														0.03								0.45										1.37		4.08				16.76		0.28				0.14		0.20		0.22		17.37		0.20												0.03						0.11														0.28								17

		1283		Thymus pulegioides		88		1																65.62		1.72		1.76						3.26						0.15						0.06						0.02																										0.02				1.22		15.42		0.09		7.96		0.79		0.02								1.33																																										66

		542		Galeopsis speciosa		9																		10.98								1.22		3.66						1.22		1.22																																								1.22		1.22				3.66		1.22						1.22																																						12.20		1.22		1.22				12

		894		Origanum vulgare		70				0.08						0.73		0.33				0.08		0.16																																																										1.22		0.16				45.12		0.73				0.16		0.08		0.81		5.37																												2.36														45

		71		Anthyllis vulneraria		13						2.24				0.60						1.49		57.38		9.24		0.45		0.15		3.73		0.45		2.98										0.60																																				1.19		0.15				18.33																																																						57

		20		Aira caryophyllea		3						0.59				1.18		1.78				0.59		13.02		28.99																				1.78										1.18								0.59				0.59														1.18		26.04				0.59		3.55										1.18																																										29

		112		Asplenium ruta-muraria		55						0.56						0.56								0.56																																																								1.12																																														0.56														1

		603		Helictotrichon pratense		17		1																																0.56																																										1.12						89.89												0.56																																										90

		483		Erophila verna		42				0.04		0.45				0.20		0.16		0.04		0.37		62.93		10.88								1.22						0.04		0.04				0.45										0.04																0.04										1.10		15.79				0.16						0.04						0.93						0.04																																				63

		692		Knautia arvensis		73		1																6.82		2.04								0.48						0.07																																		0.07								1.09		7.77		0.07		45.74		3.54								0.14		14.11																												0.07														46

		621		Hieracium pilosella		83				0.04		0.04				0.10		0.14				0.02		45.40		15.14		4.48		0.02		0.39		1.45		0.08		0.06		0.02				0.10		0.10		0.10		0.02		0.82		0.14		0.39												0.02						0.14				1.14		0.35		1.06		11.88				6.26		2.95		0.24						0.04		1.39								0.02						0.02						0.12				0.12																		45

		1766		Centaurea jacea		83				0.06		0.10				0.62		0.55		0.04		0.04		3.57		2.01		4.16						0.37		0.02				0.20				0.04		0.72		0.04																0.02								0.06						0.04				1.05		9.41				14.76		3.53		11.89		0.49		0.06		0.39		21.07		1.54								0.04										1.39														0.04								21

		1312		Trisetum flavescens		82		1		0.03		0.09				0.25		0.72		0.06				0.44		1.99								0.16				0.03						0.06																																						0.96		17.27		0.06		16.12		0.68		0.12				0.03		0.34		38.74		0.75																		0.09																						39

		13		Agrimonia eupatoria		58				0.18		0.12				1.13		1.90						14.94		0.47		0.89						1.96						0.95		0.06				0.71																																				0.89		9.07				25.07		1.19				0.12		0.18		1.54		10.73		0.06																		0.47								0.12						0.24		0.06		0.06				25

		846		Myosotis sylvatica		12																																		1.69																																										0.85																2.54		0.85																												66.10										22.88				66

		1244		Stachys officinalis		8		1																				0.77												1.54						0.77																																				0.77						20.00		70.77								0.77																										0.77				0.77														71

		1180		Sedum reflexum		8		1																																																																						0.67				0.67		89.93						0.67										6.71																																										90

		518		Festuca ovina ag. (incl. F. cinerea, F. filiformis)		43				0.04		0.16						0.13		0.04		0.04		10.30		14.82		4.41		0.67		1.89		0.69		0.40		0.16		0.27				0.07		1.11		0.38		0.02		6.24		1.98		4.99								0.04				0.09						1.98		0.07		8.40		1.20		0.62		4.52		0.04		1.60		6.13		6.49		0.02		0.02				0.16								0.38				0.02		0.16						0.67				1.31						0.33												15

		394		Daucus carota		67				0.42		0.47				2.29		4.89		0.15		0.25		18.34		2.29		0.17						1.84		0.07				0.12				0.05		1.77				0.15														0.02								0.12										0.61		1.33				14.97		0.59		0.29		0.15		0.27		0.39		13.99		0.27																		0.98														0.22		0.02						18

		693		Koeleria macrantha		68						0.04				0.01				0.01		0.14		77.17		11.94		0.42				0.23		1.97		0.03				0.05						0.07		0.01		0.03																																0.60		3.60				2.14		0.18										0.60		0.03																																								77

		136		Berberis vulgaris		100												0.30						29.76		0.60								29.17						27.68		2.98																																								0.60																0.30		0.30																												4.17														30

		747		Linum catharticum		85				0.03		1.30				0.36		0.22		0.03		0.06		10.61		0.39		11.22				0.03		0.39		1.27								0.28		38.48		0.19		0.03																												0.03		0.03		0.58		0.75				21.44		2.16		1.69								0.78		0.03				0.03				0.44										0.97																						38

		1045		Ranunculus bulbosus		52				0.03		0.21				0.21		0.67		0.03		0.21		16.55		8.90		2.70						0.36						0.03				0.12		0.27				0.03																		0.03														0.58		26.66				12.42		1.79				0.03		0.06		0.03		20.10		0.09																																								27

		480		Erodium cicutarium s. cicutarium		25																		6.30		22.92								0.57												0.29																										0.29										0.57		6.30																3.15						0.29																																				23

		649		Hypericum perforatum		37										0.57		0.83				0.09		15.71		2.46		0.83						5.31				0.04		1.27		0.13		0.13		0.75				0.04		0.48				0.04								0.09				0.04				0.09		0.04				1.49		0.04		0.57		2.76				11.54		3.29		2.37		0.35		0.26		1.32		3.55		0.09				0.04														0.18		0.04		0.35				0.61		0.04				0.09				0.18				16

		798		Medicago falcata		54		1								0.08		0.47						0.16		0.39																																																								0.55		73.03				0.24										0.24		17.59		0.08																																0.08								73

		726		Leontodon hispidus		92																		0.61				0.14																		0.27																										0.07										0.54		3.13				57.48		5.85		0.14						0.07		19.86		0.34																		0.07								0.07														57

		1917		Erodium cicutarium		19				0.21		0.32				0.63		0.63		0.32		1.37		41.31		13.17		0.11						6.64						0.11				0.11		0.32				0.11																																0.53		10.54										0.11						0.21																																										41

		1188		Senecio jacobaea s. jacobaea		22				0.20		0.07				0.39		0.26				0.52		22.75		17.39		2.68						1.96						0.39		0.20		0.07		3.53				0.07		0.07																				0.07										0.52		4.77				2.09		0.13		0.07						0.33		21.70		0.52																		0.26														0.13								23

		492		Euphorbia cyparissias		8		1																6.53		1.51								1.01																																												0.50				0.50		65.83				1.01						0.50				4.02		5.53																																										66

		1175		Sedum acre		46				0.03		3.42				0.51		0.28		0.20		0.98		64.79		9.48		0.05						4.83						0.08				0.05		1.01																										0.05										0.47		7.29				0.06		0.02						0.09		0.02		0.42																																										65

		1645		Rosa rubiginosa		20		1				0.08				0.16		0.08		0.08		0.16		30.51		1.09		0.16						40.06		0.08				18.71		1.71		0.08		0.70				0.16																												0.08		0.62		0.47						1.16		0.31								0.47		0.16																								0.16				0.31														40

		153		Briza media		86												0.05						5.16		0.81		12.69						0.10		0.05										0.81		0.05		0.05																														0.05		0.46		11.83		0.05		39.79		5.16		7.94								8.19		0.20								0.15										1.87																						40

		1931		Lotus corniculatus ag. (incl. L. glaber)		25						0.46				0.69		0.75						14.69		7.80		5.51		0.40		0.86		0.92		1.61				0.11						3.10		1.49				0.17																										0.06				0.40		16.92				13.25		1.89		0.06						0.06		17.33																				1.20								0.06						0.17								17

		209		Carduus nutans		3				0.36						0.71		2.85		1.07				8.54		11.03								4.27												1.78		0.36																								0.36										0.36		17.79				1.78		0.36						0.36				14.23																																										18

		561		Genista tinctoria		6						0.33										0.66		21.59		1.33		30.23		3.32		11.63		0.33		1.66										2.66		2.33																				0.33														0.33		1.33				15.61		1.66		0.66																												0.33																						30

		877		Ononis repens s. spinosa		83				0.32		1.74				5.95		4.60		0.24		0.16		1.43		3.57		0.95		0.16						0.08										2.78				0.16																																0.32		28.55				5.08		1.03						0.48		0.24		20.54																																										29

		761		Lotus corniculatus v. corniculatus		49				0.07		0.63				1.13		1.32		0.05		0.24		42.80		9.93		9.23		0.39		1.77		2.32		0.69		0.01		0.08				0.17		6.10		0.58		0.05		0.06												0.01				0.01						0.02				0.02		0.01		0.31		2.94				3.17		0.98		0.11		0.02		0.02		0.05		5.48		0.24																		0.12																		0.01				43

		1261		Taraxacum sectie Erythrosperma		35						0.06										0.44		78.85		7.35		2.37				0.08		6.59		0.02		0.02		0.81		0.19				0.28																										0.02										0.30		0.81				0.09		0.06										0.09																												0.02														79

		305		Chelidonium majus		9										0.61		0.30				0.30		0.91		0.30								8.79						6.06		32.12																														0.61										0.30																4.55														0.30												0.30		0.30		0.30						0.30		0.30		1.21				32

		298		Cerastium semidecandrum		51				0.03		0.74				0.20		0.10		0.03		0.68		70.14		12.66		0.25				0.06		5.36		0.05				0.03		0.02				0.67		0.02		0.01						0.07																						0.03		0.07		0.30		4.09				0.05		0.08						0.02				0.21						0.01																																				70

		165		Anisantha sterilis		29				0.10		0.30				0.50		0.80		0.10		0.40		17.80		8.70								10.50						2.30		8.30																																								0.30		0.80				0.60										1.90		5.70						0.10																						0.30						0.30				0.10				18

		557		Galium verum		79						0.10				0.06		0.06		0.04		0.25		60.42		12.54		1.92		0.01		0.36		7.24		0.07				0.50		0.01		0.06		0.13		0.02		0.01																												0.04		0.01		0.28		9.99		0.01		0.75		0.53		0.01		0.01		0.01		0.05		2.38		0.04																																								60

		166		Anisantha tectorum		3												0.28				0.84		67.60		0.84								8.66								0.28						0.28																																		0.28								0.28										0.56																																										68

		946		Plantago lanceolata		100				0.09		0.19				0.53		1.10		0.04		0.06		17.05		7.26		3.12		0.02		0.09		1.20		0.09		0.01		0.05		0.05		0.08		1.54		0.04		0.06		0.05												0.09				0.13				0.26		0.07		0.04		0.12		0.02		0.27		4.74		0.03		4.22		1.37		4.42		0.34		0.15		0.15		7.44		1.08				0.01				0.09		0.13		0.02						0.32				0.02				0.01		0.01		0.01		0.20				0.01				17

		938		Picris hieracioides		26		1														0.62		67.44		1.37		0.46				0.29		8.52						1.24		0.03				0.36																										0.07										0.26		1.40				3.59										0.16		3.62																												0.03														67

		350		Convolvulus arvensis		90				0.16		0.46				1.92		4.98		0.20		0.39		10.13		7.10		0.03						4.17						0.20		0.07		0.10		0.10				0.16														0.03								0.29										0.26		13.91				2.31		0.03		0.07		0.16		0.49		0.85		14.85		0.10										0.03																						0.10				0.03				15

		319		Leucanthemum vulgare		85						0.19				0.52		0.56						0.15		0.30		0.07						0.11				0.04		0.04				0.19		0.11				0.04																		0.04				0.15		0.04				0.04				0.26		9.93		0.07		28.71		3.00		2.56		0.04				0.15		28.57		0.96																		0.22								0.19														29

		41		Alopecurus myosuroides		82				0.24		0.48				0.72		7.42						0.24																										0.24																																0.24												0.48		0.72		0.48		0.24										0.24																										0.24						7

		1368		Vicia sativa s. nigra		69				0.07		0.07				0.37		0.47				0.03		42.28		9.79		1.04		0.10		0.47		4.54		0.33				0.27				0.07		1.57		0.10		0.07		0.03																						0.03								0.20		2.24				0.87		0.07		0.17				0.13		0.23		7.58						0.03																												0.03				0.03				42

		4		Achillea millefolium		77				0.18		0.20				0.63		1.53		0.06		0.09		14.50		9.03		0.74				0.06		1.94		0.01		0.01		0.16		0.04		0.11		0.36		0.02		0.11		0.05		0.03										0.05				0.04				0.23		0.09				0.19		0.07		0.19		8.65		0.04		5.74		1.56		0.39		0.16		0.15		0.43		10.39		0.42				0.03		0.02												0.02				0.02										0.19				0.01				15

		958		Poa pratensis		65				0.13		0.68				1.26		1.63		0.01		0.22		33.39		6.89		3.14		0.07		0.25		7.42		0.29		0.07		1.80		0.33		0.10		4.97		0.11		0.13		0.00		0.01										0.04				0.08				0.07		0.04				0.05		0.03		0.18		3.21				0.97		0.26		0.39		0.12		0.12		0.18		3.41		0.37						0.00		0.04		0.01								0.04				0.07		0.01		0.04		0.01		0.00		0.07		0.00		0.07				33

		963		Polygala vulgaris		43		1				0.06				0.03						0.09		56.35		2.27		12.39		0.09		0.33		1.39		0.73		0.03		0.06		0.03		0.18		2.82		0.18		0.03		0.09		0.03																				0.21				0.09		0.09		0.18		0.85		0.06		12.03		4.36		2.39						0.03				0.03						0.03												0.27										0.06												56

		1500		Poa angustifolia		22				0.17						0.17		0.50						11.04		3.68		0.50						1.51				0.17		0.33		0.33																														0.17										0.17		10.20				24.41		1.17		0.33				0.17		0.17		3.51		0.67																								0.17												0.17				24

		857		Nardus stricta		24		1														0.08		0.16		0.94		8.03		0.24		0.31														0.47		2.12				11.25		2.83		2.44																		6.06		0.08		15.18		1.81		0.16		2.28						21.87		19.35														0.16		0.55		0.08				0.55						0.47				0.08						0.08												22

		339		Clematis vitalba		100																		0.93										0.46						2.17		1.24																																								0.15						21.36		0.31				0.15				1.55		0.15														0.15														39.01						0.46		0.46		0.62		0.15		39

		1921		Festuca rubra ag. (incl. F. arenaria)		51				0.42		1.74		0.01		15.82		12.86		0.18		0.74		9.87		5.26		1.15		0.06		0.27		1.93		0.51		0.02		0.19		0.01		0.15		3.63		0.08		0.13		0.05		0.01		0.11								0.12				0.18				0.01		0.15		0.01		0.18		0.03		0.15		3.64		0.02		2.33		1.29		3.85		0.25		0.41		0.15		4.90		0.26						0.03		0.37		0.13		0.02						0.31				0.07				0.02		0.02		0.01		0.02								16

		2290		Senecio jacobaea		32				0.05		0.14				0.34		0.76		0.04		0.70		47.61		10.36		1.94				0.26		12.08		0.13		0.01		2.07		0.14		0.23		2.97		0.04		0.04		0.03												0.01								0.06						0.03				0.13		3.11				2.88		0.15		0.10		0.01		0.11		0.21		3.62		0.14																						0.03				0.01						0.06								48

		232		Carex flacca		83				0.07		0.24				1.08		0.83		0.02				14.12		0.64		18.07		0.18		0.09		1.01		1.36		0.07		0.68		0.15		0.31		31.86		0.66		0.20																		0.02						0.02				0.02				0.11		0.04				16.69		1.65		1.23		0.02				0.02		0.46						0.02								0.04						1.23								0.24				0.02						0.02				32

		4174		Cladonia gracilis		25		1																10.52		31.04				0.42		5.31		0.10		0.52		0.31		0.21												10.73		0.73		24.79																		4.17				5.83		2.71		0.10		0.83						0.10																		0.73																						0.10												31

		1225		Sonchus oleraceus		40				0.62		1.04				3.54		9.63		0.16		0.31		1.82		1.51		0.10				0.05		1.40						0.31		0.68		0.42		4.58		0.05		0.21														0.05				0.10				4.32										0.10		0.16				0.16				0.05		0.31		3.49		0.57		1.09		0.16																		0.31								0.10						1.72		0.05						10

		1		Acer campestre		75						0.41						1.83						1.62		0.51								2.23				1.12		4.47		25.79		0.20		0.10				0.10																								0.10								0.10		0.30				1.22		0.20		0.20		0.10		0.10		2.13		0.71																								0.61		1.42		16.65						0.10		4.57		2.03		0.41		26

		270		Carpinus betulus		71												0.20						0.10										0.10				0.91		0.41		3.76																																0.10				0.10				0.10						0.30		0.51		0.20						0.10		0.10																						1.62		7.31		18.88		45.89								2.03		11.47				46

		292		Cerastium arvense		51						0.08				0.05		0.07				0.22		51.37		13.60		0.70						7.54		0.02		0.02		0.22		0.03		0.08		0.13				0.02				0.02																		0.02		0.02						0.03		0.10		14.39				0.12		0.08		0.05						0.20		4.21		0.12																																0.03								51

		485		Eryngium campestre		56				0.10		0.40				0.65		0.70		0.05				11.53		11.18		0.55						0.65																																						0.10						0.05				0.10		47.78				0.10		0.25						0.05		0.20		14.53																																										48

		1140		Cytisus scoparius		16										0.10		0.10				0.10		2.34		19.20		0.29				0.29		0.68				1.46		0.10		0.29		0.10								4.78		0.49		0.68												0.10				0.10		0.88				8.77		0.88		0.10		1.56				0.19		5.26						0.10				0.10						0.10		0.19						0.10								0.10		7.50		0.10		0.10		1.66												19

		371		Crepis biennis		54		1		0.09						0.26		0.61						0.17		0.52								0.09																0.09		0.09																				0.09						0.09				0.09		1.92				7.75				0.17		0.09				0.52		72.13		4.62																		0.70														0.17								72

		604		Helictotrichon pubescens		83																0.02		56.36		2.94		0.77						5.59				0.02		0.50		0.06				0.03																																0.02				0.08		12.10		0.08		10.41		0.82		0.02						0.08		6.35		0.02																																								56

		1204		Silene nutans		10		1																93.72		1.40		0.08				0.62		3.33						0.23						0.08																																				0.08		0.31				0.08																																								0.08														94

		1018		Prunus avium		79																		0.07														0.15		0.07		0.81																						0.15														0.07				0.07		0.07				7.26		0.22		0.07		0.15				0.15		0.15						0.07																0.52		7.26		10.22		37.33		0.07				0.22		1.63		13.93		0.15		37

		1316		Tussilago farfara		49				0.71		1.36				3.85		13.91		0.21		0.71		0.93		0.29								0.57						0.21		0.29		0.78		15.62				0.78								0.07						0.14				0.50				0.71						0.07				0.07						0.07		0.21		0.07		0.57		3.71		0.71		0.78																				0.21								0.07						2.28				0.07				16

		952		Poa annua		87				0.22		0.61				1.27		4.10		0.04		0.08		3.00		3.17		0.37				0.01		0.87		0.01		0.08		0.14		0.46		0.83		5.38		0.07		0.07		0.04								0.03				0.17				0.18				2.80		0.07				0.08		0.08		0.07		0.60				0.03		0.11		0.05		0.04		0.13		0.13		0.89		0.05				0.01		0.01				0.02		0.07										0.13		0.01		0.04		0.02		0.05		0.33		0.06		0.10				5

		1021		Prunus spinosa		50				0.07		0.07				0.36		2.13				0.07		0.64		0.28								2.27						0.64		1.56								0.07																		0.14				0.07		0.14						0.28		0.07		2.91				1.92		0.71		0.14				0.14		4.48		1.78																								0.92		2.63		4.76						0.92		1.71		7.89		0.36		8

		876		Ononis repens s. repens		38						0.07				0.07		0.14		0.04		0.39		67.37		6.26		0.25						6.33		0.14										0.78																																				0.07		0.67				12.30		0.92										0.25																																										67

		1299		Trifolium dubium		48				0.45		1.22				1.78		4.69		0.09		0.05		5.77		10.63		2.66						0.43		0.16								0.25		6.85		0.07		0.16														0.09				0.07				0.09		0.02				0.05				0.07		10.39		0.02		0.81		0.27		0.59		0.09		0.11		0.14		16.36		1.01				0.02				0.02										0.41														0.07								16

		161		Bromus hordeaceus s. hordeaceus		34				0.39		0.60				1.34		3.64		0.10		0.19		22.87		13.06		0.21				0.04		1.83						0.06		0.10		0.08		0.74				0.14														0.04				0.12				0.02		0.06								0.06		5.41				0.29		0.06		0.12		0.04		0.29		0.10		6.87		0.86				0.02																						0.02						0.02								23

		618		Hieracium laevigatum		34																		0.28		0.39						0.06		0.06				0.33				0.06				0.11						1.50		0.44														0.11						1.39		0.17		3.39		0.72		0.06		0.33				1.05		12.33		2.22						0.17		0.56						0.06		0.39				0.22		0.11						0.11		0.06		9.38		0.11		0.11		0.72		0.06						0.17				12

		840		Myosotis arvensis		75				0.11		0.33				0.77		1.27				0.06		19.16		2.04		0.22						19.99						6.96		0.99				1.27				0.06				0.06										0.06				0.06				0.06		0.06				0.06		0.17		0.06		0.28				0.11				0.06		0.11		1.21		1.05		2.48		0.06						0.06														0.06						0.66						0.11		0.11		0.22				20

		1369		Vicia cracca		46				0.09		0.14				0.91		1.80				0.11		2.64		1.32		5.11		0.05				2.00		0.16				0.86		0.09		0.25		4.93		0.70		0.39				0.02										0.14				0.18				0.39										0.05		1.57				6.84		0.29		5.89		1.75		0.23		0.84		10.45		1.93								0.18		0.07								0.64								0.02						0.88				0.04				10

		1347		Veronica arvensis		73				0.08		0.13				0.22		0.35		0.06				52.93		9.35		0.22						7.25						0.34		0.10		0.05		0.88				0.02						0.02												0.03						0.05								0.05		8.95				0.03		0.08				0.08				0.14		2.75		0.16				0.02																												0.03								53

		101		Artemisia vulgaris		34				0.14		0.28				1.09		2.70		0.24		0.38		1.71		2.51								0.85								0.33		0.05		0.43		0.05		0.05		0.05												0.05								4.98		0.05				0.05				0.05		1.33				0.05		0.14				0.52		1.80		1.56		2.46														0.05														0.05						2.23		0.09		0.14				5

		35		Allium vineale		34				0.09		0.37				1.91		2.97		0.14		0.23		14.92		9.29		0.19						2.04						0.14		5.16		0.23						0.19																												0.05				0.05		16.08				0.74		0.05		0.19		0.37		0.42		1.16		24.30		1.35																						0.05				0.05								0.70				0.23		24

		369		Crataegus monogyna		100				0.06		0.07				0.33		1.37		0.01		0.05		17.46		1.31		0.76				0.01		12.31		0.04		0.87		12.35		11.21		0.07		1.35		0.01		0.09		0.01												0.02				0.02				0.06						0.02		0.05		0.05		0.98				3.20		0.42		0.11		0.09		0.16		0.88		1.31		0.04				0.01								0.01						0.15		0.03		0.76		0.63		2.93				0.04		1.33		1.94		3.23		0.29		17

		19		Agrostis capillaris		100				0.05		0.05				0.15		0.38				0.04		11.30		13.84		3.94		0.06		0.27		2.79		0.05		0.51		1.30		0.49		0.10		0.80		0.33		0.05		1.04		0.19		0.29								0.03				0.07				0.03		0.34		0.04		2.66		0.27		0.04		3.19		0.03		0.52		3.01		2.52		0.22		0.04		0.18		1.98		0.17				0.03		0.14		0.01		0.08		0.18		0.01				0.04		0.01		1.61		0.05		0.01		0.37		0.07		0.03		0.01		0.09				14

		1258		Succisa pratensis		55		1										0.09						0.26		0.21		1.50				0.04		0.04						0.04				0.09		0.17		0.17				0.17												0.04										2.01		0.34		0.47		0.04		0.04		1.84				4.03		20.18		42.59		0.90		0.04				0.04		0.04				0.04		0.13		2.91		6.73		0.13						4.33				0.30						0.04		0.09		0.04				0.04				43

		167		Bryonia dioica		39						0.08				0.24		1.38		0.16		0.45		10.94		0.94								47.88		0.04		0.04		13.79		4.43		0.16		0.08				0.12																																0.04		0.04				0.04						0.04		0.16		1.63		0.08																								0.04				1.91						0.24				0.08				48

		520		Festuca rubra		59				0.12		0.45		0.01		6.68		2.81		0.05		0.73		27.85		6.77		2.34				0.11		5.00		0.08		0.03		0.53		0.22		0.01		3.65		0.02		0.11		0.07												0.00				0.00				0.01		0.01		0.00		0.17				0.04		2.10		0.00		1.85		0.94		1.70		0.15		0.16		0.26		2.77		0.32				0.00		0.01		0.09		0.04								0.13				0.00								0.01		0.11		0.00		0.01				28

		1089		Rubus caesius		81				0.01		0.07				0.17		0.23		0.02		0.32		39.16		2.87		2.73		0.03		0.26		15.92		0.17		0.31		5.52		3.78		0.27		5.12		0.19		0.37		0.01												0.01				0.01				0.15		0.01				0.01		0.02		0.03		0.11				0.70		0.04		0.01		0.22		0.88		0.59		0.74		0.03										0.03								0.06		0.01		0.09		0.12		0.76				0.01		2.60		0.64		0.70		0.10		39

		531		Fraxinus excelsior		100				0.02		0.05				0.12		0.63		0.02				0.80		0.12		0.02						0.42				0.32		2.89		18.86		0.03		0.03				0.19				0.02																												0.03		0.07				3.99		0.54		0.78		0.17		0.17		0.76		0.48										0.03				0.02						0.07		0.15		0.88		4.67		17.29		0.02		0.05		1.49		5.36		14.94		0.64		19

		390		Dactylis glomerata		92				0.20		0.30				0.91		2.33		0.04		0.08		2.20		2.92		0.07						0.99		0.01		0.04		0.55		1.52		0.09		0.98				0.10		0.01		0.01										0.08				0.14				0.16		0.07				0.05		0.01		0.03		5.00		0.01		4.16		0.19		0.32		0.61		0.99		1.07		10.43		0.52				0.01														0.07				0.37		0.14		0.34						0.99		0.19		0.90		0.01		10

		1643		Rosa canina		100				0.09		0.17				0.84		3.15		0.12		0.20		13.37		1.24		0.84						17.12		0.06		0.23		17.58		6.06		0.20		1.24		0.06		0.14																														1.01		0.03		0.87				1.27		0.29				0.17		0.26		1.18		1.33																				0.09				0.32		0.43		2.97				0.03		0.89		0.43		1.18		0.09		18

		1192		Senecio vulgaris		46				0.50		0.63				1.71		5.54		0.61		2.18		22.53		4.38		0.30				0.03		4.88						0.06		0.36		0.30		3.61		0.03		0.22		0.03		0.08										0.03				0.06				1.85		0.03				0.03				0.03		0.28				0.03		0.14				0.17		0.44		0.17		0.47								0.03																0.03										0.30		0.03		0.06				23

		1094		Rumex acetosella		62						0.09				0.05		0.17		0.01		0.10		18.82		26.40		1.31				0.25		3.23		0.08		0.22		0.17		0.05		0.05		0.13		0.07		0.02		2.43		0.49		2.22				0.01				0.02				0.03				0.02		0.69		0.02		5.11		1.02		0.03		3.41				0.01		1.10		0.08		0.02		0.02		0.02		0.36						0.01		0.24						0.05										0.48						0.18												26

		571		Geranium molle		28				0.37		0.37				0.91		1.36		0.10		0.22		41.14		12.30		0.07				0.02		8.79						0.12				0.05		1.43				0.05		0.02																				0.07										0.02		11.83				0.02		0.02				0.05		0.20		0.12		2.02																																		0.02								41

		1305		Trifolium pratense		79				0.26		0.45				1.32		2.75		0.05		0.02		1.28		2.82		3.65		0.13		0.10		0.07		0.51				0.01		0.01		0.16		4.49		0.05		0.07														0.17				0.18				0.19		0.05				0.05				0.02		4.85		0.01		4.92		0.88		2.05		0.11		0.17		0.18		14.68		1.92								0.07		0.04								0.55														0.18								15

		200		Capsella bursa-pastoris		83				0.39		0.34				1.60		4.10		0.16		0.11		2.32		4.06								0.82						0.02		0.07		0.09		0.50		0.02		0.09														0.09				0.05				3.33										0.02		3.76				0.05				0.02		0.07		0.32		0.14		2.60		0.07																																0.39								4

		625		Hieracium umbellatum		34						0.31				0.13		0.04		0.09		1.75		37.44		22.25		1.22		0.13		4.88		2.03		1.30		0.07		0.46		0.04				0.27		0.04				1.15		0.20		0.11								0.02										0.35				0.91		0.29		0.02		0.13				2.87		3.49		0.20		0.02				0.04										0.15						0.04						0.09				2.32		0.02		0.02		0.27								0.07				37

		654		Hypochaeris radicata		60				0.13		0.25				0.37		0.84		0.07		0.39		27.19		25.43		3.00		0.12		1.26		0.96		0.50		0.08		0.12		0.03		0.09		1.88		0.14		0.04		0.88		0.15		1.13		0.01						0.04				0.07				0.01		0.27		0.06		1.61		0.14		0.02		6.61				0.38		4.16		1.36		0.02		0.01		0.02		3.02		0.08				0.01		0.04				0.13		0.08						0.08				0.01						0.01												27

		2430		Taraxacum sectie Ruderalia		51						0.10				0.26		0.45		0.01		0.19		11.90		3.66		1.71		0.04		0.21		1.79		0.05		0.05		1.34		1.75		0.01		2.35		0.02		0.05		0.01		0.01		0.01												0.05				0.77		0.10				0.06		0.13		0.02		3.67				0.27		0.33		1.40		0.32		0.24		0.47		7.67		0.90				0.01		0.01		0.02		0.01		0.02						0.23		0.01		0.08		0.16		0.27						0.52		0.23		0.56		0.03		12

		385		Cynoglossum officinale		64				0.02		0.05				0.09		0.02		0.07		0.59		52.72		2.46		0.14						30.18				0.03		7.13		0.61				0.36				0.05																																0.02		0.02												0.05		0.31																																				0.02								53

		96		Arrhenatherum elatius		93				0.15		0.06				0.69		1.55		0.02		0.03		1.92		2.78		0.02						0.64						0.09		0.32				0.14																		0.05				0.08				0.12				0.02						0.02		10.21		0.02		1.89		0.03		0.15		0.45		0.52		1.61		21.75		0.60																		0.14				0.03										0.68		0.18		0.05				22

		244		Carex nigra		44						0.04				0.54		0.18				0.01		0.61		0.22		8.25		0.65		0.25		0.09		0.25				0.30				1.38		14.23		6.78		0.42		0.40		0.16				0.01		0.04				0.21		0.04		0.42				0.01		4.22		1.03		1.09		0.03		0.01								3.54		11.69		0.19				0.01		0.06		0.15		0.01		0.88		0.71		2.60		1.50		1.23		0.01				0.83				0.10						0.07		0.79		0.01				0.16				14

		1093		Rumex acetosa		100				0.06		0.06				0.18		0.49				0.02		4.38		2.42		1.55				0.06		0.59		0.04		0.04		0.29		0.52		0.09		0.15		0.07		0.11		0.10		0.02		0.01								0.14				0.26				0.11		0.16		0.38		0.11		0.12		0.01		4.24		0.04		0.29		1.28		4.47		0.87		0.06		0.33		7.58		1.42				0.01		0.01		0.36		0.74		0.01						0.08				0.08						0.01		0.03		0.07				0.14				8

		766		Luzula campestris		86				0.01		0.07				0.02		0.02				0.04		49.99		15.95		6.29		0.17		0.96		3.59		0.33		0.37		0.96		0.10		0.02		0.70		0.23		0.01		0.29		0.02		0.01								0.02				0.01						0.09		0.01		0.94		0.08		0.01		5.11		0.01		0.49		2.34		1.24		0.05				0.10		1.25		0.02						0.02		0.03		0.09								0.08				0.77		0.01				0.16												50

		1008		Potentilla erecta		91						0.01				0.03						0.05		1.92		0.62		16.57		1.40		1.75		0.11		0.26		0.04		0.54				0.16		7.55		3.92		0.04		1.87		0.28						0.01				0.05				0.03						4.36		1.07		2.99		0.26		0.01		0.05		0.04		0.24		13.84		17.96		0.17						0.01				0.01		0.13		0.58		0.99		4.57		0.87		0.03				2.08		0.01		0.98						0.24		0.16						0.03				18

		756		Lolium perenne		91				0.23		0.40				1.79		4.56		0.04		0.04		1.03		3.46		0.36						0.15		0.01		0.01		0.01		0.13		0.11		2.10		0.01		0.08										0.01				0.10				0.09				0.44		0.04				0.01		0.01		0.01		3.97		0.01		0.69		0.03		0.09		0.14		0.34		0.11		7.44		0.84				0.01		0.01												0.01				0.04				0.01						0.31		0.02		0.04				7

		1037		Quercus robur		100						0.01						0.02				0.01		4.73		1.97		0.05		0.01		0.16		1.83		0.01		2.37		3.48		4.49		0.02		0.12		0.03		0.01		1.95		0.87		0.09										0.00		0.03				0.00		1.68		0.03		4.08		0.87		0.01		0.19				0.33		1.61		1.25		0.07		0.02		0.25		0.07		0.01		0.01		0.17		0.93		0.05		0.05		0.10		0.00				0.10		0.14		10.97		1.39		1.89		3.66		1.22		0.12		0.57		2.60		0.07		11

		296		Cerastium fontanum s. vulgare		100				0.19		0.63				0.92		2.40		0.04		0.07		8.93		4.88		3.48		0.01		0.11		1.97		0.26		0.01		0.42		0.06		0.16		5.92		0.11		0.10		0.03		0.04										0.11				0.18				0.13		0.13				0.30		0.10		0.01		2.21		0.04		0.62		0.70		1.32		0.38		0.77		0.20		6.92		0.95				0.01		0.03		0.04		0.04		0.01						0.08				0.02				0.01		0.01		0.01		0.24		0.01						9

		66		Anthoxanthum odoratum		93				0.01		0.02				0.08		0.17		0.01		0.04		9.61		7.94		6.03		0.22		0.43		0.88		0.19		0.21		0.45		0.09		0.08		0.84		0.32		0.06		0.11		0.03										0.08				0.16				0.01		0.18		1.37		0.25		0.09		0.01		4.75				0.59		3.24		9.39		0.50		0.01		0.14		4.23		0.79				0.01		0.05		0.88		2.12		0.02						0.57				0.95		0.03		0.03		0.01		0.16		0.02				0.11				10

		18		Agrostis stolonifera		98				0.20		1.50				8.28		7.94		0.05		0.11		0.56		0.62		1.32		0.10		0.10		0.66		0.14		0.04		0.42		0.28		3.26		10.41		1.09		1.23		0.04		0.01		0.01		0.01		0.04		0.05		1.56		0.00		1.78		0.00		1.56		0.08		0.07		0.10		0.03		0.01		0.38		0.00		0.64		0.24		0.56		0.17		0.89		0.08		1.42		0.44		0.00		0.03		0.01		0.19		0.18		0.03		0.00				0.10				0.26		0.01		0.01		0.03		0.15		0.72		0.01		0.21				10

		1306		Trifolium repens		91				0.17		1.00				2.65		3.38		0.04		0.03		2.61		3.07		3.44		0.05		0.04		0.22		0.20				0.03		0.02		0.37		9.68		0.28		0.13		0.01		0.01										0.06				0.05				0.59		0.07				0.04		0.01		0.01		3.54		0.03		0.87		0.39		0.55		0.09		0.47		0.08		4.24		0.78				0.01				0.08		0.04		0.01						0.10														0.18		0.01		0.01				10

		1850		Acer platanoides		17																		2.90										2.28				5.19		7.88		53.53								0.21																								0.21																						0.41		0.21		0.21																								2.07		2.70		9.54						0.21		2.49		3.53		0.62		54

		2		Acer pseudoplatanus		100						0.06				0.10		0.27				0.04		3.12		1.25								3.21				5.25		8.27		35.35		0.06		0.17				0.04																												0.02										0.42		0.10		0.12		0.04		0.06		0.44		0.02																						0.46		3.96		1.48		13.33		0.15		0.02		0.15		5.12		3.64		0.62		35

		3		Aceras anthropophorum		1		1																																																																																83.33																																																						83

		5		Achillea ptarmica		21										0.08		0.08																										0.08						0.08														0.34				0.34				5.06		0.17										0.08						1.86		32.15		2.62		0.08		0.59		1.27		1.60								1.43		0.08								1.94												0.08		2.62				0.17				32

		7		Acorus calamus		15																																		0.33		0.17		11.22						2.15												0.50		36.80				0.66				2.64												0.17								0.50		2.48		0.17														0.66																								0.83				0.17				37

		8		Actaea spicata		18		1																																																																																0.84																																								99.16														99

		10		Adoxa moschatellina		58		1																																0.15		1.95																																																				0.30				0.45																								0.15				6.44		55.54								0.75		28.29		0.15		56

		11		Aegopodium podagraria		80										0.12		0.70						0.08		0.12								0.20				0.08		0.27		17.70		0.04		0.16				0.08		0.04												0.04				0.16				0.04						0.04						0.04				0.04		0.04		0.08		0.35		0.20		2.81		0.63														0.04										0.66		2.42		1.80						0.90		3.09		9.41		0.35		18

		1851		Aesculus hippocastanum		28																		0.38										1.15				3.83		3.07		49.81								0.38				0.38																																										0.38		0.38																										2.68		1.92		1.15								21.84		3.07		0.77		50

		12		Aethusa cynapium		56												2.65								1.32		0.66																																												1.32																												0.66																																		0.66								3

		14		Agrimonia procera		4		1																																																																												7.69				3.85						53.85				19.23		3.85																								3.85																		54

		15		Agrostemma githago		6																																																																																						14.29																																																		14

		1544		Agrostis canina		71												0.05				0.02		0.21		0.49		4.50		0.47		0.30		0.02		0.05		0.05		0.07		0.02		0.76		2.67		3.09		0.09		0.88		0.18		0.86		0.37		0.95				0.07		0.23		0.16				0.18		1.81		0.58		0.58		0.23				0.30				0.04		5.73		22.78		0.32		0.02				0.11		0.09		0.04		0.88		0.49		6.18		5.34		2.11		0.02				1.44				0.26						0.12		2.25						0.47				23

		16		Agrostis canina ag. (incl. A. vinealis)		6																				4.58		0.76						1.53																		17.56				46.56																		0.76				1.53										0.76		1.53		6.11																												3.05										2.29		2.29						1.53				47

		17		Agrostis gigantea		9				0.20						1.23		0.20						8.81		0.82		0.61						6.56						4.92		1.43		0.41		1.84		0.20		3.07														0.20				0.41				0.61												1.64				3.48		0.20		0.41		1.02		2.46		0.82		2.46		0.41				0.20						0.20																						1.84				0.20				9

		5200		Agrostis stolonifera ag. (incl. A. gigantea)		2																																		7.14																																												7.14										7.14		7.14				7.14												7.14																														7

		1545		Agrostis vinealis		48						0.08				0.11		0.04				0.11		13.90		17.20		1.44				0.42		3.11				1.10		1.90		0.19		0.04		0.57		0.11				9.07		1.78		17.16		0.04																0.53				12.22		2.85				3.00						5.24		0.15								0.08														0.27						0.08				0.11						0.46		0.23										17

		5007		Ailanthus altissima		1																																				40.00																																																																																														40.00						40

		21		Aira praecox		36						0.52				0.05		0.02		0.02		0.16		54.85		33.67		1.93		0.05		0.26		2.88		0.14		0.14		0.23				0.03		0.52		0.07		0.02		0.23		0.02		0.30																		0.03				0.61		0.07				1.62						0.14								0.02								0.02		0.03																						0.02												55

		24		Ajuga reptans		30																		8.30		0.07		0.65						3.39				0.07		15.67		2.24				0.22																		0.43				0.72						0.07														0.87		0.87		14.37		0.14						1.66		0.14																		0.87				1.59		2.24		8.30				0.07		0.14		0.36		10.11				16

		1454		Alchemilla glabra		1																																																																																								11.11								22.22																																								22

		25		Alchemilla vulgaris ag. (incl. A. glabra e.a.)		1																																		14.29		14.29																																										14.29																																				28.57																						29

		26		Alisma gramineum		2																																						8.28																		5.52		47.59				0.69				15.17																																										0.69										1.38																		48

		27		Alisma lanceolatum		8												0.38																										8.75				0.38		0.76										0.38		0.38		12.55				10.65				31.94																																																														0.76								32

