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STEENKOOLMIJN TERRILS
Robert Berten

Inleiding

De steenbergen, terrils of  ‘steengruishopen’ zijn 
kunstmatig ontstane heuvels die een belangrijke rol 
gespeeld hebben in de geschiedenis van Midden- en 
Noord-Limburg. De terrils zijn gelegen op het grond-
gebied van Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen, 
Genk-Winterslag, Genk-Zwartberg, Genk-Water-
schei en van Maasmechelen-Eisden (Figuur 1).
 

Rond deze centra van steenkoolactiviteit vinden we 
steeds een netwerk van spoorlijnen die een belang-
rijke oppervlakte innemen en waar de braakliggende 
terreinen een rijke, adventieve flora herbergen. De 
bodems bestaan uit een ophoping van allerlei ge-
steenten uit de ondergrond, met onder meer kalk- 
en zoutrijke substraten. Het geheel is een onstabiel 
dynamisch milieu met al dan niet steile hellingen. 
Een fenomeen dat zich ook voordoet is het uitspoe-
len van vermelde bodemzouten, met als gevolg dat 
er plassen ontstaan met brakwater.  

Dit brengt met zich mee dat al deze factoren van 
zeer groot belang geweest zijn voor een nieuwe en 
grote biodiversiteit in de flora en fauna in de mijn-
gebieden. 

1.INSTALLATIE STEENKOOLBEKKENS

*Het uitzicht van het Kempens landschap evolu-
eert in het begin van de 20ste eeuw
Het Kempens plateau werd toen gekenmerkt door  
veel natuur (heide, duinen, valleien), veel land-
bouw en eerder in oppervlakte beperkte bewoning 
(dorpskernen en boerderijen). In nog geen eeuw 
tijd zag men in Limburg een grootschalige indus-
trie opbloeien en weer teloorgaan : het uitzicht van 
die regio’s werd grondig hertekend. Na de ontdek-
king van de steenkoollagen in de Kempen  in 1901 
door André Dumont vestigden er zich in Beringen, 
Heusden-Zolder, Houthalen, Winterslag, Zwartberg, 
Waterschei en Eisden omvangrijke industriële com-
plexen. Op enkele decennia tijd verrezen er in die 
gebieden niet alleen mijngebouwen, terrils en een 
spoorweginfrastructuur, maar ook de bijbehorende 
fabrieken en woonwijken (Figuur 2). 

*Installatie 15 jaar voor ingebruikname (Van Door-
slaer,2002)
Voor de exploitatie begon waren er 10 à 15 jaar 
voorbereidingswerkzaamheden nodig. Eerst wer-
den er 2 schachten gegraven. Deze hadden een 
nuttige diameter van 6 à 7 meter en een diepte van 
600 tot 1000 m. De bovenliggende Kempense dek-
zanden, waar geen steenkoollagen waren, waren 
minstens 500 m dik. Na de schachten werden aller-
lei (verbindings)tunnels gegraven (Van Doorslaer, 
1983,  Figuur 3). Bij die werkzaamheden werd alleen 
steenpuin aan de oppervlakte gebracht, maar nog 
geen steenkool. Met dat puin werd een breed pla-
teau gecreëerd  dat tot 15 meter hoog kan worden. 
Op deze eerste laag kon met de uitbouw van de 
mijn gestart worden. Vervolgens werd de volgende 
jaren het steenafval op een vooraf gekozen plaats 
op een hoop – de terril of mijnsteenberg- gestort. 

Figuur 1. Mijngebieden in Limburg (PNC, 2023)  
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De eerste steenkool werd in 1917 in Winterslag bo-
vengehaald. Door de ontginning van de steenkool 
in 7 mijnzetels van het “Kempisch steenkoolbek-
ken” werd het landschap grondig gewijzigd.  In alle 
vlakke mijnregio’s zijn het de mijnsteenbergen of de 
terrils, die het uitzicht van het landschap bepalen. 
Deze steken soms meer dan 100 meter  uit boven 
het maaiveld : het typische kenmerk (aspect) van 
de steenkoolexploitatie.

*Bovengrondse installaties. Infrastructuur 
Hierna volgt een kort overzicht van de installaties, 
die in elke mijnzetel aanwezig waren.

Naast het hoofdgebouw waren er al de noodzake-
lijke installaties zoals: schachtbokken (+ liften), op-
haalmachines, kolenzeverij en –wasserij, elektrische 
centrale, persluchtcentrale, ventilatiegebouwen, 
centrale werkplaats, lampenzaal, dienstgebouwen, 
badzaal, … 

Voor de afvoer van de steenkolen moest men zorgen 
voor transport naar de kolenwasserij. Daarnaast had 
elke mijn een uitgebreide verkeersinfrastructuur. De 
spoorwegen, de verkeerswegen en het Albertkanaal 
zorgden uiteindelijk voor het steenkooltransport.

Het steenafval werd vervoerd naar de top van de ter-
ril. Dit gebeurde via transportbanden of via spoor-
wagentjes, die aan kabels voortgetrokken worden. 
Uiteindelijk krijgt de mijnsteenberg de vorm van een 
kegel (Figuur 4).
 
2. DE FYSISCHE TOESTAND VAN DE STEENBER-
GEN  NA HET STOPZETTEN VAN DE STEENKOOL-
ACTIVITEIT IN 1992

Het steenafval van de kolenwasserijen (zie hierbo-
ven) werd vervoerd naar de top van een terril. De 

Figuur 2. Waterschei - mijnexploitatie begin 20ste eeuw (oude prentkaart)

Figuur 3. Ondergrondse gangen (Van Doorslaer, 1983) 
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eerste steenkoolwinning en het begin van de steen-
berg begon in Winterslag in 1917. De andere mijnen 
volgden later. Na verloop van tijd kreeg de mijnsteen-
berg de vorm van een kegel. De terrils van Houthalen 
kenden het kortste bestaan (begin in 1939 en einde 
in 1992). Deze van Winterslag werden gevormd tus-
sen 1917 en 1988, namelijk over een periode van 71 
jaar. Hierna volgt wat meer informatie over het sub-
straat, de toestand van de terrils in de eindfase en 
andere details (Tabel 1).

*Samenstelling gestort materiaal 
De ondergrond van een steenkoolmijnsite (Van 
Doorslaer, 1983) bestaat in de eerste plaats uit 
dekzanden (Figuur 5). Deze reiken tot een diepte 
van minstens 500 meter. Daaronder situeren zich 
de steenkoollagen. Figuur 5 toont aan dat er zich 
in de buurt van die lagen ook allerhande gesteen-
ten voorkomen. Die waren bij de steenkoolontgin-
ning een storende factor. De bovengehaalde steen-
kool  bevatte dus nog heel wat stenen. Men ging 
ervan uit dat de bovengehaalde brutkool in gewicht 
voor 40 à 50 % uit steenafval bestaat en voor iets 
meer dan de helft uit steenkool. Om die stenen te 
verwijderen waren er op de mijnsites omvangrijke 
kolenwasserijen gebouwd. De brutkool wordt er 
gewassen en hierbij worden de kolen en de ste-
nen gescheiden. Daarna wordt de afval via trans-

portbanden of via spoorwagentjes, die aan kabels 
voortgetrokken worden vervoerd naar de top van 
de terril, die uiteindelijk een kegelvorm krijgt (zie 
vorige paragraaf).

Het substraat van de terrils bestaat uit een op-
eenhoping van leisteen (schiefer;schist), kalkrijke 
rotsfragmenten (calciumcarbonaat), sideriet (ijzer-
carbonaat), pyriet (ijzersulfide) steenkoolafval en 
-plaatselijk- een dunne bedekking van humusrijke, 
recente plantenafval.

Al de gesteenten hebben een bepaalde structuur.  
De  leisteen bestaat uit laagjes van kwarts met veld-
spaat in afwisseling met laagjes mica (foliatie). Het 
sideriet (ijzerspaat) is een bruinkleurig mineraal dat 
het uitzicht heeft van een glasglanzend kristal. Py-
riet (ijzersulfide) is een donker mineraal met een 
gouden glans. 
 
*Evolutie terril. Erosies
Bij elke mijnsteenberg hield men er rekening mee 
dat voor een stabiele terril de hellingsgraad niet ho-
ger mocht zijn dan 30°. Toch kon het gestorte puin 
na verloop van tijd constant gaan schuiven, rollen of 
verzakken. Het substraat is dus erg dynamisch (Van-
gronsveld J., 1995). Een terril bevat steenbrokken 
van allerlei diktes. Op een hellend gedeelte liggen de 
zware stukken onderaan en de dunnere boven. De 
“bodem” is droog en doorlaatbaar. Naast deze dyna-
miek zijn de bodems van de terrils ook onderhevig 
aan wind- en watererosie. De wind gaat de erg door-
laatbare bodem vlugger uitdrogen. Het regenwater 
kan niet volledig insijpelen en zal van de hellingen 
afstromen. Hierdoor ontstaan er kleine geulen waar-
in het dunne materiaal, zoals een kleilaagje dat door 
verwering is ontstaan, kan samenklitten met de dik-

Figuur 4. Werking bovengronds (speciaal cahier 
Knack, 1994) 

Figuur 5. Ondergrond in de steenkoolmijn (Van 
Doorslaer, 1983) 
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kere stukken. Deze omstandigheden op de hellende 
delen van de terril geven aan dat het op zich reeds 
zeer moeilijk is voor planten om zich hier te komen 
vestigen. Op het vlakke deel onderaan de helling 
ontstaat door de verwering van stenig materiaal een 
plaatselijk vrij weinig doordringbaar kleilaagje. De 
plantengroei legt er nog een humuslaag bovenop. 

Een ander fenomeen dat zich voordoet is een ster-
ke uitspoeling van de bodemzouten, die afkomstig 
zijn van bepaalde lagen van de ondergrond. De 
zoutgehalten in de substraten op de mijnterreinen 
zijn hoog tot zeer hoog. Ze bestaan  uit calcium- en 
in belangrijke mate magnesiumsulfaat. Op plaatsen 
met een kleine doorlatendheid ontstaan er water-

plassen. Soms werden deze plassen door de mens 
aangelegd tijdens de mijnexploitatie. Het substraat 
van de bezinkingsbekkens (Figuur 6) bezit een zan-
dige tot veelal kleiige textuur en is sterk zouthou-
dend (schlammbekken) en is in feite brakwater. 

Als gevolg van de aanwezigheid van pyriet kan het 
substraat verzuren. Ijzersulfide (FeS2) wordt met 
het zuurstof in de lucht (O2) en water omgezet in 
ijzersulfaat en zwavelzuur. Deze verzuring wordt lo-
kaal geneutraliseerd door het relatief hoge kalkge-
halte van de mijnsteenberg.

Een andere factor die een rol speelt voor de vege-
tatie is de temperatuur. Vooral op de zuidhellingen 

Figuur 6.  Inrichting van de mijnterreinen van Waterschei (links) en een meer gedetailleerd beeld van de 
verschillende slibbekkens langs de zuidrand van de terrils (rechts). Het steenkoolslib (schlamm) werd van-
uit de kolenwasserij verpompt naar de bezinkingsbekkens die progressief opgevuld werden van west (1946) 
naar oost (1984) (Cammaer C., 1993).
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kunnen er enorme temperatuursschommelingen zit-
ten tussen dag en nacht.

Samenvattend mag men stellen dat op de hellende 
delen een aantal belangrijke “stressfactoren” aan-
wezig zijn. Het zijn de temperatuurverschillen (dag-
nacht), het onstabiel substraat, de wind- en water- 
erosie en de droogte. Deze zorgen ervoor dat de 
planten weinig kans hebben om de terrils volledig 
te koloniseren. 

In de vlakkere delen zijn er minder stressfactoren 
aanwezig en hebben de milieu-omstandigheden 
zoals onder meer  (hoge) kalk- en zoutgehaltes er 
toe bijgedragen  dat er een zeer diverse vegetatie 
“opgedoken” is.

Deze vegetatie, die zich spontaan ontwikkelt op 
een door mensen gecreëerd substraat, is uitzonder-
lijk rijk aan soorten. Het geheel blijft een door an-
tropogene activiteiten ontstane verandering in het 
landschap, die een belangrijke rol gespeeld heeft in 
de geschiedenis van Midden-Limburg.  

