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1.  Inleiding 
Gedurende  2005 is in het Grenspark de Kleine Meer, Kortenhoeff en omgeving van de Nol 
geïnventariseerd op planten die als aandachtssoort vermeld staan in het monitoringplan van 
het Grenspark. De inventarisaties in het veld zijn gebeurd door Goof van Kalmthout, Dré 
Vansteenvoort en  Joris Pinseel. 
In dit deel bespreken we de Kleine Meer dat door Goof van Kalmthout geïnventariseerd werd 
in 2005. Graag ook een woord van dank aan Natuurmonumenten wiens toestemming we 
verkregen om te kunnen inventariseren. 
 
 
Ligging Grenspark en projectgebied Kleine Meer: 

 
 
 
 

2.  Gebiedsbeschrijving: 
Het Grenspark werd ingedeeld in deelzones. In deze deelzones moeten de aandachtssoorten 
gebieddekkend onderzocht worden.  De Kleine Meer, in beheer bij Natuurmonumenten, werd 
in 2005 door dhr. Goof van Kalmthout volledig onderzocht op de aandachtssoorten. Hierbij 
dient opgemerkt dat de Kleine Meer in 2005 in de zomer reeds vroeg vrijwel volledig 
drooggevallen is. In het voorjaar 2005 stond in de centrale gracht nog heel wat water maar 
vanaf de maand juli kwam ook deze gracht droog te staan. De Kleine Meer heeft dan ook erg 
te lijden onder deze verdroging waardoor vergrassing en bosvorming optreedt. In het vochtige 
deel is het vooral het wilgenstruweel dat zich verder uitbreidt, in het noordelijke deel, dat in 
droge jaren vrijwel altijd droog staat, is het vooral den en berk die zorgen voor verbossing. 
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3. Materiaal en methodes: 
Het Grenspark stelt aan de inventariseerders een handleiding ter beschikking en levert 
kaartmateriaal aan waarop de gegevens van planten kunnen ingetekend worden. Nadien 
worden deze gegevens in Arcview verwerkt en gedigitaliseerd. 
 
Er is een lijst met 45 aandachtssoorten die dienen geïnventariseerd te worden met name; 
Beenbreek, Blauwe knoop, Borstelgras, Bruine snavelbies, Draadzegge, Drijvende 
waterweegbree, Echt duizendguldenkruid, Grondster, Grote ratelaar, Heidekartelblad, 
Heideorchis, Hengel, Jeneverbes, Klein blaasjeskruid, Kruipbrem, Lavendelheide, Liggende 
vleugeltjesbloem, Loos blaasjeskruid, Kleine veenbes, Kleine zonnedauw, Klokjesgentiaan, 
Kruipende moerasweegbree, Moerashertshooi, Moeraswederik, Moeraswolfsklauw, 
Naaldwaterbies, Oeverkruid, Pilvaren, Pilzegge, Riempjes, Rode bosbes, Ronde zonnedauw, 
Rossig fonteinkruid, Stekelbiesvaren, Stekelbrem, Tormentil, Veelstengelige waterbies, 
Veenbies, Veenpluis,  Vlottende bies, Waterdrieblad, Wilde gagel, Witte snavelbies, Witte 
waterranonkel en Zulte 
 
Naast de locatie van de plantensoort wordt ook een code genoteerd die de talrijkheid van de 
soort uitdrukt. In de monitoringhandleiding wordt een methode voorgesteld die afwijkt van de 
meest gebruikte abundantiecodes. Omdat de gegevens op een doeltreffende manier kunnen 
uitgewisseld worden tussen de verschillende kenniscentra (INBO, Floron,…) worden vanaf 
2005 de meest gangbare abundantiecodes gebruikt. 
 

abundantiecodes 
Abundantiecode aantal exemplaren of bloeistengels omvang groeiplaats (m²) 
0 0 0 
a 1 <1,0 
b 2-5 1,0-5,0 
c 6-25 5,1-25,0 
d 26-50 25,1-50,0 
e 51-500 50,1-500 
f 501-5000 501-5000 
g >5000 >5000 
 
Tevens zijn 3 GPS-toestellen aangekocht. Vanaf 2005 zullen de vrijwilligers in het veld gaan 
met een GPS. Puntlocaties worden vastgelegd in de GPS en vervolgens worden soortgegevens 
en abundantiecode genoteerd in een schrift. 
Voorbeeld: Punt 001 = kleine zonnedauw  30 exemplaren (code d) 
 
Wanneer het gaat om grotere groeiplaatsen, dan zal met de GPS de omtrek vastgelegd worden 
in verschillende punten. Tevens wordt daarna de soort en de abundantiecode vastgelegd in het 
waarnemingsschriftje. 
Het voordeel van deze manier van werken is dat de gegevens vanuit de GPS rechtstreeks 
kunnen ingeladen worden in Arcview en dat daardoor de locaties exacter weergegeven 
worden. Het eerste proefjaar (2005) wijst erop dat het tijdsbesparend werkt voor de 
vrijwilligers en vooral voor het verwerken van de gegevens. 
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4. Kaartmateriaal met verspreiding: 
 
De verspreidingskaarten werden alfabetisch gerangschikt. In bijlage vindt u volgende kaarten; 
 
Beenbreek 
Blauwe zegge 
Bruine snavelbies 
Duizendknoopfonteinkruid 
Dwergzegge 
Echt duizendguldenkruid 
Gesteeld glaskroos 
Grondster 
Hazenzegge 
Hoge cyperzegge 
Klein blaasjeskruid 
Klein blaasjeskruid (zwevend) 
Kleine zonnedauw 
Kranswier 
Moerashertshooi 
Oeverkruid 
Ondergedoken moerasscherm 
Scherpe zegge 
Stijve zegge 
Veelstengelige waterbies 
Veenbies 
Veenpluis 
Vlottende bies 
Witte snavelbies 
Witte waterranonkel 
 

 
 
 
5. Bijlagen: 
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