		28		Alisma plantago-aquatica		51										0.04		0.62								0.04														0.07				7.23		0.33		0.54		2.51								0.22		2.00		0.84		12.71				25.54		0.04		5.88		0.07																		0.04		0.22		0.04		0.04										0.04		0.69				0.04		0.04																0.11		2.07				0.29				26

		29		Alliaria petiolata		88						0.05				0.09		0.27		0.09				1.51		0.05								2.43				0.18		6.64		35.27		0.05						0.05																		0.05																0.09				0.05						0.09		0.23		4.03		0.41																						0.05				1.01		3.44						2.43		4.58		4.76		0.96		35

		30		Allium carinatum		1																																																																														94.44																5.56																																										94

		31		Allium oleraceum		5										1.56		0.78						3.13		1.56																																																										60.94														0.78		9.38														0.78														2.34										1.56				61

		33		Allium scorodoprasum		21		1																5.00																		30.00																																										10.00														20.00																5.00																										25.00		30

		5009		Allium triquetrum		1																																																																								100.00																																																																100

		34		Allium ursinum		12		1																																		17.21																																										0.82														0.82																														62.30								4.10		7.38		0.82		62

		36		Alnus glutinosa		100				0.02		0.09				0.14		0.97		0.02				0.12		0.12		0.11						0.62		0.02		0.66		3.24		10.17		0.25		1.56		0.11		0.35										0.04		0.02		0.30				0.41				0.09		0.16		0.11		0.02						0.02						0.41		3.15		0.43		0.14		0.16		0.02						0.12		0.05		3.93		1.59		0.07		0.05				0.89		0.02		2.39		1.70		0.73		0.34		5.97		1.49		0.96		18.47		0.09		18

		37		Alnus incana		3				0.69		0.69				1.38		4.14						2.07										3.45						4.14		13.10										0.69																																														0.69										0.69		0.69														4.14				4.83		4.14						2.76		17.93				18

		38		Alopecurus aequalis		5																																																						3.37		1.12						8.99				59.55		1.12																										1.12								1.12																										3.37								60

		39		Alopecurus bulbosus		4		1								5.08		72.32						0.56																				0.56																								0.56				0.56																																																																						72

		40		Alopecurus geniculatus		83				0.14		0.09				0.58		2.89				0.01		0.03		0.06		0.08																1.71		0.31		0.02		0.22										0.01		0.01		0.60				2.02				2.84		0.06		0.01		0.01						0.07						0.01		0.07		0.08		0.12		0.05		0.03		0.10				0.01						0.02																						0.17		0.01		0.01				3

		42		Alopecurus pratensis		96						0.08				0.02		0.24						0.43		1.00								0.10				0.02				0.16		0.06		0.08		0.02		0.04														0.12				0.41				0.80		0.10						0.06				1.33								0.35		1.57		0.10		0.84		13.15		4.63				0.02				0.02				0.02										0.02				0.02						1.92		0.47		0.02		0.04		13

		43		Althaea officinalis		73		1		0.12						1.55		2.62																0.24										0.12		1.55																																																4.65		69.37		0.95																																				0.24								69

		44		Alyssum alyssoides		0		1																61.90		4.76																																																										28.57																																																										62

		46		Amaranthus blitum		1																																																																		64.71																																																																						65

		47		Amaranthus retroflexus		3																																																																		34.78												4.35																																																										35

		48		Ambrosia artemisiifolia		1																																																																																																																																								0

		1852		Amelanchier lamarckii		31																		0.24		0.60								0.24				5.84		0.81		1.29						0.04				1.89		1.37														0.08						1.05		0.52		2.86		1.25										1.45		0.48								0.04				0.04		0.08		0.85		0.04		0.20		0.12										16.28		0.93				4.88		2.18				0.04		0.68				16

		50		Ammophila arenaria		98				0.03		1.33				0.47		0.10		1.86		9.76		48.62		21.88		0.42		0.01		3.25		6.69		0.34		0.01				0.01		0.03		0.93		0.01		0.01		0.04		0.01		0.23																								0.01				0.07						0.03																																																				49

		1658		Amsinckia menziesii		1																				10.00														10.00																																																																																																						10

		51		Anacamptis pyramidalis		0		1																91.67										8.33																																																																																																												92

		2308		Anagallis arvensis		32																0.66		5.92		3.29								1.32												1.97																																										0.66																																								0.66						1.32								6

		52		Anagallis arvensis s. arvensis		43				1.41		1.88				6.57		13.62		0.94		0.47		3.52		4.93								1.41										0.70		5.16				0.94																						0.70																0.47						0.94				0.47		0.23																																										14

		1659		Anagallis arvensis s. foemina		7																																																																																																																																								0

		288		Anagallis minima		11		1				0.93				1.12		0.37				0.19		0.19		0.19		12.69																3.92		46.08		1.49																																										0.75																																																				46

		53		Anagallis tenella		6		1												0.28		0.28				0.28		9.55																6.74		76.40		3.93																																												0.56																																																		76

		779		Anchusa arvensis		26										0.23						0.69		32.72		7.09								16.25								0.23				0.23																																																0.23				0.23																																												33

		54		Anchusa officinalis		5																		43.24		2.70								14.86						2.70						0.68																																																				0.68																																				0.68								43

		55		Andromeda polifolia		57		1																																														0.11												0.91								21.21		1.03		0.23																										7.98		42.19		24.40						0.91																		1.03										42

		56		Anemone nemorosa		77																																		0.14		2.14										0.28																																						1.10		12.41										0.07																		0.41				9.72		15.52		18.21								0.76		25.86		0.28		26

		58		Anemone ranunculoides		5		1																																																																																																																								91.43										8.57				91

		59		Angelica archangelica		22						0.22																						0.65												1.51																																																4.75		37.80																																						33.69								38

		60		Angelica sylvestris		55										0.13		0.33						0.13		0.03		0.15						0.33		0.03		0.03		1.31		3.09				2.61				0.28		0.03										0.05		0.75				0.53				0.10		0.03		0.25		0.03		0.03										0.60		14.50		3.42		1.68		0.15		0.60		0.33								1.03		2.16								1.99				0.13		0.60		1.23				0.40		5.96		0.55		7.97				15

		2532		Anomodon viticulosus		0		1																																																																																																																																						0

		61		Antennaria dioica		2		1										0.68						45.95		0.68		9.46		0.68		2.03		1.35		0.68										0.68						18.92		1.35		2.03																		0.68				6.08												8.11																																																				46

		62		Anthemis arvensis		27										0.83																								0.83										0.83																																																																																												1

		63		Anthemis cotula		1																																																																		18.18																																																																						18

		64		Anthemis tinctoria		4																																																																																																																																								0

		67		Anthoxanthum aristatum		40												0.40								0.40																																																0.40																																																																				0

		68		Anthriscus caucalis		39		1				0.18				0.18		0.36		0.36		0.36		33.15		0.73								42.44				0.18		2.19		1.46																																														0.18										0.91																																												42

		70		Anthriscus sylvestris		48				0.27		0.13				0.95		2.53				0.13		0.97		0.85		0.02						1.60						0.78		11.46		0.11		0.19				0.19		0.02												0.08				0.23				0.21		0.06				0.02						0.46						0.04		0.06		0.85		2.30		1.42		10.68		0.82				0.02								0.04						0.04				0.19		0.08		0.23						7.37		1.54		0.65		0.11		11

		73		Apera spica-venti		86				0.12		0.36				0.71		2.14						0.24		0.24																																						0.12								0.12		0.12										0.12						0.24				0.36																																																2

		74		Aphanes arvensis		33																				1.68																																																														0.84												1.68																																										2

		75		Aphanes inexpectata		16																		5.71		33.81																				0.48																												0.48										7.62																																																										34

		76		Apium graveolens		10		1		3.72		2.48				14.55		38.39																												3.72				1.86																						1.24																						0.93		25.70		0.62																																				0.31								38

		77		Apium inundatum		10		1														0.44				0.44																		55.75		6.19		2.65										1.77		10.18		0.88		1.77				7.08				2.21																																																																						56

		78		Apium nodiflorum		98																												0.43										8.04		2.17		0.22		0.43														10.65				3.04				1.30																						0.22																																								3.91								11

		80		Aquilegia vulgaris		1																																		23.33		33.33																														3.33																				3.33																																				26.67										3.33				33

		81		Arabidopsis thaliana		45														0.17		0.34		36.03		10.52								4.66												0.17										0.17																		0.17										4.31										0.52		0.17		0.52		1.72						0.17																												0.34								36

		1315		Arabis glabra		4		1																53.19										2.13																																																		17.02														21.28																																												53

		83		Arctium lappa		5						0.60				0.60		1.79						1.19										3.57						2.38		4.17																														1.79												0.60										0.60		11.31		7.14																																				14.88		0.60		0.60		0.60		15

		84		Arctium minus (excl. A. pubens)		4																		2.17										4.35						34.78																																2.17																								2.17																																														35

		2457		Arctium minus s.l. (incl. A. pubens)		3																		4.35		1.09								14.13						41.30		18.48				2.17																										2.17												1.09										1.09				3.26																																				2.17								41

		86		Arctium pubens		12				0.20						0.79		0.20						4.34		0.79								24.65						14.40		15.98				0.39		0.20		0.20																						0.20																								1.97		1.18		0.39																										0.20		0.39						1.18		0.39		0.20		0.20		25

		88		Arctostaphylos uva-ursi		1		1																		20.00						80.00																																																																																																														80

		1459		Arenaria leptoclados		100																		12.50																																																																												12.50																																										13

		90		Aristolochia clematitis		2																		21.43		7.14																14.29																																																								7.14																																												21

		91		Armeria maritima		67		1		0.53		8.86		0.05		50.27		29.72				0.11		0.42		2.12		0.16																		1.11				0.05																		0.05																		0.21										0.05																																														50

		92		Armoracia rusticana		1												8.33				8.33																																																														8.33																25.00																																		8.33								25

		93		Arnica montana		7		1																																0.50												26.63		5.03																				9.05				8.54		1.01										42.21		1.51														0.50		1.51												0.50				1.51						1.01												42

		94		Arnoseris minima		38																																																																																				0.50																																																				1

		1965		Aronia x prunifolia		14																																																																				1.17		35.67																7.02																		1.17		38.01																				14.62										38

		2391		Arrhenatherum elatius s. elatius		17																		3.70		4.10								0.40								0.20				0.20																										0.10												5.61				1.00		0.10		0.10		1.40				1.50		5.21		1.00										0.10								0.10				0.20										0.50		0.20						6

		97		Artemisia absinthium		1														4.55				18.18		18.18																		9.09																																																		4.55				4.55																																												18

		1663		Artemisia biennis		1		1																																						6.25																										87.50																																																														6.25								88

		98		Artemisia campestris s. campestris		5		1																1.10																																																1.10												97.80																																																										98

		99		Artemisia campestris s. maritima		2		1														1.59		89.68		1.98								2.78																																																																																																												90

		102		Arum italicum		4																																				69.70																																																																																						3.03								24.24						70

		103		Arum maculatum		63																																		0.15		7.43																																																								1.17																										0.15		2.19		58.45								3.50		13.12		1.31		58

		1904		Asparagus officinalis		4										0.83		4.13						20.94		1.93		2.75						36.91						4.68		0.55		0.28		11.85						0.28																																0.28												4.41		0.28																																												37

		104		Asparagus officinalis s. officinalis		8				0.54						0.68		2.30				0.27		47.50		2.17		0.41						37.62				0.14		3.65		0.14		0.41		0.68																																						0.27												0.27		0.14		0.14																																										47

		105		Asparagus officinalis s. prostratus		2		1														0.39		89.37		2.36								6.30																																																																																																												89

		111		Asplenium adiantum-nigrum		2																																																																																																																																								0

		934		Asplenium scolopendrium		34												0.75		0.75														1.50																																																																																														0.75														2

		113		Asplenium trichomanes		32																												0.99																																																																																																												1

		1609		Asplenium viride		1																																																																																																																																								0

		114		Aster lanceolatus		1																		12.50																																												12.50				12.50																								12.50																																						25.00								25

		117		Aster tripolium		74		1		11.91		0.95		0.30		46.20		34.78		0.07		0.02		0.01																				0.08		2.28				0.40																		0.01				0.03																						0.01		0.32		0.02														0.01																														46

		119		Athyrium filix-femina		37																						0.10						0.72				0.10		1.14		1.86				0.21				0.41																		0.21				0.10																		0.21		0.10		0.21																		1.14										0.62		7.64		8.77		16.41		0.10		1.75		0.31		0.21		38.80				39

		120		Atriplex glabriuscula		2										33.33				6.67																																																																																																																										33

		124		Atriplex laciniata		7						3.33						3.33																																3.33																																																																																												3

		122		Atriplex littoralis		95				7.49		1.50		0.18		32.33		20.79		2.20		0.79		0.09		0.09								0.09												0.53				0.09																																														0.53		0.09																																												32

		123		Atriplex patula		57				0.32		0.81				1.93		3.70				0.64		1.13		0.64								0.32								0.32				0.81																										11.76												0.16												0.32		0.64		0.48																																		0.48								12

		595		Atriplex pedunculata		4		1		5.16		11.74				49.77		32.39																												0.94																																																																																																50

		596		Atriplex portulacoides		42		1		18.11		0.76		0.20		59.26		20.57		0.25				0.04										0.02												0.11				0.13																																														0.09																																														59

		121		Atriplex prostrata		86				6.37		0.85		0.03		37.17		29.73		0.60		0.46		0.17		0.10		0.04						0.39										0.22		1.06		0.01		0.99														0.01								4.40												0.06										0.14		2.26		0.12		0.04		0.01																																1.02								37

		2394		Atriplex prostrata v. prostrata		1						2.56				64.10								2.56																				2.56		2.56				10.26																																														2.56																																														64

		126		Avena fatua		21																				2.38																																														2.38																																																														2.38								2

		1800		Avena sativa		6																																																																										2.00																2.00																																						2.00								2

		5028		Avena sterilis		1																																																																																																																																								0

		128		Azolla filiculoides		18																																						17.49						0.79												0.20		25.74				0.20																																																																										26

		127		Azolla mexicana		3																																																										46.88																																																																														47

		5030		Ballota nigra		9																		6.00		2.00								8.00																																																																2.00																																				6.00								8

		129		Ballota nigra s. foetida		26												2.34				0.78		2.34										7.03						0.78		1.56																																																								1.56																																												7

		131		Barbarea stricta		5																				4.76																																										4.76																										14.29																																								42.86				9.52				43

		133		Barbarea vulgaris		1																												3.33																																						26.67												3.33								10.00				3.33				16.67																																		16.67				3.33				27

		3308		Barbilophozia barbata		20		1																		1.08						1.08																				21.51		15.05		1.08																						6.45		52.69																																																														53

		3311		Barbilophozia kunzeana		7		1																																												30.61		20.41																								8.16		36.73																								2.04				2.04																																		37

		135		Bellis perennis		73				0.40		0.66				1.59		4.51		0.09		0.06		1.10		3.30		2.23						0.06		0.02						0.03		0.20		5.77		0.02		0.15														0.14				0.15				0.26												6.99				1.58		0.17		0.31		0.09		0.23		0.21		12.56		1.87																		0.02								0.03						0.21		0.02						13

		137		Berteroa incana		2																																																																														1.39																																																										1

		1215		Berula erecta		21										0.05		0.32				0.05				0.05								0.38						0.11				11.21		7.06		0.81		3.45												0.38		20.22				4.64				0.49				0.05																0.05		0.27		0.92										0.05				0.97		0.75								0.11				0.05								0.11		0.70				0.65				20

		2335		Beta vulgaris		4																																																																				4.17																																																																				4

		138		Beta vulgaris s. maritima		1						5.71				34.29		14.29		5.71		2.86		5.71				2.86						5.71																																																																																																												34

		1801		Beta vulgaris s. vulgaris		16												1.89																																																																																																																												2

		140		Betula pendula		95						0.02				0.01		0.06						1.26		0.28		0.63		0.08		0.07		1.98		0.08		2.29		2.36		1.15		0.07		2.45		0.11		0.03		2.76		1.13		0.05		0.02		0.01								0.02						2.65		0.05		7.22		0.69								0.11		1.94		0.20		0.02		0.02		0.02						0.05		0.20		1.10		0.03		0.12		0.40						0.25		0.20		9.36		0.30		1.24		4.10		0.35		0.05		0.06		1.03				9

		5205		Betula pendula + B. pubescens		3																		11.11		2.92		7.02						18.13				4.68		22.22		2.92				9.36		0.58																										1.17																		0.58														0.58		5.85						0.58						1.17				1.17								0.58						0.58				22

		139		Betula pubescens		100						0.01												1.26		0.33		1.20		0.19		0.22		1.47		0.13		1.84		6.22		1.61		0.06		1.02		0.35		0.05		1.51		0.66		0.02				0.01				0.01		0.06		0.13				0.01		5.91		1.63		3.95		0.62								0.01		4.26		2.22		0.04				0.01						0.21		1.36		6.87		1.71		1.66		1.26		0.01				0.47		0.12		6.20		0.32		0.58		1.85		7.63		0.01		0.03		2.48				8

		141		Bidens cernua		19																0.11				0.11																		2.72				0.34		0.34				0.11						0.23		1.48		12.83				2.95				11.12		0.23				0.11														0.11				0.11										0.34								0.11																				0.57								13

		142		Bidens connata		1																																7.69								7.69																		30.77								3.85																																																														3.85								31

		5208		Bidens connata + B. tripartita		1																																						10.81						2.70														27.03																																																																														27

		143		Bidens frondosa		18																																																						0.71				0.71				0.71				63.57												0.36										1.07		1.07		0.36																0.36																				18.93				0.71				64

		2458		Bidens radiata		0		1																																																																100.00																																																																						100

		144		Bidens tripartita		34												0.35								0.12																0.12		0.94		0.58		0.23		0.23										1.17		0.47		4.09				1.87				40.12		0.23		0.12														0.12				0.23		1.17										0.12						0.12		0.35		0.12																0.23		6.32				0.58				40

		2336		Blackstonia perfoliata		4						3.35						2.23										0.56						1.12										0.56		91.62																																																																										0.56																						92

		145		Blackstonia perfoliata s. serotina		3		1				6.47						7.06										3.53																0.59		82.35																																																																																																82

		146		Blechnum spicant		8																						1.05										1.05																																																				2.11																								1.05								1.05		46.32		1.05				5.26		2.11						1.05				46

		1157		Blysmus compressus		4										6.02		0.40		0.40				0.80		0.40		15.66																		71.49		0.40		0.40																																								0.40																																																				71

		1158		Blysmus rufus		2		1				0.42				82.70		2.53						0.42				0.84																		8.44																																																																																																83

		1156		Bolboschoenus maritimus		34				1.49		0.92				18.95		22.72		0.15		0.04				0.02		0.06						0.17		0.02				0.02				11.77		8.08		1.43		10.02												0.41		0.45				0.38				1.21		0.02		0.02				0.02				0.04										0.15		2.15		0.11														0.19																						0.17								23

		148		Botrychium lunaria		2		1																75.32				8.66				0.87		1.73		1.30																																																				3.90		8.23																																																				75

		151		Brachypodium sylvaticum		35																																0.24				4.48																																														0.24										0.94																								0.47				8.49		52.12								0.71		21.23		1.18		52

		2566		Brachythecium rivulare		100		1																				1.96						3.92																																		1.96																														1.96												1.96								9.80		1.96																		60.78				61

		1665		Brassica juncea		1																																																																																																																																								0

		1802		Brassica napus		3						0.98				2.94		9.80		0.98				0.98																										0.98																						3.92																						0.98		2.94				0.98																																		2.94		0.98						10

		152		Brassica nigra		8				1.02								1.02		0.51		0.51		0.51																										0.51																						19.80												5.08												0.51				2.54																																		8.12								20

		1803		Brassica oleracea		1																																																																		5.26																																																																						5

		1804		Brassica rapa		2																				1.52																																																										1.52																																																		1.52								2

		157		Bromopsis erecta		2		1																																																																												3.45				58.62												37.93																																										59

		159		Bromopsis inermis		14																		0.33																																																												75.24				0.33						0.33		0.33		1.63		17.59																																										75

		163		Bromopsis ramosa s. ramosa		2		1																																																																																																																								100.00														100

		2337		Bromus hordeaceus		26						0.39				0.39		1.22				0.05		18.81		4.00		0.19						1.17				0.05						0.05		2.05																						0.05						0.15				0.05						4.39				0.10		0.10								0.10		19.44		0.93																		0.05																0.05						19

		158		Bromus hordeaceus s. thominei		3						0.51				0.51				0.25		0.51		77.97		16.20								2.78										0.51		0.25				0.25																																																																																												78

		1610		Bromus racemosus		11		1																0.44		0.88		0.44				0.88				0.44						0.44																										0.44																0.44								1.75								10.96		11.84								0.88																																12

		162		Bromus racemosus s. racemosus		9																				1.45																																																										4.35																7.25		31.88																																								32

		164		Bromus secalinus		1																																																																																														18.18																																										18

		5032		Buddleja davidii		1																																																																		33.33																																																																						33

		170		Bupleurum tenuissimum		7		1		2.29		32.06				19.08		35.11						1.53		3.05																																																																																																																				35

		171		Butomus umbellatus		25																				0.06																		19.06						0.76												0.35		27.14				4.07				3.43																						0.06		0.12																																						0.17								27

		172		Cakile maritima		32				0.59		0.59				3.92		3.14		29.80		24.71		0.78										0.98												0.59				0.20																																														0.98																																														30

		173		Calamagrostis canescens		78										0.02		0.05				0.02		0.18		0.16		0.75		0.14		0.02		0.29		0.07		0.14		3.13		2.38		0.11		1.13		1.81		1.79								0.02						0.20		0.02		0.41						0.27		0.64		0.07												0.27		8.30		2.61		0.29		0.05				0.05				0.14		0.29		5.33		3.67		0.07		0.02				1.11				0.77		0.07						5.44		1.66		0.07		6.51				8

		174		Calamagrostis epigejos		79				0.03		0.30				0.19		0.46		0.01		0.16		39.97		6.19		3.95		0.56		1.47		14.97		0.79		0.64		5.12		1.28		0.53		12.10		2.06		1.10		0.02		0.01										0.01										0.02		0.01		0.04		0.01				0.29				0.23		0.08		0.03		0.02		0.25		0.12		0.06								0.01		0.01				0.02						0.02								0.01		0.01		0.02		0.06		0.01		0.02				40

		175		Calamagrostis stricta		5																																																																						1.85																25.93		1.85																55.56										3.70																						56

		49		Calammophila baltica		17		1				0.16						0.32		0.47		18.80		56.56		5.69						0.32		6.48		0.32										2.37		0.16																																																																																														57

		2214		Calendula officinalis		1																																																																																																																																								0

		178		Calla palustris		100																						0.43																						0.43												2.16		10.39				0.87																										0.43												1.30		0.43		0.43																						0.87						8.66				10

		180		Callitriche hamulata		7																																						8.12				0.51		0.51										2.03		1.52		4.06				59.90				1.52																																																												0.51		0.51								60

		181		Callitriche hermaphroditica		1																																																										17.65				5.88																																																																										18

		182		Callitriche obtusangula		18												0.86																										14.01						0.65														9.91				27.37				0.86																																																																						27

		183		Callitriche palustris		4																																																																		100.00																																																																						100

		184		Callitriche platycarpa		22																																						6.23						0.30										0.30				5.17				54.26				1.06																												0.15																																0.15		0.46				0.15				54

		5195		Callitriche platycarpa + C. stagnalis + C. obtusangula		1																																						20.00																				40.00				20.00																																																																										40

		185		Callitriche stagnalis		4																				1.18																		1.18																				1.18				18.82				14.12		1.18																																																												48.24								48

		186		Calluna vulgaris		100														0.01		0.02		0.67		2.76		1.18		0.67		3.36				0.11		0.49						0.01		0.03		0.92				11.69		3.52		1.39								0.01		0.01		0.02				0.02		15.32		0.26		22.24		1.57				0.23				0.01		5.76		0.45												0.23		1.40		5.45		0.02		0.02		2.79						0.15				1.37						1.18		0.11						0.01				22

		2338		Caltha palustris		1																																												9.43																																												1.89		3.77														1.89																								5.66				28.30				28

		1460		Caltha palustris s. araneosa		16																																																										0.43								2.55																						9.36		10.21																																						68.09								68

		187		Caltha palustris s. palustris		59														0.03						0.03														0.06		0.06		0.18		4.15		0.60		0.48												0.03		0.72				1.58				0.21																		0.03		5.82		2.15		0.42						0.99								4.96		0.30						0.03		0.60						0.18						0.12		0.90				6.24				6

		9643		Caltha palustris s. radicans		2																																																																																																																								11.11												22.22				22

		188		Calystegia sepium		89				0.10		0.08				1.11		2.63		0.02		0.08		0.18		0.24		0.02						1.45						0.38		0.64		0.10		0.86		0.02		1.63										0.02		0.04		0.50				0.14				1.11				0.04								0.02				0.06		0.04		0.52		3.76		12.43		1.11		1.57		0.16								0.50		1.39								0.08				0.02				0.04				0.32		11.97		0.02		1.07				12

		189		Calystegia soldanella		5						9.09				5.68		2.27		1.14		36.36		26.14		4.55								5.68																																																																																																												36

		191		Campanula glomerata		0		1																																																																																												63.64																																										64

		194		Campanula persicifolia		1																				20.00																																																																																																						80.00														80

		195		Campanula rapunculoides		21												2.27																								2.27																																										13.64				18.18		2.27										6.82																												2.27										2.27				18

		196		Campanula rapunculus		5		1																																																																												26.02				2.44		1.63								4.07		59.35																																										59

		199		Campanula trachelium		19		1																																																																																																																						3.50		85.31								0.70		7.69				85

		2633		Campylopus brevipilus		0		1																																				4.35								17.39																						47.83						4.35										4.35																		8.70						8.70																												48

		2635		Campylopus fragilis		7		1																5.16		3.44		0.29				0.29		1.43				1.15		0.86												28.08		4.87														0.29						12.61		0.57		13.75		0.86										2.29																0.57		7.45				1.15												1.43								9.17						0.29				28

		20494		Cantharellus cibarius		0		1																																																																																																																				50.00						50.00												50

		201		Cardamine amara		60		1																																0.17																				0.34				0.17				0.34				0.68																				0.34		4.28		4.79														0.34								0.51																51.88				21.23				52

		202		Cardamine flexuosa		11																		2.15		0.61		0.31						2.76						9.82		26.38		0.61		0.31				1.23																		1.23																								0.61		1.84		0.61																												0.61		1.53		0.92				1.23		7.36		2.76		8.59				26

		203		Cardamine hirsuta		28										0.17		0.24		0.07		0.27		48.03		2.48		0.27						26.76		0.03				4.24		1.12		0.24		0.81																						0.10				0.03								0.03				0.75								0.07		0.31		0.34		0.24		0.58		0.03				0.03																				0.03		0.03						0.41				0.03				48

		205		Cardamine pratensis		84						0.01				0.03		0.15		0.01		0.01		0.13		0.09		1.65						0.33		0.08				0.29		0.12		0.76		7.39		1.06		1.00										0.03		0.03		0.36				0.90				0.43		0.07		0.02				0.03				0.14				0.05		0.11		5.98		0.90		0.30		0.13		1.94		1.53				0.03				2.31		0.24						0.02		0.33				0.01		0.25		0.42				0.23		0.78		0.13		2.25				7

		208		Carduus crispus		17						0.14												0.95		1.76		0.14						1.76						0.81		0.81				0.68				0.27																						2.71												1.63										0.68		2.04		6.11		14.38		0.27																										1.76						7.19		0.95		0.68		0.14		14

		211		Carex acuta		50										0.03										0.06		0.06										0.03		0.11		0.17		0.28		0.11				0.42										0.06		0.14		3.44				3.66				4.22		0.11		0.03		0.03														4.73		2.39		0.17		0.08		0.06		2.79						0.03		2.08		1.07				0.03				0.99				0.06								0.39		4.65		0.11		0.93				5

		1556		Carex acuta x nigra		3																																		1.00				1.00		2.00		1.00		1.00																																										22.00																		2.00		5.00																														22

		212		Carex acutiformis		57						0.05						0.16				0.05		0.05		0.05								0.57				0.05		1.82		0.88		0.36				0.21		0.67										0.16		0.10		1.71				0.93				0.16				0.16														0.16		11.98		4.51		0.41		0.16		0.10		1.40								2.90		3.22				0.05				0.41				0.26		0.05		0.05				1.97		1.35				6.79				12

		213		Carex appropinquata		2																																																														2.63																								28.95																		7.89										7.89																		10.53				29

		214		Carex aquatilis		93																																																										0.51				1.77																								0.51		0.25																0.51		0.25																				0.25										2

		215		Carex arenaria		88				0.01		0.57				0.17		0.07		0.06		0.65		45.12		20.96		3.11		0.37		2.69		8.92		0.52		0.63		2.08		0.11		0.30		3.53		0.59		0.11		0.55		0.13		0.73																0.02		0.05				0.42		0.18				1.80						0.11		0.00				0.02		0.02		0.09		0.00												0.00										0.04						0.08												45

		217		Carex buxbaumii		3		1																																																																																				83.64																		12.73		1.82								1.82																						84

		219		Carex curta		28																												0.25						0.13												0.13						0.13		0.13				0.50		0.38		2.14				0.13		2.26		2.89		0.25												0.38		4.40												0.13		6.29		2.26		20.38		8.81		1.13										0.13								17.36						6.67				20

		221		Carex diandra		60		1														0.23																						0.45				1.82		0.45														0.23												0.23																5.68		0.68												0.23				81.14		0.91				0.45				2.73																						81

		222		Carex digitata		3		1																																																																																15.79																																								84.21														84

		223		Carex dioica		5		1																		3.03																																																3.03																		33.33																		12.12				6.06						39.39																						39

		224		Carex distans		41				0.80		4.62				22.35		14.16				0.10		0.30		0.15		1.10		0.05		0.05		0.50		0.20								0.10		32.30		0.30		0.20														0.10												0.05																0.20				0.45														0.05		0.10								0.05														0.05								32

		225		Carex disticha		43						0.03				0.19		0.14				0.03		0.08		0.03		2.17						0.22		0.11				0.44		0.08		1.25		14.21		2.59		1.86														0.78				0.75				0.44				0.06								0.03				0.03		0.11		7.04		1.45		0.31		0.06		0.17		2.78								2.09		0.31								1.25														0.31				0.03				14

		228		Carex echinata		17														0.15		0.15				0.15		1.16		0.15		0.15																1.02												0.15								0.29						4.37		0.73		0.15						0.15						5.09		41.92		0.15						0.29						1.02		0.87		14.70		4.80		2.18						2.18				0.15								2.04		0.44		0.15		2.04				42

		237		Carex elata		31																																0.31				0.15								1.38								0.15		2.15		0.46		1.53				3.99				0.15				0.46														0.31		9.82		5.98		0.15												0.15		28.37		3.07		0.46		0.15				1.23				0.46		0.77						5.52		0.31				19.17				28

		229		Carex elongata		28																																																														0.99																								2.73																		0.25														0.74		0.74						12.16		1.74		0.25		71.22				71

		230		Carex ericetorum		0		1																																																																																		100.00																																																				100

		231		Carex extensa		12		1		0.11		7.75				55.20		15.29				0.11						0.11																		14.76				0.74																																														0.11																																														55

		233		Carex flava		6		1				3.13				3.13												3.13						3.13												9.38																																														12.50																												50.00																						50

		234		Carex hartmanii		0		1																																						100.00																																																																																																100

		235		Carex hirta		19				0.05		0.08				0.34		0.88				0.05		2.76		3.69		2.01						1.19				0.03		1.11		0.15		1.96		1.14		0.26		0.36										0.03				0.10				0.36				2.89		0.10				0.03						8.21		0.03		0.05		0.18		0.54		0.57		0.23		0.54		6.09		1.14				0.03														0.05				0.03										0.96		0.05		0.13				8

		236		Carex hostiana		30		1																																						0.32																																		0.16										5.36		78.25														0.16				0.97		0.16		0.16						13.47																						78

		1558		Carex hostiana x oederi s. oederi		1																																																																																						66.67																												33.33																						67

		1557		Carex hostiana x oederi s. oedocarpa		1																																																																																						89.47																												5.26																						89

		238		Carex laevigata		0		1																																																																																																																																		50.00				50

		239		Carex lasiocarpa		59																0.17																		0.34								0.51		0.34								1.69		2.87				0.51		4.56		0.17						1.18		0.68														1.01		12.33		0.34										0.17		1.18		0.68		58.95		3.55		1.35		0.51				1.01												2.03						0.51				59

		240		Carex lepidocarpa		1		1																																																																																				25.00																												75.00																						75

		241		Carex ligerica		2		1																																																																												93.33																2.22																																										93

		242		Carex limosa		6		1																																																										68.75																																								18.75		6.25		6.25																																69

		1561		Carex nigra x trinervis		4																				1.07		10.36		1.43						1.07								5.36		59.29		16.79		0.71		0.71		1.07																																				1.43																																																				59

		2213		Carex oederi		6						0.89				0.45		0.22										10.69								0.22								5.35		37.19		2.45		0.22										0.67								0.22						0.67																2.45		6.46																0.45		0.67				2.45						0.89																						37

		261		Carex oederi s. oederi		37						0.84				1.32		0.37				0.07		0.33		0.07		7.12		0.07				0.04		0.99								5.03		60.97		1.98		0.29								0.22		0.48														0.29																1.76		3.08														0.04		0.04		0.77		0.04		1.47		0.07				1.69				0.07																		61

		220		Carex oederi s. oedocarpa		29						0.40				0.26												0.79								0.13										5.43		0.13												1.19				0.40				0.53						1.06																7.28		43.97										0.26				0.26				7.28		0.53		1.72		0.26				10.60				0.13																		44

		245		Carex otrubae		14				0.99		1.67				3.79		16.54						0.15		0.08		0.15						0.61								0.08		1.14		20.64		0.76		3.26														0.83				0.46				0.30																						1.06		3.03		0.30		0.30		0.15										0.08								0.15														1.06		0.08		0.15				21

		246		Carex ovalis		15																				0.27		3.70																0.55		0.55		0.82																0.41				2.33						0.82				0.82						0.27						4.80		8.92		0.55						0.14		0.14								0.14		0.14		0.14										0.41														0.14				9

		247		Carex pallescens		5																																		0.73																																		0.73						0.73								0.73		12.41		59.85																												2.19				3.65		0.73		2.92										8.03				60

		248		Carex panicea		86		1				0.03				0.09		0.02		0.02		0.02		1.59		0.03		12.47		0.59		0.24		0.02		0.26				0.02				0.24		9.87		3.41		0.09		0.28		0.05		0.02				0.03				0.05		0.03		0.05						6.37		0.28		0.56		0.07										9.99		27.16										0.03				0.07		0.68		2.66		0.63		4.83						3.25												0.09						0.07				27

		249		Carex paniculata		45																				0.11								0.33						0.67		0.67								3.90												0.45		6.68				0.45								0.78														0.11		1.22		4.01		0.22						0.11								11.02		12.81				0.11				0.22				0.11								7.68		1.11				8.46				13

		250		Carex pendula		1		1																																										7.14																																																																														7.14										85.71				86

		251		Carex pilulifera		48																		0.07		0.21		0.21		0.07		0.09				0.02		0.21				0.02		0.02		0.02		0.07				11.07		2.13				0.05														0.07		8.22				30.51		2.08				0.07						10.47		0.95														0.05		1.02						0.44						0.02		0.14		11.07		0.14		0.02		2.08		0.02				0.05		0.14				31

		254		Carex pseudocyperus		29										0.13		0.13		0.13		0.13		0.40				0.13						1.32		0.13				2.11		0.53		5.93		3.03		3.29		20.55										0.26		1.19		9.88				6.72				1.05				0.13		0.26														0.66		0.53		0.13				0.13						0.13				4.22		1.84		0.13		0.26				0.13												2.24		2.11		0.13		13.97				21

		255		Carex pulicaris		35		1												0.16		0.16				0.16		14.31		0.16																6.25		0.33																										0.66																4.44		53.95														0.16		0.16		1.64				0.16						16.28																						54

		256		Carex punctata		1																						50.00																		22.22		5.56																																										16.67																																																				50

		258		Carex remota		28																		0.17		0.17												0.17		2.60		3.30								0.52												0.35						1.56						0.17																0.17		0.52		0.35				0.17																						0.17				3.47		12.67		1.39				1.91		4.51		2.26		49.48				49

		259		Carex riparia		42										0.16		0.22						0.05				0.05						0.11						1.57		1.73		1.73		0.33		0.54		8.94										0.05		0.11		3.79				2.28				0.27		0.05		0.81																2.71		2.22		1.63		0.22		0.11		0.76								1.08		4.66														0.05						2.28		5.31		0.11		1.36				9

		260		Carex rostrata		35														0.07		0.07				0.07																		0.47				0.13		1.01				0.07				0.74		1.68		0.40		3.63		2.82		4.03						1.61		0.20														0.60		5.91								0.07				1.61		10.62		3.97		14.11		1.14		1.88						1.34												4.84						0.81				14

		262		Carex spicata		7										0.72		3.25								0.72														1.44																																												8.30				1.08		1.08		0.36		0.36				3.25		27.44		2.17										0.36																						0.36		0.36		0.72				27

		263		Carex strigosa		1		1																				14.29																																																																																																														85.71				86

		264		Carex sylvatica		43																																																																																		1.37																																0.27		0.27		0.27		5.49		74.73								1.10		14.56		0.27		75

		266		Carex trinervis		79		1				0.03				0.33		0.03		0.03		0.11		3.68		3.54		19.94		4.04		5.27		0.47		1.95		0.03		0.56				4.68		31.90		16.59		0.59		0.14		0.17		0.06																		0.03				0.11												0.20		0.20																						0.06																												32

		267		Carex vesicaria		96																																				0.18		0.18						0.71										2.65				0.35				3.53				0.18		0.18																0.53		4.77		1.41												0.35				0.53		0.18				0.18								0.18								1.41		1.41				2.12				5

		268		Carex vulpina		1																																																																																																42.86																																14.29								43

		271		Carum carvi		5		1								2.46		4.10																												0.82				0.82																																		2.46				0.82						0.82				0.82		61.48																								0.82																		61

		272		Carum verticillatum		0		1																																																																																		50.00		50.00																																																		50

		273		Castanea sativa		7																												0.27				6.91		0.27		3.99		0.27								0.27																										0.27		0.53				0.27												0.27																		0.27								0.53		34.04		0.53		4.26		1.86								0.27				34

		274		Catabrosa aquatica		6												2.30																										19.54						0.57												1.72		6.90				20.11				2.30																																																																						20

		275		Catapodium marinum		9		1				82.54				6.35						1.59		1.59		6.35																																																																																																																				83

		279		Centaurea cyanus		69				0.35		0.17				0.35		0.17						0.17																																																																																																																						0

		286		Centaurium erythraea		3						0.74				3.35		2.23						14.50		6.32		5.58						1.12		1.12				0.37				4.09		29.74		0.74		0.74																																						11.52		5.58		0.74																																				0.37														30

		285		Centaurium littorale		45		1		0.06		15.00				5.53		2.77		0.06		0.33		2.99		1.22		3.21		0.06		0.11		0.22		0.66								0.28		61.04		0.17		0.11																																																																						0.06																						61

		287		Centaurium pulchellum		34		1		0.29		9.80				18.68		16.81		0.05		0.05		0.05		0.05		0.15						0.20										0.59		38.97		0.05		0.15																						0.20																								0.05																								0.05																						39

		289		Cephalanthera damasonium		3		1																																																																																																																								95.65														96

		293		Cerastium diffusum		19						26.29				0.94						10.09		40.14		11.03								2.35		0.47										8.45		0.23																																																																																														40

		2314		Cerastium fontanum		2						36.00										4.00				8.00		4.00								4.00										8.00																																						12.00																																																										36

		295		Cerastium glomeratum		17				1.48		3.69				6.64		13.65		1.11		0.74		4.43		11.44								0.74								0.37		1.11		0.37																		0.37														0.74						1.48		0.37		0.37				0.37		0.74				1.11		23.62						0.37																																				24

		362		Ceratocapnos claviculata		100																0.03		0.06		0.17								0.58				0.55		0.29		0.03		0.03								0.58		0.52		0.09												0.09						0.73				2.01		2.12										0.32		0.17		0.06		0.03		0.03								0.20		0.49						0.03										12.36		0.12				2.39		0.32				0.03		1.13				12

		1759		Ceratochloa carinata		2																																																																																																																																								0

		299		Ceratophyllum demersum		62												0.04																										17.53				0.04		0.19												1.78		35.98				3.08		0.04		0.04																								0.04				0.04																																						0.04				36

		300		Ceratophyllum submersum		3				1.03								4.12																										82.47						3.09												1.03		5.15																														2.06		1.03																																														82

		301		Ceterach officinarum		2																																																																																																																																								0

		4205		Cetraria aculeata		33		1				0.12								0.04				33.95		46.95		0.08				0.85		0.04				0.04														3.25		0.12		12.22																		1.08				0.73		0.08				0.27						0.04																		0.04																																		47

		4133		Cetraria islandica		3		1																		1.72																										22.41		1.72		22.41																		20.69				17.24		12.07																																		1.72																												22

		743		Chaenorhinum minus		56												1.25																																																						10.00																												1.25																																										10