*Steenkoolmijnen: een fossielenverzameling
In het carboontijdperk, ongeveer 280-350 miljoen 
jaar geleden, bestond de vegetatie uit moerasbos-
sen, rijk aan boomvarens en boompaardenstaarten 
(Figuur 7). Er waren in die periode, als gevolg van 
een wisselend klimaat, herhaaldelijke afzettingen 
van plantenresten met zand en klei. Het was een 
zuurstofarm milieu en zo werd het verrottingspro-

ces verhinderd. Tijdens de Hercynische bergvor-
ming, aan het einde van het Carboon, hebben de 
steenkoollagen zich gevormd. De plantenresten 
waren toen langdurig onderhevig aan hoge druk en 
warmte. Ze werden omgevormd tot veen en verder 
tot bruinkool en dan tot steenkool.  Deze laatste 
kan onder dezelfde omstandigheden na verloop 
van een (lange) tijd overgaan naar antraciet en gra-
fiet en uiteindelijk naar diamant.  

In de steenkoolafzettingen zijn de fossiele planten 
(o.a. boomvarens en boompaardenstaarten) van 
het Carboon nog herkenbaar (figuur 8). Op al de 
Limburgse terrils zijn tussen het puin nog de af-
drukken van deze “prachtige” fossielen te vinden 
tussen de schiefer- en  de kalksteen. 

Figuur 7. Situering van de steenkoolafzettingen in West-Europa in het Carboon (L.Wils). Uit: Van Doorslaer 
B., 1983. Steenkool in Limburg.

Figuur 8. Fossiel Carboontijdperk. Varen. Foto: ©Os-
wald Pauwels.  Uit Asperges M. en Berten R., 1990. De 
storten van de steenkoolmijnen en hun vegetatie. 
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Na de sanering zijn de steenkoolmijnen grotendeels 
opengesteld voor het publiek. Dit heeft dan voor 
gevolg  dat de meeste fossielen na verloop van 20 
jaar verzameld zijn door de bezoekers en dat ze na-
genoeg hier verdwenen zijn. 

*Terrils. Hoogtes. Aantal. Andere details  
Hierna volgt wat belangrijk cijfermateriaal van al 
de mijnexploitaties. Deze gedetailleerde informatie 
werd gedeeltelijk ook al in vorige paragrafen aange-
haald.

De mijnzetel van Beringen ligt op 40 m boven 
zeeniveau en de top op 135 m. Er is geen vallei 
vlakbij. In de buurt zijn er wel de Winterbeek (N) en 
de Zwarte beek (Z). De mijn van Heusden-Zolder ligt 
op 60 m  boven  zeeniveau en de top op 153 m; in de 
onmiddellijke omgeving situeert zich de Helderbeek. 
In de periode van 1994-1997 zijn al de gebouwen 
(enkel het hoofdgebouw werd behouden) gesloopt 
en de twee terrils van Houthalen ‘geëgaliseerd’ en 
omgevormd tot industrieterrein. Op een ‘verre’ 
afstand stroomt de Laambeek (Z). De omgeving 
van de mijn van Winterslag ligt op 85 m en de 
top op 163 m; de Stiemerbeek (ZO) is redelijk ver 
verwijderd. Ook de omgeving Zwartberg ligt op 85 
m boven zeeniveau en de top 155 m; er waren twee 
terrils, maar het zuidelijke deel is omgevormd tot 
industriezone Genk-Noord; er is geen brongebied of 
vallei aanwezig. Waterschei ligt op 75 m hoogte en 
de hoogste top op 165 m; er zijn twee brongebieden, 
namelijk de Stiemerbeek (ZW), die behoort tot het 
Scheldebekken en de Bosbeek (NO), die behoort tot 
het Maasbekken. De mijn van Eisden ligt op 45 m en 
de top op 105 m; er is geen brongebied en ook geen 
beekvallei vlakbij. Er zijn 4 terrils, waarvan er 1 werd 
afgegraven voor “gravel” (Carrière de Rétine). Men 
noemt hem de “rode” terril. Deze is niet toegankelijk 
(Gora L., 2002).

3. DE VEGETATIE VAN DE STEENBERG EN ZIJN 
ONMIDDELLIJKE OMGEVING  (NA DE SLUITING) 
IN 1992 

Op de terrils komen er uiteenlopende substraten 
voor. Dit leidt ertoe dat we op de terrils zeer be-
langrijke gradiënten aantreffen, van naakte bodem 
over een pioniersvegetatie van mossen en korst-
mossen, tot hogere planten, gaande van grasland 
tot struwelen en boomopslag. Te samen met streek-
eigen soorten komen op de mijnterreinen een aan-
tal adventieven voor, waarvan de aanwezigheid 
rechtstreeks samenhangt met de voor de streek 
afwijkende milieuomstandigheden. Rond de cen-
tra van “steenkoolactiviteit” vinden we steeds een 
netwerk van spoorlijnen die een grote oppervlakte 
innemen en waar de braakliggende terreinen ook 
een soortenrijke, adventieve flora herbergen. Het 
heeft dan ook weinig zin alleen te kijken naar de 
vegetatie  van de steenbergen. Ook het omringen-
de landschap waarin deze steenkoolactiviteit heeft 
plaatsgevonden is floristisch van belang. 

*Informatie. Bronnen. Gegevensverzameling 
De terreinen waar die activiteiten plaatsvonden, 
waren voor iedereen ontoegankelijk, behalve voor 
mensen, die er werkten. Het was een verboden 
zone. Een grondig vegetatieonderzoek is voor de 
sluiting van de mijnen  nooit uitgevoerd. Op aan-
vraag van de plantenwerkgroepen kon wel een 
beperkte oppervlakte van de mijnterreinen geïn-
ventariseerd worden. De eerste bezoeken van de 
Limburgse Plantenwerkgroep in Beringen en Genk 
(Waterschei, Winterslag) dateren pas van na 1983. 
Het waren excursies, die onder begeleiding en toe-
zicht van mijnpersoneel plaatsvonden.  Later, in de 
periode 1990-1994, werden al de mijnterreinen di-
verse malen bezocht door de Universiteit Hasselt 
(Vangronsveld J., 1995). De terrils en hun omgeving 

pprroodduuccttiiee ooppppeerrvvllaakkttee 11ssttee  ssttkkll sslluuiittiinngg tteerrrriillhhooooggttee hhooooggttee aaaannttaall bbeesstteemmmmiinngg

BBeerriinnggeenn 79 mljn ton 105 ha 1922 1989 95 m 135 m 2 Natuur

ZZoollddeerr 88 mljn ton 205 ha 1930 1992 93 m 153 m 1 Natuur

HHoouutthhaalleenn 13 mljn ton 228 ha (28ha) 1939 1992 0 (2) Industrie

WWiinntteerrssllaagg 66 mljn ton 165 ha 1917 1988 78 m 163 m 1 Industrie

ZZwwaarrttbbeerrgg 39 mljn ton 165 ha(60ha) 1920 1966 70 m 155 m 1 (2) Gesloten

WWaatteerrsscchheeii 72 mljn ton 220 ha 1924 1987 75 m 165 m 2 Park

EEiissddeenn 73 mljn ton 208 ha 1922 1987 60 m 105 m 4 Nat. Park

Legende: Kolom 2: aantal geproduceerde steenkool, uitgedrukt in miljoen ton; kolom 3: oppervlakte mijn-
terrein; kolom 4: jaar waar de eerste steenkool werd bovengehaald; kolom 5: sluitingsjaar; kolom 6: hoog-
te van de top van de terril ten opzichte van de omgeving; kolom 7: hoogte ten opzichte van het zeeni-
veau; kolom 8: aantal terrils; kolom 9: huidige bestemming.

Tabel 1. Cijfergegevens van de terrils
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waren toen nog in hun ‘oorspronkelijke’ staat. Pas 
na 1995, toen de mijngebieden toegankelijk waren 
na de sanering van de terrils, zijn veel inventarissen 
van de vegetatie van al de mijngebieden opgesteld 
door diverse plantenwerkgroepen (Vanoppen L., 
Gora L., 2004).

*Hermoduleren en inzaaien 
Al de mijnbouwactiviteit is in 1992 gestopt. Maar daar-
voor, namelijk aan het eind van de jaren 1980 wordt het 
Europese  Recharfonds opgericht. Dat ondersteunt de 
voormalige mijngemeenten financieel bij de planning 
van de reconversie en de sanering van de voormali-
ge mijnterreinen. De steenstorten worden aanzien als 
gevaarlijk door de mogelijke grondverschuivingen. 
Om dit tegen te gaan heeft men in de eerste plaats de 
hellingen veiliger gemaakt. Om het schuiven te voor-
komen kregen sommige terrils een nieuwe vorm. De 
scherpe hellingen werden verzacht, zodat het gevaar 
voor verschuivingen sterk afnam (Figuur 9).

In een tweede fase werd er de ‘hydroseeding’ toege-
past. Dit is een techniek waarbij een zadenmengsel, op 
vraag van de N.V.  Kempense Steenkoolmijnen samen-
gesteld door de Universiteit Hasselt,  samen met mest-
stoffen en een kleverige gel op de hellingen werd ge-
spoten. Het zaad ontkiemde en het zorgde ervoor dat 
de hellingen groen gekleurd werden. Het zaadmengsel 
bestaat uit grassen (Rood zwenkgras, Fijn schapen-
gras, Gewoon struisgras, Glanshaver, Engels raaigras 
en Ruwe smele).

Dit grasmengsel wordt aangevuld met zaden van vlin-
derbloemigen (Rode klaver, Witte klaver, Citroengele 
en Witte honingklaver) en andere kruiden zoals Teu-
nisbloem (meerdere soorten) en Sint-Janskruid. De 
bedoeling was een stabiliserende pioniervegetatie te 
bekomen die nadien op een natuurlijke wijze zou kun-
nen verder evolueren.  

Vanaf  1994 werden zo de terrils van Beringen, Zol-
der, Winterslag, Waterschei en Eisden ingezaaid 
(Figuur 10).  In Houthalen en Zwartberg  gebeurde 
dat niet. In Houthalen waren de twee terrils immers 
afgegraven, dit was ook het geval voor de meest 
zuidelijke terril van Zwartberg.

Na die sanering in 1994 werden al de steenbergen 
(op deze van Zwartberg na)  na verloop van een tijd 
opengesteld voor het publiek. Zo ontdekt de natuur-
liefhebber dat er uitzonderlijke biotopen voorko-
men, met dan ook een zeer specifieke lokale fauna 
en flora. Op die manier hebben de meeste mijnterrei-
nen wel een andere betekenis gekregen voor natuur-
liefhebbers. Ook de wandelaar kan in dit ‘bergland-
schap’ genieten van de grote variatie, maar ook van 
heel mooie vergezichten.

*Toestand vegetatie na 2000 
De bodem van de terrils bestaat uit een opeenhoping 
van leisteen (schiefergesteente), kalkrijke rotsfrag-
menten, steenkoolafval en plaatselijk een dunne be-
dekking van humusrijke, recente plantenafval. Het 
geheel is een onstabiel dynamisch substraat met 
flauwe en steilere hellingen. Een ander fenomeen 
dat zich voordoet op de terrils en op de mijngron-
den is het uitspoelen van bodemzouten. Op bepaal-
de plaatsen ontstaan er lokale zones met brakwa-
ter. Al deze factoren zorgen ervoor dat er een heel 
grote variatie is aan biotopen. Uit vroegere studies 
(Berten, 1993) blijkt dat er op de mijnterreinen 452 
verschillende plantensoorten aangetroffen werden. 
Het betrof onder andere planten met voorkeur voor 
kalkhoudende bodems of voor zoute milieus. Er ko-
men ook een groot aantal adventieve soorten voor. 

De sanering in 1994 heeft een duidelijke invloed 
gehad op de samenstelling van de vegetatie van 
de steenbergen. In de eerste plaats zijn er als ge-
volg van het grondverzet wijzigingen opgetreden 

Figuur 9 Waterschei – na sluiting en sloop (Fe-
nix-project, gemeente Genk, 1996).

Figuur 10. Sanering na 1994:  Hermoduleren en in-
zaaien te Waterschei (foto R. Berten, 2023)
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De BWK-eenheden van de Biologische Waarderingskaart versie 2. 
Karteringseenheden mijngebieden

ad: bezinkingsbekken; 

ae: eutrofe plas; 

aer: recente,eutrofe plas;

ao-:oligotroof tot mesotroof water; 

ap(p): (zeer) diep water

hp: soortenarm permanent cultuurgrasland;  

kc: groeve;kg: terril; ku: ruigte; ku*: soortenrijke ruigte; kub: ruigte met houtopslag; 

kp: (openbaar) park;

n: loofhoutaanplanting;

ppms: aanplant Grove den met lage ondergroei; n: loofhoutaanplanting;

ppms: aanplant Grove den met lage ondergroei;

qb: eiken-berkenbos; qs: zuur eikenbos;

sg: bremstruweel; sz: opslag van allerlei aard;

ua: open bebouwing; ui: industriële bebouwing;

vn: nitrofiel alluviaal elzenbos; 

Figuur 11. De vegetatietypen van Beringen (BWK-2003).
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in de lokale plantengroei. Dit brengt met zich mee 
dat de vegetatie plaatselijk verdwijnt en elders mis-
schien opduikt. Het gaat hier meestal over kleine 
oppervlakten en de beïnvloeding is eerder gering. 
Van een grotere invloed kan men wel spreken als 
bepaalde (of alle) schIammbekkens gedicht wor-
den: daar verdwijnt de typische brakwater-vege-
tatie. Zie hiervoor figuur 6. Deze toont de situatie in 
Waterschei in 1984. In 2021 resten er nog 2 (kleine) 
plassen.

De derde en meest belangrijke factor is wel het 
inzaaien van de terrils. De vegetatie veranderde 
onmiddellijk: een grote hoeveelheid grassen en ho-
ningklavers zorgde ervoor dat het uitzicht van de 
steenberg heel anders werd. Na het inzaaien zijn er 
veel nieuwe soorten bijgekomen. Waarschijnlijk wa-
ren er in de van Frankrijk afkomstige zaadmengsels 
zaden van vreemde oorsprong aanwezig. In de be-
spreking van de mijnvegetaties wordt daar verder 
op ingegaan. 

4.BESPREKING VAN DE VEGETATIETYPEN  VAN 
DE 7 MIJNGEBIEDEN (BWK, 1986 & 2003)

Er zijn  twee Biologische Waarderingskaarten op-
gesteld: de eerste dateert van 1986 en de tweede 
van 2003. Ter illustratie vindt men in de figuren 
11 en 12  de resultaten van de laatste Biologische 
Waarderingskaart van Beringen (11) en Zolder (12). 
Dit geldt  van na de sluiting. 
In de deze paragraaf worden enkel de vegetatiety-

pen besproken van de laatste periode.  De opper-
vlakten van deze BWK-eenheden van 2003 werden 
bepaald door C. Wils (INBO). 

1.Beringen
De oppervlakte bedraagt 105 ha. Het westelijk deel 
(67 ha) tussen de verkeersweg van Beringen naar 
Leopoldsburg en de spoorweg bestaat voor de 
helft uit industriële gebouwen (burelen, schacht-
bokken, kolenwasserijen,…: ui). Een groot deel is nu 
ingenomen door soortenrijke ruigten (ku, ku*, kub) 
met in beperkte mate struwelen (sz) en aanplantin-
gen (n). Meestal is er op de BWK een combinatie 
gemaakt van de twee karteringseenheden ku/kg of 
ku*/kg, wat betekent dat de ruigten (pioniervege-
taties) ontstaan zijn op de terril (kg). Het oostelijk 
deel (38 ha) is ook gekarteerd als ku/kg of ku*/kg. 
Een smalle strook is een struweel (sz: opslag van 
allerlei aard). Voor de sanering was een kwart van 
deze terril in het noorden een groot bezinkingsbek-
ken. Beide steenbergen zijn biologisch waardevol 
(ku) of zeer waardevol (ku*). 

2. Zolder 
Het mijngebied van Heusden-Zolder bestaat uit 
twee delen. Samen hebben ze een oppervlakte van 
192 ha. Het zuidelijk deel (102 ha) was voor de sa-
nering een werkterrein met industriële gebouwen 
(ui, ua), spoorwegen en ruigten (ku). Er waren ook 
waterbekkens aanwezig. Na 2000 is het grootste 
deel (95 %) van deze zone aangegeven als indus-
trie (ui) met ruigten (ku). Voor de rest zijn er ook 

Figuur 12. De vegetatietypen van Zolder- Noordelijk deel  (BWK-2003).
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Figuur 13. Terril Winterslag (Foto D.Clits, 2014)

Figuur 14. Soortenrijke ruigten op een mijnterril te Waterschei (foto D.Clits, 2016)
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wat aanplantingen van loofhout en naaldhout en 
een recent gegraven plas (aer). De waterbekkens 
zijn er niet meer. Het noordelijk deel (90 ha) is een 
mix van verschillende vegetaties (Figuur 12), zoals 
soortenrijke ruigten (ku, ku*), allerlei struwelen (sz) 
op een ondergrond van een terril (kg): circa 70 ha. 
Deze kartering komt dan overeen met ku/kg of sz/
kg. De meest noordelijke kant (18 ha) is gekarteerd 
als grasland (hp), met ruigten en een recente wa-
terplas (aer). Voor de sanering kwamen aan de rand 
van de terril twee grote waterplassen voor. Deze 
zijn na 2000 opgevuld. En daarna ontstonden daar 
twee kleine waterplasjes (aer) samen 1 ha. 
 
3. Houthalen
Het oorspronkelijke mijngebied had een oppervlak-
te van 228 ha. Het grootste deel (200 ha), dat zich 
situeert in het zuiden, is afgegraven en is bestemd 
voor industrie. Aan de randen vindt men wel nog 
wat ruigten (ku, circa 25 ha) en bosjes (25 ha eik 
(qb,qs) en els (vn)). De rest wordt ingenomen door 
een industrieterrein (ui) met gebouwen (ua). Het 
noordoostelijk deel, waar zich de schachtbokken 
bevinden heeft een oppervlakte van 28 ha. Rond 
de schachtbokken is er nog een soortenrijke ruig-
te (ku) met wat houtopslag (n, qb). De rest van dit 
deel is ingenomen door (administratieve) gebou-
wen, zoals Greenville. 

4.Winterslag
De oppervlakte bedraagt 165 ha. Ten zuiden van 
een drukke verkeersweg bevindt zich nu de C-Mi-
ne. De oorspronkelijke mijngebouwen (circa 20 
ha) hebben daar nu een toeristische en culturele 
functie. Ten noorden van die verkeersweg situeert 
zich de mijnterril. In 2000 zijn er in dit mijngebied, 
vooral in het centrale deel, nog een aantal indus-
triële activiteiten aan de gang. De oorspronkelijke 
mijnsteenberg is gedeeltelijk omgevormd tot een 
groeve (kc) met waterpartijen (ae): Figuur 13. De 
rest van de terril (kg) is aan de rand begroeid met 
soortenrijke ruigten (ku, ku*), struwelen (sz) en ei-
kenbosjes (qb°). Een klein deel is gekarteerd als da 
een brak milieu). 
 
5. Zwartberg
Het oorspronkelijke mijngebied, met een opper-
vlakte van 165 ha, bestaat nu uit twee delen. Het 
zuidelijk deel, waar de tweede terril (kg) stond is 
afgegraven en bestaat nu uit enkele grote water-
plassen (ae) of bezinkingsbekkens (ad), samen met 
een vlak verruigd terrein (ku, ku*). Ten noorden 
daarvan ligt nog de oude terril (60 ha), begroeid 
met allerlei ruigten (ku, ku*/kg) en struwelen (sz) 
en bosjes van Zomereik en Ruwe berk (qb°). Het 

is eigendom van de natuurvereniging ‘Limburgs 
Landschap’. Het is ontoegankelijk, behalve onder 
begeleiding.

6. Waterschei 
Het mijnstort situeert zich ten noorden van de oude 
spoorweg. Ten zuiden daarvan bevindt zich het 
Thor Park met onder andere oude mijngebouwen. 
Samen hebben ze een oppervlakte van 233 ha. De 
terril is gekarteerd als kg. Met een begroeiing van 
soortenrijke ruigten (ku, ku*) en (berken)struwe-
len (sz). De steenberg en de ruigten  (zie figuur 14) 
nemen het grootste gedeelte van de oppervlakte 
in (162 ha). De oorspronkelijke bezinkingsbekkens 
zijn na de sanering terug opgevuld (zie figuur 6). 
Op 4 plaatsen zijn er nog waterplassen (ae). Twee 
daarvan situeren zich op dezelfde plaats als de oor-
spronkelijke bezinkingsputten. Het beheer is in han-
den van het Agentschap Natuur en Bos. De terrils 
worden gedurende een lange periode door honder-
den schapen begraasd.

7.Eisden
De terrils en de waterplassen hebben een gezamen-
lijke oppervlakte van 296 ha. De grindplassen (ae, 
ap, app) komen aan 87 ha. Er is maar een van de 
drie terrils gekarteerd als kg (58 ha). De andere zijn 
aangegeven als soortenrijke ruigten (ku,ku*,kub) 
met allerlei houtopslag: struweel (sz,sg), aanplantin-
gen (kp,n) en kleine bosjes met naaldhout (ppms) 
of loofhout (qb). De ruigten die ontstaan zijn op de 
terrils hebben een oppervlakte van 114 ha en de stru-
welen en bossen vormen 36 ha. Het mijngebied is 
sterk beïnvloed door het toerisme. Men gaf het de 
naam Terhills. Het is een van de toegangspoorten 
(hoofdpoort) van het Nationaal Park Hoge Kempen. 
Op die manier is het geheel sterk beïnvloed door het 
toerisme met verschillende wandelwegen en met 
verblijfstoerisme: Terhills Resort (Center Parcs). Een 
deel van de mijngebouwen is omgevormd tot het 
winkelcentrum Maasmechelen Village.

5. DE BELANGRIJKE (ZELDZAME) PLANTEN (IN-
VENTARISATIES NA 2000 : 147 SP.) 

Zoals hierboven vermeld zijn de substraten van de 
mijnterrils jarenlang onderhevig geweest aan con-
stant wijzigende omstandigheden. Over een periode 
van 70 tot 80 jaren, sinds de installatie van de steen-
koolbekkens tot aan de hervorming en het inzaaien 
van de terrils, veranderde de samenstelling van de ve-
getatie constant aan. Toch  blijkt uit de planteninven-
tarisaties vanaf 2000 dat  de ‘oorspronkelijke’ soorten 
nog altijd in grote mate aanwezig zijn.
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De beschikbare inventarissen van de Limburgse flo-
ristische groepen (Limburgse Plantenwerkgroep, 
Natuurpunt Hasselt-Zonhoven (SAP-clubje), Slob-
kousjes, Natuurpunt Lanaken) geven aan dat er in 
de periode 2000-2020 op de mijnterreinen 616 
soorten waargenomen zijn. Dat aantal is natuurlijk 
het gevolg  van een zeer grote biodiversiteit. Het 
aantal soorten per mijnsite is als volgt: Beringen 

285, Zolder 303, Houthalen 321, Winterslag 257, 
Zwartberg 229, Waterschei 435 en Eisden 301 (fi-
guur 15).

Uit 616 soorten zijn de meest opvallende planten 
geselecteerd. Het betreft  147 soorten, die om uit-
eenlopende redenen karakteristiek en/of zeldzaam 
zijn (figuur 16 en 17).