		302		Chaerophyllum bulbosum		14		1																																																																												8.89														82.22												2.22																																82

		303		Chaerophyllum temulum		50										0.15		0.15						0.15		0.15								0.46						1.07		2.45																																										0.31				0.15						0.31				6.29		0.46																						0.15		0.15		1.69		7.67						0.61		1.99		9.97		0.92		10

		5038		Chamaecyparis lawsoniana		3																																														60.00																																																																						20.00		20.00																		60

		450		Chamerion angustifolium		100				0.27		0.30				0.30		1.74		0.06		0.06		3.01		1.74		0.30		0.06		0.69		5.14		0.18		0.45		1.32		0.99		0.06		4.90		0.15		0.36		0.87		0.42								0.03		0.18				0.15				0.15		0.99		0.33		1.38		1.77										1.53		0.15		0.27		0.18		0.09		0.06						0.24		0.33				0.27		0.03								0.09		3.64				0.18		0.48		0.12		0.33		0.09		0.57				5

		2140		Chara aculeolata		0		1																																				50.00																																																																		50.00																																50

		2141		Chara aspera		4		1												0.70						0.70																		66.90						1.41												28.87		0.70																																																																														67

		2110		Chara baltica		0		1																																				100.00																																																																																																		100

		2142		Chara canescens		0		1																																				64.71																		29.41		5.88																																																																														65

		2143		Chara connivens		1		1																																				25.00																		41.67																																																33.33																																42

		2144		Chara contraria		1		1																																				54.84						9.68												35.48																																																																																55

		2123		Chara contraria v. hispidula		1																																						4.55																				31.82				4.55																																																																										32

		2145		Chara globularis		14		1																																				34.51		0.27		0.54		2.17										0.54		26.63		10.33				4.08																																										0.82																																35

		2118		Chara globularis v. virgata		1																																						25.81																9.68		51.61		6.45				3.23																																																																										52

		2146		Chara major		5		1												0.49																								66.18		0.49		0.49												0.49		27.94		1.47																																																																														66

		2147		Chara vulgaris		7																												0.57										47.99		0.57				0.57												9.20		13.22				7.76																																																																										48

		2152		Chara vulgaris v. longibracteata		1																																						46.34		1.22		1.22														1.22		14.63				17.07																																																																										46

		2198		Chara vulgaris v. vulgaris		2																																						39.06																				4.69				3.13				1.56																																																																						39

		306		Chenopodium album		89				0.26		0.29				1.31		4.36		0.61		0.23		0.90		1.63								0.32								0.06		0.23						0.20		0.06				0.03								0.12				0.03				3.52		0.06				0.09		0.12				0.35				0.03						0.20		0.29		0.20		0.32						0.03		0.03																0.03										0.87		0.06		0.03				4

		310		Chenopodium ficifolium		22				0.69		1.04				4.15		13.64						0.69		0.69																		0.35						0.35														0.17								5.35																						0.69		0.69		0.17																																				1.04								14

		311		Chenopodium foliosum		2																		20.00										16.67																																						3.33																																																																						20

		312		Chenopodium glaucum		17				0.76		0.38				5.68		13.64																										0.76		0.38				0.38																						63.64																										0.38																																												64

		314		Chenopodium murale		16																																		2.63										5.26																																																																																												5

		315		Chenopodium polyspermum		10				0.68		0.34				2.05		5.80		0.34		1.02		1.71										0.68																0.34																		0.34				23.21												0.34												0.34		0.34																																				1.71		0.34						23

		316		Chenopodium rubrum		31				1.82		1.09				6.32		16.65		0.24		0.24		0.49										0.36		0.12				0.12				13.37		2.07				0.49																						38.52																								0.61		0.12		0.12								0.12																										0.24								39

		321		Chrysanthemum segetum		52																																																																																																																																								0

		322		Chrysosplenium alternifolium		5		1																																																																																																																														1.89				88.68				89

		323		Chrysosplenium oppositifolium		40		1																																																																1.11																																														2.22								3.33		2.22										84.44				84

		324		Cicendia filiformis		5		1								0.82												4.92																12.30		9.84		1.64																										0.82																1.64																								0.82						1.64																						12

		325		Cichorium intybus		9																				0.43																																														0.87												6.96				1.30												58.26																																		0.43								58

		326		Cicuta virosa		31																																						2.61						3.91												2.17		56.09				0.65				0.22				0.22																0.43																		11.30		1.74				0.22																		0.65				1.52				56

		327		Circaea alpina		0		1																																																																																																																						20.00												80.00				80

		329		Circaea lutetiana		33																																0.13		0.13		13.07																																																				0.13		0.13		0.38																										0.38		12.31		25.38						5.58		7.74		24.11		0.63		25

		328		Circaea x intermedia		0		1																																																																																																																						100.00																100

		331		Cirsium arvense		93				0.34		0.52				1.96		3.57		0.08		0.78		5.62		1.32		1.66						6.19		0.08		0.01		0.45		0.07		0.90		6.85		0.11		0.87				0.01				0.01		0.01				0.11				0.23				2.80		0.05				0.02		0.03				1.25				0.33		0.11		0.16		0.49		3.35		0.52		4.77		0.37				0.01		0.01				0.01				0.01				0.01				0.01				0.04						1.54		0.05		0.04		0.01		7

		332		Cirsium dissectum		45		1								0.08												1.85				0.08				0.08								0.08		1.15		1.23																										0.85		0.08														8.39		63.51														0.08		0.08		1.31		0.69		0.46						3.54												0.08										64

		1562		Cirsium dissectum x palustre		2																																																																																				5.77		84.62																												1.92												1.92										85

		333		Cirsium eriophorum		4																																								6.67																																																																																																7

		334		Cirsium oleraceum		7																																																																																						2.22		60.00				6.67				4.44																		2.22								2.22						2.22				6.67				60

		335		Cirsium palustre		75				0.01		0.04				0.09		0.11				0.01		1.44		0.08		6.40		0.10		0.08		2.12		0.56		0.01		3.22		1.05		0.31		7.39		0.88		1.02		0.01		0.01						0.01		0.01		0.20				0.43				0.08		0.23		0.46		0.01										0.01		1.68		14.80		1.17		0.34		0.04		0.06		0.11				0.05		0.03		3.58		2.75		0.13		0.04				1.77				0.08		0.08		0.11		0.04		0.56		1.19		0.06		2.61				15

		336		Cirsium vulgare		20				0.52		1.03				3.26		6.82		0.11		0.68		15.51		2.03		1.70		0.04		0.31		15.21		0.28				2.60		0.22		0.50		13.52		0.11		0.33		0.04												0.11				0.07				0.31		0.02										0.15				0.57		0.09				0.24		1.94		0.72		4.15		0.07				0.02				0.04		0.02								0.02				0.02				0.33						1.11		0.04		0.31				16

		4156		Cladina ciliata		7		1																47.65		42.14				0.23		4.58		1.29				0.59														1.41				0.82																		0.59						0.12																												0.12																						0.12												48

		4183		Cladina portentosa		33		1																22.52		32.89		0.60		0.50		5.16		0.47		0.07		0.62								0.02		0.25				9.14		2.09		6.50																		6.26				7.85		1.99				0.05						0.35		0.07												0.05		0.07		0.89						0.05										0.05						0.82												33

		337		Cladium mariscus		100										0.61		0.61		0.61		0.61						3.05		0.61										1.22				3.66		7.32		10.98		4.27		0.61								4.88		3.66		0.61				0.61						0.61		0.61																1.22														0.61				40.24		6.10		0.61		4.27																1.22						0.61				40

		4928		Cladonia borealis		1		1																7.69																												15.38				61.54																		15.38																																																																				62

		4160		Cladonia cornuta		1		1																6.12		59.18				2.04		2.04						4.08														8.16		2.04		8.16																		6.12																																		2.04																																		59

		4168		Cladonia floerkeana		28		1																4.39		39.71		0.45		0.23		1.13						0.38										0.15				11.80		1.06		20.20																		7.72				9.46		1.51										0.08																		1.21																																		40

		4169		Cladonia foliacea		30		1				0.19										0.04		63.67		30.33		0.43		0.09		0.94		2.40		0.08		0.02		0.02						0.04						0.09				1.09																		0.08				0.15		0.08				0.09																								0.04																																		64

		4173		Cladonia glauca		24		1																25.41		39.94		0.35		0.23		3.31		0.29				0.81										0.41				5.87		1.16		13.31																		1.80				3.31		2.73				0.06						0.06																		0.41																						0.41												40

		4193		Cladonia strepsilis		5		1																		1.28																										2.56				55.13																		20.51				12.82																														7.69																																		55

		4195		Cladonia subulata		9		1																37.77		38.28		0.13		0.64		1.92		1.92				0.64		0.13								0.26				1.54		0.13		10.88																		1.02				3.97		0.26				0.26						0.13																																								0.13												38

		4200		Cladonia zopfii		22		1																		9.40												0.38														4.51				77.82																		1.50				6.02		0.38																																																														78

		338		Claytonia perfoliata		51														0.37		0.37		19.51		2.44								57.93						4.27		2.56																																																								1.22																																												58

		1679		Claytonia sibirica		1																																				69.23										7.69																										7.69																																																																69

		1143		Clinopodium vulgare		100																		23.61										2.78						2.08																																												0.69				36.81										0.69																														2.08														37

		342		Cochlearia danica		37		1		0.79		19.45				6.60		3.26		0.18		0.44		55.46		5.11								5.72										0.09		1.23																										0.09																								0.18																																														55

		2433		Cochlearia officinalis		2						1.25				27.50		43.75										1.25																1.25		2.50				1.25																																														16.25																1.25																														44

		341		Cochlearia officinalis s. anglica		3		1		4.87		1.95				78.90		11.04						0.32		0.32																				0.32																																																		0.65																																														79

		343		Cochlearia officinalis s. officinalis		10		1		0.79		0.52				14.70		52.23																0.26												0.52				1.05																																												0.26		21.00																																						0.52								52

		344		Coeloglossum viride		1		1																																																																																69.23		30.77																																																				69

		345		Colchicum autumnale		3																																				7.41																																														3.70												3.70																												59.26										18.52				59

		347		Conium maculatum		2																												6.67								6.67																																																																																																				7

		396		Consolida regalis		2																																																																								16.67																																																																17

		349		Convallaria majalis		38		1																3.69		0.17								2.35				9.73		7.21		8.05								0.17		0.17																																				0.17		0.17								0.34								0.17																2.18		29.03		1.51		24.16								0.17		5.03				29

		475		Conyza canadensis		42				0.38		1.04				0.96		2.75		0.21		1.46		22.22		5.17		0.04				0.04		7.17				0.04		0.29		0.08		0.08		10.00				0.04		0.04		0.04						0.04												2.17		0.08				0.04						1.33						0.08				0.04		0.13		0.08		0.46																0.04																		0.63				0.04				22

		353		Corispermum intermedium		18				0.77												0.77		4.62																						0.77																										3.85												1.54																																																		0.77								5

		355		Cornus sanguinea		100																		0.94										0.77						2.74		1.89				0.17																																						0.43				5.83		0.17		0.09		0.09				1.71		0.17																				0.09		0.09		0.26		1.80		28.19						1.63		3.26		19.02		0.26		28

		356		Cornus suecica		1																																																																								27.78																																														44.44						22.22												44

		358		Coronopus didymus		1				3.33		6.67						16.67								3.33								3.33																3.33																																														3.33																																														17

		359		Coronopus squamatus		24				1.15		1.53				7.82		24.62		0.19		0.19				0.57		0.19																0.38		0.19				0.57																		0.19				0.57																						0.19		0.57		0.19																																												25

		360		Corrigiola litoralis		12																																																																		4.65												2.33																																																										5

		361		Corydalis cava		4																		5.26																		21.05																																																																																														47.37		5.26		5.26		47

		365		Corydalis solida		4												0.99																								61.39																																																																																		1.98				8.91								6.93		4.95		0.99		61

		366		Corylus avellana		100						0.04						0.07																				0.36		0.07		2.24		0.07								0.04																0.18										0.04		0.04								0.82		0.21		0.04				0.04		0.32		0.07						0.04																0.46		13.72		12.12		24.59		0.14		0.04		0.04		2.67		18.83		0.11		25

		367		Corynephorus canescens		89		1				0.02				0.04				0.02		0.64		38.41		37.79		0.02		0.02		0.64		1.22		0.08		0.06		0.02				0.02		0.12		0.02				0.88		0.38		16.92																		0.04				0.82		0.20				0.58						0.04																		0.02																0.08						0.02												38

		368		Crambe maritima		1						8.33				8.33		16.67		8.33		16.67																																																																																																																								17

		370		Crataegus laevigata		42																		0.22		0.22								0.44				0.22		0.44		0.65																																						0.22				0.22														1.74																										3.92		26.58		8.50						0.22		0.65		37.69				38

		2481		Crataegus laevigata x monogyna		2																																																																																																																						3.57		14.29		42.86										17.86				43

		2656		Cratoneuron filicinum		80		1																																						8.00																																										8.00						8.00						16.00																		16.00		8.00																		28.00				28

		372		Crepis capillaris		27				0.50		0.71				1.97		5.74		0.10		0.39		26.43		11.88		0.37						2.46		0.05				0.42		0.03		0.16		6.92				0.10		0.03												0.03								0.10						0.03						1.76				0.45		0.08		0.03		0.10		0.24		0.16		5.61		0.13																																0.16								26

		373		Crepis paludosa		17																																																																																				0.91		26.14		2.74		0.30				0.30		0.61																		1.82						0.61		0.30						8.81				19.45				26

		374		Crepis tectorum		5																		16.67		3.33																																																																																																																				17

		375		Crepis vesicaria s. taraxacifolia		1				2.08		6.25				14.58		4.17		2.08				8.33		10.42								4.17												2.08																																										2.08						2.08																																																15

		1622		Crocus tommasinianus		1																																																												100.00																																																																												100

		548		Cruciata laevipes		48		1																										0.87																																														0.43				9.13										3.48		0.43		54.35		20.00																																				1.74		2.61				54

		377		Cucubalus baccifer		5		1																																																																																										80.00																																												80

		379		Cuscuta epithymum		5		1																6.78		2.54																				0.85						28.81																						13.14				36.86										0.42		8.05																0.42		1.27																																		37

		380		Cuscuta europaea		8																										0.93								1.85												0.93																				4.63						0.93						3.70										1.85		3.70		20.37																																				13.89		1.85		2.78				20

		741		Cymbalaria muralis		70						1.06				1.06		1.06																								1.06																														1.06																										1.06																																				1.06								1

		384		Cynodon dactylon		26		1				1.44				1.12		0.48						1.92		9.74		0.16																																																								70.93																8.95																																										71

		386		Cynosurus cristatus		91				0.30		0.30				0.73		2.22		0.02		0.02		1.21		1.92		4.23		0.02				0.02		0.06						0.04		0.18		3.23		0.04		0.12														0.02				0.02						0.04										3.10				4.31		0.67		2.62		0.08		0.02		0.06		9.42		0.67								0.20		0.06								0.16																						9

		388		Cyperus fuscus		3		1																																																																100.00																																																																						100

		1612		Cyrtomium falcatum		1																																																																																																																																								0

		389		Cystopteris fragilis		3																																																																																																																										20.00										20.00				20

		884		Dactylorhiza incarnata		17		1				0.09				0.09		0.09		0.09		0.09		0.63		0.09		6.61		0.09						0.72								0.18		69.20		1.99		0.36																								0.18																0.36		6.97		0.09						0.09		0.09				0.09		0.45		4.53		0.36								2.54																						69

		1616		Dactylorhiza maculata		29										0.08		0.08						0.08		0.33		2.23		2.07		1.74				0.17				0.33						0.25		0.33				1.57		0.08														0.08						5.29		0.08		0.91										0.66		20.84		42.85														0.08		0.83		0.58				0.08						4.96								0.33										0.17				43

		883		Dactylorhiza maculata s. fuchsii		8																		1.06																2.13						1.06																																										80.85																																								2.13														81

		885		Dactylorhiza maculata s. maculata		1																																								7.14																												14.29														7.14		21.43		35.71																												14.29																						36

		1637		Dactylorhiza majalis		10												0.59						0.29				3.24						0.29												11.50		0.88		0.29																								0.59		0.29		0.29												1.18		28.91		0.29														0.29		1.77		0.29								6.19				0.29																		29

		886		Dactylorhiza majalis s. majalis		24																		0.56				4.52								0.56										1.69				0.56																								0.56																1.13		28.25		1.13																										5.65																						28

		890		Dactylorhiza majalis s. praetermissa		20				0.14						0.43		0.43						1.59		0.14		6.20						0.86		0.72										15.71		0.43		0.29																								0.14		0.29														1.44		11.82		0.72		0.14				0.14										17.00		5.62								5.62																		0.14				17

		1199		Danthonia decumbens		70						0.04										0.02		7.46		6.39		23.42		0.90		0.81				0.13								0.13		3.97		2.23				4.33		0.43		0.04																		1.24		0.11		6.54		0.71				1.67				0.73		15.66		17.74								0.02						0.04		0.21		0.13		0.15		0.06						1.07				0.19						0.09		0.04										23

		392		Daphne mezereum		3		1																																																																																																																						3.33		73.33										23.33				73

		393		Datura stramonium		1																																																																		31.82																																																																						32

		397		Deschampsia cespitosa		55																				0.12		0.12										0.20		0.16		0.59				0.04						0.08		0.04						0.12				0.51				0.44				0.12		0.24				0.44		0.08										0.36		7.32		1.46				0.16		1.46		0.67				0.04		0.04		0.04		0.51								0.08		0.40		2.06		6.33		6.69		0.04		0.47		0.47		0.24		17.49		0.04		17

		398		Deschampsia flexuosa		86																		0.08		0.15						0.02		0.03		0.01		0.49		0.01		0.01				0.01						8.22		2.88		1.51												0.01				0.02		2.30				17.78		1.77				0.10						1.86		0.06						0.01								0.06		0.90						0.09						0.01		0.26		11.78		0.09		0.07		4.05		0.20				0.01		0.20				18

		399		Deschampsia setacea		9		1																																				13.79														20.69		36.21														3.45																		10.34														1.72								13.79																												36

		400		Descurainia sophia		3																2.27		15.91										11.36																																						4.55																																																																						16

		402		Dianthus armeria		2																																								10.53																																						5.26										5.26																																																11

		404		Dianthus deltoides		10		1																3.89																																																												94.44						0.56				0.56																																																94

		2672		Dicranum bergeri		1		1																						5.88		5.88								5.88												35.29																						5.88				11.76												5.88																																		17.65																		35

		2674		Dicranum flagellare		0		1																		33.33																																																																																																								33.33		33.33										33

		2683		Dicranum spurium		4		1																1.90		1.90		1.27																								40.51		2.53		0.63																		17.09				14.56		1.90										1.90																		4.43				0.63												4.43																		41

		406		Digitalis purpurea		15												0.51						1.01										1.52				0.51		2.02		6.57										1.01																										2.02												0.51																																2.53		12.12		2.02		3.03		0.51								0.51				12

		407		Digitaria ischaemum		30										0.34																																				0.69				1.37																0.69												0.69																																																										1

		408		Digitaria sanguinalis		1																																														5.56																				11.11																								5.56																																														11

		776		Diphasiastrum tristachyum		1		1																																												60.00		5.00		5.00																						25.00																																																																60

		409		Diplotaxis muralis		1												10.53		10.53				5.26		5.26																																																																										5.26																																										11

		410		Diplotaxis tenuifolia		20										0.17		1.00		0.33		1.67		39.17		12.67								5.00						0.33																																0.17																								0.17		0.17																																												39

		412		Dipsacus fullonum		2				5.26		1.32				14.47		22.37																1.32										1.32		1.32																										1.32																2.63						2.63		2.63		1.32		6.58																												2.63						3.95								22

		411		Dipsacus pilosus		7		1																																																																																						4.17				70.83																														20.83										4.17				71

		2698		Ditrichum pallidum		0		1																																																																																																																																						0

		417		Drosera intermedia		84		1																		0.05		0.05																				0.16				0.22		0.05				0.82		0.87						0.82						0.05		23.83				0.22												5.82		1.25												0.82		2.99		8.43		0.16		0.11		49.89		0.05				1.52																		0.05				50

		416		Drosera longifolia		5		1																																																										12.00								20.00																														24.00		36.00								8.00																												36

		418		Drosera rotundifolia		70		1														0.04				0.04		0.30		0.41						0.04										0.11		1.20				0.11						0.07		0.04						1.42								15.87		11.64		0.15												3.14		2.51												2.73		13.66		9.99		8.68		17.25		8.01		0.11				1.16												0.45										17

		1563		Drosera x obovata		2																																																												12.50																																						25.00		50.00														12.50																						50

		426		Dryopteris carthusiana		49				0.02						0.02		0.04				0.02		0.39		0.21		0.06		0.08		0.27		3.70		0.12		0.56		1.60		1.50		0.02		0.04		0.14		0.12		0.25		0.50										0.02		0.02		0.19				0.02		0.91		1.35		0.77		1.41										0.29		0.21		0.29		0.08								0.04		0.71		1.89		0.14		3.67		0.02		0.02						0.23		7.56		1.22		1.37		1.70		4.71		0.25		0.19		6.41				8

		5207		Dryopteris carthusiana + D. dilatata		13																												2.15						1.08		3.23										1.08																										3.23		1.08												1.08														1.08		2.15																26.88		5.38		1.08		3.23		4.30						7.53				27

		1564		Dryopteris carthusiana x cristata		2																																																																																								6.25																		81.25												12.50																		81

		5209		Dryopteris carthusiana x dilatata		1																																																																																																										8.33												83.33																		83

		420		Dryopteris cristata		44		1																0.31		0.16								0.31						0.47		1.42				0.16		0.16		0.16																								0.16		11.32																2.04		3.77		0.79										0.16				4.40		49.53												0.16								4.87		0.31				0.31				50

		419		Dryopteris dilatata		45												0.02				0.02		0.49		0.60				0.02		0.11		4.69		0.05		3.39		4.68		6.90		0.02		0.02				0.14		0.25		0.09										0.04				0.09				0.02		0.11		0.39		0.23		0.83										0.09		0.14		0.04		0.12		0.05										0.88		0.28		0.65		0.02								0.19		8.30		0.90		1.57		1.64		2.26		0.23		0.16		3.58				8

		421		Dryopteris filix-mas		46				0.07								0.51		0.07		0.15		5.93		0.51						0.44		19.56		0.15		0.37		10.99		7.69				0.37				0.07				0.07										0.07				0.07				0.07		0.07				0.07		0.15										0.07						0.15		0.15										0.15														0.44		2.78		0.81		21.61		0.07		0.07		0.73		0.51		4.69				22

		428		Echinochloa crus-galli		60										0.31		0.15																																																						4.12																						0.15		0.15				0.15																																										4

		429		Echinodorus ranunculoides		16		1								0.22						0.22				0.22		0.22																60.57		14.16		5.23		2.40								2.18		7.63		0.44		0.22				1.09																																						0.22				0.44						0.22																										61

		430		Echinodorus repens		6		1																																				15.38				3.85										19.23		50.00		11.54																																																																																50

		432		Elatine hexandra		15		1																																																		18.03		54.10								4.92				22.95																																																																						54

		433		Elatine hydropiper		3																																																																		85.29																																																																						85

		435		Eleocharis acicularis		23																																								0.44												1.53		11.16		1.97		8.32				17.72		0.22		40.92		0.22																																								0.88																				0.66				0.22				41

		436		Eleocharis multicaulis		51		1																		0.16																		11.46		0.94		4.24				0.16						14.76		17.90						2.51		0.47				0.16		5.97																1.10		1.41														0.78		0.31		0.16				33.28		0.31				0.78																						33

		437		Eleocharis palustris		32										0.46		0.53		0.02		0.04		0.02		0.04		0.69		0.02				0.11		0.13								17.76		9.60		5.70		3.54								0.74		1.16		0.17		3.30		0.13		2.17				5.01		0.08						0.02										0.02		0.48		0.04		0.11						0.23				0.02		0.04		0.15		0.04		0.27		0.02				0.08												0.02		0.17								18

		1914		Eleocharis palustris ag. (incl. E. uniglumis)		16				0.06		0.25				0.43		1.80		0.06		0.12		0.12		0.06		1.86						0.12		0.06								10.99		44.04		2.92		2.67				0.06				0.93		0.62		0.75		1.93				3.79				1.55		0.43				0.06												0.12		0.31		0.06		0.12		0.12				0.19				0.43				0.75				0.56						0.12														0.06				0.06				44

		438		Eleocharis quinqueflora		13		1				0.11				3.81		0.45		0.11						0.11		7.28								0.11								1.01		68.65		1.57		0.11																								0.11																0.11		0.67														0.11				0.11				0.45						2.80																						69

		440		Eleocharis uniglumis		26				0.15		0.35				13.61		1.82								0.10		2.12		0.15														4.34		24.11		5.92		3.60								0.10		0.05				0.05				0.10				0.30		0.10		0.05														0.05		0.10				0.10														0.49		0.25		0.05						0.05														0.15								24

		1154		Eleogiton fluitans		27		1																		0.76																		6.06														5.30		46.21		4.55		2.27				17.42						1.52		1.52																														1.52		0.76		0.76				1.52																												46

		441		Elodea canadensis		42																																						3.28														0.16		0.25		1.23		46.96				18.39		0.08		0.08																																																																						47

		442		Elodea nuttallii		71																																						7.67						0.03										0.14		1.15		29.06				11.73		0.06		0.03																												0.03																																						0.03				29

		1073		Elymus caninus		13																																				13.51										2.70																																														2.70																2.70														18.92						16.22		13.51		13.51		8.11		19

		445		Elytrigia atherica		60				1.93		3.46		0.03		28.62		19.67		0.39		0.85		15.42		3.51		0.13						6.96						0.08		0.05		0.01		2.43				0.20		0.03												0.01																				0.10										0.13		2.49		0.09		0.07																																		0.01								29

		444		Elytrigia juncea s. boreoatlantica		99				4.44		5.29				9.39		2.90		41.38		22.53		4.52		0.60								0.51										0.09		2.22				0.34																																														0.26																																														41

		446		Elytrigia repens		72				0.21		0.32				1.78		3.63		0.03		0.13		6.32		3.69		0.09						2.43		0.01		0.01		0.19		0.52		0.23		0.70		0.01		0.17				0.01										0.09				0.13				0.91		0.03				0.02		0.03				3.48				0.08		0.02		0.05		0.30		0.97		0.56		5.15		0.39				0.01		0.01																0.05										0.53		0.03		0.02				6

		2462		Elytrigia repens s. arenosa		3						0.80				1.60								64.80		14.40								4.80																																																																																																												65

		5305		Elytrigia repens s. repens		3																		4.17		1.39								1.39						1.39																																																										4.17																										1.39																		4

		1566		Elytrigia x obtusiuscula		1						20.00				44.00		8.00		8.00		4.00		8.00										4.00																																																																																																												44

		1567		Elytrigia x oliveri		1										27.27		18.18						18.18																																																																																																																						27

		447		Empetrum nigrum		100						0.03				0.03				0.03		0.03		2.13		6.67		3.20		5.61		19.59				3.96		0.52						0.21		4.30		2.04				4.02		14.26		0.09																		5.94		2.77		4.45		1.68										0.37		0.03												0.49		2.65		2.19				0.15		0.34										0.03						0.12		0.09										20

		2132		Enteromorpha species		22				0.10								0.99																										22.28						0.40												8.91		35.74				0.40		0.10																										0.10				0.10																																										36

		448		Epilobium ciliatum		4				0.61		1.22				3.65		5.47						0.61		0.30		2.13						0.61						0.30		1.52		1.22		47.11				0.91														0.91				0.61				11.85		0.30																0.91				0.30		0.30		0.91																																				4.26				0.61				47

		451		Epilobium hirsutum		70				0.51		0.41				1.68		6.06		0.06		0.03		0.82		0.19		0.06						4.82						0.19		0.86		2.82		11.29		0.22		5.07												0.06		1.84				0.89				2.66		0.03				0.03						0.03						0.03				2.76		11.86		0.25		0.10		0.06				0.03				0.03		0.16								0.03				0.03				0.03				0.16		6.66		0.03		0.73				12

		454		Epilobium montanum		10						0.23				0.46		1.60		0.46				3.89		0.23		0.69						15.79						14.19		12.13		0.69		4.12		0.23		0.23																		0.46				0.69																										0.46																								0.23		0.23		1.60		14.65				0.23		2.29		2.06		10.30				16

		455		Epilobium obscurum		12										0.88		2.63				0.88		3.51		5.26								16.67		1.75				0.88		1.75				5.26				3.51																		3.51				0.88																				0.88		1.75								0.88																														0.88		4.39				9.65				17

		456		Epilobium palustre		21										1.63		0.28				0.07		0.28		0.07								1.49		0.71				0.07		0.07		0.64		39.38		5.45		5.95								0.07		0.14		0.07		0.71		0.07		1.06				0.14				0.57														0.28		2.83		1.70		0.85										0.35				8.71		3.61		0.07		0.07				0.42				0.07								0.78		0.64				1.27				39

		457		Epilobium parviflorum		18				0.83		0.98				1.45		5.48				0.10		0.31		0.16		0.10						3.36		0.26				1.03		0.78		2.28		42.71		0.26		1.81														0.52				0.98				2.17		0.05						0.05												0.21		0.67		0.88		0.10		0.05		0.26								0.52		0.10								0.21		0.05				0.05		0.10				0.31		3.05		0.16		1.45				43

		458		Epilobium roseum		2												10.26										2.56								2.56								5.13																												10.26																						2.56		2.56		2.56																																				2.56		5.13		10.26				10

		1642		Epilobium tetragonum		10				0.76		0.63				1.51		5.54						0.38		0.13		0.25						0.50		0.25				0.13		0.50		0.38		24.56		0.38		0.38		0.13												1.13				2.64				4.41		0.25				0.25						0.13						0.13		0.13		0.76		0.50		0.25				0.13				0.13				0.13		0.13								0.13								0.13						2.27				0.88				25

		460		Epipactis helleborine		9										0.22						0.43		29.57		0.87		0.43						14.57		1.30		0.22		8.04		0.43		0.22		0.87				0.22																		0.22																0.22				0.43		0.43						0.43		0.43		0.87																				0.22				0.87		0.87		6.52		0.43				6.09		1.09		3.91				30

		461		Epipactis palustris		47		1		0.05		0.15				0.36		0.36		0.05		0.10		0.87		0.05		9.17		0.46		0.10		0.36		4.61				0.05				0.20		69.98		1.18		0.26																								0.20																0.87		2.56				0.05										0.05		0.05		0.41		0.05		0.15						6.71														0.05								70

		462		Equisetum arvense		56				0.20		0.26				0.94		2.28		0.09		0.09		2.38		3.67		2.78		0.02				0.89		0.12				0.68		2.08		1.06		6.16		0.08		0.44										0.02		0.02		0.12				0.21				1.21		0.11				0.05		0.02				5.95				0.06		0.38		0.66		0.47		0.38		0.71		11.05		0.30								0.02				0.06						0.20				0.15		0.23		0.03		0.02				1.33		0.06		1.21				11

		463		Equisetum fluviatile		61										0.02				0.02				0.04				0.12												0.02		0.04		2.61		0.25		0.57		0.96								0.10		0.25		0.10		9.81		0.04		9.81				0.51		0.16		0.06		0.02						0.04						0.23		4.29		1.05		0.06				0.04		0.25						0.12		7.14		0.39		0.06						0.59				0.02		0.02						0.29		0.76		0.02		1.40				10

		2420		Equisetum hyemale		3																2.30		19.54		8.05								6.90						1.15						1.15																																						16.09														4.60																						10.34						3.45												10.34				20

		464		Equisetum hyemale ag. (incl. E. x moorei)		5																		7.69		23.08																2.56																																										16.67																																				16.67						2.56								1.28		1.28		19.23		1.28		23

		466		Equisetum palustre		53				0.02		0.04				0.04		0.35						0.26		0.11		0.94						0.31		0.06				0.33		0.20		2.04		5.03		0.33		0.57								0.02		0.11		0.07		2.11				3.95		0.02		2.63		0.40										0.24						1.54		11.02		0.83				0.11		1.36		1.52				0.02		0.02		1.52				0.20		0.02				2.72				0.13		0.02		0.02		0.06		0.22		1.41		0.09		2.13				11

		468		Equisetum sylvaticum		1		1																																																																																																																				21.43		21.43												14.29				21

		469		Equisetum telmateia		5		1																																																																																						1.56				1.56																																		1.56						81.25				81

		471		Equisetum variegatum		23		1										0.24						2.42				19.61								0.24										61.26																																																																										15.74																						61

		465		Equisetum x litorale		1																		2.38		1.19		2.38						1.19		1.19						4.76		2.38		3.57				1.19														2.38				3.57				1.19		1.19																1.19		7.14		1.19				1.19														2.38																						2.38				3.57				7

		470		Equisetum x trachyodon		3																																																																																																																		88.89																						89

		1685		Eragrostis minor		1																																																																																																																																								0

		1762		Eragrostis pilosa		16										1.47																																																								5.88																																																																						6

		1858		Eranthis hyemalis		1																																				20.00																																																																																														40.00						40

		472		Erica cinerea		0		1																				5.88				5.88																5.88				23.53																								5.88		41.18																														5.88																																		41

		473		Erica tetralix		99						0.01								0.01		0.01		0.04		0.07		2.25		1.63		2.36				0.18		0.05		0.02				0.03		0.97		3.01		0.01		5.39		1.82		0.01		0.03		0.01						0.18						0.01		26.51		2.13		14.08		0.59										6.81		1.87												0.92		4.43		8.61		0.14		0.67		7.54		0.01				0.65				0.21						0.27		0.41						0.01				27

		476		Eriophorum angustifolium		93						0.02										0.02						1.16		0.56		0.04				0.04								0.06		1.89		3.76		0.14		0.10		0.14				0.36		0.46						1.85								21.65		4.32		0.16												1.63		8.15		0.02								0.02		2.27		10.89		14.84		4.08		3.39		7.01						0.76				0.02								1.31						0.02				22

		477		Eriophorum gracile		6		1																																																																																		2.56																				97.44																																97

		478		Eriophorum latifolium		6		1																				3.45																																														10.34																		17.24														3.45								3.45						62.07																						62

		479		Eriophorum vaginatum		40		1																																								0.11						0.11												0.11								22.64		0.43		0.21														0.11												3.83		28.06		39.32						0.96																		3.51										39

		482		Erodium cicutarium s. dunense		25																0.27		72.13		13.40		0.07						7.91								0.12		0.02		0.41																																						0.15																0.02																																										72

		481		Erodium lebelii		7		1												0.08		0.58		69.57		10.86								13.32												0.16																																																																																																70

		484		Erucastrum gallicum		4																																																																		24.24																												6.06																																										24

		486		Eryngium maritimum		14		1				7.69				3.62		0.90		4.52		45.25		29.86		2.71								1.36																																																																																																												45

		487		Erysimum cheiranthoides		37												1.40																								0.35								0.35														0.70								13.64																										1.05		1.05																																		4.55								14

		304		Erysimum cheiri		100																		4.76																																																																																																																						5

		488		Erysimum hieracifolium		3		1																																																																																										100.00																																												100

		489		Euonymus europaeus		100				0.03														20.68		0.38		0.03						19.60				0.26		16.84		18.06				0.03																																																				1.31		0.03																								0.12		1.92		5.06						0.03		1.51		7.07		0.17		21

		490		Eupatorium cannabinum		57				0.15		0.28				0.75		1.53				0.04		2.48		0.09		2.80						6.98		0.24		0.02		4.24		2.93		0.90		24.84		0.32		1.77										0.06		0.09		0.50				0.26				0.34		0.04		0.15														0.22		2.46		2.05		5.58		0.43		0.15								0.02		3.96		1.90		0.09		0.02				0.67				0.04		0.02		0.30				0.50		1.42				3.49				25

		491		Euphorbia amygdaloides		2		1																																																																																																																								100.00														100

		2388		Euphorbia esula		7																		0.85		0.85								0.28																																																		32.19						0.28								3.99		31.62		0.28																																1.14				0.28				32

		493		Euphorbia esula s. esula		3										1.79		12.50		0.89				3.57		4.46								1.79																																																		4.46				0.89						0.89		0.89		1.79		40.18																																		0.89								40

		494		Euphorbia exigua		91				0.81						0.81		2.44																																																						0.81																0.81																																																						2

		495		Euphorbia helioscopia		57				0.27		0.27				2.03		4.61						0.27		0.41																								0.14														0.14								0.41																0.27						0.41		0.27		0.41		0.14																																		0.14								5

		1689		Euphorbia lathyrus		1												50.00																																																																																																																												50

		496		Euphorbia palustris		26		1																																																																																				0.78		77.34		4.69		0.78		0.78										0.78		2.34																				1.56		5.47								77

		497		Euphorbia paralias		2		1				4.00						4.00		4.00		60.00		12.00										4.00																																																																																																												60

		498		Euphorbia peplus		15						0.32				2.92		6.49						0.32										0.32																																																		0.65										0.65		0.32		0.65		0.65																																		0.32								6

		500		Euphorbia seguieriana		2		1																																																																												93.94																6.06																																										94

		501		Euphorbia stricta		1																		20.00																						20.00																																												20.00																																																				20

		511		Euphrasia rostkoviana		0		1																																																																																20.00		40.00																																																				40

		2316		Euphrasia stricta		32						0.58				0.22		0.11		0.04		0.07		16.61		2.06		18.19		0.18		0.18		0.14		1.73								0.36		38.19		0.51		0.07				0.04														0.07						0.07				0.18						0.32				7.65		2.49		1.48														0.04				0.32				0.11						0.29												0.04										38

		513		Fagus sylvatica		91																		0.52		0.11		0.02						0.50				5.66		1.06		12.32		0.02								0.16		0.59				0.05										0.11										0.95										0.07		0.11		0.16				0.02		0.05		0.05								0.05						0.02								0.70		29.54		4.33		3.77		2.62		0.27		0.02		1.29		5.28		0.14		30

		970		Fallopia convolvulus		90				0.06		0.17				0.84		2.37		0.06		0.09		8.65		0.87		0.06						17.39						3.85		0.61		0.09		0.03				0.09														0.06				0.06				0.09		0.06				0.03		0.06				0.06				0.03				0.03		0.06		0.14		0.46		0.06																								0.06								0.03		0.03		0.17		0.23				17

		971		Fallopia dumetorum		13												0.17						19.06		1.05								33.22						10.84		2.62																																						2.10																0.17		6.12		0.17																								1.22		0.87		0.52						0.87		0.70		2.27		0.35		33

		1873		Fallopia japonica		1																		3.57		10.71												7.14				28.57																																																						3.57																												3.57										3.57				3.57				29

		517		Festuca arenaria		37						5.31				2.72		0.49		0.45		11.57		45.06		13.26		1.56		0.09		1.38		7.68		0.71				0.54						3.26		0.04		0.04																																		0.09												0.04		0.04																																												45

		514		Festuca arundinacea		45				0.67		0.93				4.66		12.00		0.13		0.09		3.57		0.80		3.83						1.23		0.04		0.02		0.84		0.04		0.24		6.35		0.02		0.58		0.02												0.04				0.11				0.30		0.02		0.02								0.80				2.40		0.11		0.56		0.71		7.15		0.43		7.78		0.43						0.02		0.06										0.11												0.04		1.10		0.06		0.02				12

		1472		Festuca cinerea		2														1.09				17.39		16.30								1.09																		2.17				6.52																						3.26						35.87				2.17				1.09								1.09																																										36

		1474		Festuca filiformis		39																0.04		47.28		16.58		7.52		0.30		2.00		3.78		0.14		0.35		0.47		0.02				1.02		0.81				3.05		0.47		1.85																		0.35		0.02		3.88		0.37				1.39				0.12		3.30		1.44								0.07								0.12						0.05						0.31				0.30						0.26												47

		515		Festuca gigantea		20																																0.56		0.71		22.60																														0.14																		0.28				1.41		0.85		0.71																										0.42		6.50		4.66				0.14		12.57		5.65		29.10		0.56		29

		1473		Festuca ovina		3																		25.29		16.94		4.87				2.78		0.93				0.70								0.70						6.26		1.62		6.50																		0.46				13.23		0.23				0.46				7.42		4.64		2.32																0.46																																		25

		519		Festuca pratensis		68						0.07				0.17		0.52				0.06		0.09		0.17		0.30						0.04				0.02		0.07		0.06		0.04		0.30		0.04		0.07														0.13				0.20				0.28		0.02						0.04				1.13				4.68		0.15		2.95		0.43		0.09		0.02		9.00		2.97								0.17		0.02								0.06								0.02						0.07								9

		521		Festulolium loliaceum		1																																																																																		4.00				4.00								24.00		8.00																																								24

		524		Filago minima		7						0.94										0.94				12.26																										0.94		0.94		58.49																						4.72						5.66						0.94																																																				58

		526		Filipendula ulmaria		87		1																0.10		0.02		0.07						0.05						0.36		1.75		0.03		0.05				0.11														0.49				0.79				0.03		0.02						0.02										0.26		14.42		4.34		0.46		0.31		0.61		1.57								1.69		0.26								1.62				0.02		0.36		0.15		0.02		0.20		2.81		0.28		7.59				14