Figuur 15. Aantal soorten per mijnsite
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WWeetteennsscchhaappppeelliijjkkee  nnaaaamm NNeeddeerrllaannddssee  nnaaaamm bb zz hh wwii zzww wwaa ee
Fragaria vesca Bosaardbei 8a adv x x x x x x x

Helianthus tuberosus Aardpeer 4e adv x

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie 8c adv x x x x

Dianthus armeria Ruige anjer 6b kalk x x x x

Petrorhagia prolifera Mantelanjer 6c kalk x x x x x x

Artemisia campestris Wilde averuit 6b zz x

Poa compressa Plat beemdgras 6c adv x x x x x x

Knautia arvensis Beemdkroon 5a kalk x

Calamintha nepeta Kleine bergsteentijm 8c kalk x x x

Scirpus lacustris Mattenbies 4c vocht x x

Colutea arborescens Europese blazenstruik 9h tuin x

Clinopodium vulgare Borstelkrans 8c kalk x x x x x x

Clematis vitalba Bosrank 8d adv x x x x x x

Genista anglica Stekelbrem 7e zand x x x x

Genista pilosa Kruipbrem 7f? zand x x x

Herniaria glabra Kaal breukkruid 1d adv x y x x x

Prunella laciniata Witte brunel 9h neo x

Crassula helmsii Watercrassula 4a vocht x

Cyperus fuscus Bruincypergras 2c vocht x

Carlina vulgaris Driedistel 6c kalk x x x x x x

Inula conyzae Donderkruid 8c kalk x x x x x x x

Torilis arvensis Akkerdoornzaad 5a zz x

Picris echioides Dubbelkelk 1f adv x

Achillea nobilis Edel duizendblad 9h neo x x

Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid 8a adv x x x x x x x

Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid 2c adv x x x x

Veronica officinalis Mannetjesereprijs 7f zand x x x x x

Veronica spicata Aarereprijs 6b zz x x

Erigeron acer Scherpe fijnstraal 6b adv x x x x x x

Erigeron annuus Madelieffijnstraal 1g adv x x x x x x x

Teucrium chamaedrys Echte gamander 6c kalk x

Chenopodium glaucum Zeegroene ganzenvoet 2b zout x x x x

Chenopodium rubrum Rode ganzenvoet 2b zout x x x x x

Potentilla argentea Viltganzerik 6e zand x x x x

Potentilla intermedia Middelste ganzerik 1e adv x x x x

Potentilla neumanniana Voorjaarsganzenvoet 6c kalk x

Potentilla norvegica Noorse ganzerik 1e adv x x x x

Potentilla recta Rechte ganzerik 1e adv x x x x

Linum catharticum Geelhartje 6c kalk x x

Hordeum jubatum Kwispelgerst 3c zout x

Berteroa incana Grijskruid 1e adv x x x

Cynodon dactylon Handjesgras 6b adv x x x x

Scleranthus annuus Eenjarige hardbloem 1c zand x x x

Catapodium rigidum Stijf hardgras 6c neo x

Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid 9h adv x

Hieracium bauhinii Hongaars havikskruid 6c adv x x x x x

Hieracium lachenalii Dicht havikskruid 9e zand x x x x

Hieracium murorum Muurhavikskruid 9e adv x x

Hieracium piloselloides Florentijns havikskruid 6c adv x x x x x x

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes 2a vocht x x x x

Scirpus maritimus Heen 3c zout x x

Euphorbia esula Heksenmelk 1f adv x x x

Astragalus glycyphyllos Wilde hokjespeul 8c kalk x

Anacamptis pyramidalis Hondskruid 6c zz x

Melilotus alba Witte honingklaver 1e adv x x x x x x x

Melilotus officinalis Citroengele honingklaver 1e adv x x x x x x x

Verbena officinalis Ijzerhard 1e adv x x x x

Dipsacus fullonum Grote kaardenbol 1f adv x x x x x x

Dipsacus laciniatus Slipbladige kaardenbol 9h zz x

Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid 1g adv x x x
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Malva moschata Muskuskaasjeskruid 8b adv x x x x

Anthemis arvensis Valse kamille 1c zz x x

Saxifraga tridactylites Kandelaartje 6b kalk x x

Verbascum phlomoides Keizerskaars 1f adv x x x x

Trifolium fragiferum Aardbeiklaver 2a zout x x

Trifolium striatum Gestreepte klaver 6b kalk x

Chondrilla juncea Biesknikbloem 9h neo x x

Securigera varia Bont kroonkruid 6c kalk x

Lepidium campestre Veldkruidkers 1e adv x x x

Elymus athericus Strandkweek 3a zout x

Puccinellia distans Stomp kweldergras 3b zout x x x x x x x

Lathyrus hirsutus Ruige lathyrus 1b adv x

Lathyrus sylvestris Boslathyrus 8c adv x x x x x

Chaenorrhinum minus Kleine leeuwenbek 1a kalk x x x x

Linaria repens Getreepte leeuwenbek 6b zz x x

Leontodon hispidus Ruige leeuwentand 6c kalk x x x x x x

Salsola kali ruthenica Zacht loogkruid 3a zout x

Origanum vulgare Wilde marjolein 8c kalk x x x x x x x

Coreopsis grandiflora Meisjesogen 9h tuin x

Verbascum blattaria Mottenkruid 1f adv x x x

Erysimum cheiri Muurbloem 6a tuin x x

Odontites jaubertianus Franse ogentroost 9h neo ??? x

Odontites luteus Gele ogentroost 6d neo x x x

Odontites vernus Rode ogentroost 2a adv x x x x x

Parentucellia viscosa Kleverige ogentroost 2c neo x x

Ophrys apifera Bijenorchis 8c kalk x x

Platanthera chlorantha Bergnachtorchis 8c zz x

Pastinaca s, urens Brandpastinaak 1f adv x x x x x x x

Sanguisorba minor Kleine pimpernel 6c kalk x x x x x

Sanguisorba officinalis Grote pimpernel 5b zz x

Galeopsis angustifolia Smalle raai 1b adv x

Sisymbrium altissimum Hongaarse raket 1f adv x x x

Reseda lutea Wilde reseda 1f adv x x x x x x x

Lotus corniculatus tenuis Smalle rolklaver 3c zout x x

Salvia pratensis Veldsalie 6c kalk x

Salvia vertcillata Kranssalie 1f adv x x

Arabis hirsuta Ruige scheefkelk 6c kalk x x x

Spergularia marina Zilte schijnspurrie 3b zout x

Silene dichotoma Gaffelsilene 9h neo x x

Silene gallica Franse silene 9h neo x

Silene vulgaris Blaassilene 6c kalk x x x x x

Echium plantagineum Weegbree-slangenkruid 9h neo x

Echium vulgare Slangenkruid 1f adv x x x x x x x

Primula veris Gulden sleutelbloem 6c kalk x

Limosella aquatica Slijkgroen 2c vocht x

Centrantus ruber Rode spoorbloem 9h tuin x x

Acinos arvensis Kleine steentijm 6c kalk x x x

Monotropa hypopitys Stofzaad 9d zand x

Crepis foetida Stinkend streepzaad 1f neo x x x

Calluna vulgaris Struikhei 7e zand x x x x x x

Danthonia decumbens Tandjesgras 7f zand x x

Oenanthe sp, Teunisbloem 1f adv x x x x x x x

Thymus pulegioides Grote tijm 6b kalk x x

Thymus serpyllum Kleine tijm 6e zand x

Verbascum lychnitis Melige toorts 8c kalk x x x x

Verbascum pulverulentum Vlokkige toorts 1f neo x

Arabis glabra Torenkruid 8c zz x

Sedum rupestre Tripmadam 6b kalk x x

Myosotis discolor Veelkleurig vergeet-mij-nietje 1c zand x x

Sedum album Wit vetkruid 6c kalk x x

Sagina nodosa Sierlijke vetmuur 2c vocht x
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Filago minima Dwergviltkruid 6e zand x x x x x

Viola hirta Ruig viooltje 8c kalk x

Linum austriacum Oostenrijks vlas 9h neo x x x x

Linum tenuifolium Smal vlas 6d neo x x

Buddleja davidii Vlinderstruik 6a adv x x x x

Pulicaria vulgaris Klein vlooienkruid 2b vocht x x

Galium divaricatum Frans walstro 9h neo x

Galium pumilum Kalkwalstro 6c kalk x

Galium verum Geel walstro 6b kalk x x x x x

Eleocharis obtusa Stompe waterbies 2c vocht x

Plantago media Ruige weegbree 6c kalk x x

Vicia v, varia Bonte wikke 1e kalk x x

Vicia v, villosa Zachte wikke 1c kalk x

Pyrola minor Klein wintergroen 9e zand x x x x

Euphorbia cyparissias Cypreswolfsmelk 6c kalk x x

Anthyllis vulneraria Wondklaver 6c kalk x x x

Reseda luteola Wouw 1f adv x x x x x

Diplotaxis muralis Kleine zandkool 1f adv x x

Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool 1f adv x x

Arenaria serpyllifolia Zandmuur 6b adv x x x x x x x

Saponaria officinalis Zeepkruid 1f adv x x x x

Carex distans Zilte zegge 3c zout x

Carex laevigata Gladde zegge 9a zz x

Carex pilulifera Pilzegge 7e zand x x x x

Carex scoparia zegge(scop) 9h neo x

Aster tripolium Zulte 3b zout x

Figuur 16 Karakteristieke planten 
Legende: kolom 1: Wetenschappelijke naam, kolom 2 : Nederlandse naam, kolom 3 :  ecologische groep, 
kolom 4 geselecteerde groep, kolom 5-11: b(eringen); (z)older; (h)outhalen; (wi)nterslag; (zw)artberg; (wa)
terschei; (e)isden

+Zoute en overgangsmilieus (brakwatersoorten): 3a (strand),3b (slikken),3c (schorren, overgang zout-

zoet; 2b (stikstofrijke, natte grond); 

+Kalkminnende planten: 6b (grasland kalkhoudende grond), 6c (grasland kalkrijke grond), 8c (zomen  

kalkhoudende grond);

+Adventieven en ingeburgerde soorten: 1 e (ruigten kalkhoudende grond), 1f (ruigten kalkrijke grond);

+Niet milieu-typisch en zeldzaam (diverse types);

+Heiden, zandige schraallanden: 6e (grasland zure grond), 7e (droge heide), 7f (heischraal grasland, 

9e (bossen zure grond);

+Vocht- en waterplanten: 2c (pionier voedselarme grond), 4c (zoete waters);

+Nieuwe soorten (neofyten) in mijngebieden (diverse types);

+Verwilderde tuinplanten (cultuurgewassen).

De “geselecteerde” planten zijn ingedeeld in 8 groepen. Figuur 17 toont de 147 soorten gerangschikt per 
groep. Kolom 4 geeft de socio-ecologische groep weer (Stieperaere, 1982).
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WWeetteennsscchhaappppeelliijjkkee  nnaaaamm NNeeddeerrllaannddssee  nnaaaamm bb zz hh wwii zzww wwaa ee

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie 8c adv x x x x

Arenaria serpyllifolia Zandmuur 6b adv x x x x x x x

Berteroa incana Grijskruid 1e adv x x x

Buddleja davidii Vlinderstruik 6a adv x x x x

Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid 8a adv x x x x x x x

Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid 2c adv x x x x

Clematis vitalba Bosrank 8d adv x x x x x x

Cynodon dactylon Handjesgras 6b adv x x x x

Diplotaxis muralis Kleine zandkool 1f adv x x

Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool 1f adv x x

Dipsacus fullonum Grote kaardenbol 1f adv x x x x x x

Echium vulgare Slangenkruid 1f adv x x x x x x x

Erigeron acer Scherpe fijnstraal 6b adv x x x x x x

Erigeron annuus Madelieffijnstraal 1g adv x x x x x x x

Euphorbia esula Heksenmelk 1f adv x x x

Fragaria vesca Bosaardbei 8a adv x x x x x x x

Galeopsis angustifolia Smalle raai 1b adv x

Helianthus tuberosus Aardpeer 4e adv x

Herniaria glabra Kaal breukkruid 1d adv x x x x x

Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid 9h adv x

Hieracium bauhinii Hongaars havikskruid 6c adv x x x x x

Hieracium murorum Muurhavikskruid 9e adv x x

Hieracium piloselloides Florentijns havikskruid 6c adv x x x x x x

Lathyrus hirsutus Ruige lathyrus 1b adv x

Lathyrus sylvestris Boslathyrus 8c adv x x x x x

Lepidium campestre Veldkruidkers 1e adv x x x

Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid 1g adv x x x

Malva moschata Muskuskaasjeskruid 8b adv x x x x

Melilotus alba Witte honingklaver 1e adv x x x x x x x

Melilotus officinalis Citroengele honingklaver 1e adv x x x x x x x

Odontites vernus Rode ogentroost 2a adv x x x x x

Oenanthe sp, Teunisbloem 1f adv x x x x x x x

Pastinaca s, urens Brandpastinaak 1f adv x x x x x x x

Picris echioides Dubbelkelk 1f adv x

Poa compressa Plat beemdgras 6c adv x x x x x x

Potentilla intermedia Middelste ganzerik 1e adv x x x x

Potentilla norvegica Noorse ganzerik 1e adv x x x x

Potentilla recta Rechte ganzerik 1e adv x x x x

Reseda lutea Wilde reseda 1f adv x x x x x x x

Reseda luteola Wouw 1f adv x x x x x

Salvia vertcillata Kranssalie 1f adv x x

Saponaria officinalis Zeepkruid 1f adv x x x x

Sisymbrium altissimum Hongaarse raket 1f adv x x x

Verbascum blattaria Mottenkruid 1f adv x x x

Verbascum phlomoides Keizerskaars 1f adv x x x x

Verbena officinalis Ijzerhard 1e adv x x x x

Acinos arvensis Kleine steentijm 6c kalk x x x

Anthyllis vulneraria Wondklaver 6c kalk x x x

Arabis hirsuta Ruige scheefkelk 6c kalk x x x

Astragalus glycyphyllos Wilde hokjespeul 8c kalk x

Calamintha nepeta Kleine bergsteentijm 8c kalk x x x

Carlina vulgaris Driedistel 6c kalk x x x x x x

Chaenorrhinum minus Kleine leeuwenbek 1a kalk x x x x

Clinopodium vulgare Borstelkrans 8c kalk x x x x x x

Dianthus armeria Ruige anjer 6b kalk x x x x

Euphorbia cyparissias Cypreswolfsmelk 6c kalk x x

Galium pumilum Kalkwalstro 6c kalk x

Galium verum Geel walstro 6b kalk x x x x x

Inula conyzae Donderkruid 8c kalk x x x x x x x

Knautia arvensis Beemdkroon 5a kalk x
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Leontodon hispidus Ruige leeuwentand 6c kalk x x x x x x