		529		Fragaria vesca		14				0.07		0.14				0.07		0.79						44.25				3.81		0.14				14.44		0.36		0.22		11.78		1.94				6.18				0.07																														0.07								2.73		0.07		0.14		0.14				0.07		0.14																								0.43		0.72		5.96						0.07		0.57		1.51				44

		532		Fritillaria meleagris		34		1																																																																		0.72																				28.78		0.72		7.19				57.55										0.72																						0.72		1.44						58

		533		Fumaria officinalis		43																0.44																		0.87		0.44																																																										0.87																																										1

		534		Gagea lutea		2																																				6.25																																																		4.17																																		6.25												10.42				10

		536		Gagea spathacea		2		1																																																																																																																						17.24												55.17				55

		538		Galanthus nivalis		18																		1.05																1.05		45.26																																																										1.05																								1.05		4.21		1.05								38.95		2.11		1.05		45

		540		Galeopsis bifida		3																		1.22										9.15						3.66		2.44				0.61																		1.22				1.22						1.22																1.22		0.61		6.71		1.22		0.61								0.61				1.22		1.22												0.61				0.61		0.61		1.83		3.66				1.22				9

		1403		Galeopsis pubescens		1																																																																																																																																								0

		541		Galeopsis segetum		19																		2.50																																																																																																				1.67																		3

		543		Galeopsis tetrahit		46												0.07						0.29										0.96				0.31		1.65		4.27				0.04				0.04		0.02		0.02										0.04				0.22				0.20		0.11				0.09		0.36										0.20		0.07		0.76		2.02		0.85		0.16						0.09		0.16		0.02		0.04								0.04		0.09		5.07		1.45		4.01		0.60		0.47		5.63		0.73		6.19		0.11		6

		545		Galinsoga parviflora		15												0.38																																																						4.18																																																														0.76								4

		544		Galinsoga quadriradiata		8										0.74		0.74																																																						8.15																						0.74																																								0.74				0.74				8

		546		Galium aparine		92				0.07		0.07				0.57		1.74		0.06		0.06		3.72		0.28		0.08						11.12				0.12		5.72		9.54		0.09		0.17		0.01		0.59		0.01		0.01										0.01				0.11				0.23		0.02				0.04		0.03				0.42				0.06		0.02		0.08		1.00		2.79		1.89		0.86		0.02				0.02						0.01		0.01						0.03		0.01		0.33		0.88		3.47		0.01		0.03		5.30		1.61		4.26		0.24		11

		550		Galium mollugo		67				0.03		0.02				0.28		0.19				0.20		56.13		4.19		0.53				0.08		12.78		0.08				1.30		0.05		0.03		0.16		0.02		0.05		0.03																0.03				0.08						0.02						1.88		0.06		0.70		0.05		0.12		0.42		0.05		0.57		10.68		0.29																		0.11				0.20		0.02		0.08						0.20		0.05		0.31				56

		110		Galium odoratum		15		1																0.85										0.85																																																																																										1.69		8.47		83.90										3.39				84

		2376		Galium palustre		73						0.01				0.17		0.15		0.01		0.01		0.09		0.02		2.00		0.06				0.54		0.27				0.57		0.14		2.44		14.68		4.23		2.73										0.27		0.05		1.04				1.91				1.42		0.10		0.03														0.24		5.92		1.07		0.35		0.01		0.04		0.28				0.02		0.01		3.39		0.82		0.06		0.02				0.49				0.05		0.04						0.55		2.00		0.01		2.72				15

		549		Galium saxatile		27		1																0.36		0.91		0.62				0.04		0.07						0.04				0.04		0.04		0.04				7.20		2.00																		0.04		1.13				20.52		2.36				0.18						8.37		1.64														0.04		0.33				0.04		0.04						0.04		0.11		7.60						1.49		0.04						0.04				21

		556		Galium uliginosum		44																0.03		0.91		0.06		14.97		0.23		0.03		1.82		0.26				0.32				0.39		22.44		1.07		0.55										0.03				0.10				0.36						0.06				0.06						0.03		0.03				1.01		26.04		0.55		0.19						0.10								3.44		0.26								3.21				0.03						0.06		0.19		0.06				0.29				26

		551		Galium x pomeranicum		2																		45.45		4.55		4.55						4.55						4.55																																												22.73																9.09																																										45

		558		Genista anglica		19		1																0.66		0.57		4.08		1.04		6.55				0.28		0.09								0.09		2.66				21.18		1.52																				6.17				25.26		0.28				0.09				0.09		20.99		3.89														0.09		0.28						0.47						1.90				0.28																		25

		559		Genista germanica		1																																																																																																																						25.00																		25

		560		Genista pilosa		15		1																												0.19																41.33		3.05		0.38																		2.67				35.24		4.00				0.38				0.19		8.38																		0.38																0.76						0.76												41

		566		Gentiana cruciata		2		1																87.02		0.35		1.75						7.72						1.40						1.75																																																																																																87

		568		Gentiana pneumonanthe		34		1														0.07				0.07		0.13		0.33		0.07																1.20				1.00		0.07																				31.10		0.13		0.80		0.07								0.07		26.49		22.34												0.07		0.20		1.74		0.07		1.00		10.03						2.41																						31

		562		Gentianella amarella		7		1				0.68				0.45				0.23		0.23		0.90				24.43																		71.72				0.90																																										0.23																																																		72

		563		Gentianella campestris		4		1														1.28		15.38				76.92																		1.28																																										1.28		1.28																																																				77

		565		Gentianella ciliata		1		1																																																																																88.89																																																						89

		567		Gentianella germanica		30		1																																																																																90.76																																																						91

		569		Geranium columbinum		1										4.55																																																																				4.55				40.91												36.36																																										41

		570		Geranium dissectum		16				0.97		1.62				3.64		14.87		0.24		0.08		0.73		2.02								0.16										0.16		7.92				0.40														0.08								0.16												1.54				0.57						0.65		1.46		0.97		19.64		0.57																																0.73								20

		572		Geranium phaeum		2																				10.00																10.00																																																		20.00																																												50.00						50

		573		Geranium pratense		0		1																16.67																																																																												50.00		16.67																																								50

		574		Geranium pusillum		17						0.43				0.43		3.03		0.22		0.43		3.46		5.63								1.73												0.22																										0.22												8.66										0.22				0.87		2.81						0.22																				0.22																9

		575		Geranium pyrenaicum		1		1																2.63		5.26																																																										5.26																55.26																																										55

		576		Geranium robertianum		56										0.08		0.50						7.30		0.04								8.64				0.34		13.45		32.25		0.08						0.04																						0.04																0.04						0.19		0.04		1.18		0.08																		0.04				0.08		0.42		2.71		10.13						0.57		1.87		8.98		0.46		32

		578		Geum rivale		0		1																																																																																																																																						0

		579		Geum urbanum		100										0.03		0.13						8.83		0.11		0.03						9.21				0.19		15.73		26.70		0.03						0.05																														0.03				0.03				0.08		0.03				0.05		0.05		1.15		0.11														0.03								0.03		0.13		1.72		8.29						0.43		4.13		7.73		0.64		27

		581		Glaux maritima		52		1		1.79		2.83		0.02		44.18		31.66		0.21		0.14		0.03		0.01		0.08						0.05										0.44		12.15		0.06		0.29																														0.01										0.01						0.29		0.01																						0.01																						44

		582		Glechoma hederacea		88				0.06		0.02				0.40		1.18		0.02		0.06		6.78		0.87		0.23						6.45		0.02		0.11		5.43		9.84		0.16		0.22		0.01		0.15		0.01		0.01										0.17				0.29				0.68		0.05				0.02		0.01				0.90				0.09		0.03		0.23		0.65		0.62		1.34		5.68		0.71				0.01								0.01										0.19		0.49		0.89				0.01		2.66		1.02		3.22		0.18		10

		583		Glyceria declinata		6																																						1.32																				1.32				26.32				1.32																																																												1.32										26

		584		Glyceria fluitans		65						0.02				0.03		0.31								0.01		0.03												0.03		0.02		3.94		0.02		0.15		0.17								0.11		0.33		0.20		5.17		0.03		8.85		0.01		1.65		0.09		0.01		0.01												0.01		0.44		0.15		0.03		0.04		0.01		0.12				0.01		0.03		0.09		0.02		0.08						0.01						0.02						0.26		0.10				0.72				9

		585		Glyceria maxima		49												0.09						0.01		0.02												0.01		0.04		0.04		6.18		0.02				0.58										0.02		0.10		12.09				9.04		0.01		2.72		0.06																		0.15		1.17		0.21		0.07		0.04		0.37								0.11				0.01										0.01								0.14		1.73		0.07		0.55				12

		586		Glyceria notata		57				0.89		0.89						10.71																										10.71				0.89		0.89																		4.46																										1.79				0.89																																								0.89				11

		2383		Glyceria notata ag. (incl. G. declinata)		7																																						8.82		2.94				8.82																		14.71																																																																						11.76				15

		587		Gnaphalium luteo-album		5				0.68		3.04				0.68		6.42								2.03																		6.42		70.61		0.68										0.34		0.68												1.35																																		0.34																																				71

		588		Gnaphalium sylvaticum		2																																																1.61																				1.61				6.45												6.45																																																				6

		589		Gnaphalium uliginosum		46										0.14		0.43						0.29		0.21		0.21								0.07						0.57		7.71		3.07		0.93										0.07		0.93				0.07				0.64				22.56		0.07				0.07												0.36																0.14								0.50		0.07																		0.43								23

		590		Goodyera repens		3																																28.57		2.04												4.08																																																																								2.04						2.04												29

		991		Groenlandia densa		100																																						3.75																				15.00				21.25																																																																										21

		593		Gymnadenia conopsea		12																		0.44												4.87										19.91																																										50.00		1.77		8.41																		0.44										4.87																						50

		422		Gymnocarpium dryopteris		1																																								14.29																																																																																																14

		425		Gymnocarpium robertianum		2																																																																																																																																								0

		3364		Gymnocolea inflata		8		1																		0.80		0.40		2.81		0.20				0.20												5.02				14.66		2.61		0.20		1.00								0.40								35.74				8.63		2.01										1.81		0.40												1.00		3.01		10.84				0.20		7.83																												36

		597		Hammarbya paludosa		43		1														0.58																								0.58																												0.58		2.31																0.58												1.16		0.58		1.73		35.26		48.55		2.31		1.73				3.47																						49

		598		Hedera helix		100						0.02				0.02		0.10				0.02		0.19		0.12								0.12				2.02		0.90		14.71		0.05						0.02																		0.02						0.05				0.02		0.02								0.17		0.05		0.07				0.05		0.38		0.02						0.05		0.02														0.40		13.95		8.83		20.00		0.12		0.02		0.07		3.90		14.09		0.33		20

		1859		Helianthus annuus		1				6.25						6.25						6.25																																																		56.25																																																														6.25								56

		606		Heracleum mantegazzianum		1						1.89						3.77																3.77						1.89		41.51																																																						1.89				3.77																																						1.89				42

		607		Heracleum sphondylium		64				0.15		0.04				0.52		0.80						0.30		0.30		0.02						0.52						0.15		4.49		0.04		0.09				0.15																		0.17				0.17		0.02										1.91		0.02		4.43		0.06		0.17		1.18		1.12		2.58		18.47		1.01																		0.11				0.15		0.15		2.54						4.84		0.99		2.79		0.09		18

		608		Herminium monorchis		1		1				3.13												12.50				43.75								3.13										31.25																																										6.25																																																						44

		609		Herniaria glabra		3		1																		1.33																																														18.67												57.33																2.67																																										57

		615		Hieracium caespitosum		3																																								6.25																		6.25																												6.25								6.25																																										6

		612		Hieracium lactucella		1																																																																														7.14				7.14		71.43		14.29																																																		71

		2417		Hieracium murorum ag. (incl. H. glaucinum)		10																		2.08																																																																12.50		2.08																																		16.67		4.17		35.42										12.50				35

		1407		Hieracium peleterianum		0		1																33.33		60.00																																																																																																																				60

		624		Hieracium sabaudum		5																																								1.44																																										2.16										0.72		10.07																												0.72										0.72				10

		5303		Hieracium vulgatum ag. (incl. H. maculatum)		9																												0.97																		1.46																										3.40		1.94				0.49				4.85		13.59		2.43		0.49						1.94												0.49								0.49				12.62		0.49		0.97		3.88								1.46				14

		626		Hierochloe odorata		7																						7.29						0.40								0.40				4.05		0.40		0.40																										0.40																13.36		6.88																17.41		4.05								2.02																						17

		628		Hippocrepis comosa		1																																																																														100.00																																																										100

		629		Hippophae rhamnoides		100				0.05		1.47				0.91		0.79		0.09		1.13		28.45		2.62		1.55		0.14		0.43		42.41		1.53				0.38		0.08		0.24		13.44		0.06		0.17																																								0.01						0.33		0.04																																				0.01								42

		630		Hippuris vulgaris		9										0.56		1.98						0.28		0.28																		65.82		2.54		3.95		4.24												0.28		3.95				9.89				1.98																						0.28				0.28																																				0.56								66

		631		Holcus lanatus		100				0.10		0.23				0.41		1.08		0.02		0.04		5.98		4.52		3.76		0.11		0.21		2.76		0.45		0.09		1.70		0.68		0.16		5.63		0.38		0.20		0.08		0.02		0.01				0.01		0.00		0.10				0.26				0.09		0.15		0.28		0.21		0.12				0.95		0.02		1.04		1.08		4.44		0.48		0.37		0.16		3.01		0.48				0.03		0.05		0.68		0.59		0.03						0.35		0.00		0.41		0.09		0.02		0.06		0.28		0.24		0.05		0.35				6

		632		Holcus mollis		79						0.01						0.01						0.37		2.95		0.04		0.01				0.13				2.46		0.67		3.05		0.15				0.04		0.06		0.12		0.03										0.16				0.28				0.01		0.24				0.34		0.01				0.18				0.03		0.83		0.84		0.40		0.04		0.22		0.18		0.18				0.03		0.15		0.04		0.10		0.01						0.01		0.21		9.08		0.44		0.15		0.33		0.27		0.04		0.03		1.19				9

		633		Holosteum umbellatum		7																		15.38																																																																																																																						15

		2773		Homalia trichomanoides		4		1																																						3.85																																																																																		15.38						46.15		3.85				3.85		46

		634		Honckenya peploides		20				0.89		16.86				10.95		3.25		29.29		15.68		4.73		2.66								0.59												0.89																																																																																																29

		1810		Hordeum distichon		7																																																																																																																																								0

		635		Hordeum marinum		1		1		1.32		3.29				35.53		51.97																																0.66																																														0.66																																														52

		636		Hordeum murinum		99				0.78		1.17				5.07		7.02		0.58		0.39		1.95		7.99		0.19						0.39								0.97						0.19		0.78																		0.19				0.19																								1.17		0.19		0.58																																										8

		637		Hordeum secalinum		33				1.37		0.69				3.99		23.92						0.07		0.27								0.07												1.10																		0.07				0.14																										0.07		0.89		0.07		5.57		0.41																																0.14								24

		1811		Hordeum vulgare		10										3.64		3.64																				1.82																																																																																																								4

		638		Hottonia palustris		63												0.06								0.06																		0.06		0.13				0.13										0.06		0.45		15.93				66.54				0.19																						0.19																0.26																						0.06		0.26				0.71				67

		639		Humulus lupulus		45				0.04						0.04		0.04						0.65		0.09								5.57				0.22		5.01		18.76		0.13						0.30																		0.35												0.17				0.04				0.04		0.04		0.04		1.13		1.22		2.96		0.04																								1.74		0.78		2.00				0.35		2.96		1.26		20.11		0.44		20

		640		Hydrocharis morsus-ranae		66												0.03																										2.76						0.24								0.03		0.41		0.28		51.55				8.90				0.07																				0.03		0.03		0.03														1.28						0.03																		0.07				0.03				52

		641		Hydrocotyle vulgaris		70				0.01		0.06				0.36		0.04				0.02		0.38		0.02		10.07		0.58		0.13		0.75		0.77				0.30		0.01		6.08		28.10		7.74		2.18		0.01						0.51		1.22		0.05		0.28		0.17		0.36				0.04		0.38		1.80		0.01												1.40		7.40		0.21		0.10								0.02		0.21		0.13		4.43		3.77		1.36		0.03				0.90				0.02								0.32						0.10				28

		2134		Hydrodictyon reticulatum		22																																						7.07																		0.51		30.30				1.01																																																																										30

		642		Hyoscyamus niger		1																		12.50																																																25.00																																																																						25

		643		Hypericum canadense		1																		14.29		14.29																																																																																								42.86																												43

		647		Hypericum dubium		4										0.23		0.23										0.23						0.23						0.46						0.23																		0.69				1.16				0.23						0.23										1.85		4.63		18.75		3.70				0.93		5.79										0.23										2.55				1.16		0.23		0.23								0.23		3.70				19

		644		Hypericum elodes		35		1																																																		16.67		52.00		3.33				1.33								2.67																0.67		2.67																						10.00		0.67				0.67												0.67										52

		645		Hypericum hirsutum		5		1																																				2.70																																																																																				89.19										2.70				89

		646		Hypericum humifusum		11																				1.01		6.06																																																														2.02																																		1.01						1.01												6

		650		Hypericum pulchrum		6																						1.16																								1.16																										1.16		1.16								1.16		29.07		8.14																												1.16		2.33		39.53				1.16										1.16				40

		651		Hypericum tetrapterum		15										0.29		1.76						0.59		0.15		11.73		0.15				1.91		0.29				1.17		1.03		0.73		21.26		0.29		1.76												0.15		1.32				1.32								0.15														0.73		7.62		2.20		1.32		0.15		0.15										2.79		0.88		0.15						2.93				0.15				0.88						0.29				1.91				21

		652		Hypochaeris glabra		19																		23.71		25.77		1.03																		1.03																																														1.03																																																		26

		658		Ilex aquifolium		97																		0.51		0.15								0.35				8.89		2.53		12.89										0.20		0.10																								0.40		1.21												0.10						0.05										0.40														1.67		28.20		6.47		1.41		1.47		0.40				0.25		2.53				28

		659		Illecebrum verticillatum		70																																														0.43								0.43																																														0.43								0.43										0.43																		0

		1862		Impatiens glandulifera		8																																				12.94								1.18																																												7.06		14.12		23.53																																				18.82				2.35		1.18		24

		660		Impatiens noli-tangere		20		1																																		1.47																						0.25								0.74																						3.92		3.68		0.98																				0.25								1.72		1.47				0.25		38.24		0.25		33.58				38

		661		Impatiens parviflora		13																		0.35										0.35				0.35				21.95																														0.35								0.35																		1.74																										8.71		8.71		1.05		0.70		0.35		2.44		1.05		12.54		1.05		22

		662		Inula britannica		1																												4.17												1.39																										18.06												8.33								2.78								1.39		1.39																																								18

		665		Iris pseudacorus		59										0.06		0.32		0.02		0.02		0.04		0.02		0.40						0.27		0.06				0.97		1.29		2.47		1.86		1.22		5.11								0.04		0.23		0.27		4.18		0.02		3.46				1.41		0.02		0.02														0.04		3.97		3.71		1.56		0.15		0.08		0.11				0.02				1.73		1.37		0.04		0.02				0.02				0.13		0.11						1.43		8.04		0.19		7.68				8

		668		Isoetes echinospora		8		1																																				4.76		4.76												80.95		9.52																																																																																		81

		667		Isoetes lacustris		9		1																																																		94.74		5.26																																																																																		95

		1159		Isolepis setacea		72																0.21		0.21		0.42		12.95								0.21								1.70		18.05		1.27												0.21				0.21				1.91				0.85						0.21												0.85		0.85														0.21								0.21						0.42																						18

		669		Jasione montana		21						0.12				0.12				0.06		0.40		18.69		63.66		0.92				2.65		0.52		0.63		0.23						0.06		0.17						1.15		0.12		2.65																		0.12				1.21		0.12				3.51						0.58																																		0.06																		64

		2303		Juglans regia		2												9.09																								9.09																																																								9.09		9.09																																										9

		670		Juncus acutiflorus		42																						0.15		0.05														0.10		0.30		0.25		0.35										0.40		0.15		0.10				1.68				0.05		3.26																9.00		37.93		0.49						0.05		0.10				0.15		0.20		2.42		0.05		1.38		0.05				3.71										0.05		0.59						0.15				38

		1929		Juncus alpinoarticulatus		1		1				1.04				1.04								1.04				16.67						1.04										3.13		52.08		3.13		9.38																																																																																												52

		682		Juncus alpinoarticulatus s. alpinoarticulatus		14																																								11.43		8.57																								2.86																		5.71		11.43																						8.57		2.86				28.57														2.86								29

		672		Juncus alpinoarticulatus s. atricapillus		21						1.10				4.02		0.30		0.06		0.12		0.67				8.60		1.71		0.18		0.30		2.68								4.15		50.85		12.01		1.04																								0.06																0.12		0.06																												0.12																						51

		671		Juncus ambiguus		4				0.97		4.84				20.34		17.19						0.24		0.97		3.39																7.75		17.43		0.24																								3.87																								0.48																																						0.24								20

		673		Juncus articulatus		70				0.08		0.72				1.43		1.16		0.02		0.04		0.40		0.08		5.35		0.04		0.01		0.12		0.34				0.01		0.04		5.83		30.57		2.54		1.06										0.24		0.10		1.05				1.61				1.52		0.22		0.06		0.01		0.01										0.44		2.14		0.09		0.03		0.01				0.12				0.01				1.27		0.45		0.20		0.01				0.78												0.05		0.16								31

		674		Juncus balticus		16		1				0.91				1.82		0.30						0.30				2.74		9.12		2.13				6.08								3.95		56.23		13.07		0.30																																																																																												56

		675		Juncus bufonius		82						0.93				1.73		4.31				0.09		0.06		0.68		2.42		0.03				0.09		0.15						0.15		3.25		12.33		0.59		0.15		0.03		0.03				0.03		0.19		0.03		0.31				0.96				8.77		0.31				0.06												0.37		0.12				0.46				0.03		0.06				0.03		0.12		0.06				0.15						0.06				0.03										0.31		0.03		0.03				12

		1930		Juncus bufonius ag. (incl. J. ambiguus)		7				2.76		5.52				8.78		35.51						0.13		0.50		0.50						0.13										8.91		16.94		0.13		0.50												0.13		0.13				0.13				0.13																						0.13		0.50		0.25				0.13																																0.25								36

		2343		Juncus bulbosus		76										0.05		0.11								0.05		0.26		0.21														5.70		1.37		2.80		0.37		0.26		0.05				8.02		8.97		0.79		0.16		3.06		2.48				0.11		8.39				0.21												2.95		2.74														1.11		2.22		1.79		0.26		21.26		0.05				1.21												0.37		0.05				0.05				21

		678		Juncus compressus		12				0.23		0.23				1.17		4.23				0.23						1.17																0.47		1.88				0.70		0.70		0.23								0.23		0.94								29.34		0.23				0.47						0.23				0.47		0.47		0.23		0.23						0.47		0.70																		5.40														5.16								29

		679		Juncus conglomeratus		55										0.02		0.02				0.07		0.10		0.37		6.61		0.77		0.15		0.15		0.12		0.02		0.40		0.05		0.27		1.37		4.11		0.65		0.07						0.02				0.02		0.20				0.62				0.02		0.75		1.27		0.22												4.36		24.76		0.82		0.05										0.05		0.05		2.22		4.69		0.62						1.65				0.07						0.10		0.57		0.07				0.27				25

		5178		Juncus conglomeratus x effusus		4																																																																																				2.65		32.45		0.66																1.99		5.30								1.32																						32

		680		Juncus effusus		58						0.01				0.09		0.22				0.02		0.12		0.29		1.55		0.05				0.09		0.02		0.04		0.75		0.58		0.86		0.51		0.90		0.62		0.16		0.09				0.05		0.36		0.16		1.13		0.22		1.98				0.46		2.26		0.83		0.52		0.04				0.04						2.03		4.36		0.83		0.09		0.05		0.02		0.28		0.01		1.19		0.56		1.03		1.24		1.68		0.02				0.24		0.02		0.61		0.21		0.11		0.09		2.13		0.52		0.07		3.13				4

		681		Juncus filiformis		7																																																																				0.60																		4.82		2.41								1.20								1.81				1.81																												5

		683		Juncus gerardi		49		1		1.02		2.49		0.01		33.62		28.17		0.02		0.01		0.02		0.07		0.62						0.07		0.02								0.59		15.92		0.29		0.54														0.01				0.01				0.02																				0.01		0.02		0.43		0.02														0.01								0.01														0.01								34

		684		Juncus inflexus		7				2.33		1.40				9.09		23.31						0.23				3.26						0.47										3.26		3.73				2.10														0.93				1.40				3.03																		0.23				1.17		1.86		1.17		0.47		0.93								0.23										4.43								0.47						3.96				0.23				23

		685		Juncus maritimus		7		1		0.27		1.54				52.31		15.59		0.09		0.18		0.09		0.09		2.90		0.18				0.09		0.18								0.73		17.68		0.91		0.91																		0.09																						0.09						0.82																								0.09																						52

		686		Juncus pygmaeus		9						0.57																																14.29		4.00		3.43		0.57																																																																0.57																												14

		687		Juncus squarrosus		21																0.07				0.22		0.51		0.36														0.14		0.29		1.52				7.89		1.38		0.72																0.14		34.25				11.08		0.22										17.81		0.65														0.29		3.84		0.07		0.14		10.07						0.07										0.14												34

		688		Juncus subnodulosus		53										0.07		0.07		0.07		0.07		1.10		0.07		5.49		0.07				0.27		0.34				0.14				2.34		9.55		4.33		4.53										0.07		0.14		3.37				0.27						0.07		5.01														0.07		6.52		0.96																21.70		20.33				0.21				0.96												0.48						0.07				22

		689		Juncus tenageia		4																																								2.70														4.05														1.35																5.41																1.35								1.35						4.05																						5

		690		Juncus tenuis		17												0.34						0.67				1.01				0.34				0.34				0.34		0.67				0.67		0.34				0.67												0.67								0.67		0.67				2.36												6.06		1.35		0.34																				3.37										0.67																		6

		691		Juniperus communis		100																0.17		0.17								0.17		0.17																		11.36		3.61		0.69												0.17						3.61				8.26		49.40										0.69		0.52																0.52						0.17						0.69				5.51						2.24								0.52				49

		742		Kickxia elatine		59																																																																																																																																								0

		744		Kickxia spuria		35																																																																																																																																								0

		699		Lactuca serriola		19						0.43				1.74		3.48						1.74		0.87								0.43								0.43		0.43																								0.43				3.91												1.30																2.17																												0.43						2.61		0.43						4

		2384		Lactuca virosa		1																																																																																																																																								0

		702		Lamiastrum galeobdolon		61																																				0.40																																																																																0.54		1.35		12.82		52.50								0.27		28.48				52

		1487		Lamiastrum galeobdolon s. galeobdolon		1																																																																																																																										100.00														100

		1486		Lamiastrum galeobdolon s. montanum		3																																																																																																																				8.33		8.33		25.00		8.33										50.00				50

		700		Lamium album		32				0.13		0.20				1.40		4.59		0.27		0.13		2.33		1.40								1.60						0.47		7.66		0.07						0.20														0.13				0.20				0.27						0.07						0.27										0.40		0.33		3.86		2.80																								0.13		0.13		0.07						0.93		0.40		1.00				8

		701		Lamium amplexicaule		27				0.27						1.09		0.82						0.82		0.54																		0.27						0.27																																																		0.54																								0.27										0.27								1

		703		Lamium hybridum		13										1.75		7.89						0.88										3.51																																																												0.88		0.88																																														8

		704		Lamium maculatum		11																																				5.41										0.90																																														25.23		1.80																										0.90		6.31						6.31		7.21		9.91		0.90		25

		706		Lamium purpureum		39				0.35		0.46				2.67		7.30		0.12				1.27		1.97								1.39								0.58				0.12				0.12														0.12								0.58												0.12										0.23		0.81		1.39		0.12																																						0.12				7

		707		Lappula squarrosa		1																																																																																																																																								0

		708		Lapsana communis		32						0.22				0.88		2.64						0.33		0.33								0.55				0.11		1.21		15.49		0.11						0.66																		0.22				0.33																						0.33		0.55		2.53		2.97		0.11																						0.66		0.77		2.86						1.76		1.65		6.37		0.11		15

		710		Lathyrus aphaca		9																																																																																														14.29																																										14

		711		Lathyrus linifolius		3																																														10.53																										5.26												23.68								2.63																										31.58				5.26														32

		713		Lathyrus nissolia		1		1		2.94						23.53		35.29																																																																		2.94										5.88		2.94				14.71																																										35

		714		Lathyrus palustris		14																																		0.24		0.48				1.20		0.24		0.48																										0.72																15.66		5.54								0.48								20.24		6.75								1.45												0.24										20

		715		Lathyrus pratensis		55				0.17		0.08				1.76		3.32				0.04		3.24		0.25		1.09						1.55						0.63				0.08		0.97				0.59														0.13				0.17				0.21												1.05				7.98		0.08		1.09		1.09		0.21		0.84		21.72		5.46								0.04										0.55														0.38		0.04						22

		716		Lathyrus sylvestris		1																												5.56																																																																5.56																														22.22														22

		717		Lathyrus tuberosus		25						0.62				3.70		7.41						1.23		0.62								1.85								0.62				1.23																										1.23												7.41										0.62				3.09		17.28																																		2.47								17

		4286		Lecanactis abietina		0		1																																																																																																																																						0

		719		Leersia oryzoides		1																																																																		100.00																																																																						100

		720		Legousia hybrida		3																																																																																																																																								0

		721		Legousia speculum-veneris		43																																																																		1.56																																																																						2

		722		Lemna gibba		62										0.11		0.48																										22.48						0.91										0.05		0.21		22.37				1.98				0.11																				0.11				0.11																																				0.05		0.05								22

		723		Lemna minor		81										0.22		1.32								0.02								0.05										2.71		0.05		0.29		2.20										0.34		0.68		25.11				15.22				0.73		0.07		0.02																		0.20		0.44		0.05										0.05		0.46		0.12		0.02																		0.39		0.32		0.05		0.34				25

		2426		Lemna minuta		3																																						15.91																		2.27		61.36																																																																														61

		724		Lemna trisulca		65												0.17				0.02				0.04										0.04								13.77		0.02		0.06		0.89								0.02		0.04		0.75		37.90				6.20				0.09																						0.09		0.02				0.02										0.17		0.06				0.02																0.06		0.06				0.02				38

		725		Leontodon autumnalis		46				0.27		0.96				4.20		6.14		0.03		0.13		2.73		6.12		3.53		0.09		0.09		0.18		0.34				0.03		0.03		0.18		6.18		0.12		0.06		0.07								0.03				0.19				0.15				0.49		0.13				0.22		0.03				1.33				0.10		1.09		1.67		0.07		0.15		0.01		3.53		1.12								0.18		0.06		0.06						0.27				0.01				0.01						0.13								6

		727		Leontodon saxatilis		40				0.19		4.00				2.12		2.39		0.12		0.91		30.59		12.87		7.50		0.12		0.44		1.03		0.83				0.07				0.15		17.14		0.17		0.05								0.02														0.02		0.02		0.07		0.02						2.68				0.36		0.78		1.58		0.03		0.05				2.47		0.10				0.02				0.08		0.17		0.10						0.42														0.02								31

		728		Leonurus cardiaca		4																		6.25																																																																																																																						6

		730		Lepidium draba		1						3.23				9.68		30.65		1.61				6.45		8.06								11.29												1.61				1.61																																		1.61														3.23																																												31

		1703		Lepidium perfoliatum		1																																																																																																																																								0

		733		Lepidium ruderale		3				2.17						8.70		10.87		2.17						2.17																																																																																																																				11

		1704		Lepidium virginicum		2																																																																																																																																								0

		2810		Leucobryum glaucum		31		1																0.75		0.07		0.07						0.20				6.35		0.07												11.88		2.53														0.07						9.90		0.14		10.72		1.50										3.75		4.10														0.27		1.77				0.68		0.07						0.20		0.07		20.75						10.65		1.43						0.20				21

		734		Leucojum aestivum		11		1																																																																																				2.25		46.07		24.72																																						6.74								46

		443		Leymus arenarius		29				0.29		1.30				3.90		1.73		16.47		28.61		14.88		2.02								5.20						0.14						0.43																																						0.14												0.43																																														29

		736		Ligustrum vulgare		100				0.02		0.09				0.13		0.51		0.06		0.26		36.96		0.64		0.64				0.02		34.90		0.04		0.02		16.10		2.98		0.15		1.91				0.17																																														0.15		0.24																														1.63						0.04		0.04		0.02				37

		738		Limonium vulgare		41		1		10.81		2.04		0.50		64.19		21.31		0.14		0.02		0.04																						0.38				0.02																																														0.04																																														64

		739		Limosella aquatica		30		1																																				11.46		0.57														0.29												86.82																																																														0.57								87

		745		Linaria vulgaris		18				0.09		0.09				0.66		0.83				0.22		40.44		6.71		0.22				0.04		9.78		0.04		0.04		0.70		0.18		0.04		0.35		0.04		0.09		0.09												0.18				0.31				0.31						0.13		0.09				1.10				0.18		0.31		0.09		0.22		0.22		0.48		1.49		0.09						0.04																				0.04														40

		748		Liparis loeselii		27		1												0.15								1.79								0.30								0.60		70.49		0.60																																												0.60														0.15				23.55		0.75				0.15				0.75																						70

		750		Listera ovata		28																		3.29				1.85						1.03		0.21				11.73		2.67		0.21		0.82																																										13.99		0.21		3.50														0.21														2.47				0.21		2.26		37.04								1.65		13.79		0.21		37

		751		Lithospermum arvense		21																																																																																		4.55																																																						5

		752		Lithospermum officinale		2		1										0.43						42.61				2.17						31.30		0.43				11.30						0.87																																										0.43						0.43																																		0.43														43

		753		Littorella uniflora		80		1										0.13		0.13		0.13																						40.23		18.54		2.02		0.38								21.06		6.94						0.25		0.38						0.13																																								2.14						0.13																						40

		754		Lobelia dortmanna		89		1																																																		91.58		3.96																																																						4.46																												92

		755		Lolium multiflorum		4				0.77		1.93				1.93		15.06								2.70																																										0.39				0.77												0.39						0.77		0.39		0.77		0.39		0.77		1.93		0.39																																		0.39						15

		758		Lolium temulentum		3																																																																																																																																								0

		759		Lonicera periclymenum		100						0.01				0.01		0.04				0.06		8.38		1.31		0.18		0.06		0.49		7.91		0.06		5.22		11.01		5.70		0.05		0.05		0.07		0.10		0.16		0.14														0.06						0.07		0.13		0.35		0.59										0.31		0.13		0.08		0.02		0.08								0.01		0.08		0.01		0.75		0.01								0.55		15.62		3.10		2.42		2.17		1.97		0.02		0.12		6.04		0.01		16

		760		Lonicera xylosteum		2																		13.43										5.97						44.78		16.42		1.49																																																																																				11.94		1.49								1.49				45

		3396		Lophozia ventricosa		9		1																								0.44						0.44										0.44				31.72		13.22		0.44																		9.25				20.26		10.13										0.44		0.88																6.17						4.41																												32

		762		Lotus glaber		16				1.49		7.73				14.94		24.25		0.18		0.26		0.18		0.79		2.11						0.18										0.26		34.36		0.18		0.09																																												0.09		1.23		0.09																						0.26																						34

		763		Lotus pedunculatus		60						0.02				0.09		0.07				0.02		0.17		0.24		4.01		0.43		0.10		0.17		0.15				0.07		0.03		0.94		5.86		1.61		0.51										0.03		0.05		0.91				0.94				0.10		0.15		0.21		0.02						0.21						1.94		16.29		1.15		0.03				0.38		0.41				0.05		0.03		2.47		1.44		0.09						1.05												0.14		0.10				0.07				16

		764		Ludwigia palustris		1																																																						8.33								75.00																																																																										75

		765		Luronium natans		13		1																																				1.18														31.76		15.29								40.00																																										1.18																																40

		769		Luzula luzuloides		91		1																1.89														3.77																																																																																				58.49		13.21				11.32										1.89				58

		1933		Luzula multiflora		41																		0.74		0.42		4.46		1.90		2.00				2.00		0.56		0.51						1.53		0.79				0.79		0.05										0.05				0.23				0.05		1.44		2.79		2.18		0.05				0.19				0.09		11.10		34.54		0.32		0.05				0.14						0.05		0.23		3.53		3.30		0.09						2.09		0.09		2.69		0.19		0.19		0.65		0.05						0.23				35

		767		Luzula multiflora s. congesta		5														0.51		0.51		0.51				3.05						0.51		0.51												0.51						0.51																				3.55				2.54												25.89		48.73								0.51						0.51		1.52		0.51		0.51												0.51																		49

		768		Luzula multiflora s. multiflora		15																		0.39		0.39		0.52		0.13		0.26		0.13				0.13		1.55		0.13				0.13						0.65		0.13																				0.39		1.42		2.72												9.70		34.15		0.65																0.13		13.58		0.13						0.13				1.68		0.13		0.13				0.26						0.52				34

		770		Luzula pilosa		26																		0.27		0.27														0.27																																		0.27		0.27		1.34														0.27								0.27																				0.27		2.41		29.14		11.23		39.30		0.53								10.70				39

		771		Luzula sylvatica		21		1																														1.22																																																																																				8.54		15.85				57.32										12.20				57

		772		Lychnis flos-cuculi		73						0.10				0.08		0.16				0.02		0.08		0.02		2.16		0.02		0.06		0.02		0.16				0.02		0.04		0.23		2.88		0.45		0.27														0.33				0.76				0.06		0.10		0.14												0.04		0.23		8.28		1.85		0.25				0.31		1.85						0.02		3.05		1.92								0.66				0.02								0.04		0.64				0.58				8

		773		Lycium barbarum		1																8.33		8.33		25.00								33.33																																																																																																												33

		777		Lycopodiella inundata		25		1																		0.26		0.26																				1.03						0.26				0.26		0.26												0.26		11.54				0.51												10.51		0.77														0.26		1.03						71.03						0.77																						71

		774		Lycopodium annotinum		1																										16.67																																														33.33		8.33																																																														33

		775		Lycopodium clavatum		2		1																												2.35																28.24		9.41																				1.18				30.59												7.06																		1.18																3.53						2.35		1.18										31

		780		Lycopus europaeus		35				0.04		0.16				0.12		0.55		0.04		0.04		0.30		0.04		1.34				0.02		2.68		0.10		0.04		0.99		0.34		3.82		18.06		1.85		4.65				0.02				0.02		0.59		0.20		1.48				0.91				4.95		0.16		0.04				0.06				0.02						0.37		2.78		1.83		5.13		0.06		0.06		0.10				0.12				4.16		1.22		0.39		0.04				0.67				0.06		0.02						1.10		6.57		0.02		4.42				18

		781		Lysimachia nemorum		7		1																																		0.87																																																		6.09																												3.48						6.96		13.91						0.87				64.35				64

		782		Lysimachia nummularia		28						0.04				0.07		0.33						0.11		0.04		0.04												0.66		3.02		1.14		0.63		0.15		0.26												0.11		1.99				2.91				1.77		0.11										2.06				0.04		0.04		2.06		1.22		0.22		0.55		10.55		1.84								0.33										0.33				0.07		0.26		0.29				0.04		6.53		0.70		4.57		0.04		11

		783		Lysimachia thyrsiflora		41																		0.09																0.17				0.09		0.09		0.09		4.74								0.09		0.09		0.17		10.68		0.17		2.84						0.17		1.03														0.17		2.58		2.76		0.34												0.34		21.27		6.37								0.17						0.17						6.46		0.09				2.33				21

		784		Lysimachia vulgaris		63										0.02		0.05						0.38				0.88		0.02				0.56		0.03		0.11		1.68		0.64		0.39		2.89		0.42		0.39		0.02						0.11		0.42		0.06		0.42		0.11		0.86				0.44		0.24		0.29		0.03						0.02						2.49		17.29		2.55		0.33		0.17		0.12		0.05		0.03		0.11		0.11		3.06		4.74		0.32		0.02				1.47				1.39		0.24		0.03		0.06		2.83		3.03		0.03		6.58				17

		925		Lythrum portula		11																				0.35																		18.02		1.06		0.71		0.35								1.06		6.01				0.71				8.48				7.07		0.35																0.35																0.35								0.71																												18

		785		Lythrum salicaria		61						0.01				0.06		0.06						0.47		0.01		1.14		0.10		0.01		0.43		0.33		0.03		1.37		0.23		2.30		6.92		3.77		1.87										0.46		0.11		1.09				1.62				5.78		0.10		0.17														0.71		13.20		2.34		1.20		0.03		0.01		0.27				0.01		0.01		5.23		1.50		0.14		0.01				2.37						0.01						0.80		5.28		0.04		2.97				13

		2101		Mahonia aquifolium		1																		21.62										8.11						29.73		32.43																																																																																																2.70				32

		786		Maianthemum bifolium		38		1																0.10														1.95				0.10										0.29		0.10														0.10						0.59		0.10		0.98												0.59		0.10																				0.10								0.10		0.88		60.84		10.84		0.88		0.68						0.10		8.69				61

		1934		Malus sylvestris		2																												7.77						7.77		4.85																																																								0.97		0.97																								20.39		0.97		5.83		0.97		0.97		0.97		0.97		6.80				20

		790		Malva neglecta		23										0.68										2.05								0.68														0.68																								1.37												0.68																																																										2

		792		Malva sylvestris		5						3.59				18.97		32.82		1.03		1.03		2.05		1.03								1.03										1.03						1.03														0.51																														0.51		3.59		1.03		1.03																																										33

		793		Marrubium vulgare		1																																																																																																																																								0

		796		Matricaria discoidea		82				0.46		0.86				2.31		8.20		0.13		0.07		0.13		0.53								0.13										0.20		0.79				0.20														0.13								5.75		0.07																				0.07		0.59		0.33		0.53																																		0.13								8

		794		Matricaria recutita		73				1.27		1.22				4.20		12.25		0.18				0.14		0.63								0.23										0.27		3.71				0.18														0.09				0.05				1.99		0.05										0.05						0.05				0.23		0.90		0.32		0.86		0.05																																0.32								12

		797		Medicago arabica		2				3.57		5.10				15.31		27.55		2.04				2.55		23.47								1.02												1.02				0.51																																																		1.02																																										28

		800		Medicago minima		0		1																12.50		50.00																																														6.25												18.75																6.25																																										50

		801		Medicago sativa		3				1.71						8.55		24.79		0.85		0.43		0.85		2.99																				0.43				1.28														0.43								0.43												1.28				0.85						1.28		0.43		0.43		11.54																																										25

		803		Melampyrum arvense		1																																																																																		25.00												25.00																																										25

		804		Melampyrum pratense		41		1																0.22														0.56														3.12		0.67																				0.56				5.23		0.11								0.56		2.67		0.56																0.11														0.45		39.64		0.56		0.33		8.02								1.56				40

		808		Melica uniflora		14		1																																		0.95																																																																																0.95		2.86		8.57		82.86										3.81				83

		809		Melilotus albus		4				0.57		0.57				5.68		7.39						2.84		1.14																				8.52																		0.57								1.14												1.70										0.57																																																9

		810		Melilotus altissimus		13										2.17		0.87						0.87		1.30																				0.87																										1.74												2.17				5.22						0.43		4.35		0.43		2.61																																		3.04								5

		812		Melilotus officinalis		9				0.95		0.95				5.24		5.24		0.48		0.48		0.95																						0.95				0.48																						1.43												1.43				1.43						0.48				0.95		0.48																												0.48														5

		813		Mentha aquatica		68				0.05		0.16				0.80		1.02		0.02		0.03		0.94		0.04		5.50		0.04				1.86		0.65				1.39		0.05		6.69		27.72		3.37		4.98								0.01		0.18		0.10		3.19				1.64				2.92		0.02		0.02		0.01		0.01										0.05		2.29		0.76		1.47		0.06		0.03		0.09						0.01		2.84		0.51		0.01		0.01				0.61												0.16		2.12				0.81				28

		814		Mentha arvensis		63										0.45		1.45								0.11		0.11												0.11				0.22		0.67						0.11						0.22		1.00				0.11				0.89				9.93		0.45										0.11						1.00		14.84		0.56		0.11				0.11		0.11								0.45				0.22		0.11				1.90												0.11		1.12				0.11				15

		815		Mentha longifolia		1		1								10.00																																																								10.00																						30.00		10.00																																														30

		818		Mentha suaveolens		1																																																																																				6.67				13.33																																												6.67				13

		1772		Mentha x rotundifolia		3										4.55																								4.55																																4.55																												31.82																																						4.55				32

		820		Mentha x verticillata		3																		1.03																				2.06																												29.90																				11.34		1.03																3.09				1.03						1.03														2.06								30

		821		Menyanthes trifoliata		68														0.09		0.09																						0.37		0.09		1.92		6.12								0.18		0.27		0.55		3.29		1.00		0.18						0.37		0.73		0.09														12.79										0.09		1.10		1.37		1.92		36.80		2.28		0.09		0.27				2.10												0.82						0.37				37

		822		Mercurialis annua		79										0.54		0.54		0.54		0.54																						0.54																				0.54								2.16												0.54																																										0.54								0.54								2

		823		Mercurialis perennis		18		1																																																																																0.74																																0.74								83.70								1.48		11.11				84

		824		Mespilus germanica		35		1																																																																																																																		13.64		26.14		10.23		30.68										15.91				31

		826		Milium effusum		63																		0.21		0.10								0.21				0.72		1.13		12.95																																																								0.41																								1.54		9.25		5.55		41.42						0.10		0.41		15.72				41

		827		Milium vernale		0		1																88.89										7.94						1.59																																																																																																						89

		72		Misopates orontium		28																																																										1.64																																																																														2

		830		Moehringia trinervia		75																0.04		12.46		0.57		0.11						27.07		0.02		0.72		19.88		10.41		0.02		0.07				0.07																												0.07		0.31				0.02						0.02				0.04				0.87										0.02						0.02								0.11		2.45		1.97		5.36		0.09				0.13		0.81		6.78		0.13		27

		832		Molinia caerulea		93														0.01		0.01		0.55		0.11		0.76		0.26		0.31		0.12				0.12		0.52		0.01		0.06		0.33		0.72		0.04		4.20		1.08		0.29		0.20		0.28		0.01		0.02		0.43		0.03				0.01		15.81		0.90		10.05		0.46										5.27		7.74		0.07										0.39		2.83		6.32		0.86		1.94		5.74		0.03				0.86		0.04		3.52		0.03				1.13		1.41				0.01		0.18				16

		834		Monotropa hypopitys		1																		10.53										5.26		15.79				57.89												5.26																										5.26																																																																58

		1491		Monotropa hypopitys s. hypophegea		1																												20.00		60.00				20.00																																																																																																						60

		1936		Montia fontana		10																																				4.08		2.04																								26.53										2.04																																																												2.04				27

		835		Montia fontana s. chondrosperma		7																																				2.50																										2.50																2.50																																																										3

		2427		Montia fontana s. fontana		21																																																														21.28				2.13																																																																		4.26				21

		837		Muscari botryoides		1																																				100.00																																																																																																				100

		838		Muscari comosum		1																		77.78										11.11																																																																																																												78

		839		Mycelis muralis		5																		7.58										5.21				0.95		23.22		24.64																																																										0.47								0.95																1.42		7.58		9.48						0.95		0.95		6.64				25

		3417		Mylia anomala		9		1																																																																		18.84				1.45																										15.94		20.29		43.48																																		43

		842		Myosotis discolor		5																		6.98		3.10		6.20						4.65								0.78				3.88				1.55														1.55				2.33																3.88								3.10								0.78		0.78				0.78				0.78																								0.78								7

		1922		Myosotis laxa + M. scorpioides		4										0.26												0.52						0.26		0.26								13.80		3.39		1.56		2.86														8.07				8.33				1.04		0.52																		0.26		1.30						0.26																																		1.04								14

		841		Myosotis laxa s. cespitosa		11				0.06		0.06				0.22		0.39		0.06		0.11		0.11		0.06		0.55						0.44		0.11				0.11				12.06		27.12		2.55		5.42										0.44				0.72				4.76				0.61																		0.17		2.71		0.61		0.33		0.06				0.39								0.89		0.11		0.06																				0.61				0.55				27

		843		Myosotis ramosissima		32		1		0.02						0.04				0.04		0.38		75.08		7.25		0.18				0.02		10.94		0.10				0.52		0.04		0.08		0.36		0.02		0.02																								0.02										1.74						0.04								0.04		0.28																												0.02														75

		844		Myosotis scorpioides		42														0.02						0.02														0.07		0.09		2.92		0.78		0.51		0.74										0.11		0.18		6.59				6.96				7.25		0.02																0.02		2.61		0.49		0.29		0.02		0.02		0.38				0.02				0.74		0.02		0.02						0.16														5.14				0.85				7

		848		Myosurus minimus		20												0.92																																																																																																																												1

		849		Myrica gale		71																				0.07		0.22		1.50		1.42				0.15		0.07		0.15				0.75		0.90		7.35		0.67		0.15		0.07				0.07		0.67		0.37		0.07		0.37		0.30						13.79		1.20		0.45		0.15										3.67		10.94		0.30										0.30		2.77		3.52		11.99		3.00		4.05		0.37				0.75				0.37						0.37		7.95						1.12				14

		850		Myriophyllum alterniflorum		9																				0.58																		17.34														2.31		12.14		5.78						61.85																																																																										62

		851		Myriophyllum spicatum		15												0.05		0.05						0.05																		10.49						0.47										0.14		17.64		45.06				1.74				0.05																																																																		0.05				45

		852		Myriophyllum verticillatum		12																																						1.76																		5.29		44.12				12.35																																																																										44

		854		Najas marina		96																																						2.64																		20.23		14.08						0.29																																																																								20

		2348		Narcissus pseudonarcissus		2																																2.70				78.38																																																		2.70																																												13.51		2.70				78

		858		Narthecium ossifragum		9		1																0.22																												0.44														0.66								57.27				0.44												6.39		2.20												2.20		9.03		8.59						9.03						3.08												0.22										57

		861		Neottia nidus-avis		2		1																																47.37																																																																																								52.63														53

		862		Nepeta cataria		5																		12.20										17.07						4.88																																																																																																						17

		1712		Neslia paniculata		1																																																																																																																																								0

		2154		Nitella capillaris		79																																																								2.94		14.71				14.71																																																																										15

		2155		Nitella flexilis		4		1																																				3.01																		22.29		46.99				11.45																																																																										47

		2195		Nitella hyalina		0		1																																																						100.00																																																																																100

		2156		Nitella mucronata		6																		2.70																																						24.32		21.62																																																																														24

		2119		Nitella translucens		1		1																																																				5.41		91.89		2.70																																																																														92

		2160		Nitellopsis obtusa		60		1																																										0.06												95.83		3.11				0.06																																																																										96

		865		Nuphar lutea		18																																						2.27						0.20										0.20		2.14		62.88				6.02				0.33		0.13																										0.07						0.07				0.54																								0.20				0.07				63

		866		Nymphaea alba		25																																						3.76						0.31								0.94		1.25		8.15		53.61		1.10		1.41						0.16																																0.16				11.44				0.47																								0.31				54

		867		Nymphoides peltata		40																																						18.98						0.95												1.52		36.62				4.36		0.38		4.36																																																														0.38								37

		2319		Odontites vernus		15				0.23		10.53				29.18		8.92		0.11		0.11		0.57		0.46		0.23						0.34										0.34		22.20		0.34		0.57																		0.11																				0.46		0.11				0.11		1.60		0.11		0.23																				0.23														0.11								29

		506		Odontites vernus s. litoralis		1						12.00				52.00		20.00		2.00						4.00																				10.00																																																																																																52

		509		Odontites vernus s. serotinus		11						6.24				24.59		3.84				0.10		1.06		0.48		0.77						0.10										0.10		39.48		0.10		0.29																						0.10		0.10																				0.10		0.19		0.48		0.10		0.10																																0.67								39

		1496		Odontites vernus s. vernus		7										4.17																														41.67																																																																																																42

		868		Oenanthe aquatica		96										0.06		0.50								0.06		0.13																0.69				0.06		0.19								0.06		0.25		0.19		10.96				19.46				10.45								0.06														0.19		0.13		0.06										0.06		0.19		0.06																				0.19		1.32				1.39				19

		869		Oenanthe fistulosa		27										0.05		0.32		0.05						0.05																		6.70		0.80		0.21		1.34												0.05		10.61				2.36				0.59		0.11																				0.21		0.05		0.05												1.66																								0.05								11

		870		Oenanthe lachenalii		10						0.65				16.75		10.21		0.13		0.13		0.39				3.01																0.52		42.28		0.52		3.80																		0.13																												10.86																																														42

		872		Oenothera biennis		6														0.33		0.33		37.62		4.95								9.57												0.99						0.33																				0.99												1.98														1.32		0.66																								0.33				0.33														38

		873		Oenothera erythrosepala		4						1.96												7.84		3.92								9.80						3.92						1.96																																						1.96														3.92																																												10

		874		Oenothera parviflora		1						1.69				1.69				3.39		13.56		27.12		10.17								6.78												8.47																																																				1.69																																												27

		2004		Oenothera parviflora v. ammophila		1		1				3.85				3.85				7.69		30.77		34.62										3.85												3.85																																																																																																35

		2434		Ononis repens		13																		11.37		1.90								0.47																																																		20.38				55.92												3.79																																										56

		878		Onopordum acanthium		2																		6.25										6.25																																																																																																												6

		879		Ophioglossum vulgatum		46										0.19		0.76				0.19		1.52		0.95		19.58				0.38		0.19		3.42				1.33				0.95		37.45		3.99		1.14																										0.38		0.19												1.14		2.66		0.57		0.19				0.19										0.57		0.95								2.85																						37

		880		Ophrys apifera		3																				3.70																				3.70																																										85.19												3.70																																										85

		881		Ophrys insectifera		2		1																																																																																27.78																																								72.22														72

		887		Orchis mascula		5		1																																																																																				2.78																																				94.44														94

		888		Orchis militaris		4		1																																																																																50.00																																								31.08														50

		889		Orchis morio		57																		11.31		5.88		30.32		0.90		6.33				2.71												0.45																				0.45								0.45								0.45				0.90		5.88		8.14																				0.90																														30

		891		Orchis purpurea		8		1																																																																																1.96																																								98.04														98

		892		Orchis simia		0		1																																																																																100.00																																																						100

		896		Ornithogalum umbellatum		71																		2.82		1.41												0.56		0.28		29.94																																						0.28				13.28				1.13						0.28				3.67		12.43		0.28												0.28										0.28		0.56		2.82								2.54		10.17		4.80		30

		897		Ornithopus perpusillus		9																		6.14		38.61		1.98																		0.20						0.99				0.20																0.20						2.38						26.14				0.20		0.79				0.20						0.20														0.20																												39

		1818		Ornithopus sativus		1																																																																																																																																								0

		907		Orobanche caryophyllacea		4		1				0.25				0.25				0.25		0.74		71.57		5.39								2.45																																																		17.89																0.98																																										72

		900		Orobanche lutea		1		1																																																																												88.89																																																										89

		901		Orobanche minor		1										7.69		30.77																																																																						23.08						15.38						7.69																																										31

		902		Orobanche picridis		1		1																100.00																																																																																																																						100

		903		Orobanche purpurea		0		1																69.57		17.39																																																										8.70																4.35																																										70

		908		Osmunda regalis		5																		0.59		0.59		1.76												1.18						0.59		0.59																2.35				0.59						1.76		2.94														3.53																1.18		1.76		5.88		21.76		2.94										5.29						1.76		8.82						6.47				22

		909		Oxalis acetosella		70		1																																		0.22																																																		0.11																														0.86		22.74		22.09		19.83				0.11						22.09				23

		911		Oxalis fontana		5										0.86		0.86																								0.86																																																																																		1.72														0.86				2

		912		Oxycoccus macrocarpos		51																				0.12		2.68		11.44		2.68				5.60								1.46		21.05		40.63		0.49																								1.70		5.11														0.12																0.36		1.70				0.12		0.12																		0.36										41

		913		Oxycoccus palustris		91		1																																								0.07						0.07												3.20								19.07		3.13		0.07												0.35		0.07												7.79		41.89		20.67		0.21		0.49		1.11																		1.46										42

		3428		Pallavicinia lyellii		27		1																																						0.36																														19.22																														0.36				2.49		67.97																				4.27										68

		2655		Palustriella commutata		100		1																																				14.29																																																14.29																										71.43																								71

		914		Papaver argemone		52																		2.59		0.86								1.72																																																		2.59																																																										3

		915		Papaver dubium		64										0.30		0.59				0.59		6.53		3.26								2.08								0.30																						0.30																				1.48														0.30		3.86																																										7

		916		Papaver rhoeas		81				0.55		0.92				3.66		12.09		0.55		0.18		3.30		5.13																		0.18						0.37														0.18								0.37												1.65				0.37		0.18				0.73		1.10		1.10		3.30																																		0.37								12

		1819		Papaver somniferum		1												16.67																																																						16.67																																																														16.67								17

		917		Parapholis strigosa		42		1		1.99		15.27		0.06		37.84		39.23		0.06		0.06				0.12																				4.35																																																		0.06																								0.06																						39

		1717		Parentucellia viscosa		1						2.53				1.27		6.33																												82.28																																														1.27																																																		82

		919		Parietaria judaica		100														1.69																																																																																																																		1.69								2

		920		Paris quadrifolia		35		1																																																																																																		0.34																				3.69		75.50										20.47				76

		921		Parnassia palustris		33		1				1.00				0.95		0.24		0.05		0.05		0.90				8.04		0.24				0.19		2.52								0.33		68.90		0.52		0.14																								0.24														0.14		1.57		5.42				0.05										0.05				2.95		0.05		0.14						4.37																						69

		922		Pastinaca sativa		16				0.34		0.43				2.99		6.67		0.26		0.43		7.78		0.26		0.43						5.90		0.09				1.37		0.26		0.17		0.68				0.17														0.09								0.09												2.05				0.09		0.09		0.09		0.17		0.94		1.54		17.18														0.09																				0.43								17

		923		Pedicularis palustris		43																0.20				0.10		4.57		0.60						0.40						0.10		2.48		27.51		4.17		0.30																		0.10						0.30		0.10														0.60		6.26		0.30														0.10		25.62		0.70								1.19																						28

		924		Pedicularis sylvatica		30		1				0.14								0.14		0.14				0.14		5.68		3.38		1.76				0.14										0.27		1.89				1.76		0.14																				11.35		0.14		1.49		0.14										46.35		17.16														0.14		1.49		0.27				1.62						3.11																						46

		967		Persicaria amphibia		53				0.07		0.11				0.40		1.14		0.01		0.10		0.20		0.43		0.30				0.01		0.11		0.01		0.01		0.06		0.01		8.75		0.31		0.59		1.56								0.07		0.10		0.21		5.64				3.53				3.12		0.01										0.21						0.02		0.78		0.63		0.29		0.15		3.00		1.54				0.01		0.01		0.09		0.20		0.09																				1.13		0.04		0.02				9

		969		Persicaria bistorta		11																																																																																						2.14		0.71																0.71																												5.00				5

		972		Persicaria hydropiper		39												0.03																0.03						0.16		0.23		2.56		0.07				0.16										0.03		0.26		2.89				5.38				12.86		0.10				0.10		0.16										0.07				0.43		0.69		0.07				0.07		0.03		0.07		0.03				0.03		0.07										0.13								0.36		5.28				0.92				13

		973		Persicaria lapathifolia		29				0.20		0.10				1.12		4.48								0.20																0.10		3.46		2.14				0.71										0.10				0.20				0.31				25.15																						0.71		0.41		0.20		0.20		0.20																														0.10		1.63								25

		1504		Persicaria lapathifolia s. brittingeri		3																																																																		100.00																																																																						100

		1505		Persicaria lapathifolia s. lapathifolia		14												2.60																										0.43						0.43																						60.17																						1.30																																				0.43				1.73				0.87				60

		1507		Persicaria lapathifolia s. pallida		18																				0.85																								0.85										0.85												7.63																																																																						8

		977		Persicaria maculosa		65				0.49		0.31				1.12		5.21				0.07				0.31		0.07										0.03		0.07		0.10		1.01		1.47		0.17		0.35		0.03						0.03				0.07		0.49				0.31				6.29		0.17				0.07						0.03						0.03		0.03		0.31		1.05		0.10		0.31		0.10				0.14						0.07		0.14										0.03								0.07		1.15								6

		975		Persicaria minor		4																																						3.45																1.15				2.30				6.90				48.28																								2.30																		6.90																								1.15				48

		976		Persicaria mitis		6												0.39																0.39						0.77		1.54		0.77		0.39				2.32								0.39		0.39				3.09				3.09				25.10								0.39														1.54		1.16		0.39								0.39																								0.39				9.27				1.93				25

		926		Petasites hybridus		3																				2.56								2.56						1.28		7.69																																																						6.41		8.97		2.56																																		8.97				2.56				9

		928		Peucedanum carvifolia		12		1																																																																												7.44														0.47		84.19		2.79																																								84

		929		Peucedanum palustre		71																												0.04						0.13		0.04		0.04				0.13		0.39												0.26		1.87		0.04		0.95				0.22		0.17		1.04		0.04												1.52		15.93		2.95		0.26				0.04				0.09		0.26		0.30		18.32		10.94		0.13		0.17				0.87				0.09								4.38		0.26				6.25				18

		930		Phalaris arundinacea		54				0.01						0.05		0.49				0.01		0.08		0.04								0.05				0.01		0.32		1.14		2.14		0.12		0.01		0.43												0.01		2.11				3.58				5.58		0.06										0.08						0.02		0.83		1.88		1.58		0.48		0.39		0.68						0.02		0.06		0.14		0.01						0.01				0.04		0.23						0.12		5.33		0.25		2.32		0.02		6

		5106		Philadelphus coronarius		3																																				25.00																																																																																														75.00						75

		931		Phleum arenarium		31		1				0.52				0.07		0.02		0.09		0.84		83.46		9.85		0.02				0.02		2.68										0.07		0.46				0.05																																		0.02																																																										83

		2385		Phleum pratense		11												0.11						1.16		0.95								0.21		0.11										0.74				0.11																		0.11				0.74		0.11										5.26				0.42		0.11		0.42		0.53		0.21		0.42		17.56		1.26																						0.11										0.42				0.11				18

		932		Phleum pratense s. pratense		32				0.33		0.36				0.75		3.52		0.06				3.91		2.86		0.03						0.33						0.06		0.06		0.09		0.24				0.12														0.27				0.27				0.72		0.06										3.64				0.06		0.03		0.30		0.36		0.15		0.30		7.15		1.56																		0.03														0.66								7

		1411		Phleum pratense s. serotinum		12				0.13								0.65				0.13		36.54		19.90		0.52						2.08						0.13						0.52																																						26.79				0.26		0.13				0.13				0.78		3.51																																										37

		933		Phragmites australis		99				0.26		0.37		0.00		3.45		5.22		0.06		0.06		0.38		0.22		1.65		0.11		0.10		1.55		0.30		0.02		0.60		0.27		4.52		10.15		1.83		5.99		0.00						0.10		0.24		0.35		3.05		0.03		1.52		0.00		0.48		0.36		1.99		0.02		0.00				0.02						0.48		3.88		1.25		3.52		0.09		0.19		0.23				0.07		0.08		2.02		3.29		0.24		0.02				0.57				0.05						0.02		1.10		1.70		0.00		0.66				10

		935		Phyteuma spicatum s. nigrum		9		1																																																																																																																						3.96		58.42										12.87				58

		936		Phyteuma spicatum s. spicatum		1		1																7.69																																																																																																								7.69										61.54				62

		939		Pilularia globulifera		15		1																																				24.10				1.20										3.61		39.76		4.82						4.82						1.20																																																																				40

		940		Pimpinella major		19												0.20																																																																		0.59				35.05		0.40				0.40				1.39		38.02		2.57																										0.99														38

		942		Pinguicula vulgaris		23		1																												0.91																																						3.64																13.64		17.27														0.91				0.91				2.73						57.27																						57

		5184		Pinus contorta		1																																																																																																						25.00																																		25

		943		Pinus sylvestris		100																0.01		0.27		0.13		0.02		0.02		0.02		0.18		0.01		0.52		0.28		0.23		0.02				0.02				6.89		2.72		1.80		0.02		0.03						0.08						0.01		8.34				12.50		1.47				0.02						1.62		0.28				0.01								0.07		1.47		1.65		0.02		0.01		2.95		0.01				0.25				3.21						2.07		0.49				0.02		0.07				12

		1824		Pisum sativum		1																																																																																																																																								0

		944		Plantago coronopus		85		1		0.95		18.57				15.64		20.92		0.15		0.55		4.10		7.73		1.47						0.37										0.22		20.26				0.04																														0.04																0.07																																														21

		2320		Plantago major		53				0.81		1.38				5.20		13.97		0.09		0.02		0.17		0.33		0.35						0.11						0.02		0.09		0.70		8.55		0.11		0.22		0.02		0.02										0.13				0.09				3.48		0.07				0.04		0.09				0.13				0.11		0.26		0.20		0.20		2.51		0.09		1.07		0.13				0.02								0.02						0.02				0.07				0.04						1.40				0.02				14

		945		Plantago major s. intermedia		37						0.59				0.59		5.35				0.05		0.37		0.11		0.70								0.11								5.99		29.05		0.11		0.16																						20.22												0.11				0.05				0.11		0.16		0.37		0.05		0.16		0.21												0.05						0.21														0.59								29

		947		Plantago major s. major		25						0.34				0.45		3.41						0.98		2.18		1.20						0.45		0.04		0.04				0.34		0.90		7.54		0.23		0.11		0.08								0.04				0.04				0.08				5.55		0.04				0.04						0.19				0.23		0.30		0.19		0.15		0.19		0.23		1.46		0.34																		0.04														1.50		0.04		0.11				8

		948		Plantago maritima		49		1		1.99		3.48		0.03		61.04		27.41		0.23		0.06		0.06		0.06		0.11								0.02								0.02		1.61		0.02		0.06																		0.02																												0.16																																														61

		950		Platanthera bifolia		12		1														0.20				0.20		9.18		2.00		1.80				1.80										0.80		2.00				1.40																						2.79		2.59		0.80		0.20								5.99		26.95		21.76		0.60														1.00		0.20		7.98								3.39				0.20								0.20										27

		951		Platanthera chlorantha		6																																																																																		44.12		0.98		1.96								0.98																												35.29														44

		954		Poa chaixii		1																				12.50												12.50																																																																																						12.50		50.00		12.50														50

		956		Poa nemoralis		38																		0.10										0.72				1.33		1.94		4.29																										0.20																				0.10						0.10				3.37		0.20														0.10								0.41		6.75		7.77		23.42						0.31		2.15		22.49		0.31		23

		957		Poa palustris		11										0.21		0.42						0.21										0.63								0.21		0.21		0.42				0.42														1.04				1.46				4.59		0.42																		7.10		8.35		4.80		0.21		0.21		0.63								1.04		0.84								1.46												0.42		12.11		0.21		6.47				12

		959		Poa trivialis		90				0.09		0.10				0.52		1.83		0.02		0.02		0.59		0.90		0.31				0.01		2.38		0.02		0.03		1.76		2.64		0.28		2.31		0.09		0.33		0.00												0.13				0.50				1.15		0.06		0.01		0.02		0.02				0.91				0.22		0.06		0.65		0.76		1.61		0.51		4.18		0.84				0.01		0.02		0.13		0.09						0.00		0.08				0.10		0.19		0.33		0.02		0.13		2.73		0.38		1.46		0.05		4

		962		Polygala serpyllifolia		16		1																				0.31																								6.12																						14.68				2.75		0.31										55.66		11.01														0.61		2.14		0.31				1.22						3.67				0.31																		56

		964		Polygonatum multiflorum		100		1																0.28		0.09								0.28				3.51		1.59		9.92																										0.05						0.09				0.09		0.14								0.05		0.05		0.05						0.47								0.05														0.14		0.61		21.19		8.70		24.46		0.14		0.05				0.51		12.68		0.23		24

		965		Polygonatum odoratum		24		1														0.04		66.60		0.58		0.12						17.05				0.27		11.08		2.15				0.08																																																				0.38																																												67

		966		Polygonatum verticillatum		9		1																16.67																																																																																																		50.00		33.33																		50

		968		Polygonum aviculare		97				0.44		0.41		0.02		3.12		7.44		0.11		0.12		0.45		1.50		0.02						0.08								0.22		0.22		0.92		0.02		0.08										0.05				0.11				0.11				4.57		0.03				0.06		0.02				0.45						0.03		0.09		0.09		0.31		0.19		0.78		0.02						0.03				0.02		0.02										0.02										0.37				0.02				7

		1415		Polypodium interjectum		1																		50.00		16.67																																																																																																																				50

		978		Polypodium vulgare		36										0.03				0.03		0.26		44.20		14.11		0.53		0.10		7.63		12.26		0.83		2.38		2.25		0.63				0.03						0.13		0.20														0.03										0.10		2.05								0.03		0.03		0.03						0.03																										4.76		0.17		0.03		0.36				0.40				0.07				44

		979		Polystichum aculeatum		2		1																																																																																																																								78.95										10.53				79

		2007		Polystichum setiferum		1																																																																																																																																								0

		980		Populus alba		9				0.19		0.56				0.75		1.88						14.07		4.32								20.64				3.75		8.63		25.89		1.31		0.38																										0.38												0.19												0.19		1.31		0.19																								0.19		0.38		1.13						0.19		1.13		3.75				26

		982		Populus nigra		4		1		0.33		0.65				1.30		6.51		0.33		0.65		12.05		0.65								18.89				0.33		12.38		12.38		0.98		1.95				0.98																						5.54																								0.33		3.26																														1.30						6.51				3.26				19

		983		Populus tremula		32										0.10		0.10						8.73		1.04		0.21				0.21		7.12		0.10		1.87		12.99		1.45		0.10		1.04						0.16		0.05														0.10				0.05		0.52		0.05		0.62		0.10										3.27		0.57		0.21														1.35		0.05										0.16		0.57		10.55		1.25		1.56		1.40		1.25		0.10				2.23				13

		2254		Populus x canadensis		12				0.19		0.19				1.54		4.05						2.32		0.58								4.25				1.16		1.54		11.97				0.19																		0.19				0.19				1.54																						1.35		1.16		3.09		1.35																								1.54		1.54		4.25				0.58		5.02		4.63		14.09		0.19		14

		981		Populus x canescens		17						0.12				0.47		2.59				0.59		21.74		4.58		0.24						12.22				1.18		11.40		29.49		0.47		0.12				0.24														0.12																												0.71		0.12		0.24		0.59																												0.35		2.35		0.24		0.12				0.59		1.76				29

		985		Potamogeton acutifolius		22																		0.64																				0.64																0.64		3.85		26.92				6.41																																																																										27

		986		Potamogeton alpinus		5																																																								2.70		7.21				75.68																																																																										76

		987		Potamogeton berchtoldii		4																																						21.35						1.12										1.12		5.62		5.62				41.57																																																																										42

		988		Potamogeton coloratus		1		1												2.27																								84.09						13.64																																																																																												84

		989		Potamogeton compressus		8																																						3.35																		0.96		52.15				11.48																																																																										52

		990		Potamogeton crispus		34																				0.16																		12.95						0.16										0.16		0.47		33.54				23.24		0.16				0.16																										0.16																																										34

		993		Potamogeton gramineus		8		1												0.48		0.48																						63.33		1.90		7.14		2.86								0.95		8.10		8.57		1.43				1.43																																										0.95																																63

		994		Potamogeton lucens		20		1																																				1.28						0.12										0.12		1.63		87.18				5.59		0.12																																																																								87

		992		Potamogeton mucronatus		20																																						22.70																		2.30		19.68				5.50		0.18		0.18																																																																						23

		995		Potamogeton natans		33												0.06		0.06						0.06																		8.62		0.39		0.17		0.88								0.44		2.10		2.49		33.78		0.06		19.51		0.06				0.11																																0.06				0.11																						0.06						0.06				34

		996		Potamogeton nodosus		20		1																																																								88.46				5.77		1.92																																																																								88

		997		Potamogeton obtusifolius		100												0.37																										0.37						1.10												4.78		26.47				9.19				0.37																																																																						26

		998		Potamogeton pectinatus		60				0.05						0.15		0.97																										6.74		0.01				0.28										0.01		12.44		45.88				0.74		0.04		0.01																						0.03		0.01		0.05		0.01																																										46

		999		Potamogeton perfoliatus		60		1																																				0.21																0.02		11.73		87.15				0.58		0.06																																																																								87

		1000		Potamogeton polygonifolius		13		1																																				35.00		2.73		17.73		2.73								5.45		12.73		3.64		0.91		0.45		10.45						0.45																																		1.36						0.91																		0.45										35

		1001		Potamogeton praelongus		0		1																																																								92.86				7.14																																																																										93

		1002		Potamogeton pusillus		32												0.07																										7.95						0.21								0.14		0.07		28.43		34.61				7.12		0.03		0.14																																																																						35

		1003		Potamogeton trichoides		18																																						5.19																		0.46		26.72				23.82																																																																										27

		1005		Potentilla anglica		6																		2.00		4.40		7.60						1.60						0.80				2.00		3.20		2.40		1.20		0.40												0.80										1.60		10.40		0.80												4.40		13.20		0.40																1.60		8.80																				0.40										13

		1006		Potentilla anserina		77				0.26		0.93				9.73		6.41		0.05		0.05		0.26		0.27		4.34		0.09		0.02		0.49		0.42								1.91		20.39		2.70		1.47										0.01				0.14				0.21				2.73		0.04		0.01		0.01		0.02				0.05				0.20		0.10		0.52		0.26		0.86		0.09		0.51		0.18								0.07		0.01		0.02						0.15												0.02		0.57		0.01						20

		1007		Potentilla argentea		3																		21.37		24.43																																																										42.75								0.76								0.76																																										43

		5117		Potentilla indica		1																				20.00																20.00																																																																																																				20

		1009		Potentilla intermedia		1																																																																																																																										45.45										27.27				45

		346		Potentilla palustris		91																				0.04		0.56		0.56						0.12								1.55		3.26		11.15		4.14								0.40		0.28		0.60		2.99		0.64		0.56						0.40		0.36														0.76		13.14		1.07										0.16		0.68		0.64		21.58		4.94		0.36		0.08				1.39												1.79						1.00				22

		1010		Potentilla reptans		50				0.11		0.17				0.55		1.02		0.04		0.17		15.71		4.05		5.60						5.73		0.06		0.02		1.89		0.21		0.47		6.64		0.30		0.23														0.04				0.04				2.65		0.02										2.76				0.08		0.08		0.15		0.08		0.13		0.59		16.14		1.38										0.02								0.08														1.63		0.06		0.02				16

		1011		Potentilla sterilis		13		1																				1.80																																																												8.11																																								74.77										11.71				75

		1012		Potentilla supina		10		1																																																																96.30																																																														1.85								96

		1014		Primula elatior		38																																				0.18																																										0.18								3.20		0.18				0.18		0.18																				1.24				0.18		8.35		43.69								0.18		35.35				44

		1015		Primula veris		7																																																																														1.83				38.41		15.85										12.80																												21.95										3.66				38

		1016		Primula vulgaris		1												2.86																						31.43		62.86		2.86																																																																																																		63

		1017		Prunella vulgaris		58				0.09		0.24				0.31		0.64		0.02		0.07		5.25		0.46		16.65		0.09		0.05		1.46		0.58				1.35		0.20		0.46		19.84		0.40		0.09														0.02				0.07				0.05		0.02				0.04		0.04				1.48				6.35		1.62		11.14		0.38		0.04		0.13		5.76		0.67						0.02		0.49		0.11		0.04						1.92				0.05				0.07				0.02		0.26				0.05				20

		1019		Prunus padus		61				0.05		0.11				0.05		0.79						0.58		0.21								1.43				3.07		7.24		21.31		0.05								0.11																0.21										0.05										0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.58		0.11																						0.05		6.56		6.29		3.28		0.48		0.53		0.26		6.50		23.27		0.37		23

		1020		Prunus serotina		84						0.01						0.01				0.04		2.85		1.91		0.33				0.48		2.93		0.03		5.49		3.50		4.05		0.01		0.08		0.03		0.01		1.80		1.13		0.10												0.03						0.64				3.83		1.17				0.01				0.03		0.90		0.17				0.01		0.10		0.03						0.06		0.72				0.03		0.07								0.01		11.62		0.58		0.07		4.33		0.26		0.01		0.04		1.16				12

		5047		Pseudofumaria alba		1																																																																																																																																								0

		364		Pseudofumaria lutea		2																																																																																																																																								0

		2259		Pseudotsuga menziesii		18																		0.18														0.65				0.46										0.55		0.74																				0.37				3.05												0.09		0.09																0.28						0.09										12.29		0.37		0.09		3.33						0.18		0.28				12

		1022		Pteridium aquilinum		100												0.08						0.23		0.30								0.45				4.35		0.08		0.53		0.08		0.38						0.45																0.08						0.30		0.30		0.90												0.30								0.08								0.08		1.05				0.15								0.08		2.03		61.49		0.30		0.98		1.28		0.23						2.78				61

		2400		Puccinellia distans		7				2.07		2.93				13.10		68.28																												10.52																						0.17																												0.17																																														68

		1027		Puccinellia distans s. borealis		2		1		6.09						15.65		77.39																																																																																																																												77

		1023		Puccinellia distans s. distans		10		1		6.77		3.50				18.79		62.19				0.23																						0.12		1.87				0.35																																												0.12		0.70		0.12																																				0.12								62

		1024		Puccinellia fasciculata		4		1		7.31		0.77				8.85		80.38																												2.31																																																0.38																																																80

		1025		Puccinellia maritima		74		1		19.89		0.80		0.36		46.35		31.43		0.02		0.03		0.01				0.01						0.01										0.01		0.31				0.01																																														0.06																																														46

		1029		Pulicaria dysenterica		19				0.74		1.26				4.75		7.73		0.17		0.06		0.74		0.11		5.78		0.06				3.95		0.11				0.17				1.55		50.06		0.86		1.09																						0.63		0.06						0.06												0.17		0.74		2.23		0.29		0.74		0.06																		0.46														0.69								50

		1030		Pulicaria vulgaris		14		1																				0.67																		2.68																										95.30																																																														0.67								95

		1032		Pulmonaria officinalis		1																																				9.09																																																																																						54.55								18.18						55

		1033		Pyrola minor		14		1																5.97		2.99		2.99		2.99		2.99				44.78		1.49								20.90		2.99																																										1.49																																		8.96						1.49												45

		1034		Pyrola rotundifolia		64		1										0.15		0.15		0.15		29.14		0.30		5.31		1.21		3.03		7.13		20.18		0.30		1.67				0.15		28.83		0.30																																										0.15																				0.15		0.15								0.91				0.15																		29

		1036		Quercus petraea		68																																0.19				0.39										0.97		0.39																				0.39				1.55		0.39																										0.19		0.19														4.45		62.09		0.39		11.41		2.32								0.58				62

		1876		Quercus rubra		33																		0.07		0.07								0.07				1.43		0.25		1.11										2.04		0.72																		0.04		0.25				4.23		1.47										0.50		0.18						0.04								0.04		0.11		0.04		0.04										0.04		12.62		0.43		1.04		4.95		0.25				0.14		0.90				13

		5187		Quercus x rosacea		3																																														1.79																												1.79																																										1.79		82.14						3.57								1.79				82

		1038		Radiola linoides		12		1				0.18				0.18				0.18		0.18		0.37		0.18		21.47		0.37						1.65								4.22		28.44		4.40																										0.18																1.83		0.18																						0.55						0.37																						28

		9706		Ranunculus (Batrachium)		1				3.70						3.70		14.81		3.70		3.70																						37.04		3.70														7.41								11.11																																																																										37

		1040		Ranunculus acris		100				0.12		0.08				0.38		1.43		0.01		0.02		1.43		0.85		2.32						0.23		0.02		0.01		0.60		0.46		0.11		1.02		0.05		0.14														0.14				0.20				0.11		0.06		0.01		0.01						2.92		0.05		2.34		0.59		7.51		0.59		0.14		0.36		11.32		1.96								0.37		0.07		0.01						0.73				0.04				0.19				0.02		0.53		0.08		0.36				11

		1041		Ranunculus aquatilis		6																0.33				0.66																		32.57		2.63				0.99								0.33		1.32		0.33		7.57				28.29				4.28																																																														0.66								33

		1946		Ranunculus aquatilis ag. (incl. R. peltatus)		1																																						14.00														2.00		4.00				4.00				48.00				10.00																																																																						48

		2401		Ranunculus aquatilis v. aquatilis		1																																						27.78				5.56																2.78				50.00				8.33																																																																						50

		2414		Ranunculus aquatilis v. diffusus		1																																						68.00		12.00																		4.00				8.00																																																																										68

		1042		Ranunculus arvensis		56																																																																																																																																								0

		1043		Ranunculus auricomus		15																																				1.64																																																				3.69		0.41		2.46				12.30																						0.41		9.43		40.16						2.46		2.87		20.08				40

		1044		Ranunculus baudotii		9		1				0.35				0.69		4.84																		0.35								80.97		0.69		0.69		6.92												0.69																																		0.35																																														81

		1046		Ranunculus circinatus		97																												0.05										10.42		0.09		0.09		0.14										0.05		0.71		17.76				7.43				0.57																																								0.05																														18

		2402		Ranunculus ficaria		38				0.11														0.23														0.11		0.23		9.05				0.11																												0.11																				1.13		0.79		1.36		0.45		3.85																0.11		0.11				0.11		3.39		25.34						7.24		8.48		16.86		1.02		25

		1047		Ranunculus ficaria s. bulbilifer		50												0.10								0.41														0.73		12.97																						0.21				0.21				0.10												0.10								0.21		3.73		0.73		1.76		4.46		2.18												0.10										0.41		3.53		5.71						4.05		5.50		15.98		1.24		16

		1048		Ranunculus flammula		70						0.01				0.24		0.07		0.01		0.03		0.01		0.03		3.68		0.07				0.03		0.32						0.01		6.28		22.38		6.46		1.20								0.09		0.82		0.04		0.52				1.52				0.24		0.06																0.42		9.18		0.20		0.01				0.03		0.06				0.04		0.01		2.18		0.26		0.30		0.01				0.67												0.11		0.03		0.01		0.52				22