Linum catharticum Geelhartje 6c kalk x x

Ophrys apifera Bijenorchis 8c kalk x x

Origanum vulgare Wilde marjolein 8c kalk x x x x x x x

Petrorhagia prolifera Mantelanjer 6c kalk x x x x x x

Plantago media Ruige weegbree 6c kalk x x

Potentilla neumanniana Voorjaarsganzerik 6c kalk x

Primula veris Gulden sleutelbloem 6c kalk x

Salvia pratensis Veldsalie 6c kalk x

Sanguisorba minor Kleine pimpernel 6c kalk x x x x x

Saxifraga tridactylites Kandelaartje 6b kalk x x

Securigera varia Bont kroonkruid 6c kalk x

Sedum album Wit vetkruid 6c kalk x x

Sedum rupestre Tripmadam 6b kalk x x

Silene vulgaris Blaassilene 6c kalk x x x x x

Teucrium chamaedrys Echte gamander 6c kalk x

Thymus pulegioides Grote tijm 6b kalk x x

Trifolium striatum Gestreepte klaver 6b kalk x

Verbascum lychnitis Melige toorts 8c kalk x x x x

Vicia v, varia Bonte wikke 1e kalk x x

Vicia v, villosa Zachte wikke 1c kalk x

Viola hirta Ruig viooltje 8c kalk x

Achillea nobilis Edel duizendblad 9h neo x x

Carex scoparia zegge(scop) 9h neo x

Catapodium rigidum Stijf hardgras 6c neo x

Chondrilla juncea Biesknikbloem 9h neo x x

Crepis foetida Stinkend streepzaad 1f neo x x x

Echium plantagineum Weegbree-slangenkruid 9h neo x

Galium divaricatum Frans walstro 9h neo x

Linum austriacum Oostenrijks vlas 9h neo x x x x

Linum tenuifolium Smal vlas 6d neo x x

Odontites jaubertianus Franse ogentroost 9h neo ??? x

Odontites luteus Gele ogentroost 6d neo x x x

Parentucellia viscosa Kleverige ogentroost 2c neo x x

Prunella laciniata Witte brunel 9h neo x

Silene dichotoma Gaffelsilene 9h neo x x

Silene gallica Franse silene 9h neo x

Verbascum pulverulentum Vlokkige toorts 1f neo x

Centrantus ruber Rode spoorbloem 9h tuin x x

Colutea arborescens Europese blazenstruik 9h tuin x

Coreopsis grandiflora Meisjesogen 9h tuin x

Erysimum cheiri Muurbloem 6a tuin x x

Crassula helmsii Watercrassula 4a vocht x

Cyperus fuscus Bruin cypergras 2c vocht x

Eleocharis obtusa Stompe waterbies 2c vocht x

Limosella aquatica Slijkgroen 2c vocht x

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes 2a vocht x x x x

Pulicaria vulgaris Klein vlooienkruid 2b vocht x x

Sagina nodosa Sierlijke vetmuur 2c vocht x

Scirpus lacustris Mattenbies 4c vocht x x

Calluna vulgaris Struikhei 7e zand x x x x x x

Carex pilulifera Pilzegge 7e zand x x x x

Danthonia decumbens Tandjesgras 7f zand x x

Filago minima Dwergviltkruid 6e zand x x x x x

Genista anglica Stekelbrem 7e zand x x x x

Genista pilosa Kruipbrem 7f? zand x x x

Hieracium lachenalii Dicht havikskruid 9e zand x x x x

Monotropa hypopitys Stofzaad 9d zand x

Myosotis discolor Veelkleurig vergeet-mij-nietje 1c zand x  x

Potentilla argentea Viltganzerik 6e zand x x x x

Pyrola minor Klein wintergroen 9e zand x x x x
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Hierna worden de groepen afzonderlijk besproken. 
Tussen haakjes worden de vindplaatsen aange-
geven; b (Beringen), z (Zolder), h (Houthalen), wi 
(Winterslag), zw (Zwartberg), wa (Waterschei) en 
e (Eisden).  

*Selectie in 8 groepen: 
°-Op de zoute en de overgangsmilieus zijn de vol-
gende belangrijke soorten te vermelden :  Kwispel-
gerst (z), Heen (b,h), Strandkweek (wi) (figuur 18), 
Stomp kweldergras (b,z,h,wi,zw,wa,e), Zacht loog-
kruid (z), Smalle rolklaver (b,wa), Zilte schijnspurrie 
(z), Zilte zegge(b), Zulte(e). Ook andere soorten 
met een verhoogde zouttolerantie komen op de 
mijnterreinen voor: Rode ganzenvoet (b,z,h,wa,e), 
Zeegroene ganzenvoet (z,h,wa,e) en Aardbeiklaver 
(b,z): 12 soorten.

°-Men treft er planten aan die kenmerkend zijn voor 
kalkhoudend of kalkrijk substraat: Mantelanjer (b,-
z,wi,zw,wa,e), Ruige anjer (z,wi,wa,e), Beemdkroon 
(e), Kleine bergsteentijm (z,wa,e), Borstelkrans 
(b,z,h,wi,wa,e),   Driedistel (z,h,wi,zw,wa,e), Don-
derkruid (b,z,h,wi,zw,wa,e), Echte gamander (h), 
Voorjaarsganzerik (wa),  Geelhartje (zw,wa), Wilde 

Scleranthus annuus Eenjarige hardbloem 1c zand x x x

Thymus serpyllum Kleine tijm 6e zand x

Veronica officinalis Mannetjesereprijs 7f zand x x x x x

Aster tripolium Zulte 3b zout x

Carex distans Zilte zegge 3c zout x

Chenopodium glaucum Zeegroene ganzenvoet 2b zout x x x x

Chenopodium rubrum Rode ganzenvoet 2b zout x x x x x

Elymus athericus Strandkweek 3a zout x

Hordeum jubatum Kwispelgerst 3c zout x

Lotus corniculatus tenuis Smalle rolklaver 3c zout x x

Puccinellia distans Stomp kweldergras 3b zout x x x x x x x

Salsola kali ruthenica Zacht loogkruid 3a zout x

Scirpus maritimus Heen 3c zout x x

Spergularia marina Zilte schijnspurrie 3b zout x

Trifolium fragiferum Aardbeiklaver 2a zout x x

Anacamptis pyramidalis Hondskruid 6c zz x

Anthemis arvensis Valse kamille 1c zz x x

Arabis glabra Torenkruid 8c zz x

Artemisia campestris Wilde averuit 6b zz x

Carex laevigata Gladde zegge 9a zz x

Dipsacus laciniatus Slipbladige kaardenbol 9h zz x

Linaria repens Gestreepte leeuwenbek 6b zz x x

Platanthera chlorantha Bergnachtorchis 8c zz x

Sanguisorba officinalis Grote pimpernel 5b zz x

Torilis arvensis Akkerdoornzaad 5a zz x

Veronica spicata Aarereprijs 6b zz x x

Figuur 17 Karakteristieke planten 
Legende: kolom 1: Wetenschappelijke naam, kolom2 : Nederlandse naam, kolom 3 : ecologische groep, ko-
lom 4: geselecteerde groep, kolom 5-11: b(eringen); (z)older; (h)outhalen; (wi)nterslag; (zw)artberg; (wa)
terschei; (e)isden

Figuur 18. Een kustplant (Strandkweek) te Winter-
slag (D. Clits)
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hokjespeul (wa), Kandelaartje (h,wa), Gestreepte 
klaver (wa), Bont kroonkruid (wa)(figuur 19), Klei-
ne leeuwenbek (z,h,wa,e), Ruige leeuwentand (b,-
z,h,wi,wa,e), Wilde marjolein (b,z,h,wi,zw,wa,e), Bij-
enorchis (z,wa),  Kleine pimpernel (b,z,wi,zw,wa),  
Veldsalie (h), Ruige scheefkelk (z,wi,wa), Blaassile-
ne (z,wi,zw,wa,e), Gulden sleutelbloem (wa),  Kleine 
steentijm (z,wi,wa), Grote tijm (z,e), Melige toorts 
(b,z,wa,e),  Tripmadam (h,wa), Wit vetkruid (z,wa),   
Ruig viooltje (h),  Geel walstro (b,z,wi,wa,e), Kalk-
walstro (z),   Ruige weegbree (h,wa), Bonte wikke 
(b,wa), Zachte wikke (e), Cypreswolfsmelk (wi,wa), 
Wondklaver (b,wi,wa): 36 soorten.

°-Andere soorten die niet binnen de groepen kalk- 
of zoutminnende kunnen worden gerekend, maar 
duidelijk frequent op de terrils en in de omgeving 
voorkomen als adventief en ook ingeburgerd zijn: 
Bosaardbei (b,z,h,wi,zw,wa,e), Aardpeer (b), Gewo-
ne agrimonie (b,wi,wa,e), Plat beemdgras (b,z,h,-
zw,wa,e),   Bosrank (b,z,h,wi,wa,e), Kaal breukkruid 
(h,wi,zw,wa,e), Dubbelkelk (wa), Echt - (b,z,h,wi,-
zw,wa,e) en Fraai duizendguldenkruid (b,z,h,wa), 
Madelief- (b,z,h,wi,zw,wa,e) en Scherpe fijnstraal 
(b,z,h,wi,zw,wa), Middelste -(z,wi,wa,e), Noorse - 
(h,wi,wa,e) en Rechte (wi,zw,wa,e)  ganzerik, Grijs-
kruid (zw,wa,e), Handjesgras (b,z,wi,zw), Florentijns 
- (b,z,h,zw,wa,e), Hongaars - (b,z,wi,wa,e), Muur- 
(wi,wa), en Oranje havikskruid (wa), Heksenmelk 
(h,wi,wa), Witte en Citroengele honingklaver (b,-
z,h,wi,zw,wa,e), IJzerhard (b,z,wi,wa), Grote kaarden-
bol (b,z,h,wi,wa,e), ), Muskus- (b,z,wa,e) en  Vijfde-
lig kaasjeskruid (b,wa,e),   Keizerskaars (b,wi,wa,e), 
Veldkruidkers (b,z,wa), Bos- (b,z,h,wi,wa) en Ruige 
lathyrus (z), Mottenkruid (wi,zw,e) ,  Rode ogen-
troost (b,z,h,wi,wa.sp.), Brandpastinaak (b,z,h,wi,-
zw,wa,e), Smalle raai (e), Hongaarse raket (h,wi,wa),-
Wilde reseda (b,z,h,wi,zw,wa,e), Kranssalie (wi,wa),  
Slangenkruid (b,z,h,wi,zw,wa,e), Teunisbloem div.sp. 
(b,z,h,wi,zw,wa,e), Vlinderstruik (b,h,wa,e), Wouw 

(z,h,wi,wa,e), Grote - (zw,wa) en Kleine zandkool 
(z,wa), Zandmuur (b,z,h,wi,zw,wa,e), Zeepkruid (b,-
z,wa,e):  46 soorten. 