		1049		Ranunculus fluitans		5		1																																																								3.19				93.62				1.06																																																																						94

		1050		Ranunculus hederaceus		6		1																				1.02																1.02																								96.94																																																																										97

		1051		Ranunculus lingua		19														0.28		0.28																						0.83		0.83		1.93		16.80												0.28		19.28				9.37				0.28																				0.28																		31.68		0.28								0.28														0.83				1.65				32

		1053		Ranunculus ololeucos		4		1																																																		8.33		66.67																																																						8.33																												67

		1055		Ranunculus peltatus		11																																						0.35																2.11		2.46		3.16				65.61				1.05		0.35																		0.35																																																		66

		2416		Ranunculus peltatus v. heterophyllus		4																																																										1.64				96.72																																																																										97

		1052		Ranunculus polyanthemos		2																																				4.55																																																40.91																																						54.55														55

		1056		Ranunculus repens		85				0.11		0.12				0.36		1.39		0.02		0.01		0.51		0.53		1.56						0.53		0.01				0.62		0.62		0.79		4.68		0.21		0.28		0.01		0.00						0.03		0.02		0.40				0.85				1.47		0.08				0.02		0.02				0.26		0.01		0.12		0.14		1.46		0.47		0.47		0.24		3.00		0.91				0.01		0.01		0.12		0.03		0.01				0.01		0.10		0.00		0.04		0.09		0.17				0.05		1.99		0.12		1.13		0.01		5

		1057		Ranunculus sardous		13				2.81		2.17				5.50		33.25				0.13		0.26		0.38														0.13				0.13		11.38				0.13																		0.26																0.51										0.13		7.03																																														33

		1058		Ranunculus sceleratus		24				0.31		0.35				1.15		7.98								0.03		0.03						0.03								0.03		10.41		2.37		0.03		1.43				0.03								0.03		2.30				6.83				8.64		0.07		0.03																0.03		0.17		0.77		0.17				0.03				0.07						0.03																				0.03		0.70		0.03		0.07				10

		1061		Raphanus raphanistrum		34																				0.84																																						0.42								0.42																						0.84				0.42																																				1.67				0.42				2

		1064		Rhamnus cathartica		100												0.06						21.15		0.53		3.25						16.83		0.18		0.18		16.18		7.80		0.30		21.38		0.30		0.12																												0.06										0.06		0.12		0.41				0.12		0.59																										0.35		0.30		0.89						0.41		0.06		2.24		0.06		21

		530		Rhamnus frangula		82				0.01														0.20		0.27		0.02						0.16				0.40		0.72		0.23				0.25		0.02				1.98		1.09		0.03				0.05								0.09						3.32		0.52		4.56		1.74				0.02				0.04		3.72		1.60		0.07		0.01		0.02								0.48		2.15		0.63		1.63		0.81		0.02				0.52		0.17		14.39		0.81		0.20		3.96		4.00				0.01		1.96				14

		1065		Rhinanthus alectorolophus		7		1																1.03																																																																65.98												9.28																																										66

		1066		Rhinanthus angustifolius		40						0.04				0.11		0.11		0.04		0.07		12.19		2.85		2.99		0.11		0.22		0.15		0.62						0.07		0.04		4.16		0.51		0.37																		0.04				0.04		0.07		0.04		0.04						1.20				0.15		0.99		13.76		0.47				0.04		1.94		0.84								1.94		0.51								2.52														0.07								14

		1584		Rhinanthus angustifolius x minor		1										7.69								23.08		7.69				7.69		15.38				7.69										7.69																																						7.69								7.69																																																		23

		1067		Rhinanthus minor		52						0.07				0.22				0.07		0.15		20.82		2.55		9.59		0.15		0.30		0.22		2.77				0.07						10.79		0.60		0.15																		0.07										0.07						5.69				17.83		4.19		0.67								6.74		0.67								0.15										0.07																						21

		2961		Rhizomnium pseudopunctatum		4		1																																2.94						2.94																																														17.65		2.94																64.71		2.94																														65

		2105		Rhododendron ponticum		1																																14.29				46.43																																																		3.57																						3.57										3.57												7.14						46

		1068		Rhynchospora alba		46		1																		0.06																																0.39		0.13						2.78								26.47				0.06												1.23		0.13												2.91		14.46		17.95						32.73						0.58												0.06										33

		1069		Rhynchospora fusca		65		1																				0.10																														0.68		0.58						0.10								23.27																3.41		0.39												0.19		0.68		0.68						69.13						0.49																		0.10				69

		2106		Ribes alpinum		3																																		19.23		34.62																																																																																						15.38								26.92						35

		1070		Ribes nigrum		25												1.50						0.25										3.26				0.25		2.01		3.01		0.50		0.25				0.25																														0.50														0.75				0.75																										1.00		5.51		2.01				1.25		4.76		0.50		63.16				63

		1071		Ribes rubrum		45										0.38		0.76						1.67										5.70				0.76		12.31		28.42						0.08		0.08																												0.08		0.15														0.08				0.76								0.08																		1.06		4.26		9.50				0.23		1.22		6.91		15.96		0.76		28

		1072		Ribes uva-crispa		20										0.14		0.28						2.07										8.00				0.28		16.69		33.38																																				0.14		1.38																		0.41																										1.10		0.55		17.66						0.28		4.41		5.79		0.28		33

		3458		Riccardia multifida		43		1																0.78						0.78						1.55								0.78		9.30																																														4.65		0.78																64.34		1.55		0.78		2.33				5.43																		3.10				64

		1828		Ricinus communis		0																												16.67																																																																																																				83.33								83

		1877		Robinia pseudoacacia		10																		1.20										1.81				3.01		5.42		11.14		0.30																0.30				0.30																				0.30												0.30		2.11																								0.30		12.35		2.11		10.84		0.30						2.11		2.11		0.30		12

		1074		Rorippa amphibia		50				0.07						0.03		0.14																										3.80		0.03				0.63										0.21		0.10		15.05				9.82				11.91		0.03										0.03										0.42		0.45				0.03		0.21				0.07		0.03		0.03		0.07												0.07										2.51				0.42				15

		859		Rorippa microphylla		28												0.18																		0.18								13.45		1.24		1.06		2.65														17.52				23.19				1.77																						0.18		0.18				0.18																																		0.35								23

		5201		Rorippa microphylla + R. nasturtium-aquaticum		14												0.87								0.11								0.11										16.14		0.55		0.33		1.09												0.22		20.28				5.34				0.65																						0.22		0.22		0.11																																				0.55				0.11				20

		860		Rorippa nasturtium-aquaticum		13		1								2.40		3.20																										6.40		2.40				4.00														1.60				4.00				20.80																						0.80		16.80		0.80																																				8.00								21

		1076		Rorippa palustris		32						0.10				0.10		1.80																0.30										13.39		2.50		0.30		0.10								0.10		0.80				1.30				1.30				32.97																						0.40		0.60		0.10		0.10		0.60				0.10								0.10																				3.20				0.20				33

		1078		Rorippa sylvestris		47				0.20								1.01						0.07		0.07																		1.28		0.07		0.07		0.07														0.27				0.07				32.01																						0.07		0.27		0.13		0.54		0.07																																2.68								32

		1080		Rosa arvensis		13		1																																																																																3.19																																								85.11										5.32				85

		1083		Rosa pimpinellifolia		16		1		0.04		0.04								0.04		0.11		67.54		13.28		1.98		0.04		3.74		7.48		0.04		0.45		3.22		0.11				0.07		0.11																																																		0.04																																												68

		1085		Rosa rugosa		2				0.75		0.75				1.50		1.50				2.26		27.07		6.02		2.26				0.75		27.07						2.26		1.50		0.75		3.01																																																				0.75																																												27

		1086		Rosa tomentosa		100																		4.76										38.10						9.52		28.57																																																																																																4.76				38

		1644		Rosa villosa		1																		22.22										27.78						41.67																																																																																						2.78												2.78				42

		5285		Rubus ammobius		8																																																																																																																																								0

		9734		Rubus calothemnus		1																																																																																																																						25.00																		25

		9736		Rubus campaniensis		1																																																																																																																																								0

		9637		Rubus contritidens		100																																																																																																																																								0

		2009		Rubus corylifolius		25																		1.32										8.61				0.66								1.99				0.66																																								0.66				2.65				0.66		5.96								0.66																1.99				2.65		0.66								3.97		0.66		9

		9649		Rubus discors		1																																																																										3.57																																												7.14																		7

		5289		Rubus drenthicus		2																																																																																																																						6.90																		7

		9589		Rubus egregius		1																																																																																																																																								0

		9603		Rubus elegantispinosus		9																		18.18		9.09								18.18																																																																																																												18

		9617		Rubus flexuosus		2																																				2.33																																																																																		18.60																		19

		9616		Rubus foliosus		1																																																																																																																						25.00																		25

		9641		Rubus frederici		1																																																																																																																												13.04												13

		1634		Rubus fruticosus ag.		74				0.02						0.05		0.08				0.02		0.43		0.77		0.22				0.16		2.22		0.01		1.55		2.02		4.65		0.04		0.21		0.06		0.25		0.75		0.25		0.01												0.09				0.08		0.47		0.39		3.18		0.61				0.14				0.02		1.58		0.69		0.26		0.21		0.26		0.20		0.02				0.01		0.81		0.09		1.10		0.06						0.05		0.25		8.82		1.78		2.75		1.50		1.75		0.47		0.36		4.25		0.01		9

		5291		Rubus geniculatus		13																																				14.63																																																																																						9.76														15

		9609		Rubus glandithyrso		2																																																																																																																						3.45																		3

		9723		Rubus grabowskii (Dutch)		1																																																																																																																																								0

		5292		Rubus gratus		24																												1.75								0.25										0.75		0.25														0.25										11.47		1.00										0.75																																		5.99				0.25		2.49		0.50						0.25				11

		9610		Rubus hypomalacus		1																																																																																																																																								0

		1091		Rubus idaeus		25																0.12		0.12		0.12								0.24				0.18		0.55		2.69				0.06				0.06				0.06										0.06				0.24						0.18				0.49												0.18		0.18		0.18		0.06		0.61										0.43														0.43		10.41		3.74		3.92		0.67		1.47		0.31		0.61		15.80				16

		9558		Rubus integribasis		6																																																																								3.85																																																																4

		1829		Rubus laciniatus		1																																8.70				56.52																																																				4.35																																																57

		9580		Rubus laevicaulis		1																																																																																																																																								0

		9582		Rubus lindleianus		13																																																																																																																																								0

		5293		Rubus macrophyllus		50																																																																																																																						1.82				5.45		3.64		1.82										5

		9584		Rubus nemoralis		3																												10.34																																												6.90																																																																10

		2016		Rubus nessensis		1																																		4.55																																						4.55																				4.55																										22.73																		23

		9549		Rubus nessensis s. nessensis		3																																																																																																																						3.57								1.79										4

		5131		Rubus odoratus		1																																																																																																																																								0

		9622		Rubus oreades		3																																																																																																																				100.00																				100

		5295		Rubus pedemontanus		100																																																																																																																						6.25				12.50		3.13												13

		9573		Rubus platyacanthus		1																																																																																																																																								0

		5297		Rubus plicatus		18																												0.31																		6.13																						0.31				30.98		1.84										6.44																		0.61				0.61												2.45						2.45		0.92										31

		5299		Rubus pyramidalis		13																												12.12				4.55		1.52												1.52																																																																								6.06						1.52		1.52										12

		9611		Rubus raduloides		4																																																																																																																																								0

		9615		Rubus rudis		25																																																																																																																										20.00														20

		5300		Rubus scissus		2																																2.27														9.09		4.55																								9.09												2.27		9.09																		2.27																																9

		9810		Rubus sectio Rubus		1																		6.90				6.90						10.34				6.90		6.90		31.03																																																						3.45																3.45														3.45																31

		9560		Rubus senticosus		4																																																																																																																						11.11						11.11												11

		9820		Rubus Ser. Radulae		1																																																																																																																																								0

		2019		Rubus silvaticus		1																																																																																																																						11.54				3.85														12

		5133		Rubus spectabilis		1																																20.00		5.00		55.00																																																15.00																																		5.00																		55

		2020		Rubus sprengelii		3																				1.52												1.52																																																																																				1.52		9.09						1.52												9

		9836		Rubus taxandriae		1																																																																																																																																								0

		2021		Rubus ulmifolius		4				0.75						2.99		15.67				0.75		2.24		2.99								27.61				0.75				2.24																																																						2.24		0.75																										1.49																		28

		2022		Rubus vestitus		63																																																																																												3.57																												25.00		14.29														25

		9559		Rubus vigorosus		6																		2.67		4.00								38.67								2.67																																				1.33		2.67										1.33																																																				39

		9597		Rubus winteri		1																																																																																																																																								0

		1096		Rumex aquaticus		1																																																																																																																																								0

		1097		Rumex conglomeratus		15				0.08		0.08				0.70		3.89						0.23		0.54		0.31						1.01				0.08		0.31		1.56		3.34		2.57		0.16		2.10														0.54				2.33				6.69				0.08								0.08								0.08		2.10		1.94		0.70		0.86		0.62										0.08														0.16		0.23						11.51		0.62		3.11		0.08		12

		1095		Rumex cripsus x obtusifolius		3																0.56		1.13		5.65								1.13								0.56		1.13						1.13																		0.56				15.25												1.13										1.13						8.47		0.56																																2.26								15

		1098		Rumex crispus		36				0.45		0.37				2.73		5.89		0.19		0.54		2.13		2.05		0.16						3.08		0.02				0.07		0.19		2.29		4.16		0.10		1.08										0.03				0.21				0.38				4.48		0.02										0.87								0.05		0.47		2.45		0.38		4.91		1.47																		0.02										0.02				0.79		0.07						6

		1099		Rumex hydrolapathum		26						0.06				0.18		0.12		0.06		0.06												0.24						0.24		0.06		6.57		0.36		0.36		11.01										0.06		0.36		15.45				4.68				1.95		0.06		0.06																0.41		2.55		2.61				0.06										2.84		3.08		0.06																		0.47		1.18				1.30				15

		1100		Rumex maritimus		19										0.23		4.85						0.46				0.23																27.02		4.85		0.46		1.15												0.23		0.69		0.23						43.88																						0.69		0.92																		0.23																				1.62								44

		1101		Rumex obtusifolius		27				0.23		0.20				1.06		3.07		0.03		0.05		0.05		0.75								0.43						0.20		1.84		0.28		0.10				0.10				0.03										0.25				0.53				4.83		0.23				0.05						0.25				0.05		0.08		0.10		0.63		0.93		0.60		2.51		0.33				0.05																		0.20		0.08								6.94		0.63		0.60		0.05		7

		2382		Rumex obtusifolius s. obtusifolius		5																																				2.50																														6.25																						1.25		3.75		1.25				2.50																																10.00								10

		1105		Rumex obtusifolius s. transiens		1																																																																																								4.55																																								63.64		4.55		4.55				64

		1102		Rumex palustris		18				0.34		0.34				0.68		4.76																										3.40		1.02				1.36												0.34		1.36								61.56																						0.34		1.70		0.34																																												62

		1103		Rumex sanguineus		42		1										0.15						0.15										0.89				0.15		1.93		25.71		0.15		0.15				0.30																		0.15				0.45																						3.27		1.04		0.59																										0.30		0.89		5.79						15.90		11.89		16.94		1.49		26

		1106		Rumex thyrsiflorus		17																																																																														56.29														0.77		35.40		1.16																																								56

		1108		Ruppia cirrhosa		43												3.13																										59.38																		6.25																																																																																59

		1107		Ruppia maritima		100										2.47		2.47																										29.63						1.23												2.47		8.64																																																																														30

		24164		Russula cyanoxantha		0		1																																																																																																																				60.00						40.00												60

		1109		Sagina apetala		4										0.88		2.65						40.71		7.96								2.65												10.62																																																0.88		0.88																																						0.88								41

		1522		Sagina apetala s. apetala		1												4.35						47.83		17.39								8.70												8.70																																																																																																48

		1523		Sagina apetala s. erecta		2												11.76						17.65																						11.76																																																																																																18

		1110		Sagina maritima		77		1		1.33		50.83				11.57		13.79		0.11		0.33		0.33		0.56		0.44						0.11										0.11		19.80				0.22																																																																																												51

		1111		Sagina nodosa		51		1		0.06		16.97				1.57		1.57		0.11		0.62		6.35		1.57		2.08		0.06				0.51		0.67								0.56		58.88		0.06		0.06																																		0.06						0.06		0.11				0.11										0.06				1.69		0.17								0.34														0.06								59

		1112		Sagina procumbens		91				0.25		1.32				1.45		1.10		0.03		0.16		3.93		3.65		6.25				0.03		0.69		0.25				0.28		0.06		2.80		16.31		0.79		0.16				0.03				0.03		0.06				0.16				0.66				0.44		0.09				0.09						0.16						0.41		0.22						0.09		0.09										0.28		0.09		0.03																0.03				0.13								16

		1114		Sagittaria sagittifolia		60																																						4.37																0.15		0.72		32.27				9.87		0.15		0.26																												0.05																																						0.05				32

		1635		Salicornia europaea		68		1		40.86		0.78		0.07		41.51		16.30		0.05														0.02												0.12				0.07																																																																																												42

		1115		Salicornia europaea agg. (incl. S. procumbens)		46				8.97		0.48		1.45		44.83		43.38		0.04																										0.16																																																		0.12																																														45

		1636		Salicornia procumbens		39		1		65.93						25.32		8.02		0.27				0.07																						0.27				0.07																																																																																												66

		2428		Salicornia pusilla		1				26.79						19.64		37.50																												8.93																																																																																																38

		1116		Salix alba		87				0.06		0.33				0.88		4.26		0.06		0.11		0.50		0.17								2.38						0.55		3.70		0.61		3.87		0.06		0.61										0.66				0.28				0.33				11.39																		0.06		0.28		0.83		0.83		0.28		0.06		0.06												0.06		0.06				0.33				0.11				0.17						48.42		0.39		2.99				48

		1594		Salix alba x fragilis		1																												16.13								12.90																														19.35																						3.23		3.23																																						22.58				9.68				23

		1117		Salix aurita		78				0.16		0.05				0.16		0.55						0.22				0.16		0.11		0.05		0.87		0.05						0.38		0.33		3.22		0.49		0.38		0.60		0.22										0.16		0.11		0.11						3.65		0.38		1.47												8.67		4.85		0.44		0.27				0.05		0.05				1.25		1.53		3.16		1.91		1.31		0.05				1.36				0.87						0.38		3.05		0.38				3.22				9

		2265		Salix aurita + S. cinerea		4																		0.93		0.93		8.41						5.61						0.93		0.93				47.66		3.74		1.87																																								0.93						0.93				0.93										0.93																						5.61						0.93				48

		9340		Salix aurita x caprea		1																												5.26		10.53										5.26		15.79																																																																5.26																										57.89				58

		1593		Salix aurita x cinerea		39																				0.23								2.29		0.23				2.52		0.69				0.69		0.92																0.46								0.46		0.23		0.23														2.75		4.81		0.23				0.23										0.23		14.65		4.58				0.23				1.37				1.60								13.50		0.69				2.52				15

		1118		Salix caprea		10				0.46						0.92		3.07		0.15		0.15		0.31		0.15				0.15				4.29		0.15		0.31		0.31		1.69		1.38		13.96		0.31		0.46		0.31																0.46				1.07		0.46				0.77												1.53		1.38		0.46		0.46		0.15		0.31								0.15		0.77		0.31		0.15						0.61		0.46		3.68		1.38		9.82		0.31		0.61		3.53		0.46		6.29				14

		1119		Salix cinerea		35				0.04		0.16				0.18		1.18				0.07		0.38		0.09		1.23		0.04				3.89		0.60		0.04		2.50		0.78		0.89		19.24		1.61		2.70		0.04		0.07						0.20				0.29		0.02		0.92				0.38		1.56		0.69		0.22		0.07										3.69		6.30		0.74		0.16		0.09		0.02						0.42		0.49		4.07		2.82		0.85						1.05				0.65		0.02				0.02		3.87		2.59		0.02		6.03				19

		2468		Salix cinerea s. cinerea		1																																								65.00		5.00																																																																		5.00																												65

		1882		Salix daphnoides		2																																																																																																																																95.24		4.76						95

		1120		Salix dasyclados		4																																												5.36																																																																																				78.57								79

		1121		Salix fragilis		20										0.33		1.31				0.33		0.65		0.33								1.31						0.65		2.94		0.33		1.63																0.33										4.90																																						0.33				0.33														0.33						65.69		1.96		5.23				66

		1122		Salix pentandra		2																																		1.64						9.84		1.64																				1.64				1.64																		3.28		1.64				1.64														19.67										4.92														11.48				1.64				20

		1123		Salix purpurea		4										0.34		0.69				0.69		8.97		0.69								27.59		1.03				5.86		0.34		1.72		25.86		0.69		2.07																						1.38																				0.34		0.34		0.34		0.69																0.34						2.41												0.34		14.83				0.69				28

		1124		Salix repens		100				0.03		0.29				0.44		0.38		0.02		0.12		17.44		1.59		9.12		1.42		3.33		5.89		1.68		0.02		0.43		0.01		1.80		28.00		6.76		1.42		0.23		0.03		0.02				0.02												0.01		2.48		0.23		0.26		0.02				0.01						2.86		3.13		0.02		0.06								0.01		0.03		0.23		0.69		0.54		0.40						1.02				0.02						0.02		0.15		0.01				0.01				28

		1125		Salix triandra		31										0.45		0.45				0.23		0.23										0.68								0.23				2.04				0.23										0.23				0.91				0.23				15.87																						0.23						0.68										0.45																								71.88		0.45		1.81				72

		1126		Salix viminalis		49										0.43		1.72		0.14		0.29		0.14										2.15						0.29						1.57				0.29														0.14				0.14				11.59																				0.29		0.43		1.14		0.14		0.14																				0.14														70.24		0.43		2.29				70

		2356		Salsola kali		14										4.25		3.30		21.23		17.45		8.49										0.47												0.94				0.94																																																																																												21

		1127		Salsola kali s. kali		11				0.84		0.84				7.56				45.38		8.40																								0.84																																																																																																45

		1524		Salsola kali s. ruthenica		2																4.00		12.00																																																4.00																																																																						12

		1128		Salvia pratensis		22		1												0.22																																																																80.62				0.44												16.52																																										81

		1130		Salvia verticillata		4																																																																																		51.61																																																						52

		1132		Sambucus ebulus		100																																																																																												6.67																																												7

		1133		Sambucus nigra		100				0.10		0.12				0.56		1.32		0.07		0.18		2.02		0.27		0.03						18.65		0.01		0.48		6.61		10.54		0.08		0.17		0.01		0.13																		0.05				0.08		0.04				0.04		0.62				0.04				0.01		0.07				0.01		0.60		0.99		0.10						0.04		0.03										0.01				0.04		3.56		2.32		6.43		0.18		0.07		1.69		2.12		4.08		0.33		19

		1134		Sambucus racemosa		44																												0.29				1.16		0.87		2.89																																						1.73																		0.58																								4.34		17.34		1.16		16.18		1.73						0.29		3.47		0.29		17

		1135		Samolus valerandi		17		1				0.62				2.29		5.33		0.07		0.07		0.07				0.21						0.14		0.21								24.65		53.81		0.48		1.94										0.83								0.35						0.07						0.07														0.07		0.55														0.07		0.14		0.07						0.28																						54

		1137		Sanguisorba officinalis		39		1																																																																		0.16		0.31		0.16						0.16				0.16		0.16		24.65		4.52		0.16				8.74		14.20								4.84		0.16								1.25														0.16								25

		1138		Sanicula europaea		17		1																																																																																																						0.64														0.64		21.66		67.52										9.55				68

		1139		Saponaria officinalis		3																1.02		21.94		2.55								19.39						0.51		1.02																														0.51												12.76														2.55		7.65																												0.51						0.51								22

		1144		Saxifraga granulata		1																																																																														23.33				3.33		3.33				10.00						26.67		6.67																																								27

		1148		Scandix pecten-veneris		47																																																																																																																																								0

		3480		Scapania compacta		0		1																																												43.75		12.50																				18.75				6.25		6.25																										6.25								6.25																												44

		1149		Scheuchzeria palustris		6		1																																																										5.13																																								94.87																																				95

		1155		Schoenoplectus lacustris		3				0.73						1.70		3.41																										2.68		1.70		0.97		6.08										1.70		1.95		22.14				1.70				8.27																				0.24				0.73														2.68		0.24																						1.95								22

		1949		Schoenoplectus lacustris ag. (incl. S. tabernaemontani)		5				0.13		0.38				1.28		6.28		0.13								0.13																7.05		5.64		0.38		3.33										0.77		1.67		10.13				1.92				0.38																				0.13		0.51		0.64		0.13												1.41		0.38																						0.26								10

		1152		Schoenoplectus pungens		0		1								85.71																														14.29																																																																																																86

		1161		Schoenoplectus tabernaemontani		15						0.11				4.54		4.32				0.11				0.11		0.11																19.73		3.69		3.59		25.74												0.11		0.21				0.11				0.21				5.80																				0.63														0.42		10.13								0.21														0.11								26

		1150		Schoenus nigricans		21		1				1.61				6.52		0.84				0.13		10.84		0.06		17.10		0.84		0.06		0.19		2.84								0.58		50.39		2.97		0.19																																								0.13		0.19																												0.71																						50

		1151		Scilla non-scripta		5		1																2.48		2.48								1.65				15.70		1.65		66.94																																																								2.48																										0.83												4.13						67

		1160		Scirpus sylvaticus		89																		0.14				0.14												1.59						0.14				0.14										0.14				0.14				1.30				0.72																				0.43		2.17						0.14		0.72																														0.14		0.43				10.14				10

		1163		Scleranthus annuus		55										0.22										0.44																														0.22																		0.22										2.65																																																										3

		1164		Scleranthus perennis		4																		3.06		30.61																														1.02																												64.29																																																										64

		1165		Scleranthus polycarpos		1																				13.64																																																										86.36																																																										86

		2991		Scorpidium scorpioides		35		1																		0.35																		9.69		2.08		5.88		0.35								0.69		2.77																																																		71.63		0.35		1.38		0.35				4.50																						72

		5141		Scorzonera hispanica		1																																																																																																																																								0

		1166		Scorzonera humilis		1		1																																												69.57																						4.35				13.04												13.04																																																				70

		1167		Scrophularia auriculata		17																																				0.98																										1.96				8.82														0.98						0.98		2.94		0.98		0.98																						0.98								0.98						1.96				15.69				16

		1170		Scrophularia nodosa		25										0.10		0.31						1.22										3.46				1.02		5.70		10.39		0.10						0.10														0.10								0.41		0.10																		0.10		1.63		0.71		2.44		0.31																						0.51		5.50		3.77		16.40						6.01		1.02		16.50		0.41		16

		2406		Scrophularia umbrosa		2																				2.70																																														16.22																						5.41		16.22																																						5.41				8.11				16

		1169		Scrophularia umbrosa s. neesii		3																						2.74														4.11		4.11						1.37																						1.37																						9.59		20.55		1.37																																				27.40		2.74		1.37				27

		1172		Scrophularia vernalis		10		1																3.85										13.46						30.77																																																										51.92																																												52

		1173		Scutellaria galericulata		12				0.06								0.12		0.06		0.06		1.01				3.34						4.24		0.06		0.06		6.26		1.31		1.07		17.72		2.21		6.26												0.30		1.91				0.78				1.01				0.06				0.06										0.06		3.88		1.85		2.63				0.12								0.06		3.04		0.89								0.24				0.18		0.06				0.06		1.37		6.98				6.50				18

		1174		Scutellaria minor		1		1																																																																																		8.89		57.78														2.22																										2.22						8.89				58

		1830		Secale cereale		43																				0.31																																																0.31																																																																0.31				0

		2358		Sedum telephium		2												0.90						9.91		2.70								1.80						0.90		7.21										0.90																																6.31										5.41				0.90		4.50								0.90																1.80				0.90								0.90		0.90				10

		1179		Sedum telephium s. telephium		1																		2.22		6.67																8.89																																						2.22				20.00										2.22		2.22		2.22																														8.89										6.67				20

		1182		Selinum carvifolia		2																																																																								4.35												30.43		17.39		4.35																										21.74																		4.35				30

		5143		Sempervivum tectorum		1																																																																																																																																								0

		1183		Senecio aquaticus		26				0.11								0.11						0.11		0.34														0.11				0.11		0.11																		0.80				1.15				0.57		0.11																		10.44		0.34		0.11						1.38								1.03		0.23																						1.15								10

		1185		Senecio erucifolius		56				0.97		1.25				4.66		12.66		0.35		0.21		0.90		1.60								0.49						0.07				0.14		5.22				0.35														0.07								0.07												1.53				10.50		0.14				0.21		1.11		0.90		12.31		0.07																		2.92														0.28								13

		1186		Senecio fluviatilis		100		1																																																																1.44																						9.35		62.95		8.99																																				10.07								63

		1733		Senecio inaequidens		8																1.91		28.71		3.35								15.79						3.83				0.48		0.48																										5.26						0.48						0.48																						0.48																						0.48						0.48								29

		1530		Senecio jacobaea s. dunensis		22						0.03				0.03				0.03		0.63		69.93		5.52		1.35				0.05		14.80		0.18				2.22				0.03		1.11				0.11																												0.03																																																																70

		1187		Senecio ovatus		13		1																																0.93																																																		0.93								0.93																								3.70		3.70		4.63		75.93								0.93		4.63				76

		1189		Senecio paludosus		14																																																										0.62				0.93				13.08																				10.28		3.43		3.74		1.25				0.31																		0.93														44.24				1.56				44

		1190		Senecio sylvaticus		31				0.02		0.02				0.09		0.02		0.07		1.11		32.30		13.29		0.31		0.02		0.24		24.28		0.04		0.24		4.67		0.47		0.27		0.27		0.07		0.11		0.18		0.04														0.09				0.02		0.13				0.31		0.76				0.07						0.09		0.04						0.16		0.04						0.09		0.02																0.38						0.04				0.07				0.02				32

		1191		Senecio viscosus		12						0.24				0.73		0.49				0.24		15.65		17.11								7.33				0.24		0.98		1.22				0.73				0.49		0.24		0.24																		2.93						0.24		1.22				0.24								0.24								0.24																								0.24				0.24						0.49								17

		100		Seriphidium maritimum		24		1		3.94		2.87		0.07		69.40		19.16		0.55		0.11				0.04								0.04												0.40				0.04																																														0.18																																														69

		1193		Serratula tinctoria		2																																																																																						16.67																																50.00																		50

		1195		Setaria pumila		2												3.33																																																								3.33																																																																				3

		1196		Setaria verticillata		1																																																																																																																																								0

		1197		Setaria viridis		15										0.63																																																																																0.63																																														1

		1198		Sherardia arvensis		37										13.16																		2.63																2.63																																						5.26																																																						13

		1200		Silaum silaus		9		1																																																																												6.82																40.91		50.00																																								50

		1202		Silene conica		2		1								0.38		0.38				0.38		90.19		7.17																																																																																																																				90

		807		Silene dioica		56										0.04		0.08						1.92		0.16								4.78				0.98		14.09		34.72		0.08						0.12		0.04												0.08				0.12						0.04						0.04				0.04		0.04		0.04		0.08		0.04		0.53		0.16		1.88		0.25								0.04														0.04		2.45		0.74		2.49						0.16		0.33		7.97		0.12		35

		1203		Silene gallica		7																																																																																																																																								0

		805		Silene latifolia		9				0.27						3.57		4.40				0.27		3.30		2.20								9.07						0.55		0.55				0.55				0.27														0.55				0.27																14.29										0.27		1.92		3.85		1.65																																		0.82								14

		806		Silene noctiflora		83																												3.57																																																																																																												4

		1205		Silene otites		2		1																96.92		3.08																																																																																																																				97

		1737		Silybum marianum		1																																																																																																																																								0

		1832		Sinapis alba		1																																																																																																																																								0

		1207		Sinapis arvensis		71				0.22		0.22				1.75		2.19						0.22		0.44														0.44		0.22				0.22																										4.82																						0.66		1.10		1.10		1.75																																		4.61		0.66						5

		1208		Sisymbrium altissimum		15																1.36		33.18		1.82								12.27												0.45																																																																																																33

		1213		Sisymbrium austriacum		1																																																																																																																																								0

		1210		Sisymbrium loeselii		2																																																																																																																																5.26								5

		1211		Sisymbrium officinale		52				0.47		0.65				3.92		7.10		0.19		0.37		0.93		2.15								0.75								0.75		0.19		0.37				0.09														0.09								2.52												3.17				0.19						0.37		1.03		0.47		3.83																																		2.33		0.09		0.09				7

		1216		Sium latifolium		8												0.20								0.20								0.20										2.05		0.20				1.23												1.02		22.95				14.55				3.89																						1.84		1.64														3.07		0.20																						7.38				1.43				23

		1218		Solanum dulcamara		74				0.13		0.15				0.92		1.89		0.11		0.61		4.62		0.29		0.07				0.02		21.87		0.06		0.04		6.36		1.80		1.17		1.32		0.07		5.06										0.04		0.04		1.30				1.19				1.06								0.50				0.02						0.02		0.07		0.84		1.65		0.31		0.02						0.02						0.18						0.02				0.02		0.24		0.06		0.57		0.02		2.07		11.35		0.18		7.11				22

		1833		Solanum lycopersicum		2												10.34																																																						62.07								10.34																																																						3.45								62

		2323		Solanum nigrum		100				0.89		0.73				2.85		7.24		0.41		0.24		0.89		0.33								1.71		0.08				0.16		0.16		0.33		0.81				0.41		0.16																0.08				3.25								0.49				0.08										0.16		0.89		0.33																0.08										0.08						0.16		0.08		0.41		0.16		0.33				7

		1219		Solanum nigrum s. nigrum		16				1.26		0.25				0.76		3.28								0.76								1.77								0.25				0.51														0.25												5.05								0.76																				0.51														0.25										0.25										0.25				0.51				5

		1220		Solanum triflorum		3																		24.49		4.08								6.12		2.04										4.08																																																		2.04																																														24

		2268		Solanum tuberosum		11										0.43		0.85																														0.43																								0.43								1.28																																												0.43																		1

		1890		Solidago canadensis		1						3.70										3.70		3.70																																																3.70																								3.70																																						7.41								7

		1221		Solidago gigantea		15																																				0.46				1.83																										2.28																						9.13		52.97																																						5.02				0.46				53

		1222		Solidago virgaurea		17																																		0.35												5.59		0.35																				2.80				3.50		1.05				2.10				0.70		7.69										1.05																						1.75		35.31		2.45		4.90		2.10								2.10				35

		2324		Sonchus arvensis		69		1		0.51		3.27				5.86		9.13		1.41		7.28		7.24		0.54		2.22		0.03		0.34		7.14		0.81				0.34		0.03		0.47		22.09		0.03		0.71														0.10								0.61																		0.07		0.03		0.13		4.14		0.10		0.24																				0.07								0.07						0.24								22

		1223		Sonchus arvensis v. arvensis		7				1.03		0.17				2.91		3.94		0.86		1.88		3.42		0.17		0.17				0.34		2.74						0.17		0.17		1.54		29.79				0.51																		0.34				1.37		0.17																				0.34		7.53		0.17																														0.34						1.20								30

		2025		Sonchus arvensis v. maritimus		38				0.09		2.99				7.89		1.54		3.08		23.75		13.42		2.09		0.45				0.36		9.88		0.91								0.54		17.95				1.18																																														0.73																																														24

		1224		Sonchus asper		34				1.19		1.14				5.61		9.53		0.40		0.74		2.48		1.24		1.09						3.28		0.05		0.05		0.25		0.30		1.04		9.33				0.40														0.15				0.05				5.01		0.05										0.10				0.10						0.25		1.14		0.55		3.08		0.05																		0.05								0.10						0.84		0.05						10

		1226		Sonchus palustris		66		1		0.20						0.20		0.40																0.20												0.99				0.99														0.59								0.79																						4.95		23.37														0.40																								2.57								23

		1227		Sorbus aucuparia		100				0.01						0.01		0.04				0.01		0.94		0.50		0.01				0.11		0.93		0.04		3.60		3.42		3.54		0.02		0.03		0.01		0.02		0.74		0.83		0.01												0.04						0.45		0.29		1.83		0.77										0.64		0.17		0.03		0.01		0.02		0.01						0.05		1.02		0.03		0.24		0.05		0.01				0.01		0.36		15.25		2.14		1.80		3.20		2.02		0.11		0.20		3.56		0.01		15

		5279		Sorbus intermedia		1																																50.00																																																																																						16.67						16.67												50

		1228		Sparganium angustifolium		4		1																																																		32.00		8.00				4.00		28.00																																										28.00																																		32

		1231		Sparganium emersum		60																																						1.02						0.10										0.61		0.82		20.29				29.26		0.31																						0.10																		0.10																								0.10				0.10				29

		1229		Sparganium erectum		40										0.51		1.47		0.06						0.06																		6.83		0.06		0.06		1.86										0.11		1.30		19.53				14.45		0.06		1.69		0.11																		0.28		0.40						0.06						0.06				0.73		0.06																				0.45		0.79				1.13				20

		1533		Sparganium erectum s. erectum		24																																						9.40						0.77												0.24		33.75				7.62				0.54																				0.18		0.06		0.06												0.06		0.06																						0.06		0.60				0.12				34

		1535		Sparganium erectum s. neglectum		2																																																																																																																																				14.29				14

		1230		Sparganium natans		13		1																		1.18																								1.18								1.18		32.94		3.53		36.47				5.88																																								3.53		11.76																																36

		1233		Spartina anglica		61				29.04		0.18		1.08		43.13		26.23		0.11		0.02																								0.07																																																		0.02																																														43

		1232		Spartina maritima		100		1		5.41				71.17		9.91		12.61																																																		0.90																																																																										71

		1234		Spergula arvensis		82				0.09						0.09		0.74						0.46		2.59																		0.09						0.09														0.19				0.09				0.19		0.19				0.37		0.09										0.28				0.19		0.09				0.19																								0.09																		3

		1235		Spergula morisonii		54		1																		4.31																										2.87		0.64		81.82																		0.16				3.67		0.80				0.48						0.64																																								0.16												82

		1238		Spergularia marina		26		1		10.84		2.45		0.04		28.44		52.36						0.04		0.07																		0.26		2.04				0.15																																														0.22																																														52

		1236		Spergularia media s. angustata		39		1		12.73		1.25		0.07		53.09		30.63		0.07								0.02																0.05		0.57				0.03																		0.02																												0.09																																						0.02								53

		1237		Spergularia rubra		33				0.76						0.38		0.76						0.38		3.41																										0.38				1.52																1.14		0.38				2.65						1.89						1.14										0.38								0.38																																		3

		9692		Sphaerotilis species		1																																																																																																																																								0

		3010		Sphagnum affine		1																																																																						20.00																												20.00								60.00																														60

		3172		Sphagnum capillifolium		5																								1.30																		1.30						0.65																				5.84		11.69														5.84		14.29														0.65		6.49		18.83		18.18								0.65										0.65		9.74										19

		3001		Sphagnum compactum		11		1																				0.48		0.16																						0.96																						55.47		0.16		1.61												7.23		3.05												0.32		0.16		17.36						11.90						0.32												0.48										55

		3002		Sphagnum contortum		29		1																																																		3.77		1.89						3.77										1.89																1.89																		54.72						3.77				24.53																						55

		3004		Sphagnum cuspidatum		69																																																				4.52		2.08						8.54		0.07						27.78				0.14												0.14		0.14												1.36		12.42		23.33		0.79		0.79		15.29																0.07		1.15										28

		2996		Sphagnum denticulatum		53		1																																				1.01				1.01				0.14						8.78		3.60						13.24		0.29						15.40		0.14		0.14												8.20		15.40														0.58		6.19		2.01		0.14		16.83						1.44												2.59						0.14				17

		3005		Sphagnum fallax		53																																														0.14														1.10								9.19		8.92														0.14		0.96		0.14										8.92		11.52		24.97		3.02		21.54		2.61																		5.35										25

		3006		Sphagnum fimbriatum		59																								0.33										0.33						0.16		1.87		0.16		0.08														0.16		0.08						1.87		7.97														0.65		3.74		0.57		0.16								0.57		1.22		8.38		6.35		19.20		0.16						0.08				0.08								23.92						2.28				24

		3169		Sphagnum flexuosum		17																																																												0.87								4.37		25.76														0.44		1.75		0.87										0.44		3.06		1.75		4.37		54.15		0.44																		1.31										54

		3008		Sphagnum fuscum		2																																																																						16.67																												33.33				16.67				33.33																														33

		3009		Sphagnum girgensohnii		1																																																																																																																														100.00										100

		3011		Sphagnum magellanicum		67		1																																																										1.11								17.07		1.86																0.19												15.40		41.00		19.29				2.78		0.19																		0.56										41

		3012		Sphagnum majus		3		1																																																										16.67																																								47.22		36.11																																		47

		3013		Sphagnum molle		3																								1.90																		14.29				0.95																						27.62																7.62		0.95												0.95				39.05						6.67																												39

		3015		Sphagnum palustre		70																								0.30										0.18						0.24		0.48																		0.12								3.41		15.05														3.05		11.29		1.02		0.06								0.12		1.49		3.35		5.68		29.75		0.72						0.66				0.12						0.06		13.32						0.60				30

		3014		Sphagnum palustre + S. papillosum		1																						5.56																		5.56																												5.56		27.78																11.11														5.56				5.56		5.56																				5.56										28

		3016		Sphagnum papillosum		71		1																																																										0.96								22.12		4.45		0.12												1.56		1.80												10.46		23.20		27.40		0.36		3.00		2.88						0.12												0.96										27

		3018		Sphagnum pulchrum		18		1																																																																																																51.16				48.84																																		51

		3174		Sphagnum rubellum		18		1																																						1.02																												17.26		20.81														1.02		2.54												11.17		17.26		7.61				16.75								1.02												3.05										21

		3022		Sphagnum russowii		1		1																																																																				40.00																												20.00				40.00																																		40

		3023		Sphagnum squarrosum		45										0.09																								0.09						0.09		0.27		0.09														0.09		0.09		0.35						0.44		2.48														0.62		4.34		0.71		0.35										0.27		0.62		14.08		17.18		0.09		0.18																15.77						3.19				17

		3024		Sphagnum subnitens		29		1								0.40												3.21		0.40																0.80		2.01				0.40						0.40																3.21		6.43														6.43		18.47												0.40		1.61		2.01		12.45		31.73		0.40		0.80				2.41												2.01										32

		3026		Sphagnum subsecundum		6																																						1.59														19.05		3.17						12.70								6.35																		12.70														3.17		9.52		1.59		1.59		6.35						7.94												4.76										19

		3027		Sphagnum tenellum		8		1																																								0.25										0.25																62.09				0.51												1.27		1.02												2.29		1.02		24.68		0.25				6.11						0.25																						62

		3028		Sphagnum teres		5																								1.75																																														3.51																8.77		1.75														1.75		49.12		24.56																				7.02										49

		1240		Spiranthes spiralis		2		1																3.85				75.00																		3.85																																										9.62		7.69																																																				75

		1241		Spirodela polyrhiza		100																																						12.30						0.43												0.17		30.13				4.81				0.41		0.02																				0.04																						0.02																		0.06		0.02						30

		1242		Stachys annua		1																																																																																																																																								0

		1243		Stachys arvensis		38																				1.60																																																																										0.80																																										2

		1245		Stachys palustris		33				0.12						1.05		2.79				0.06				0.06														0.23		0.29		1.10		0.23		0.12		0.70										0.06		0.12		6.68				0.70				5.75		0.06																0.12		1.63		5.40		3.89		0.35		0.35								0.06		0.93		0.58												0.12								0.17		10.86		0.06		2.03				11

		1246		Stachys sylvatica		50												0.07						0.59		0.07								0.29				0.07		4.13		24.54																						0.07				0.15										0.07										0.15				0.07		0.29				1.33		0.29																				0.07		0.15		0.74		5.75		17.83						0.88		3.91		24.02		0.88		25

		847		Stellaria aquatica		14																																		0.40		1.21																						0.81				0.40				55.65																						2.82		1.61		0.81																										0.40										23.39				3.23				56

		1248		Stellaria graminea		18				0.07						0.13		1.07				0.07		2.62		7.11		1.74						0.80						0.20						0.20		0.07		0.07		0.20												0.27				1.01						0.54				0.34		0.34				4.09				0.13		1.21		4.69		1.54				0.74		5.03		0.80				0.07		0.07		0.13		0.07		0.07										0.20		0.07								0.20				0.20				7

		1249		Stellaria holostea		50																				0.10												0.30				0.40																										0.10						0.10				0.20												0.20		0.40		0.30				0.91		0.20																						0.30		24.25		9.36		15.90		0.10						0.10		19.42				24

		1250		Stellaria media		97				0.25		0.20				1.08		2.77		0.07		0.24		4.85		2.52		0.08						6.13		0.01		0.11		1.67		2.32		0.12		0.76		0.01		0.09		0.02		0.03										0.12				0.12				0.99		0.10				0.12		0.44				0.93				0.03		0.02		0.04		0.19		1.10		0.60		1.07		0.13				0.04		0.04						0.01								0.01		0.62		0.14		0.23		0.20		0.11		1.14		0.14		0.51				6

		2271		Stellaria media + S. pallida + S. neglecta		5																		37.84		2.70								44.59																																		1.35																																																																										45

		1253		Stellaria nemorum		1		1																																																																																						3.85				11.54																										26.92										7.69				50.00				50

		1536		Stellaria nemorum s. montana		100																																																																																																																						60.00																		60

		1252		Stellaria pallida		31																0.15		54.33		3.98		0.77						29.27						1.99		1.07				0.31				0.08																		0.08																0.23														0.08		0.23																																										54

		1254		Stellaria palustris		31																0.09		0.09		0.09		0.09						0.09						0.09		0.56		0.75		1.22		1.40		0.75														1.50				1.59				1.31		0.19										0.19								3.84		1.69		0.09						1.31				0.09				17.23		0.28								0.09																		0.09				17

		1247		Stellaria uliginosa		38																				0.17								0.17								0.17		0.17				0.17												0.17				0.09				2.22				1.20		0.09				0.09												0.34		0.60		0.09		0.09		0.09		0.09		0.17				0.09				0.09																						0.34		0.26				2.40				2

		4582		Stereocaulon condensatum		5		1																		1.96																										1.96				94.12																						1.96																																																																94

		1255		Stratiotes aloides		22		1																																				0.06																0.17		0.92		88.84				0.92																																										0.12																																89

		1256		Suaeda maritima		87		1		28.18		0.49		0.19		49.11		20.35		0.28		0.01		0.01										0.01												0.24				0.06																																														0.05																																														49

		2107		Symphoricarpos albus		8																		2.04										3.06				3.06		9.18		50.00																																																								5.10																														1.02								16.33		1.02				50

		1259		Symphytum officinale		68				0.12		0.07				0.99		1.60		0.05		0.05		0.30		0.10		0.02						0.76						0.94		2.24		0.12		0.35		0.02		0.47														0.37				0.42				1.31		0.05										0.02								1.41		3.72		6.68		1.18		4.12		2.42						0.02		0.05		0.17								0.37				0.02		0.05						0.07		16.99		0.49		1.78		0.05		17

		2390		Syringa vulgaris		1																		25.00										12.50						6.25		25.00																																																								6.25																																								6.25				25

		320		Tanacetum parthenium		1																																																																		16.67																																																																						17

		1260		Tanacetum vulgare		90						0.09				0.31		0.85		0.04		0.04		0.27		0.22								0.04												0.13				0.04		0.09																				4.15		0.04				0.04						5.27						0.13				0.63		0.18		1.34		6.43		0.04				0.04		0.04																										1.56		0.04		0.04				6

		9644		Taraxacum hollandicum		2																																																																																																100.00																																								100

		9473		Taraxacum lacistophyllum		1																4.35		70.65		16.30						1.09		5.43		1.09																																																																																																						1.09				71

		2028		Taraxacum nordstedtii		7																		2.22				4.44		1.11		1.11				1.11										4.44																																						1.11						1.11		70.00																												1.11																						70

		1263		Taraxacum obliquum		2																		94.39		3.27		0.47						1.40												0.47																																																																																																94

		2031		Taraxacum rubicundum		2																		86.85		6.57								3.76						0.47																																												2.35																																																										87

		1262		Taraxacum sectie Celtica		1																		20.97		8.06		9.68								4.84										12.90																										1.61																		8.06		20.97		1.61																																																21

		2429		Taraxacum sectie Hamata		3						0.56												11.24		5.06		2.25						2.25						1.12						4.49																																						1.69				0.56		0.56		1.12						0.56		1.69																																						0.56				11

		1265		Taraxacum sectie Palustria		10										4.07								0.58		0.58		14.53		0.58																27.33																										0.58																		1.16		26.16										0.58								4.07		0.58								6.40																						27

		1267		Taxus baccata		14																		1.39										1.74				22.92		4.17		40.28																																																																		1.04																8.33		10.07		0.69				0.35				1.39		2.43				40

		1268		Teesdalia nudicaulis		19																0.10		24.17		48.75		0.21				0.10		0.31						0.21						0.21						0.10				3.75																		0.21				0.52		0.42				8.02						0.21																																																				49

		1184		Tephroseris palustris		2				1.52								13.64		1.52		1.52				1.52																		7.58																				1.52				4.55				21.21		1.52																		1.52				1.52																																						1.52								21

		1419		Tetragonolobus maritimus		0		1																																																																																100.00																																																						100

		1272		Teucrium scordium		2		1																1.19				4.76																		88.10		4.76																																																																																														88

		1273		Teucrium scorodonia		41										0.08								17.33		3.75		0.55						14.83		0.08		2.73		20.61		2.89				0.08						0.47				0.08																						0.23		0.16								0.16		0.16						0.16																										1.09		17.25		0.23		2.11		0.39								0.86				21

		1275		Thalictrum flavum		27		1																0.08				0.24												0.24		0.24				0.08																		0.24				0.08				1.84												0.24						0.08		25.38		7.98		4.23		0.24		0.24		1.44								2.47		0.32								0.80														8.46		0.16		0.48				25

		1953		Thalictrum minus		9		1				0.70				1.05		0.35		0.35		2.45		9.79		2.80								11.19						2.80																																												56.29														1.05		10.14																																										56

		1274		Thalictrum minus s. dunense		1																		62.07		20.69								10.34		3.45																																																																																																										62

		427		Thelypteris palustris		64																						0.28												0.09				0.09		0.09		0.19		1.02												0.93		4.72										0.19		0.83																3.15		4.07		0.19										0.09		0.09		18.80		16.48		0.09		0.37				0.19												4.07						2.78				19

		1278		Thesium humifusum		0		1																100.00																																																																																																																						100

		1281		Thlaspi arvense		58				0.90		0.18				2.51		8.42		0.18				0.54																				0.36						0.54																						0.54												0.18										0.36		0.18		0.90		0.54																																		0.36								8

		1280		Thlaspi caerulescens		100		1																																																																														100.00																																																								100

		1282		Thlaspi perfoliatum		0		1																																																																																100.00																																																						100

		1420		Thymus praecox		0		1																																																																																100.00																																																						100

		1284		Thymus serpyllum		7																		10.31		3.61		0.52						2.58						0.52												4.64		1.03		3.61																						3.09		2.06				59.79				3.61		1.03										2.58																																										60

		5204		Thymus serpyllum ag. (incl. T. pulegioides)		4																																																																														12.24				75.51																																																						76

		1285		Tilia cordata		21		1										1.29																								1.29																																																																																		3.87		0.65		84.52										4.52				85

		1286		Tilia platyphyllos		4																																				27.78																																																										1.39																								4.17		1.39		19.44						1.39		12.50		15.28				28

		2277		Tilia x vulgaris		1										3.45																						3.45		3.45		37.93																																																																																		6.90				6.90								6.90						38

		3260		Timmia megapolitana		0		1																																																																																																																																						0

		2163		Tolypella glomerata		0		1																																				100.00																																																																																																		100

		2161		Tolypella prolifera		4																																																										66.67																																																																														67

		1289		Torilis japonica		83				0.22		0.22				3.92		8.93						9.80		0.22								11.76						18.74		5.66												0.22										0.22																														0.87		1.09		4.58		1.31																						0.22		0.22				1.31								0.22		0.44				19

		1954		Tragopogon pratensis		12						0.76				2.14		3.05		0.15		0.46		13.59		5.04		0.15						3.05										0.15						0.15																																		12.21				16.79										0.61		19.08																																										19

		1292		Tragopogon pratensis s. orientalis		4		1																		1.43																																																										5.71																87.14																																										87

		2418		Tragopogon pratensis s. pratensis		14		1				0.25						0.50						7.30		3.53		0.76						1.51																																																		13.60				2.02										0.25		54.66																																										55

		2357		Trichophorum cespitosum		19																																														4.07		1.47				0.23								0.11								66.44				6.21		0.11										6.44		0.34														0.68		7.91						5.65																												66

		1153		Trichophorum cespitosum s. germanicum		8		1																																												3.33		1.33																				53.22				17.07												10.42		0.67												0.44		0.22		2.88						10.20						0.22																						53

		1295		Trientalis europaea		2																										1.82																																										3.64																1.82																																		70.91						5.45								3.64				71

		1296		Trifolium arvense		7						0.97				0.29		0.39		0.10		0.10		39.16		35.76		0.68						1.17						0.10						1.36				0.10																												0.10						8.45																0.58						0.10																												0.10								39

		1298		Trifolium campestre		7				0.37		1.60				2.47		2.10		0.37		0.12		33.83		29.63		1.48				0.12		0.25		0.37								0.12		1.85		0.12		0.37																																		15.19				0.37						0.25		0.12				1.11																																										34

		1300		Trifolium fragiferum		69				0.89		4.25				13.10		21.03		0.07		0.11		0.25		0.46		2.76		0.04				0.07										0.57		22.88		0.14		0.28																		0.04				0.25												0.07										0.07		0.32				0.78		0.04																		0.04																						23

		1301		Trifolium hybridum		1						1.77				2.65		29.20						0.88		0.88		1.77																3.54		5.31				1.77														0.88				1.77																						0.88		1.77		1.77						3.54																																		0.88								29

		1302		Trifolium medium		2																						2.17																																																								4.35				8.70		39.13										6.52																																		2.17								39

		1303		Trifolium micranthum		1						4.26				4.26		6.38						4.26		31.91		29.79																2.13		6.38																																						8.51																																																										32

		1836		Trifolium resupinatum		1																																								66.67																																																																																																67

		1307		Trifolium scabrum		1		1				4.76				1.19								36.90		54.76																				2.38																																																																																																55

		1308		Trifolium striatum		3										0.65								14.38		46.41																				0.65																																						34.64						0.65										1.31																																										46

		1310		Triglochin maritima		43		1		4.02		0.73		0.31		51.46		36.10		0.02		0.03				0.02		0.15																0.03		2.81		0.02		0.26																		0.02																								0.02				0.09																																														51

		1311		Triglochin palustris		31				0.29		0.69				8.16		5.67				0.17				0.06		0.93								0.06								1.10		11.46		1.22		0.87														0.46				0.17				0.06				0.12														0.06		0.93		0.06		0.06						0.12				0.06				2.03		1.27								0.35																						11

		795		Tripleurospermum maritimum		46				1.28		1.32				7.92		13.36		0.52		0.76		0.28		0.20								0.36								0.04		0.16		13.08				0.12		0.04												0.04				0.12				13.08		0.04										0.36										0.12		1.76		0.20		0.76																										0.04								1.96								13

		1839		Triticum aestivum		14										1.44		2.88						2.16		1.44																3.60				0.72																																										0.72												1.44																																										4

		1313		Tuberaria guttata		0		1																48.00		52.00																																																																																																																				52

		1314		Tulipa sylvestris		3																																																																																																																																		85.71						86

		1317		Typha angustifolia		22										0.23		2.12		0.08								0.23						0.15						0.08				4.78		0.76		0.61		11.22										0.99		1.52		25.32				2.73				2.05		0.08		1.44																0.53		3.79		1.59		0.23		0.08										5.53		10.46		0.08		0.08				0.08												0.45		0.68				0.08				25

		2373		Typha angustifolia x latifolia		1																																						60.00						20.00																																																																																												60

		1318		Typha latifolia		14										0.53		3.52		0.09		0.09		0.26		0.09		0.09						1.41				0.09		0.09				16.39		0.79		0.97		13.57								0.09		1.32		0.62		10.57		0.09		9.34				3.17		0.70																0.09		0.18		0.97		0.44		0.09		0.09						1.59		1.06		0.62		1.06		0.18		0.09																0.79		0.88				0.35				16

		1895		Ulmus glabra		8												0.63																0.63								19.62																										1.27																																0.63																								2.53		1.90		34.18						0.63		1.27		6.33		0.63		34

		5154		Ulmus laevis		1																																																																																																																										66.67								16.67		16.67				67

		1320		Ulmus minor		75												0.12						0.48		0.36								0.72				0.24		0.12		26.50																																										0.24												0.24		2.64				0.12												0.12										0.84		1.08		21.22						0.12		9.11		6.00		2.16		26

		5191		Ulmus x hollandica		1																												4.35								52.17																																																										4.35																												4.35										4.35				52

		1321		Urtica dioica		100				0.18		0.14				0.57		1.65		0.04		0.13		5.98		0.85		0.04						13.57		0.03		0.10		5.21		6.71		0.35		0.46		0.01		0.65		0.01		0.01										0.14				0.24				1.53		0.06		0.01		0.03		0.08				0.16				0.02		0.04		0.05		0.93		2.89		1.13		1.11		0.10				0.02		0.02				0.01		0.01								0.01		0.40		0.58		1.70				0.07		4.28		0.88		3.36		0.10		14

		1322		Urtica urens		82				0.15		0.59				1.90		4.54						3.81		1.61								3.51						0.44		1.02		0.15				0.15		0.15																						1.02																								0.59		0.44		0.59																								0.15										0.15								5

		1325		Utricularia australis		4																																						21.95		4.88		21.95		4.88										19.51		2.44						7.32																																								2.44																																		22

		2282		Utricularia australis + U. vulgaris		1																																																														33.33																																																																										33

		1323		Utricularia intermedia		12																																																				1.08		12.90				4.30		1.08																										1.08														1.08				77.42				1.08																												77

		1324		Utricularia minor		35																																																				0.28		7.41		2.85		3.13		6.84		0.28						1.71																		0.57		0.85												2.85		8.55		58.69		1.42		2.28		0.28				0.28																						59

		1327		Utricularia vulgaris		34		1																																				0.09		0.09		0.09										0.09				5.45		77.30				4.65																																										1.52				0.09																								0.09				77

		5155		Vaccinium corymbosum		1																																																																				5.56																																		77.78																																		78

		1329		Vaccinium myrtillus		82																								0.03																						5.35		2.50																				1.29				13.03		1.62										1.09		0.18														0.05		1.19						0.05								0.71		23.02		0.35		0.08		4.85		0.71						0.13				23

		1330		Vaccinium uliginosum		7																						2.11		12.63		11.58																5.26				3.16																						1.05				3.16														1.05														5.26		51.58																						1.05		2.11										52

		1331		Vaccinium vitis-idaea		22																								0.23		0.15																				9.50		7.77																				3.09		5.20		26.47		2.94										1.66		0.45												0.08		0.08		3.92				1.28								0.08				8.60				0.08		2.26		1.28						0.15				26

		1332		Valeriana dioica		34		1																				1.25						0.29						0.44						3.59		0.07																0.07				0.07								0.07														1.25		44.91		1.54		0.07														11.72		0.59								6.96								0.15		0.07		0.15		0.15				2.71				45

		1333		Valeriana officinalis		53				0.04		0.02				0.19		0.64				0.04		3.75		0.02		0.85		0.02				3.40		0.06				4.12		2.49		0.12		1.30		0.02		0.31		0.02												0.64				0.85				0.21		0.04										0.04				0.33		0.10		5.13		4.12		3.42		0.78		0.72		0.25								1.11		0.64								0.80		0.02		0.08		0.21		2.60		0.02		0.23		8.43		0.54		5.24		0.04		8

		1335		Valerianella dentata		26																																																																																								4.17																																												4.17				4

		1336		Valerianella locusta		4										2.34								21.05		5.26								0.58																																																		29.82				1.17						1.75				2.34		26.90		0.58																																								30

		1337		Valerianella rimosa		3																																																																																																																																								0

		1342		Verbascum densiflorum		2																		7.14										3.57																		3.57																				7.14																										3.57																														3.57														7

		1340		Verbascum nigrum		2																		5.88										4.71								2.35																														2.35												16.47														7.06		10.59																																										16

		1344		Verbena officinalis		5				2.25		2.25				22.47		7.87						1.12		1.12														1.12						2.25																										4.49																2.25						1.12						6.74																																										22

		1345		Veronica agrestis		35				0.44								0.88						1.77										0.44																																						0.44												2.21												0.44		0.44		1.33																																										2

		1346		Veronica anagallis-aquatica		10		1																																				24.88		8.13				1.91														1.44				3.83				46.41		0.48																				0.96		1.44																																						5.26								46

		5199		Veronica anagallis-aquatica ag. (incl. V. catenata)		3										4.55				2.27						2.27																		13.64						2.27														2.27				2.27				38.64																				2.27																																										6.82				2.27				39

		1364		Veronica austriaca s. teucrium		9		1																																																																												88.48				0.61										0.61		8.48																																										88

		1349		Veronica beccabunga		37						0.30																												0.59				5.03		1.18				0.89														1.78				8.58				19.82																								0.59																																						4.44				3.55				20

		1350		Veronica catenata		35						0.17				0.17		2.04						0.08				0.08						0.25		0.08								27.31		2.71		0.08		1.87														3.56				7.63				30.36												0.08										0.34		0.42		0.17																																				1.44				0.08				30

		1351		Veronica chamaedrys		27						0.04						0.16						31.95		0.67		0.40						8.59						5.50		1.82		0.12		0.12				0.08		0.04		0.04										0.12				0.44						0.04				0.24		0.08				4.43				1.54		0.24		0.48		0.48				1.58		16.03		0.55						0.04																0.48		0.48		1.94						0.08		0.99		2.53		0.04		32

		1352		Veronica hederifolia		42										0.15		0.15						4.90		1.63								4.61				0.59		2.08		30.46								0.15														0.15																				0.89														2.23		0.45																								0.30		0.45		5.05						0.30		3.86		4.90		1.49		30

		1538		Veronica hederifolia s. hederifolia		4																																				1.96																																																																																						3.92												1.96		4

		1539		Veronica hederifolia s. lucorum		2																		4.23										4.23						2.82		26.76																																																								4.23																														5.63								4.23		5.63				27

		1353		Veronica longifolia		24		1																																																																												3.79								1.52		68.18		1.52		1.52				0.76																																								68

		1354		Veronica montana		6		1																0.93																		0.93																																																								0.93																												7.48		36.45						0.93				48.60		0.93		49

		1355		Veronica officinalis		28						0.02										0.04		67.62		7.18		5.63		0.10		1.25		7.73		0.51		0.12		3.42		0.12		0.04		0.34		0.02		0.02		0.16																0.02										0.59		0.16				0.40				0.02		0.63		0.10								0.08																								0.67		0.06		0.02		0.06								0.02				68

		1356		Veronica opaca		2																																																																																																																																								0

		1358		Veronica persica		75				0.55		0.33				4.42		9.17						0.55																		0.11				0.66				0.11														0.11								0.11																						0.55		0.66		0.44		0.11																										0.22								0.11								9

		1359		Veronica polita		9												1.56																																																																																																																												2

		1360		Veronica praecox		1																																																																																																																																								0

		1361		Veronica prostrata		9		1																																																																												98.06						0.65										1.29																																										98

		1362		Veronica scutellata		14																0.23				0.23		0.23						0.47						0.47				13.75		2.80		5.83		1.17										2.80		0.47		0.47				4.90				4.90		0.23																0.23		3.50		0.47												0.23				6.99						0.23				1.40														0.23				0.23				14

		1363		Veronica serpyllifolia		18										0.54		0.27						1.88		1.34		1.08						0.27								1.08				1.88																		0.27				1.08				1.34		0.27				0.81		0.27				1.34						0.81		0.81		1.08						5.11		4.57												0.27																						0.27						5

		1366		Veronica verna		0		1																100.00																																																																																																																						100

		1367		Viburnum opulus		41						0.06				0.06		0.57						4.44		0.13				0.06				4.82				0.32		19.66		5.83		0.06		1.33																						0.13								0.06				0.13								0.13				0.63		0.06				0.38		0.06										0.06										0.19		0.13		2.98		5.90		11.79				0.51		1.40		0.95		26.51		0.25		27

		1370		Vicia hirsuta		65				0.08		0.17				0.33		0.67				0.08		18.70		5.01		0.33				0.17		1.92		0.08				0.17				0.25		0.17				0.33														0.08				0.08				0.17						0.08						0.67				2.34		0.17		0.25		0.17				0.25		9.77																																										19

		1371		Vicia lathyroides		20						0.03						0.03				0.07		75.80		12.03		1.01				0.78		4.61		0.36				0.10				0.52		0.52						0.03																																3.14																																																										76

		1751		Vicia lutea		1																		50.00																																																																																																																						50

		1960		Vicia sativa		11				1.03		2.07				6.72		17.05		0.52		0.52		8.27		5.04		0.39						1.16										0.65		0.26				0.52														0.13				0.26										0.13						1.03				1.29		0.13		0.26		0.65		0.78		1.29		11.89		0.13				0.13																												0.26								17

		1372		Vicia sativa s. sativa		3										0.45								8.04		17.41		0.89						2.68												4.46				0.45																																		3.57				1.79		0.45								0.45		2.68		0.45																																								17

		1373		Vicia sepium		12										0.21		0.63						0.21		1.27								0.21						0.21										0.42																						0.21												2.74				6.75				0.42		0.21				4.22		38.19		0.21																		0.21								10.76						0.63		0.21		1.48				38

		2408		Vicia tetrasperma		18																																								0.93																																										1.85												18.52																																		0.93								19

		1375		Vicia tetrasperma s. tetrasperma		2				0.65		1.94				16.13		35.48								0.65		1.94																																				0.65																												1.29		2.58		1.29		2.58		6.45																																										35

		2387		Vicia villosa		9																																		10.00																																												10.00																																																										10

		1377		Vinca minor		4																																1.59				19.05																																																										1.59																								4.76		20.63		30.16										14.29				30

		1378		Viola arvensis		94												0.14						0.89		1.03																								0.07														0.07								0.07		0.07				0.07						0.76						0.07								0.14		0.21																																		0.14				0.07				1

		1380		Viola canina		31		1												0.03		0.21		42.58		18.37		16.64		0.24		3.59		1.97		0.76		0.03		1.69		0.21		0.03		1.00		0.21				0.21		0.17																				0.14		0.03		0.59		0.62				1.07				0.14		3.18		4.21						0.03												0.03										0.24				0.14																		43

		1381		Viola curtisii		18		1				0.07				0.03				0.07		0.40		73.50		12.95		0.34		0.03		0.44		9.81		0.20				0.17		0.03		0.03		0.30																																																																																																73

		1382		Viola hirta		100																0.05		61.23		0.21		6.97						10.64		0.05		0.05		9.86		0.41				0.31																																						2.22				3.20										0.10		0.41																												2.32								0.05						61

		1379		Viola lutea s. calaminaria		100		1																										14.29																																																				85.71																																																								86

		1384		Viola odorata		33		1		0.18														27.77										12.52						10.89		13.61								0.36																																		0.36				0.18										0.91		0.18																								0.18		0.18		10.53										1.81		1.45		28

		1385		Viola palustris		35																				0.06				0.06														0.06		0.13		0.19																		0.13		0.06						1.07		2.58														4.91		33.75		1.83		0.13						0.06		0.06		0.25		0.06		13.16		12.09		0.19						2.52				0.06		0.13						1.64						1.76				34

		1389		Viola persicifolia		2		1																																																																																		2.22		91.11		2.22																										4.44																						91

		1540		Viola persicifolia v. lacteaeoides		1																																																																				7.14																14.29		57.14																												21.43																						57

		1386		Viola reichenbachiana		37		1																																0.61		0.30						0.30																																				0.61				0.30																																				0.91		10.06		71.34								0.91		13.41				71

		1966		Viola reichenbachiana + V. riviniana		6																		7.22		1.44								1.81						25.27		12.27																																																								0.36																										7.22		3.25		12.27								0.72		20.94				25

		1387		Viola riviniana		25																		11.85		0.29								6.66				0.59		29.38		4.11										0.20																																						0.49		0.39		0.20				0.20								0.10														0.10		0.20		7.05		6.37		14.10								0.20		12.44				29

		1388		Viola rupestris		3		1																89.98		0.23		7.74						0.46						0.23		0.23				0.91																																																																																																90

		1390		Viola tricolor		6																		9.86		11.27								2.82																																																		9.86																																																						1.41				11

		1392		Vulpia bromoides		1												2.78				2.78		5.56		44.44		8.33						2.78												2.78																																												2.78																																																				44

		1393		Vulpia myuros		3						2.13						1.06						7.45		21.28																				1.06																																						5.32																2.13						1.06																																				21

		1395		Wolffia arrhiza		19																																						9.39																				37.85				1.79																																																																										38

		1755		Xanthium orientale		2																																																																		67.65																												2.94																																		17.65								68

		2469		Xanthium strumarium		2																																																																		78.13												3.13																																																										78

		1757		Xanthium strumarium (excl. X. orientale)		2																																																																		6.25																																																																						6

		1964		Zannichellia palustris		9				0.15		0.15				1.17		8.21																										34.31						1.17												11.44		8.94				1.17				0.15																								0.15		0.44																																												34

		1396		Zannichellia palustris s. palustris		3																																						11.21						0.31												4.36		73.83				1.87				0.31																																																																						74

		1397		Zannichellia palustris s. pedicellata		19										0.45						0.45				0.45																		13.39						0.45												70.98		1.79																																																																														71

		2313		Zea mays		23																																																																																																																																								0

		1398		Zostera marina		100		1		1.14		1.14		1.70		6.82		7.95																										1.14																																																																																																		8

		1399		Zostera noltii		100		1		0.67		0.67		0.67		3.70		3.03																										0.34																																																																																																		4





6. legenda_totaal

		Legenda  totaaltabel

		elke rij vertegenwoordigt combinatie van HT en maatregel

		Kolom		kopje		Toelichting

		a		HT/leefgebied		Code Habitattype/leefgebied

		b		Naam		Naam Habitattype/leefgebied 

		c		Deel I 		Naam maatregel, zoals in Deel I gehanteerd in tabel 3.1 (* = een specifieke invulling van de maatregel)

		d		tabel 9		Naam maatregel zoals in tabel 9 (in elke Herstelstrategie) gebruikt

		e 		status		status van de maatregel (B, V, H)

		f		H/U		Gaat het om een herstelmaatregel (H), of uitbreidingsmaatregel (U)

		g		Remote sensing		Remote sensing als PI

		h		abiotiek		abiotiek als PI

		i		veg		vegetatie als PI

		j		soort		soort als PI

		k 		opm		opmerkingen





								Gebruikte indeling (kolom G, H, I, J):

								bruikbaar = geschikt, evt met nummering prioritering aangegeven

								nvt = niet geschikt

								eventueel  = eventueel geschikt (niet optimaal)

								f = faunasoorten























































7. legenda_RS

		Legenda Remote sensing

		elke rij vertegenwoordigt combinatie van HT en maatregel

		Kolom		kopje		Toelichting

		a		HT/leefgebied		Code Habitattype/leefgebied

		b		Naam		Naam Habitattype/leefgebied 

		c		Deel I 		Naam maatregel, zoals in Deel I gehanteerd in tabel 3.1 (* = een specifieke invulling van de maatregel)

		d		tabel 9		Naam maatregel zoals in tabel 9 (in elke Herstelstrategie) gebruikt

		e 		status		status van de maatregel (B, V, H)

		f		H/U		Gaat het om een herstelmaatregel (H), of uitbreidingsmaatregel (U)

		g		Remote sensing		Remote sensing als PI

		h		RS methodiek		Remote sensing methodiek

		i		RS opmerkingen		Remote sensing opmerkingen

		j		opm		opmerkingen (uit totaaltabel)





								Gebruikte indeling (kolom G):

								bruikbaar = geschikt, evt met nummering prioritering aangegeven

								nvt = niet geschikt

								eventueel  = eventueel geschikt (niet optimaal)



								Gebruikte indeling (kolom H):

								1.    Visuele interpretatie luchtfoto’s 

								2.    NDVI tijdsseries uit satellietbeelden m.b.t. procesdynamiek (verruiging, verschraling)

								3.    Zeer hoge resolutie satellietbeelden (multi-spectraal)

								4.    Hoogte vegetatie en andere vegetatiekenmerken uit LIDAR point cloud data (mbt AHN bijna elke 6 jaar). Ook stereo-interpretatie van luchtfoto’s kunnen worden gebruikt om hoogte vegetatie en daarmee een betere interpretatie van de vegetatie te maken 

								5.    UAV’s







8. legenda_abiotiek

		legenda abiotiek

		elke rij vertegenwoordigt combinatie van HT en maatregel																										kolom		afkorting		abiotische meting

		Kolom		kopje		Toelichting																						veld beschrijvingen

		a		HT/leefgebied		Code Habitattype/leefgebied																						i		bodpr		bodemprofiel

		b		Naam		Naam Habitattype/leefgebied 																						j		humpr		humusprofiel

		c		Deel I 		Naam maatregel, zoals in Deel I gehanteerd in tabel 3.1 (* = een specifieke invulling van de maatregel)																						k 		GT		grondwatertrap

		d		tabel 9		Naam maatregel zoals in tabel 9 (in elke Herstelstrategie) gebruikt																						l		pH-pr		pH-profiel

		e 		status		status van de maatregel (B, V, H)																						m		prio_veld		prioritering van deze metingen

		f		H/U		Gaat het om een herstelmaatregel (H), of uitbreidingsmaatregel (U)																						grondwaterstanden

		g		abiotiek		abiotiek als PI																						n		GS		grondwaterstanden

		h  		opm		opmerkingen																						o		OF		overstromings frequentie

		i tm bh 		divers		detaillering abiotische metingen																						p		IN		inundatieduur

																												q		SL		opslibbing

																												r		prio_grondw		prioritering van deze metingen

								Gebruikte indeling (kolom G):																				bodemchemische analyses

								bruikbaar = geschikt, evt met nummering prioritering aangegeven																				s		OS%		gloeiverlies (organisch stofgehalte)

								nvt = niet geschikt																				t		pH		zuurgraad

								eventueel  = eventueel geschikt (niet optimaal)																				u		Pt		totaal fosfor gehalte

																												v		Nt		totaal stikstof gehalte

								Gebruikte indeling (kolom I t/m BH)																				w		Panorg		fosfor beschikbaarheid in extract

								u=  alleen uitgangssituatie: is geen procesindicator																				x		Pbes		fosfor beschikbaarheid

								m= monitoring frequent																				y		Pw		fosfaatgehalte in waterextractie

								p= monitoring met beperkte frequentie																				z		C/P		koolstof-fosfor verhouding

								d= voor  en na de ingreep																				aa		C/N		koolstof-stikstof verhouding

																												ab		NH4 en NO3		ammonium, nitraat en nitriet

								prioritering van metingen (kolom M, R, AF, AN, AR, BG)																				ac		Ca		Ca-gehalte (CaCO3)

								1= eerste prioriteit, altijd doen																				ad		Zn		Zink extractie

								2= tweede prioriteit, belangrijk, maar niet noodzakelijk																				ae		Mg		Mg -gehalte 

								3= derde prioriteit, aan te bevelen																				af		prio_bodemchemie		prioritering van deze metingen

																												CEC bepalingen

																												ag		CEC		kationen uitwisselings capaciteit

																												ah		basvrz		basenverzadiging

																												ai		Cavrz		Ca verzadiging

																												aj		Kvrz		K verzadiging

																												ak		Navrz		Na verzadiging

																												al		Mgvrz		Mg verzadiging

																												am		Alvrz		Al verzadiging

																												an		prio_CEC		prioritering van deze metingen

																												gewas analyse

																												ao		Nt		totaal stikstof

																												ap		Pt		totaal fosfor

																												aq		Kt		totaal kalium

																												ar		prio_gewas		prioritering van deze metingen

																												wateranalyses

																												as		pH		zuurgraad

																												at		EC		electrisch geleidend vermogen (EGV)

																												au		Cl		chloride

																												av		TOC of DOC		totale organische koolstof gehalte of opgeloste gehalte

																												aw		NH4 en NO3		ammonium, nitraat en nitriet

																												ax		PO4		fosfaat

																												ay		Na		natrium

																												az		Ca		calcium

																												ba		Mg		magnesium

																												bb		Fe		ijzer

																												bc		Al		aluminimum

																												bd		SO4		sulfaat

																												be		Zn		zink  

																												bf		ALK		alkaliniteit

																												bg		prio_water		prioritering van deze metingen

																												bh		opmerkingen_Abiotiek		overige opmerkingen





9. legenda_veg_soort

		legenda vegetatie en soort sheet

		elke rij vertegenwoordigt een HT

		Kolom		kopje		Toelichting

		a		HT		Code Habitattype

		b		Naam		Naam Habitattype

		c		Complexiteit		complexiteit van de vegetatie op basis van de mate van structuurvariatie en/of de complexiteit van sturende milieufactoren

		d		Omvang steekproef		indicatie van de mate waarin volstaan kan worden met een steekproef in een deel van het areaal

		e 		Frequentie		indicatie van de gewenste frequentie van bemonstering op basis van de reactiesnelheid van de kenmerkende soorten

		f		Vegetatie		Vegetatie geschikt als PI (uit totaaltabel)

		g		Kartering		Kartering als geschikte methode

		h		PQ		Pq's als geschikte methode

		i		Soorten als		Soorten geschikt als PI (uit totaaltabel)

		j		Indicatorenreeks KIWA/SBB		Aantal milieuindicatoren dat voor dit HT beschikbaar is via de indicatorenreeks

		k 		SynBioSys # opnamen		Aantal opnamen dat is gebruikt voor de synoptische tabel (kwaliteitsindicatoren). In rood indien <100

		l  		Typische soorten		Aantal typische soorten dat voor dit HT beschikbaar is, opgesplitst naar groep: 

		m		Vaatplanten		Aantal vaatplanten (typische soorten) dat voor dit HT beschikbaar is

		n		Mossen		Aantal mossen (typische soorten) dat voor dit HT beschikbaar is

		o		Korstmossen		Aantal korstmossen (typische soorten) dat voor dit HT beschikbaar is

		p		Paddenstoelen		Aantal paddenstoelen (typische soorten) dat voor dit HT beschikbaar is

		q		Kranswieren		Aantal kranswieren (typische soorten) dat voor dit HT beschikbaar is



								Gebruikte indeling (kolom F, G, H, I):

								bruikbaar = geschikt, evt met nummering prioritering aangegeven

								nvt = niet geschikt

								eventueel  = eventueel geschikt (niet optimaal)









10. legenda_synoptisch

		legenda synoptische tabel

		Kolom		kopje		Toelichting

		a		soortnummer TV		Nummer dat de soort heeft in Turboveg

		b		Soortnaam		Wetenschappelijke naam 

		c		max. presentie		frequentie van voorkomen (percentage van de plots van het betreffende habitattype waar soort is waargenomen)

		d		Typische soort		Is de soort een typische soort (in kleur gemarkeerd bij het betreffende HT

		e t/m br		code HT		soortenlijst per HT

		bs		Max trouwgraad HT













						kleurcodering e t/m br

						lichtgroen		Habitattypen met weinig opnamen (<100), ; de trouwgraad voor deze typen is minder betrouwbaar.

						donkergroen		Habitattypen met > 100 opnamen
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Bijlage 2 Abiotische parameters 

In deze bijlage worden de parameters uit de detailmodule Abiotiek toegelicht. Zo nodig wordt in de 
laatste kolom (“opmerkingen”) toelichting gegeven op de benodigde metingen. 
 
Voor elk van de parameters is daar waar mogelijk aangegeven in welke richting ze een beginnend 
herstel indiceren (toename/afname). Vaak is echter meer uitleg nodig, omdat deze relatie niet 
eenduidig is. Zo is bij een verdroogd en verzuurd grondwaterafhankelijk habitattype (bijvoorbeeld 
Blauwgrasland) een hogere grondwaterstand in het algemeen een gunstige ontwikkeling. Deze 
maatregel kan echter doorschieten als de grondwaterstand zodanig hoog wordt dat door 
zuurstofgebrek karakteristieke soorten verdwijnen of zich niet vestigen. Op dat moment zal een 
hogere grondwaterstand niet gunstig (meer) zijn. Kortom: vaak is de tendens (positief of negatief) 
afhankelijk van de actuele toestand van het habitattype en de aard van de standplaats. In de praktijk 
zijn meestal combinaties van parameters nodig om de juiste eenduidige conclusies te trekken. Ook 
kan een maatregel op meerdere parameters een verschillende invloed hebben: bij plaggen wordt een 
hoeveelheid nutriënten afgevoerd, maar het brengt ook het maaiveld dichter bij het grond- en of 
kwelwater, een voorbeeld van een positieve terugkoppeling. Een voorbeeld van negatieve 
terugkoppeling is dat een gewenste waterstandsverhoging in fosfaatrijke bodems kan leiden tot 
ongewenste mobilisatie van fosfaat (verhoging beschikbaar P). 

2.1 Veldbeschrijvingen 

2.1.1 Bodemprofiel (bodpr) 

Als het bodemprofiel beschreven wordt, kan met weinig extra moeite het humusprofiel meegenomen 
worden. Probleem hierbij is wel dat de kennis van het beschrijven van de humusvorm, hoewel niet 
bijzonder moeilijk, bij minder mensen bekend is. In sommige gevallen volstaat het beschrijven van 
alleen de humusvorm. 
De beschrijvingen van het bodemprofiel zouden in ieder geval de volgende onderdelen moeten 
bevatten: 
• horizonten (een beknopte beschrijving van de essentiële bodemlagen is voldoende); 
• GHG, GLG (schatting op basis van bodemverkleuringen/roestvlekken). 
Per horizont: 
• dikte 
• schatting van de textuur (klei-, zand- en siltgehalte); 
• schatting van het organisch stofgehalte; 
• vrije kalk (bruisproef met verdund zoutzuur); 
• moedermateriaal; 
• hydromorfe vlekking (ijzer- en gleyvlekking). 
Enkele richtlijnen voor de gestandaardiseerde bodembeschrijving zijn te vinden in de “Handleiding 
bodemgeografisch onderzoek, Deel A: Bodem” van Ten Cate et al. 1995 (te downloaden 
via:http://www.landschapsleutel.wur.nl/documentatie/Technisch%20document%2019A.pdf).  