°-Ook zijn er zeldzame inheemse soorten waarge-
nomen, die niet typisch zijn voor dergelijke milieus. 
Dit geldt voor Wilde averuit (b,z,h,wa), Akkerdoorn-
zaad (wa),  Aarereprijs (z,wa), Hondskruid (wa),   
Slipbladige kaardenbol (wi) (figuur 20), Valse ka-
mille (z,wi), Gestreepte leeuwenbek (zw,wa),  Berg-
nachtorchis (wi), Grote pimpernel (b), Torenkruid 
(wi), Gladde zegge (b):  11 soorten.

°-In de omgeving van de steenbergen zijn er nog 
vegetaties die nog een Kempens karakter hebben. 
Hiertoe rekent men de planten van heiden en droge, 
voedselarme, zandige schraallanden. Ze zijn maar 
in zeer beperkte mate aanwezig op de randen van 
de mijnterreinen. Kenmerkende (zeldzame) soorten 
zijn onder andere : Kruip- (z,wa,e) en Stekelbrem 
(b,zw,wa,e),  Mannetjesereprijs (h,wi,zw,wa,e), Vilt-
ganzerik (z,wi,wa,e), Eenjarige hardbloem (b,h,wa), 
Dicht havikskruid (h,wi,wa,e), Stofzaad (wa), 
Struikhei (b,z,wi,zw,wa,e), Tandjesgras (z,zw), Klei-
ne tijm (b), Veelkleurig vergeet-me-nietje (b,zw), 
Dwergviltkruid (z,wi,zw,wa,e),  Klein wintergroen 
(h,wi,wa,e), Pilzegge (z,wi,zw,wa): 14 soorten.

°-Op de mijnterreinen (o.a. Winterslag, Waterschei, 
Eisden) komen er verschillende plassen voor.  Op  
andere plaatsen zijn er ook allerlei vochtige sub-
straten.  Men nam er de volgende planten waar : 
Mattenbies (b,wa), Bruin cypergras (e), Heelblaad-

Figuur 19. Een populatie Bont kroonkruid te Water-
schei (F. Zwakhoven)

Figuur 20. Onderzoek van de Slipbladkaardenbol te 
Winterslag (D. Clits)
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jes (b,z,h,wa), Slijkgroen (e), Sierlijke vetmuur (wa), 
Klein vlooienkruid (wi,e), Stompe waterbies (wa), 
Watercrassula (wa). Laatstgenoemde soort  werd 
voor de eerste maal in België waargenomen in 1982. 
Het is een zeer invasieve plant, die de laatste jaren 
in meerdere plassen alle andere waterplanten doet 
verdwijnen. Tot deze groep rekent men 8 soorten.

°-Het groot aantal neofyten (nieuwe soorten) 
heeft in de eerste plaats te maken met de sa-
nering van de terrils, gevolgd door het inzaaien 
van graszaadmengsels. Bovendien merkt men  
dat er niet alleen in de industriële gebieden, 
maar ook elders, bijvoorbeeld in de Maasvallei, 
invasieve exoten voorkomen. Hierna volgen de 
voornaamste  neofyten. De soorten zijn afkom-
stig van Zuid- of Midden-Europa:  Witte brunel  
(wa),  Edel duizendblad (z,wa),  Stijf hardgras 
(wa),  Biesknikbloem (z,wa),  Gele ogentroost 
(z,wi,wa),  Kleverige ogentroost (z,h), Franse 
ogentroost  (wi),  Franse silene (wa), Gaffelsilene 

Figuur 21. Rode spoorbloem te Eisden (D. Clits)

BB ZZ HH WWii ZZww WWaa EE TToottaaaall

AAddvveennttiieeff 29 28 24 30 19 41 29 46

10 18 12 14 7 29 15 36

NNeeooffyytt 5 6 0 3 0 13 2 16

TTuuiinn 2 0 0 0 0 1 3 4

VVoocchhtt 2 1 1 1 0 5 3 8

5 6 4 7 7 11 8 14

ZZoouutt 6 7 4 2 1 4 4 12

ZZeellddzzaaaamm 3 2 0 4 1 4 0 11

TToottaaaall 62 68 45 61 35 108 64 147

Tabel 2. Aantal karakteristieke soorten

(b,wa),  Weegbree- slangenkruid (wa), Stinkend 
streepzaad (b,z,wa),  Vlokkige toorts (wa), Oos-
tenrijks vlas (b,wi,wa, e),  Smal vlas (z,wa), Frans 
walstro  (e), Carex scoparia (wa):  16 soorten.

°-Na  het hermoduleren verschenen ook tuin-
planten zoals Europese blazenstruik (wa), Meis-
jesogen (e), Muurbloem (b,e), Rode spoorbloem 
(b,e): 4 soorten (figuur 21).

*Waar vindt men de 147 soorten? Inventaris
Telkens wordt het aantal planten (ten opzichte 
van de 147)  gegeven (Tabel  2). Dan volgen de 
aantallen voor de 8 groepen. Per groep worden 
de voornaamste soorten vermeld.

In de volgende paragrafen wordt enkel aandacht 
besteed aan de soorten die in één of slechts in 
enkele mijngebieden aangetroffen zijn. Er wordt 
rekening gehouden met de cijfers uit Tabel 2. Als 
de plant maar in 1 gebied aangetroffen is, wordt 
dit expliciet aangegeven als “enige melding”.

+Beringen 
Totaal aantal soorten: 62 
Als volgt verdeeld: 
+29 adventieven: Vijfdelig kaasjeskruid, Veld-
kruidkers; enige melding Aardpeer;
+10 “kalkplanten”: Melige toorts, Bonte wikke, 
Wondklaver; 
+5 neofyten: Kleverige ogentroost, Gaffelsilene, 
Franse ogentroost, Oostenrijks vlas; 
+2 tuinplanten: Muurbloem, Rode spoorbloem; 
+2 vochtplanten: Mattenbies; 
+5 “zandplanten”: Eenjarige hardbloem, Veel-
kleurig-vergeet-mij-nietje; enige melding Kleine 
tijm; 
+6 zoutplanten: Heen, Aardbeiklaver; enige mel-
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ding: Smalle rolklaver, Zilte zegge; 
+3 zeldzame: enige melding: Grote pimpernel, 
Gladde zegge

+Zolder
Totaal aantal soorten: 68
Als volgt verdeeld:
+28 adventieven: Veldkruidkers, Kleine zandkool; 
enige melding: Ruige lathyrus; 
+18 “kalkplanten”: Kleine bergsteentijm, Bijenorchis, 
Ruige scheefkelk, Kleine steentijm, Grote tijm, Wit 
vetkruid; enige melding: Kalkwalstro; 
+6 neofyten: Edel duizendblad, Biesknikbloem, Gele 
ogentroost, Kleverige ogentroost, Stinkend streep-
zaad, Smal vlas; 
+1 vochtplant: Heelblaadjes;
+6 “zandplanten”: Kruipbrem, Viltganzerik, Tandjes-
gras; 
+7 zoutplanten: Aardbeiklaver; enige melding: 
Kwispelgerst, Zacht loogkruid, Zilte schijnspurrie; 
+2 zeldzame: Aarereprijs, Valse kamille

+Houthalen
Totaal aantal soorten: 45 
Als volgt verdeeld: 
+24 adventieven: Heksenmelk, Hongaarse raket; 
+12 “kalkplanten”: Kandelaartje, Tripmadam, Rui-
ge weegbree; enige melding: Echte gamander, 
Veldsalie, Ruig viooltje;  
+1 vochtplant: Heelblaadjes;
+4 “zandplanten”: Eenjarige hardbloem, Klein win-
tergroen; 
+4 zoutplanten: Heen

+Winterslag 
Totaal aantal soorten: 61
Als volgt verdeeld: 
+30 adventieven: Heksenmelk, Mottenkruid, Hon-
gaarse raket, Kranssalie; 
+14 “kalkplanten”: Ruige scheefkelk, Kleine steen-
tijm, Cipreswolfsmelk, Wondklaver;  
+3 neofyten: Gele ogentroost, Franse ogentroost, 
Oostenrijks vlas;
+1 vochtplant: Klein vlooienkruid; 
+7 “zandplanten”: Viltganzerik, Klein wintergroen;
+2 zoutplanten: enige melding: Strandkweek; 
+4  zeldzame: Valse kamille; enige melding: Slipbla-
dige kaardenbol, Bergnachtorchis, Torenkruid

+Zwartberg
Totaal aantal soorten: 35
Als volgt verdeeld: 
+19 adventieven: Mottenkruid, Grote zandkool; 
+7 “kalkplanten”: Geelhartje; 
+7 “zandplanten”: Tandjesgras, Veelkleurig ver-

geet-me-nietje; 
+1 zoutplant: Stomp kweldergras;
+1 zeldzame:  Gestreepte leeuwenbek 

+Waterschei
Totaal aantal soorten: 108
Als volgt verdeeld:
+41 adventieven: Grijskruid, Muurhavikskruid, Hek-
senmelk, Vijfdelig kaasjeskruid, Veldkruidkers, Hon-
gaarse raket, Kranssalie, Grote en Kleine zandkool; 
enige melding: Dubbelkelk, Oranje havikskruid; 
+29 “kalkplanten”: Kleine bergsteentijm,  Geelhartje, 
Kandelaartje, Bijenorchis, Ruige scheefkelk, Kleine 
steentijm, Melige toorts, Tripmadam, Wit vetkruid, 
Ruige weegbree, Bonte wikke, Cipreswolfsmelk, 
Wondklaver; enige melding: Voorjaarsganzerik, 
Wilde hokjespeul, Gestreepte klaver, Bont kroon-
kruid, Gulden sleutelbloem;
+13 neofyten: Edel duizendblad, Biesknikbloem, 
Gele ogentroost, Gaffesilene, Stinkend streep-
zaad, Smal vlas; enige melding: Witte brunel, Stijf 
hardgras,  Franse silene, Weegbree slangenkruid,  
Vlokkige toorts,  Carex scoparia;       
+1 tuinplant: enige melding: Europese blazenstruik; 
+5 vochtplanten: Mattenbies; enige melding: Sierlij-
ke vetmuur, Stompe waterbies, Watercrassula; 
+11 “zandplanten”: Kruipbrem, Eenjarige hardbloem; 
enige melding: Stofzaad; 
+4 zoutplanten: Smalle rolklaver; 
+4 zeldzame: Aarereprijs, Gestreepte leeuwenbek; 
enige melding: Akkerdoornzaad, Hondskruid; 

+Eisden
Totaal aantal soorten: 64
Als volgt verdeeld:
+29 adventieven: Grijskruid, Vijfdelig kaasjeskruid, 
Mottenkruid; enige melding: Smalle raai; 
+15 “kalkplanten”: Kleine bergsteentijm, Grote tijm, 
Melige toorts; enige melding: Beemdkroon, Zachte 
wikke; 
+2 neofyten: enige melding: Frans walstro; 
+3 tuinplanten: Muurbloem, Rode spoorbloem; eni-
ge melding: Meisjesogen; 
+3 vochtplanten: Klein vlooienkruid; enige melding: 
Slijkgroen;
+8 “zandplanten”: Kruipbrem, Klein wintergroen;
+4 zoutplanten: Rode ganzevoet; 

*Bespreking (Tabel 3)
+De mijngebieden Houthalen en Zwartberg, zie 
totaal (²), vertonen het kleinst aantal  geselecteer-
de soorten: respectievelijk 45 en 35. Dit is logisch 
omdat de terrils geheel of gedeeltelijk afgegraven 
zijn met als gevolg dat er een aantal karakteristie-
ke planten tegelijkertijd verdwenen zijn. Bovendien 
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BB ZZ HH WWii ZZww WWaa EE TToottaaaall((11))

AAddvveennttiieeff 29 28 24 30 19 41 29 46

10 18 12 14 7 29 15 36

NNeeooffyytt 5 6 0 3 0 13 2 16

TTuuiinn 2 0 0 0 0 1 3 4

VVoocchhtt 2 1 1 1 0 5 3 8

5 6 4 7 7 11 8 14

ZZoouutt 6 7 4 2 1 4 4 12

ZZeellddzzaaaamm 3 2 0 4 1 4 0 11

TToottaaaall((²)) 62 68 45 61 35 108 64 147

  

TToottaaaall((³)) 285 303 321 257 229 435 301 616

Tabel 3: Rij 12 Totaal(³) aantal soorten van de 7 mijngebieden apart en samengevoegd. Rij 10: Totaal (²) en 
kolom 10: Totaal(1): zie Tabel 2.

zijn ze niet gesaneerd en ook niet ingezaaid. Er zijn 
dus ook geen neofyten en geen tuinplanten te vin-
den. Toch zijn er opvallend veel soorten in Houtha-
len waargenomen: 321, zie totaal (³). De randen van 
het afgegraven terrein grenzen aan  vochtige (en 
natte) milieus, zodat er dan ook  een grotere diver-
siteit genoteerd is.  