Gewenste ontwikkeling 
Deze parameter is in het algemeen niet direct bruikbaar om de ingreep zelf te monitoren. De 
veranderingen in het bodemprofiel verlopen vaak te langzaam om het kortetermijneffect van de 
maatregel te kunnen waarnemen. Inzicht in het bodemprofiel is echter wel van belang om parameters 
die wel geschikt zijn voor het monitoren juist te interpreteren. Om die reden is deze parameter wel 
toegevoegd en waar relevant, is aangegeven dat de uitgangssituatie dient te worden beschreven. Het 
bodemprofiel is ook uitermate belangrijk om uitgangssituaties te beschrijven voorafgaand aan een 
ingreep, bijvoorbeeld bij plaggen. 
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2.1.2 Humusprofiel (humpr) 

De humusvorm reageert bij veranderingen in en om de standplaats veel sneller dan de bodem. In een 
aantal gevallen (bijvoorbeeld bij oppervlakkige verzuring) zijn veranderingen in het humusprofiel zelfs 
sneller zichtbaar dan in de soortensamenstelling van het habitattype. Het humusprofiel is hiermee een 
bruikbare indicator voor processen als verdroging, verzuring, verzilting, verzoeting en eutrofiëring 
(vooral in combinatie met vegetatieopnamen) (Beets et al. 2000-2005; Hommel & De Waal 2013).  
 
Het humusprofiel kan worden beschreven volgens Van Delft et al. 2006 (“Field guide humus forms”) 
en bevat verschillende horizonten (humuslagen). Het classificeren van de humusvorm is daarbij van 
minder groot belang dan een goede veldbeschrijving. In geheel organische bodems (veengronden) en 
minerale bodems zonder (uitwendige) strooisellaag is het humusprofiel een meer gedetailleerde 
beschrijving van de minerale bovengrond. Soms gaat het om heel simpele beschrijvingen van 
gelaagdheid waarin accumulatie van organische stof geen of nauwelijks een rol spelen. Dit kan het 
geval zijn in dynamische sedimentaire milieus als wadden, schorren, gorzen, stuifduinen, 
rivierstranden en oeverwallen. In deze milieus zijn verse laagjes sediment (afwisseling zand-, leem- 
en kleilaagjes) een teken dat de beoogde dynamiek functioneert.  
 
Humusprofielbeschrijvingen zijn nog relatief onbekend, maar kunnen wel veel informatie in het veld 
opleveren. Mocht de benodigde kennis niet beschikbaar zijn om een profielbeschrijving te maken, dan 
is de minimumoptie om alleen de dikte van de humuslaag (minus het meest verse, onverteerde 
strooisel) aan te geven, bij voorkeur in combinatie met een bodemanalyse. Wanneer de analyses 
vreemde resultaten opleveren, kan het noodzakelijk zijn om de plek nogmaals te bezoeken om alsnog 
een humusprofielbeschrijving te maken. 
 
De informatie is te downloaden van http://www.wageningenur.nl/en/Research-Results/Projects-and-
programmes/Humus-forms/Downloads.htm.  
 
Per horizont (laag) minimaal: 
• dikte; 
• mate van omzetting van organisch materiaal; 
• begrenzing; 
• aard van het materiaal. 

Gewenste ontwikkeling 
In het humusprofiel kunnen op korte termijn veranderingen waar te nemen zijn. Toename of ontstaan 
van semipermanente strooisellagen (strooisellagen die langer dan een seizoen blijven liggen) wijzen 
op verzuring en soms op verdroging. Bij ingrepen waarbij de basenhuishouding moet worden 
verbeterd, bijv. plaggen om de invloed van rijk grondwater te verhogen, is het ontstaan of het groeien 
van de strooisellagen een teken dat de maatregel niet effectief is (De Waal & Hommel 2009). Bij het 
achterwege blijven of het slinken van de strooisellaag is een herstel in gang gezet. Op rijke bodems is 
de strooisellaag meestal niet aanwezig en daarom niet als indicator te gebruiken. 

2.1.3 Grondwatertrap (GT) 

De grondwatertrap wordt meestal geschat op grond van de actuele grondwaterstand en de 
bodemkenmerken, zoals hydromorfe vlekking en reductiekleuren en vormt een onderdeel van de 
algemene veldbeschrijving. Een nauwkeurig vaststelling van de GT kan uiteraard ook verricht worden 
met behulp van de gegevens van metingen in peilbuizen (zie 2.2.1). 

Gewenste ontwikkeling 
De grondwatertrap is een afgeleide van de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstand. Bij 
maatregelen waarbij gestreefd wordt naar herstel van verdroogde habitattypen of herstel van de 
grondwaterinvloed is verlaging van de GT-klasse (bijvoorbeeld van III naar II) gewenst. 
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2.1.4 pH-profiel (pH-pr) 

Het pH-profiel is een vrij simpele methode om inzicht te krijgen over het verloop van de pH in het 
bodemprofiel (Van Delft & Stoffelsen 2007; Hommel & De Waal 2013). De pH wordt in het veld 
bepaald op 5-10-15-25-35-45-55-75-95-115 cm diepte (of tot de gemiddeld laagste grondwaterstand) 
met behulp van pH-indicatorstrookjes (dit is te combineren met bodem/humusprofiel beschrijving). 
Met het pH-profiel is het diepteverloop van de grondwaterinvloed te bepalen. Wanneer de pH op deze 
manier wordt bepaald, is deze meestal lager dan pH_H2O en iets hoger dan de pH’s die in een 
gebufferde oplossing worden bepaald. Er bestaan correlatiegrafieken tussen pH-indicatorstrookjes en 
bijvoorbeeld pH_KCl. Uiteraard vervangt deze manier van pH-bepaling niet de pH–analyses in het 
laboratorium, die veel nauwkeuriger zijn. 
 
Indien er geen reden is om aan te nemen dat grondwaterinvloed een rol speelt, kan het pH-profiel 
achterwege gelaten worden. Dus in bijvoorbeeld droge land- en kustduinen is het vaststellen van dit 
pH-profiel weinig zinvol. Ook op kalkrijke standplaatsen (kalkrijk tot aan het maaiveld) met 
grondwaterinvloed is het weinig zinvol. In veel gevallen kan de diepte van de pH-waarnemingen 
beperkt worden als de laagste grondwaterstand ondieper dan 1,2 m onder maaiveld voorkomt. In 
geval van standplaatsen met stagnerende gronden, waarbij in de natte perioden het grondwater hoog 
in het bodemprofiel of zelfs daarboven staat en in de droge perioden het bodemwater diep wegzakt, is 
wel een pH-profiel aan te raden. 

Gewenste ontwikkeling 
Het verticale pH-verloop in de bodem is van belang om herstel van basenrijke grondwaterinvloed te 
herkennen en/of de effectiviteit van de plagdiepte te controleren. Het verloop van de pH in de 
wortelzone is van belang. In nog niet herstelde situaties kan de bodem sterk verzuurd zijn in de 
wortelzone. Na herstel zou de verzuring in de wortelzone veel minder moeten zijn. Als de bodem pH 
wordt uitgezet tegen de bodemdiepte waarop de pH is gemeten, dan laat de pH-curve in de verzuurde 
omstandigheden een sterke buiging zien naar de lage pH-waarden; in de herstelde situatie is het 
verloop veel geleidelijker. 

2.2 Grondwaterstanden en waterdynamiek 

2.2.1 GS 

GS staat voor grondwaterstanden. Het grondwaterstandverloop kan gemeten worden via een peilbuis 
en waterstandverloop via een peilschaal (openwater, sloten en dergelijke). In veel terreinen zijn al 
buizen en peilschalen aanwezig, maar deze staan niet altijd op de juiste plek. De grondwaterstanden 
worden gemeten met een of meerdere peilbuizen, afhankelijk van de diepte en fluctuatie van het 
grondwater. De standen worden regelmatig en frequent afgelezen, met een klokje, maar het liefst met 
een datalogger. Op basis van de gegevens kunnen na verloop van tijd (minimaal enkele jaren) de GVG 
(gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand), de GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand) en de GHG 
(gemiddelde hoogste grondwaterstand) worden berekend. Indien grondwater geen duidelijk rol speelt 
in het habitattype of het grondwaterpeil geen relatie heeft met de ingreep kan volstaan worden met 
een schatting van de grondwatertrap via de algemene veldbodemkundige beschrijving (zie boven). 
Speciale aandacht moet aan het grondwaterstandsverloop in stagnerende gronden worden besteed. 

Gewenste ontwikkeling 
Meestal zal bij herstelmaatregelen een hogere grondwaterstand gunstig zijn. Op grond van de per jaar 
sterk fluctuerende neerslagcijfers zijn echter binnen vijf jaar niet altijd statistisch significant tendensen 
af te leiden. Soms kan verhoging van de grondwaterstand haar doel voorbij schieten: zo kunnen bij 
herstel van broekbossen sulfideproblemen ontstaan als hoge grondwaterstanden periodieke toevoer 
van zuurstof verhinderen (sulfide is toxisch voor planten; Boxman et al. 2003). Meestal is na 
herstelmaatregelen een verhoging van de grondwaterstand dus gunstig, maar in sommige specifieke 
situaties betekent herstel juist verlaging van grondwaterstanden. 
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2.2.2 OF 

OF staat voor overstromingsfrequentie uitgedrukt in aantal maal per jaar. De frequentie is van belang 
in dynamische habitattypen die periodiek overstroomd worden (Wolf et al. 2001). 

Gewenste ontwikkeling 
Voor herstel van verzuurde en verdroogde vochtige en gebufferde habitattypen is een hogere 
overstromingsfrequentie meestal gewenst. Hierdoor worden (weer) bufferende stoffen aangevoerd. Dit 
kan direct worden gemeten aan de hogere gehalten van bufferende stoffen (calcium of magnesium) of 
indirect doordat de pH hoger wordt.  

2.2.3 IN 

IN staat voor inundatieduur uitgedrukt in aantal dagen per jaar. Deze schattingen zijn van belang in 
zowel hoog-dynamische als laagdynamische regelmatig overstroomde milieus. 

Gewenste ontwikkeling 
Een langere inundatieduur kan de basentoestand en de zuur- en vochthuishouding gunstig 
beïnvloeden. Een te lange inundatieduur kan echter bij sommige habitattypen (bijvoorbeeld 
Blauwgrasland of Alluviale bossen) tot verslechtering van de kwaliteit leiden. Inundatie is bedoeld om 
de hoeveelheid basen en/of de pH te verhogen en dit kan gemeten worden. Via de randvoorwaarde 
voor pH kan worden onderzocht of de ingreep het beoogde effect heeft. 

2.2.4 SL 

SL staat voor opslibbing. De ophoging door slib wordt gemeten met behulp van vaste meetpunten met 
vaste meetpalen of slibmatjes (Thonon 2006). 

Gewenste ontwikkeling 
Wanneer het doel is de basenhuishouding via aanvoer van sediment te bevorderen, is de 
aanwezigheid van laagjes vers slib positief. Met slib worden echter niet alleen basen aangevoerd, 
maar ook macronutriënten zoals fosfor. Om te bepalen of de sedimentatie niet tot ongewenste 
eutrofiëring leidt, zijn aanvullend chemische analyses nodig. Een te grote slibafzetting is tevens 
nadelig voor de vegetatie- en macrofaunaontwikkeling in aquatische systemen. 

2.3 Bodemchemische analyses 

2.3.1 OS%  

Dit percentage is zowel een maat voor de hoeveelheid organische stof als de hoeveelheid koolstof. Het 
organische stofgehalte wordt meestal bepaald met behulp van het gloeiverlies. Uit het organische 
stofgehalte kan het C-gehalte benaderd worden. Soms wordt in plaats van gloeiverlies het C-gehalte 
bepaald (dit is een duurdere methode). Het C-gehalte van organische stof kan variëren van 35% tot 
65%. Meestal wordt een gehalte van 50% aangehouden. Met behulp van het OS% of het C-gehalte 
kan het C/N- en het C/P-getal berekend worden (zie Pt, Nt). Dit is een maat voor de graad van 
vertering/mineralisatie van organische stof en een zeer grove en meestal te onnauwkeurige indicatie 
voor N en P-beschikbaarheid (zie P-ox, Pw, NH4

+/NO3
2-). Het OS% is o.a. ook van belang om 

vochthoudend vermogen in te schatten en het PSI-getal te interpreteren (P-beschikbaarheid; 
Kemmers et al. 2006). 

Gewenste ontwikkeling 
De wijze waarop organische stof moet worden geïnterpreteerd, hangt mede af van het bodemprofiel. 
Veengebonden habitattypen als Hoogveen of Herstellend hoogveen zijn gebaat bij een toename van de 
hoeveelheid organische stof (feitelijk hier veenvorming). Toename van organische stof is voor 
terrestrische habitattypen op arme zandgronden een indicator van verzuring en toename van de 
stikstof- en fosforvoorraad. In hoeverre deze toename van onder andere stikstof als ongunstig 
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beoordeeld moet worden (voor bijvoorbeeld heideachtige habitattypen), is echter afhankelijk van de 
aard van de organische stof die bij beschrijving van het humusprofiel naar voren komt. Bovendien 
leidt een hoger organische stofgehalte tot een voor veel habitattypen gunstiger vochthuishouding. De 
gewenste ontwikkeling van OS% is dus complex. Bepaling van het organisch stofgehalten geeft in 
samenhang met stikstof- en fosforgehalten (C/N-, C/P-ratio’s) een betere indicatiewaarde voor herstel 
van habitattypen (zie aldaar). 

2.3.2 pH 

De pH kan worden gemeten in water (pH_H2O), maar ook in een gebufferde oplossing, zoals pH_KCl, 
pH_CaCl2 of pH_NaCl. Van groot belang is te vermelden met welke methode de pH bepaald is. 

Gewenste ontwikkeling 
Stijging van de pH in de wortelzone is in zijn algemeenheid gunstig voor herstel van de meeste 
habitattypen. De pH in een gebufferde oplossing gemeten (KCl, CaCl) zegt echter vooral in het traject 
4-5.5 niet alles over de basenbezetting en het bufferend vermogen, omdat de pH curve geen lineair 
verband heeft met de basenbezetting, maar een S-curve.  

2.3.3 Pt 

Pt staat voor het totale fosforgehalte (mineraal en organisch gebonden) in de bodem en wordt via de 
Bascomb-methode bepaald door middel van destructie met H2SO4/H2O2/Se. Het totale fosforgehalte is 
een parameter met weinig zeggingskracht, omdat een groot deel van de P gebonden is in niet voor de 
plant beschikbare vorm. Wel geeft de Pt een indicatie van de voorraad die in potentie zou kunnen 
vrijkomen. Een verlaagd Pt-gehalte na plaggen indiceert een vermindering van de Pt–voorraad, maar 
zegt niet alles over de werkelijk beschikbare P-voorraad. Het Pt-gehalte op zichzelf is een hele grove 
maat, maar is nodig om de C/P-ratio te bepalen. De vergelijking tussen veengronden (organisch 
stofrijk) en minerale bovengronden op basis van de Pt is weinig zinvol: de P in veengronden is vooral 
gebonden in organische vorm; in minerale gronden voor een groter deel in anorganische vorm (zie 
Panorg). 

Gewenste ontwikkeling 
Een hoge Pt-waarde op zichzelf is niet gewenst en kan bij een vernattingsmaatregel een grove 
indicatie zijn van een verhoogde beschikbaarheid van P. 

2.3.4 Nt 

Nt staat voor het totale stikstofgehalte in de bodem en wordt volgens de Bascomb-methode bepaald, 
door middel van destructie met H2SO4/H2O2/Se. Het wordt gebruikt om C/N te berekenen en kan 
eventueel ook worden gebruikt voor de N/P-verhouding als ook Pt wordt bepaald. Bodemmonsters 
dienen zo snel mogelijk koel bewaard te worden, omdat de waarde kan teruglopen door mineralisatie 
van organische stof bij het blootstellen aan hogere temperaturen. Dit effect is belangrijker als men 
ook NH4- en NO3-gehalten wil bepalen. De Nt-waarde is vooral nodig om het de C/N-ratio te bepalen 
(en dan niet tot weinig gevoelig voor bewaartemperatuur). 

Gewenste ontwikkeling 
Een hoge Nt waarde is niet gewenst.  

2.3.5 Panorg 

Panorg staat voor het P-gehalte in het minerale deel in de bodem (in water extract of in CaCl2 extract 
van de bodem). Deze parameter is nodig voor de berekening van het organisch vastgelegde P (Pt 
minus Panorg = Porg). Hiermee kan samen met het organisch stofgehalte de C/P-verhouding 
berekend worden. Het C/P-getal geeft samen met het C/N-getal de verteringsgraad van de organische 
stof weer. In veel gevallen wordt Pt in plaats van het Porg voor het C/P-getal gebruikt, wat meestal 
een geringe fout oplevert. In kwetsbare situaties zoals 6410 (Blauwgrasland) waar een nauwkeurige 
maat voor beschikbaar fosfaat nodig is, is Panorg niet bruikbaar en moet Pbes worden bepaald.  
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Gewenste ontwikkeling 
Panorg kan als een zeer grove maat dienen om de voedselrijkdom of het (anorganisch) 
bemestingsniveau te bepalen. Hoge gehalten zouden kunnen wijzen op een hoog bemestingsniveau. 
Daling van het P-anorg is voor de meeste habitattypen gunstig en de daling van beschikbare P (zie 
hieronder) is vooral in kwetsbare, min of meer schrale omstandigheden de aangewezen parameter. 

2.3.6 Pbes 

Er bestaan meerdere bepalingen voor de beschikbare fosfaat. De bepaling met de oxolaat-methode 
waarbij ook het ijzer en het aluminiumgehalte betrokken worden (binden beide fosfor) waarbij een 
PSI-waarde (Phosphourus Saturation Index; Kemmers et al. 2005b) kan worden berekend, en de P-
Olsen-methode (Beltman et al. 2009). De oxalaat-methode geniet de voorkeur bij analyse van laag-
bufferende gronden (o.a. zandgronden). P-Olsen is meer geschikt voor basisch en neutrale situaties. 

Gewenste ontwikkeling 
Zie Pw. 

2.3.7 Pw 

Met het Pw-getal (fosfaatgehalte in waterextractie) wordt een mix van direct beschikbaar fosfaat en de 
nalevering daarvan gemeten. Deze methode wordt vooral in de landbouw gebruikt. Het is een simpele, 
maar grove methode om de beschikbare P te benaderen. Deze methode wordt wel gebruikt in 
combinatie met oxalaatmethode (Pbes) om de P-beschikbaarheid te preciseren. Beide parameters 
geven een indicatie van de voor de plant beschikbare P. Pw is weliswaar een gemakkelijke bepaling, 
gebruikelijk in de landbouw, maar onbetrouwbaar voor niet-eutrofe, bemeste en schrale habitattypen. 
Pbes-bepalingen (volgens de oxalaat of de P-Olsen methode) zijn nauwkeuriger voor eutrofierings 
gevoelige of P-arme habitattypen, omdat deze bepaling een maat geeft voor de beschikbare P-fractie 
voor organismen. Bij deze methoden wordt er rekening gehouden met de P-buffering door Fe- en Al-
oxiden. 

Gewenste ontwikkeling 
Voor zowel Pw als Pbes geldt dat een dalende waarde herstel indiceert. In verschraalde habitattypen 
kan echter een tekort aan beschikbaar P optreden. Hier is een verhoging (in het lage traject van de P-
beschikbaarheid) gunstig. Aan dit laatste aspect is nog weinig onderzoek gedaan. 

2.3.8 C/P 

Het C/P-getal geeft samen met het C/N-getal de verteringsgraad (mineralisatiegraad) van de 
organische stof weer. Overigens geeft bepaling van de C/P met behulp van Porg (zie Panorg) de meest 
zuivere indicatie, al wordt in de praktijk ook Pt voor de berekening gebruikt (dit levert meestal een 
geringe fout op).  

Gewenste ontwikkeling 
Bij organische stofrijke wortelzones geeft de C/P de mate van mineralisatie van de organische stof 
weer, waarbij P deels in beschikbare vorm vrij komt. Een lage C/P (< 40-50) duidt op een hoge mate 
van interne eutrofiering; verhoging van de C/P-ratio is dan gewenst.  

2.3.9 C/N 

Deze verhouding is te berekenen uit het gloeiverlies en Nt. De C/N-verhouding is een indicator voor 
eutrofe omstandigheden en onder andere vermesting: de toename van N in het systeem zorgt voor 
een daling van de C/N. Het is een relatief langzaam veranderende parameter, maar het geeft wel veel 
informatie over de huidige toestand van een habitattype. 

Gewenste ontwikkeling 
Een laag C/N-getal (< 10) duidt op een hoge interne eutrofiëring en hoge omzetting van organische 
stof. In voedselrijke habitattypen (op klei) is een lage C/N gebruikelijk, maar in schrale en zure, arme 
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typen is verhoging van de C/N meestal gunstig. In gevallen dat schraalgraslanden te schraal (C/N > 
18-20) en te zuur dreigen te worden, kan verlaging van de C/N juist gunstig zijn. 

2.3.10 NH4 en NO3 

De ammonium- en nitraatconcentratie kunnen worden bepaald via waterextractie of via CaCl2 of KCl-
extracties, waarbij het NO3

2—gehalte samen met NO2 wordt bepaald (waarbij NO2 vrijwel 
verwaarloosbaar is). Vooral onder zure omstandigheden geeft het ammoniumgehalte inzicht in de 
stikstofbeschikbaarheid. De verhouding tussen NH4

+/NO3
2- is vooral van belang om te bepalen in 

hoeverre schraalgraslanden goed functioneren (een matig lage verhouding is een indicatie van een 
goed functionerend schraalgrasland). Monstername moet zorgvuldig gebeuren, omdat ammonium 
gemakkelijk kan vervluchtigen als ammoniak, ook na monstername. Het monster moet dus zo snel 
mogelijk koel bewaard worden. 

Gewenste ontwikkeling 
Een dalende NH4/NO3-ratio duidt in zwak gebufferde situaties (bijvoorbeeld heischrale graslanden) op 
een gunstige ontwikkeling.  

2.3.11 Ca (vrije kalk; CaCO3) 

In kalkhoudende situaties kan het CaCO3-gehalte in de bodem wordt bepaald door middel van een 
HNO3-extractie. In andere gevallen moet de Ca-verzadiging worden bepaald (CEC-bepalingen). Voor 
een zeer grove benadering van de kalkklasse (aanwezigheid vrije kalk) kan een bruisproef die 
onderdeel uitmaakt van de bodemkundige veldbeschrijving worden gebruikt. 

Gewenste ontwikkeling 
Het vrije kalkgehalte heeft maar een beperkte indicatieve waarde, omdat het een grove maat is. Het is 
alleen van waarde om de matig kalkrijke standplaatsen van de sterk kalkrijke situaties te 
onderscheiden. Stijging duidt op een gunstige ontwikkeling voor kalkminnende habitattypen. Veel 
gemakkelijker is het om in het veld een bruisproef te doen met verdund zoutzuur om de aanwezigheid 
van vrije kalk aan te geven. Bovendien geeft de pH (> 7) in deze gevallen ook een goede indicatie van 
de kalkrijkdom. 

2.3.12 Zn 

Het zinkgehalte wordt in de bodem na extractie met HNO3 bepaald. Deze bepaling is alleen van belang 
bij Zinkweiden of andere gebieden met een vermoeden van een hoog zinkgehalte. 

Gewenste ontwikkeling 
Hoe meer Zn beschikbaar is, hoe gunstiger dit is voor de ontwikkeling van Zinkweiden. Hierbij wordt 
aangenomen dat geen toxische niveaus voor de zinksoorten bereikt worden. 

2.3.13 Mg 

Het Mg-gehalte wordt bepaald door middel van een HNO3-extractie. Deze bepaling is goedkoper, maar 
veel grover dan de Mg-verzadiging (CEC-bepalingen). 

Gewenste ontwikkeling 
Het magnesiumgehalte is van belang in brakke tot zoute habitattypen. Bij het herstel vanuit een 
verzoete situatie is een stijgend Mg-gehalte gunstig. Bij de overige habitattypen kan een verhoogd 
gehalte juist op (ongewenste) verzilting of vermesting duiden.  

2.3.14 CEC 

De CEC (Cation Exchange Capacity) is de Kationen Uitwisseling Capaciteit van de bodem. Dit geeft het 
vermogen van de bodem weer om diverse kationen (waaronder ook H+) te binden. Klei, leem en 
organische stof hebben een hoge CEC. Er zijn twee soorten bepalingen: de ongebufferde of actuele 
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CEC, en de gebufferde of potentiële CEC. Deze twee CEC’s kunnen voor een en dezelfde locatie 
aanzienlijk in waarde van elkaar verschillen, maar geven verschillen tussen standplaatsen beide goed 
weer. Voordeel van de gebufferde meting is dat Calcium, Magnesium, Kalium en Natrium automatisch 
ook worden gemeten. Bij de actuele CEC wordt ook Aluminium automatisch bepaald. Onder zure 
omstandigheden (wanneer verwacht wordt dat Aluminium een probleem kan zijn), heeft de actuele 
CEC de voorkeur; in andere gevallen is de potentiële CEC echter het meest gebruikt. Het ideaalst is 
om beide te bepalen, waardoor de H+-verzadiging kan worden bepaald, dit is echter kostbaar. Met 
deze en de calciumverzadiging kan de H/Ca-verhouding bepaald worden; een goede maat voor de 
verzuring. Iets soortgelijks geldt voor de Al/Ca-verhouding. Beide analyses zijn relatief duur, maar 
geven veel informatie, omdat tegelijkertijd de verzadiging van de belangrijkste kationen wordt 
bepaald. Zo geeft Na of Mg-verzadiging uitstekend zout- of brakwaterinvloeden weer en is de Ca-
verzadiging een betere maat voor verzuring dan de pH (pH en Ca-verzadiging vertonen geen recht 
evenredige relatie). 

Gewenste ontwikkeling 
Het is niet eenduidig vast te stellen of een hoge CEC gunstig of ongunstig voor habitattypen is. De 
CEC is echter nodig om basenverzadigingen uit te rekenen. De basenverzadiging is een goede maat 
voor kwaliteit van een habitattype. 

2.3.15 Basenverzadiging 

De basenverzadiging is het percentage uitwisselbare kationen exclusief H+ aan het buffercomplex. Ca, 
Mg, Na en K zijn de belangrijkste kationen. De basenverzadiging wordt tegelijkertijd met de CEC 
bepaald. Er kan gekozen worden voor de actuele verzadiging of de potentiële verzadiging (zie CEC). 
De verzadiging is niet alleen te berekenen met behulp van de CEC, maar ook met de optelsom van de 
voornaamste kationenverzadiging (al dan niet inclusief de H+-verzadiging). 

Gewenste ontwikkeling 
De basenverzadiging geeft aan in hoeverre de voornaamste basen (Ca, Mg, Na en K) gebonden zijn 
aan het uitwisselingscomplex. Normaal is Calcium de voornaamste base (behalve in brakke 
habitattypen) en een toename is gunstig voor de kwaliteit van het habitattype. De verdeling van de 
afzonderlijke gebonden kationen (Ca-, K-, Mg-,Na-,Mg-, en evt. Al-verzadigingen) geven meer 
gespecificeerde informatie (zie hieronder). 

2.3.16 Ca-verzadiging 

De calciumverzadiging is het percentage calciumionen gebonden aan het uitwisselingscomplex van de 
bodem. De verzadiging wordt tegelijkertijd met de CEC bepaald (zie CEC). De Ca-verzadiging geeft 
een nauwkeurige indicatie van de rol van calcium in het habitattypen en is daarmee een uitstekende 
ecologische indicator voor terrestrische en semi-aquatische habitattypen, maar niet voor aquatische 
habitattypen (hiervoor is het bicarbonaatgehalte indicatief). Er kan gekozen worden om de actuele 
verzadiging of de potentiële verzadiging (zie CEC) te meten. 
 
Gewenste ontwikkeling 
In het matig zure traject in verzuurde habitattypen geeft verhoging van de calciumverzadiging een 
herstel aan van het gebufferde systeem. In van nature zure habitattypen is de calciumverzadiging laag 
en niet onderscheidend.  

2.3.17 K-verzadiging 

De kaliumverzadiging is het percentage kaliumionen gebonden aan het bodemcomplex. Er kan 
gekozen worden voor de actuele verzadiging of de potentiële verzadiging. 

Gewenste ontwikkeling 
Zie Mg-verzadiging. 
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2.3.18 Na-verzadiging 

De natriumverzadiging is het percentage natriumionen gebonden aan het bodemcomplex (vooral van 
belang in zoute of brakke omstandigheden). Er kan gekozen worden voor de actuele verzadiging of de 
potentiële verzadiging. 

Gewenste ontwikkeling 
Zie Mg-verzadiging. 

2.3.19 Mg-verzadiging 

De magnesiumverzadiging is het percentage magnesiumionen gebonden aan het bodemcomplex 
(vooral van belang in zoute of brakke omstandigheden). Er kan gekozen worden voor de actuele 
verzadiging of de potentiële verzadiging. 

Gewenste ontwikkeling 
K-, Na- en Mg-verzadiging is minder eenduidig dan de Ca-verzadiging. Zij worden echter in dezelfde 
analyse, zonder meerkosten bepaald. Na en Mg hebben hogere waarden in zoute milieus en al 
naargelang het habitattype, is een hogere dan wel lagere waarde een gunstige indicatie (resp. bij 
verzoeting en verzilting). K kan in verzuurde, uitlogende situaties laag zijn; een stijgende waarde is in 
dat geval gunstig. Bij geëutrofieerde habitattypen is een verlagende tendens gunstig. De waarden van 
zowel K en Mg kunnen in verzuurde situaties dicht tegen de detectiegrens aan liggen. 

2.3.20 Al-verzadiging 

De aluminiumverzadiging is het percentage aluminiumionen gebonden aan het bodemcomplex (vooral 
van belang in verzuurde omstandigheden). De verhouding tussen Al en Ca is een goede maat voor de 
verzuring. De Al-verzadiging wordt alleen bepaald als actuele verzadiging. In zandgronden is de 
detectiegrens (betrouwbaarheidsgrens) soms een probleem. 

Gewenste ontwikkeling 
Een hoge Al-verzadiging is negatief.  

2.4 Gewasanalyse 

2.4.1 Nt 

Nt staat voor het totale stikstofgehaltegehalte in het gewas. Voor de analyse wordt bovengronds 
materiaal geoogst, dat vervolgens wordt gedroogd. De bepaling gebeurt na destructie met 
H2SO4/H2O2. De N/P-verhouding wordt wel als (grove)graadmeter beschouwd voor kwaliteit van 
bepaalde habitattypen. 

Gewenste ontwikkeling 
Zie Kt. 

2.4.2 Pt 

Pt staat voor het totale fosforgehalte in het gewas. Voor de analyse wordt bovengronds materiaal 
geoogst, dat vervolgens wordt gedroogd. De bepaling gebeurt na destructie met H2SO4/H2O2. De 
bepaling gebeurt na destructie met H2SO4/H2O2. De N/P-verhouding wordt wel als (grove) graadmeter 
beschouwd voor kwaliteit van bepaalde habitattypen. 

Gewenste ontwikkeling 
Zie Kt. 
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2.4.3 Kt 

Kt staat voor het totale kaliumgehalte in het gewas. Voor de analyse wordt bovengronds materiaal 
geoogst, dat vervolgens wordt gedroogd. De bepaling gebeurt na destructie met H2SO4/H2O2. 

Gewenste ontwikkeling 
Van de biomassa van het staande gewas kan respectievelijk het totale gehalte aan N, P en K bepaald 
worden. Verschraling leidt tot een verlaging van het N, P en K-gehalte. Bij herstel vanuit een 
verzuurde toestand geldt voor P en K het omgekeerde. Meestal wordt de N/P-ratio als indicator 
gebruikt. Daarbij wordt vanuit verzuurde omstandigheden een lagere ratio als gunstig voor herstel 
gezien. 

2.5 Wateranalyse 

2.5.1 pH  

De zuurgraad geeft een indicatie van basenhuishouding van het water. De pH in het watermonster 
wordt gemeten met een pH-meter. Dit kan in het veld, maar als ook andere analyses worden 
uitgevoerd in het watermonster is het aan te raden om ook de pH in het laboratorium te bepalen. In 
het veld moet het genomen watermonster vrij lang bezinken om een betrouwbare meting te kunnen 
doen. 

Gewenste ontwikkeling 
Bij herstel van verzuurde van oorsprong goed gebufferde aquatische en semi-terrestrische 
habitattypen is een stijging van de pH positief. Bij herstel van geëutrofieerde habitattypen zegt de pH 
weinig. 

2.5.2 EC 

EC staat voor Electro Conductivity of Elektrisch Geleidend Vermogen (EGV). Het geeft informatie over 
de ionenconcentratie in het water en kan worden gemeten met een pH/EGV meter in het veld of met 
een prikstok. Het geeft een indicatie van vervuiling en/of een hoog basengehalte. Samen met de 
ionenratio (IR= Ca2+/ (Ca2++Cl-) geeft de EC een eenvoudige indicatie van het watertype 
(Van Wirdum-diagram). De parameter kan in het veld bepaald worden, maar als ook andere analyses 
worden uitgevoerd in het watermonster is het aan te raden om ook de EC in het laboratorium te 
bepalen. In het veld moet het genomen watermonster bezinken om een betrouwbare meting te 
kunnen doen. 

Gewenste ontwikkeling 
Zie volgende parameter (Cl). 

2.5.3 Cl 

Chlorideconcentratie in het water. Het gehalte aan chloriden is nodig om onder andere de ionen ratio 
(IR; van Wirdum) te bepalen en de waterkwaliteit weer te geven met behulp van bijvoorbeeld een 
STIFF-diagram (Stiff 1951). Hoge Cl-gehalten kunnen zowel op zoutwaterinvloed als vervuiling wijzen. 

Gewenste ontwikkeling 
De EC of EGV (Elektrisch geleidend vermogen) en het chloridegehalte van het water zeggen iets over 
de mate van vervuiling van het water in niet door brak of zout water gevoede systemen. Een hoge EC 
hoort bij een brak, zout milieu of in vermeste, vervuilde situaties. Een lagere EC hoort bij regenwater-
gevoede systemen.  
 
In combinatie met het kalkgehalte is met de EC en het chloridegehalte een grove indeling naar 
waterkwaliteitstype te maken (atmoclien, lithoclien, thallassoclien: IR-EGV-diagram, Van Wirdum 
1991). Deze indeling kan helpen om meer betekenis te geven aan de waterkwaliteit.  
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2.5.4 TOC of DOC 

TOC of DOC staat voor Total Organic Carbon of Dissolved Organic Carbon; het totale organische 
koolstofgehalte en opgeloste gehalte in het watermonster. De analyse wordt uitgevoerd door middel 
van toevoeging van CaCl2. Deze parameters geven een maat voor de organische kwaliteit van water: 
de mate van organische vervuiling van oppervlakte- en grondwater. 

Gewenste ontwikkeling 
Hoe lager de waarde hoe lager de organische vervuiling en dus hoe gunstiger. De organische 
vervuiling kan zowel van natuurlijke als synthetische oorsprong zijn. In veenwateren kunnen van 
nature hogere DOC-waarden voorkomen. 

2.5.5 NH4 en NO3 

Ammonium-, nitriet- en nitraatconcentraties in het water worden bepaald na toevoeging van CaCl2. 
Naast NH4 wordt NO3+NO2 geanalyseerd, waarbij NO2 verwaarloosbaar is. Te hoge waarden 
veroorzaken o.a. extreme algengroei en kunnen schadelijk zijn voor waterorganismen. 

Gewenste ontwikkeling 
Dalende NH4 en NO3-gehalten zijn een aanwijzing voor een herstellende waterkwaliteit. De NH4/ NO3- 
ratio geeft een indicatie voor de verhouding waarin stikstof aanwezig is. Deze ratio daalt bij een 
herstel van de bodem (sediment) en waterkwaliteit.  

2.5.6 PO4 

Fosfaatconcentratie in het water: analyse wordt uitgevoerd met behulp van toevoeging van CaCl2. Te 
hoge waarden veroorzaken onder andere buitenissige algengroei en kunnen schadelijk zijn voor 
waterorganismen. 

Gewenste ontwikkeling 
Bij herstel streeft men naar een daling van de fosfaatbeschikbaarheid. 

2.5.7 Na 

Het natriumgehalte in het water: dit is te bepalen met een vlamfotometer. Deze gehalten zijn nodig 
om onder andere de waterkwaliteit te bepalen met behulp van bijvoorbeeld een STIFF-diagram (S, Ca, 
Mg, Na, K, Stiff 1951). 

Gewenste ontwikkeling 
Zie Mg. 

2.5.8 Ca 

Het calciumgehalte in water: dit is te bepalen met een vlamfotometer. Deze gehalten zijn nodig om 
onder andere de waterkwaliteit te bepalen met behulp van bijvoorbeeld een STIFF-diagram (S, Ca, 
Mg, Na, K, Stiff 1951). 

Gewenste ontwikkeling 
Zie Fe. 

2.5.9 Mg  

Het magnesiumgehalte in water: dit is te bepalen met een vlamfotometer. Deze gehalten zijn nodig 
om onder andere de waterkwaliteit te bepalen met behulp van bijvoorbeeld een STIFF-diagram (S, Ca, 
Mg, Na, K, Stiff 1951). 
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Gewenste ontwikkeling 
Het Na-gehalte en het Mg-gehalte zijn hoog in brakke wateren. Afgezien van herstel van brakke 
situaties waarbij stijgen van deze gehalten gewenst zijn is bij de zoetwater-habitattypen een daling 
gunstig. 

2.5.10 Fe 

Het ijzergehalte in het water: dit is te bepalen met een vlamfotometer. Deze gehalten zijn nodig om 
specifieke waterkwaliteit te bepalen bij bijvoorbeeld bevloeiing en de binding van P aan Fe in te 
schatten (Kemmers et al. 2005b). 

Gewenste ontwikkeling 
Calcium- en ijzergehalten geven een indicatie van het fosfaat bufferende vermogen van het water. Een 
hoger gehalte aan Ca en Fe duiden op herstel van het bufferend vermogen. 

2.5.11 Al 

Het aluminiumgehalte in het water: dit is te bepalen met een vlamfotometer. Deze gehalten zijn nodig 
om onder andere de waterkwaliteit te bepalen (vooral in verzurende omstandigheden). 

Gewenste ontwikkeling 
De Aluminiumconcentratie is verhoogd in verzuurde habitattypen. Een verlaging duidt op herstel. 

2.5.12 SO4 

Sulfaatgehalte in het water: Dit is te bepalen met een vlamfotometer. Deze gehalten zijn nodig om 
onder andere de waterkwaliteit te bepalen met behulp van bijvoorbeeld een STIFF-diagram (S, Ca, 
Mg, Na, K, Stiff 1951).  

Gewenste ontwikkeling 
Daling van sulfaat-(en sulfide)gehalten is een goede indicator voor herstel van de waterkwaliteit. 

2.5.13 Zn 

Het zinkgehalte in het water. Te bepalen met een vlamfotometer. Deze gehalten zijn nodig om voor 
specifieke gevallen waterkwaliteit met betrekking tot bevloeiing van zinkweiden te kunnen bepalen. 

Gewenste ontwikkeling 
Het zinkgehalte van het water wordt vooral gemeten in het beekwater naast zinkweiden. Een stijgend 
gehalte is een teken van herstel mits het kalkgehalte niet of minder stijgt. 

2.5.14 ALK 

De alkaliniteit is een maat voor het bufferend vermogen van het water en staat voor de som van de 
basen, voornamelijk carbonaat en bicarbonaat. Deze wordt bepaald met behulp van titratie. Deze 
analyse is onder andere nodig om de waterkwaliteit te bepalen met behulp van een STIFF-diagram 
(Stiff 1951). 
 
Dit is een belangrijke variabele, die regelmatig in monitoringsprogramma’s van de waterkwaliteit 
wordt gemeten en waarvoor een goed onderbouwde maatlat aanwezig: 
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Buffercapaciteit (gemeten als alkaliniteit)  Kwantitatieve waarde (meq/L) 

Niet gebufferd 0 – 0.05 

Zeer zwak gebufferd 0.05 – 0.2  

Zwak gebufferd 0.2 – 1 

Matig gebufferd 1.0 – 2.0 

Sterk gebufferd 2.0 – 4.0  

Zeer sterk gebufferd >4.0 

 
 
De buffercapaciteit wordt uitgedrukt in het bicarbonaatgehalte van het water (alkaliniteit in meq/L). 
De maat is gebaseerd op het koolstofevenwicht in water. Door middel van een titratie wordt de 
buffercapaciteit bepaald.  

Gewenste ontwikkeling 
Een stijgende waarde geeft een indicatie van een herstellende zwak tot sterk gebufferd habitattype. 
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