+De mijnterril van Waterschei bevat het grootst aantal 
geselecteerde planten (totaal(²): 108). Dit hoge aantal 
is in de eerste plaats te danken aan een grote diver-
siteit aan allerlei milieutypes. De tweede verklaring is 
dat dit gebied de laatste 5 jaar floristisch zeer gede-
tailleerd onderzocht is (privé initiatief). Bovendien zijn 
er ook meerdere gezamenlijke excursies geweest met 
allerlei Nederlandse en Vlaamse floristische werkgroe-
pen en personen van de Nationale Plantentuin. 

+De andere mijngebieden vertonen, wat betreft het 
aantal karakteristieke soorten (totaal(²)) quasi dezelf-
de score: namelijk 60 à 70 planten. Ook het  aantal 
waargenomen soorten (totaal(³)) is vergelijkbaar en 
schommelt  tussen de 250 à 300.

*Oude meldingen van vóór 2000
Pas na 1995 waren de meeste mijngebieden toegan-
kelijk voor een floristisch onderzoek. In de periode 
daarvoor zijn er ook weinig inventarissen uitgevoerd. 
De bezoeken aan de mijnterrils moesten aangevraagd 
worden. De eerste ‘officiële’ inventarisatie gebeur-
de pas in 1983. Van voor 1995 zijn er enkel gegevens 
bekend van Beringen, Winterslag, Zwartberg en Wa-
terschei. Al de gegevens van de soorten die vermeld 
staan in de verzamelde lijsten zijn van een recente da-
tum en nog van toepassing. 

Toch zijn er twee oude vondsten niet meer geno-
teerd na 2000. Dit geldt voor de Zaadhuttentut 
(Camelina sativa) en de Trosgamander (Teucrium 
botrys). Eerstgenoemde groeide in 1972 aan de 
rand van het mijngebied van Zwartberg. De Tros-
gamander werd in Limburg éénmaal als adventief 
aangetroffen aan de spoorweg Zonhoven-Winter-
slag (mijn) in 1989.

6.BIJKOMENDE INFORMATIE 

*Verzamellijst van de (hogere) planten van de 
steenkoolterrils 
Bijlage 3 geeft de 616 soorten (hogere planten) 
weer, die in de zeven mijngebieden waargenomen 
zijn in de periode 2000-2020. Men kon rekenen op 
de gegevens van verschillende Limburgse planten-
werkgroepen. In het colofon worden de namen van 
de voornaamste inventariseerders vermeld.  

*Rode lijst Vlaamse Atlas: 
Er zijn verschillende karakteristieke soorten  van de 
mijngebieden die tot de groep van kwetsbaar (kw), 
bedreigd (bed), met uitsterven bedreigd (mub) of 
uitgestorven (uit) behoren. Deze zijn aangeduid in 
Bijlage 3 in de kolom RL-Vl. De terrils waar ze geno-
teerd zijn worden hierna tussen haakjes aangegeven.

°Kwetsbaar: Kruipbrem (z,wa), Scherpe fijnstraal (b,-
z,wi,zw,wa), Dicht havikskruid (h,wi,wa), Valse kamil-
le (z,wi,wa,e), Wondklaver (wi,wa), Klein tasjeskruid 
(z,zw), Grote tijm (z), Dwergviltkruid (wi,zw);

°Bedreigd: Driedistel (z,h,wi,zw,wa,e), Geelhartje 
(zw,wa), Stijf hardgras (wa), Bergnachtorchis (wi), 
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Stinkend streepzaad (b,z,wa), Torenkruid (wi),  Klein 
vlooienkruid (e); 
°Met uitsterven bedreigd: Bolderik (wa), Kleine tijm 
(b), Klein wintergroen (h,wi,wa,e); 

°Uitgestorven: Franse silene (wa).

*Limburgse Prioritaire soorten
Er werd aan de hand van de gegevens van de 
Vlaamse Plantenatlas nagegaan welke soorten bij 
voorkeur Limburg verkiezen (Berten R., 2021). Deze 
zijn ook aangeduid in Bijlage 3 in de kolom Prior. De 
terrils waar ze genoteerd zijn worden hierna tussen 
haakjes aangegeven.
Dit geldt voor Ruige anjer (z,wi,wa,e), Gesteeld glas-
kroos (e), Kalkwalstro (z), Valse kamille (z,wi,wa,e), 
Kruipbrem (z,wa), Mattenbies (b,wa), Smalle raai (e), 
Franse silene (wa),  Kleine steentijm (z), Stinkend 
streepzaad (b,z,wa), Torenkruid (wi), Veldsalie (h), 
Klein vlooienkruid (e), Klein wintergroen (h,wi,wa,e), 
Wondklaver (wi,wa ). 

*Vogelrichtlijngebied: niet van toepassing.

*Habitatrichtlijn: niet van toepassing.
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BIJLAGE  1

FOTO’S (verwerking Jacqueline Vanhamel). 

ADVENTIEVE SOORTEN: Smalle raai: Marcel Bex (MB), Rode ogentroost: Daniëlle Clits (DC), Brandpasti-
naak (DC), Kranssalie (DC), Rechte ganzerik (DC); 
KALKMINNENDE SOORTEN 1: Bijenorchis: Freddy Zwakhoven (FZ), Gestreepte klaver (FZ), Kleine steen-
tijm: Bert Berten (BB); 
KALKMINNENDE SOORTEN 2: Borstelkrans (FZ), Kleine bergsteentijm (FZ), Kleine pimpernel: Dirk Smets 
(DS), Ruige anjer (DC); 
NEOFYTEN: Gaffelsilene (FZ), Smal vlas (FZ), Gele ogentroost (FZ), Witte brunel (FZ), Frans walstro 
(DC); 
VOCHTMINNENDE SOORTEN: Watercrassula (FZ), Sierlijke vetmuur (FZ), Stompe waterbies (FZ), Slijk-
groen (DC); 
VOEDSELARME MILIEUS: Dwergviltkruid (DC), Klein wintergroen (DC), Stofzaad (DS), Viltganzerik (BB); 
ZELDZAME SOORTEN: Kruipend stalkruid (DC), Bergnachtorchis (DS), Hondskruid (FZ). 
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BIJLAGE  2

Beschermd cultuurhistorisch landschap (Erken-
ning “Onroerend erfgoed”)

Van de steenkoolmijngebieden is er maar één be-
schermd.

1 Steenkoolterrils van Waterschei

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 11-06-
1999 tot heden
Mijnsite Waterschei, samen met de Klaverberg en 
Heiderbos, gelegen in de gemeenten Genk, As en 
Oudsbergen.

Typologie: naaldbossen, plateaus, steenkoolmij-
nen.

Beschrijving: De bescherming als landschap be-
treft de steenkoolterrils van Waterschei die samen 
met de als monument beschermde mijngebouwen 
een belangrijke getuige van de industriële steen-
koolontginning in de provincie Limburg vormen. 
Op deze site werd steenkool ontgonnen tussen 
1924 en 1987.

Waarden: De steenkoolterrils van Waterschei zijn 
beschermd als landschap omwille van het alge-
meen belang gevormd door de: 

Esthetische waarde: De ritmiek van de terrils 
brengt een differentiatie aan in het anders vrij een-
tonige landschap en zorgt voor een bijkomende 
belevingswaarde, mede gedragen door het pano-
ramisch uitzicht.

Natuurwetenschappelijke waarde: Vanuit geolo-
gisch oogpunt zijn deze antropogene, artificiële 
heuvels belangrijk omwille van hun rijkdom aan 
fossielen. Zij werden vooral afgedrukt in het be-
dekkingsgesteente (schiefer- en kalksteen) dat 
zich boven de steenkoollagen bevindt. Het voorko-
men van  extreme gradiëntensituaties op de steile 
hellingen waarvan de bodem samengesteld is uit 
een opeenhoping van uitzonderlijke materialen als 
schiefergesteente, kalkrijke rotsblokken, zandste-
nen en steenkoolafval. Gradiëntensituaties zijn on-
der andere droog – nat, warm – koud, variërende 
zoutgehaltes in de substraten, helling, expositie. 
De hoger genoemde specifieke abiotische situatie 
ligt aan de basis van een unieke vegetatie. Deze 
is totaal verschillend van de Kempense vegetatie. 
Genoemd worden: pioniervegetaties van mossen 
en korstmossen, verspreide kruidenvegetaties, 

schrale graslanden en berkenopslag. In plassen, 
bezinkingsbekkens … en andere plaatsen met hoge 
zoutconcentraties komen typische brakwatersoor-
ten voor. Ook kalkminnende soorten, waarvan 
sommige thermofiel, worden aangetroffen. Som-
mige van deze soorten, zoals de Kleine steentijm 
bereiken op de Limburgse terrils de noordgrens 
van hun areaal. Het belangrijkst in aantal soorten 
zijn de soorten van sterk antropogeen gestoorde 
plaatsen, droge graslanden en rotsen. Kenmer-
kend zijn de rijkdom aan amfibieën en reptielen, 
insecten, en vlinders, waaronder vele zeldzame 
soorten. De mijnsite vervult een belangrijke functie 
als natuurverbindingsgebied met de omliggende 
natuurgebieden. 

Historische waarde: De terrils zijn samen met de 
reeds als monument beschermde mijngebouwen 
een belangrijke getuige van een industriële acti-
viteit (industriëel-archeologische waarden) in de 
provincie Limburg tussen 1924 en 1987. Zij dragen 
bij tot het behou, de verstaanbaarheid en de ei-
genheid van de streek.

Esthetische waarde: De esthetische waarde van 
het landschap wordt bepaald door het contrast 
met de omgeving waarin vooral uitgestrekte com-
partimenten heide, bos, bewoning en industrie 
voorkomen.
De aanwezigheid van een uitgebreid netwerk van 
sloten, van elkaar gescheiden door lange, smal-
le graslandpercelen, de voor het Kempens fyto-
geografisch district vreemde vegetatie, de uitge-
strektheid van het landschap, de afwezigheid van 
bewoning, de rust en de stilte.

Besluiten aangaande klassering: De definitieve 
beschermingsbesluiten van 11-06-1999 (ID: 3452) 
vindt men in https://id.erfgoed.net/besluiten/3452

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aan-
duidingsobjecten/1923
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BIJLAGE  3

Plantenlijst van de 7 steenkoolterrils 2000-2020

Legende: kolom 1: Wetenschappelijke naam, kolom 2: Nederlandse naam, kolom  3: ecologische groep, ko-
lom 4-10: b(eringen); (z)older; h(outhalen); wi(nterslag); zw(artberg); wa(terschei); e(isden), kolom 11: al-
gemeen voorkomende planten, kolom 12: prioritaire soorten voor Limburg, kolom 13: Rode Lijst Vlaanderen
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WWeetteennsscchhaappppeelliijjkkee  nnaaaamm NNeeddeerrllaannddssee  nnaaaamm bb zz hh wwii zzww wwaa ee aallgg pprriioorr RRLL--VVll

Acer campestre Spaanse aak 9d zw wa

Acer negundo Vederesdoorn 9h wa

Acer platanoides Noorse esdoorn 9g wa

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 9g wa

Achillea millefolium Gewoon duizendblad 5a x

Achillea nobilis Edel duizendblad 9h z wa  

Achillea ptarmica Wilde bertram 5b b z h

Acinos arvensis Kleine steentijm 6c z P

Aegopodium podagraria Zevenblad 8b x

Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 9h x

Aethusa cynapium Hondspeterselie 1a h wa

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie 8c b wi wa e

Agrostemma githago Bolderik 1a wa mub

Agrostis capillaris Gewoon struisgras 6e x

Agrostis gigantea Hoog struisgras 1f x

Agrostis vinealis Zandstruisgras 6e h zw

Aira caryophyllea Zilverhaver 6e z h wa e

Aira praecox Vroege haver 6e h zw wa e

Ajuga reptans Kruipend zenegroen 5b wa

Alchemilla glabra Kale vrouwenmantel 5a z h

Alchemilla mollis Fraaie vrouwenmantel 9h wa

Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree 4d x

Alliaria petiolata Look-zonder-look 8b x

Allium vineale Kraailook 8b wa

Alnus glutinosa Zwarte els 9a x

Alopecurus aequalis Rosse vossenstaart 2b wa

Alopecurus pratensis Grote vossenstaart 5a h

Amaranthus hybridus Groene amarant 1e h wa

Amaranthus retroflexus Papegaaienkruid 1c h zw e

Ambrosia artemisiifolia Alsemambrosia 1e h wa

Anacamptis pyramidalis Hondskruid 6c wa

Anagallis arvensis Rood guichelheil 1a z h wa e

Anchusa arvensis Kromhals 1c wa

Anthemis arvensis Valse kamille 1c z wi wa e P kw

Anthemis tinctoria Gele kamille 1e e

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras 5a z wa

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 8b b zw wa

Anthyllis vulneraria Wondklaver 6c wi wa P kw

Apera interrupta Stijve windhalm 1e wa

Apera spica-venti Grote windhalm 1c x

Aphanes inexspectata Kleine leeuwenklauw 1c x

Aquilegia vulgaris Wilde akelei 9b wa e

Arabidopsis thaliana Zandraket 6b zw wa e

Arabis glabra Torenkruid 8c wi P bed

Arabis hirsuta Ruige scheefkelk 6c wi wa

Arctium lappa Grote klit 1g x

Arctium minus Kleine klit 1g x

Arenaria serpyllifolia Zandmuur 6b wi zw wa e

Armoracia rusticana Mierik 1g h

Arrhenatherum elatius Glanshaver 5a x

Artemisia absinthium Absintalsem 1e b z wa

Artemisia vulgaris  Bijvoet 1g x

Arum maculatum Gevlekte aronskelk 9f wi e

Asparagus officinalis Asperge 8d b wa

Aster novi-Belgii Nieuwnederlandse aster 1g b

Aster tripolium Zulte 3b e

Astragalus glycyphyllos Wilde hokjespeul 8c wa

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 9f x

Atriplex patula Uitstaande melde 1e wa

Atriplexprostrata Spiesmelde 1e wa

Avenula pubescens Zachte haver 6c e

Barbarea intermedia Bitter barbarakruid 4e wa

Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid 4e b wi wa

Bellis perennis Madeliefje 5a x

Berteroa incana Grijskruid 1e zw wa e

Berula erecta Kleine watereppe 4d wa
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Betula pendula Ruwe berk 9e x

Betula pubescens Zachte berk 9e x

Bidens cernua Knikkend tandzaad 2b x

Bidens frondosa Zwart tandzaad 2b x

Bidens tripartita Veerdelig tandzaad 2b wa

Brachypodium sylvaticum Boskortsteel 9c wa

Brassica napus Koolzaad 9h h wi

Brassica nigra Zwarte mosterd 4e h wi

Brassica rapa Raapzaad 9h x

Bromus hordeaceus Zachte dravik 5a x

Bromus inermis Kweekdravik 6c x

Bromus sterilis Ijle dravik 8b x

Bromus tectorum Zwenkdravik 1f x

Buddleja davidii Vlinderstruik 6a x

Calamagrostis epigejos Gewoon struisriet 8a x

Calamintha nepeta ssp nepeta Kleine bergsteentijm 8c z wa e

Callitriche hamulata Haaksterrenkroos 4a e

Callitriche platycarpa Gewoon sterrenkroos 4a wa

Calluna vulgaris Struikhei 7e x

Calystegia sepium Haagwinde 4e x

Campanula rapunculus Rapunzelklokje 1g x

Campanula rotundifolia Grasklokje 6e wi e

Capsella bursa-pastoris Gewoon herderstasje 1d wa

Cardamine flexuosa Bosveldkers 9a h e

Cardamine hirsuta Kleine veldkers 6b b z zw wa

Cardamine impatiens Springzaadveldkers 9g wa

Cardamine pratensis Pinksterbloem 5a wa

Carduus crispus Kruldistel 1g h zw e

Carex acutiformis Moeraszegge 4c x

Carex arenaria Zandzegge 6b b wi zw wa

Carex cuprina Valse voszegge 2a e

Carex distans Zilte zegge 3c b

Carex disticha Tweerijige zegge 5b h wa

Carex elongata Elzenzegge 9a wa

Carex hirta Ruige zegge 2a wi zw wa e

Carex laevigata Gladde zegge 9a b

Carex nigra Zwarte zegge 7a h

Carex ovalis Hazezegge 5a z h zw wa

Carex pilulifera Pilzegge 7e z wi zw wa

Carex pendula Hangende zegge 9a z h wa

Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge 4c b h

Carex remota Ijle zegge 9a x

Carex rostrata Snavelzegge 7a h

Carex scoparia Zegge (scop) 9h wa

Carex spicata Gewone bermzegge 8b wa e

Carex vesicaria Blaaszegge 4c h

Carlina vulgaris Driedistel 6c z h wi zw wa e bed

Carpinus betulus Haagbeuk 9d wi wa

Castanea sativa Tamme kastanje 9e x

Catapodium rigidum Stijf hardgras 6c wa bed

Centaurea cyanus Korenbloem 1c x

Centaurea thuillieri Gewoon knoopkruid 5a x

Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid 8a b z h wi zw wa e

Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid 2c b z h wa

Centranthus ruber Rode spoorbloem 9h e

Cerastium fontanum Gewone hoornbloem 5a x

Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem 1e x

Cerastium pumilum Steenhoornbloem 6b wa

Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem 6b x

Chaenorrhinum minus Kleine leeuwenbek 1a z h e

Chaerophyllum temulum Dolle kervel 8b b z h wi zw wa

Chelidonium majus Stinkende gouwe 8b x

Chenopodium album Melganzenvoet 1e x

Chenopodium ficifolium Stippelganzenvoet 1e h

Chenopodium glaucum Zeegroene ganzenvoet 2b z h wa

Chenopodium hybridum Esdoornganzevoet 1e e

Chenopodium polyspermum Korrelganzevoet 1a h wa e
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Chenopodium rubrum Rode ganzenvoet 2b b z h wa e

Chondrilla juncea Biesknikbloem 9h z wa

Cichorium intybus Wilde cichorei 1d wa e

Circaea lutetiana Groot heksenkruid 9c e

Cirsium arvense Akkerdistel 1g x

Cirsium palustre Kale jonker 5b b wi zw wa

Cirsium vulgare Speerdistel 1e x

Claytonia perfoliata Witte winterpostelein 8b wa

Clematis vitalba Bosrank 8d z h wi wa

Clinopodium vulgare Borstelkrans 8c b z h wa

Colutea arborescens Europese blazenstruik 9h wa

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen 9e z

Convolvulus arvensis Akkerwinde 1e x

Conyza canadensis Canadese fijnstraal 1d x

Conyza sumatrensis Hoge fijnstraal 9h x

Coreopsis grandiflora Meisjesogen 1e e

Cornus sanguinea Rode kornoelje 8d z h wi e

Coronopus didymus Kleine varkenskers 1d b wa e

Coronopus squamatus Grove varkenskers 1d h

Corylus avellana Hazelaar 9f b wa

Corynephorus canescens Buntgras 6e b z wi zw e

Cotoneaster horizontalis Vlakke dwergmispel 9h h wi

Cotoneaster integerrimus Wilde dwergmispel 8d z

Crassula helmsii Watercrassula 4a wa

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 8d x

Crepis biennis Groot streepzaad 5a z

Crepis capillaris Klein streepzaad 1e x

Crepis foetida Stinkend streepzaad 1f b z wa P bed

Cynodon dactylon Handjesgras 6b b

Cyperus eragrostis Bleek cypergras 9h wa

Cyperus fuscus Bruin cypergras 2c e

Cytisus scoparius Gewone brem 7e b z h wi zw wa

Dactylis glomerata Gewone kropaar 5a x

Dactylorhiza fuchsii Bosorchis 5b wi

Danthonia decumbens Tandjesgras 7f z zw

Datura stramonium Doornappel 1e h zw wa

Daucus carota Peen 5a x

Deschampsia cespitosa Ruwe smele 2a x

Deschampsia flexuosa Bochtige smele 9e x

Dianthus armeria Ruige anjer 6b z wi wa e P

Digitalis purpurea Gewoon vingerhoedskruid 8a x

Digitaria ischaemum Glad vingergras 1d x

Digitaria sanguinalis Harig vingergras 1e wa

Diplotaxis muralis Kleine zandkool 1f z wa

Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool 1f wa

Dipsacus fullonum Grote kaardenbol 1f b z h wi e

Dipsacus laciniatus Slipbladkaardenbol 9h wi

Drosera intermedia Kleinezonnedauw 7d z

Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 9e x

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 9e x

Dryopterisfilix-mas Mannetjesvaren 9f x

Duchesnea indica Schijnaardbei 9h h

Ecinochloa crus-galli Europese hanenpoot 1c wa

Echium plantagineum Weegbree-slangenkruid 9h wa

Echium vulgare Slangenkruid 1f wi zw wa

Elatine hexandra Gesteeld glaskroos 4b e P

Eleocharis acicularis Naaldwaterbies 4b h

Eleocharis multicaulis Veelstengelige waterbies 4b h

Eleocharis obtusa Stompe waterbies 9h wa

Eleocharis palustris Gewone waterbies 4d x

Elodea canadensis Brede waterpest 4a e

Elodea nuttallii Smalle waterpest 4a x

Elymus athericus Strandkweekkweek 3a wi

Elymus repens Kweek 1e x

Epilobium angustifolium Gewoon wilgenroosje 8a x

Epilobium ciliatum Beklierde basterdwederik 1g x

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje 4e x
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Epilobium lamyi Kantige basterdwederik 8a x

Epilobium montanum Bergbasterdwederik 8b h wi wa

Epilobium obscurum Donkertgroene basterdwederik 4c x

Epilobium palustre Moerasbasterdwederik 7a wa

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik 4e x

Epipactis helleborine Brede wespenorchis 9e x

Equisetum arvense Heermoes 1e x

Equisetum fluviatile Holpijp 4c wa

Equisetum palustre Lidrus 2a x

Eragrostis minor Klein liefdegras 1d h

Eragrostis pilosa Straatliefdegras 9h x

Erica cinerea Rode dophei 7e wa

Erica tetralix Gewone dophei 7d z wa

Erigeron acer Scherpe fijnstraal 6b b z wi zw wa kw

Erigeron annuus Madelieffijnstraal 1g b h e

Eriophorum angustifolium Veenpluis 7d h

Erodium cicutarium Gewone reigersbek 6b x

Erophila verna Vroegeling 6b b zw wa

Erysimum cheiri Muurbloem 6a wa e

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 4e x

Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk 6c wi wa

Euphorbia esula Heksenmelk 4e h wi wa

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid 1a wa

Euphorbia lathyris Kruisbladige wolfsmelk 1a h e

Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk 1a h wa e

Fagus sylvatica Beuk 9f wa

Fallopia convulvulus Zwaluwtong 1a x

Fallopia dumetorum Heggenduizendknoop 8b x

Fallopia japonica Japanse duizendknoop 1g x

Festuca arundinacea Rietzwenkgras 2a x

Festuca filiformis Fijn schapengras 6e x

Festuca gigantea Reuzenzwenkgras 9c b wa

Festuca pratensis Beemdlangbloem 5a x

Festuca rubra Rood zwenkgras 5a x

Filago minima Dwergviltkruid 6e wi zw kw

Fragaria vesca Bosaardbei 8a b z h wi zw wa e

Frangula alnus Sporkehout 9a x

Galanthus nivalis Sneeuwklokje 9c zw

Galeopsis angustifolia Smalle raai 1b e P

Galepsis blfida Gespleten hennepnetel 8a wa

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel 8b x

Galinsoga parviflora Kaal knopkruid 1c wa

Galinsoga quadriradiatra Harig knopkruid 1a x

Galium aparine Kleefkruid 8b x

Galium divaricatum Frans walstro 9h e

Galium mollugo Gladwalstro 5a x

Galium palustre Moeraswalstro 7a wa

Galium pumilum Kalkwalstro 6c z P

Galium saxatile Liggend walstro 7f zw

Galium verum Geel walstro 6b b z wi wa

Genista anglica Stekelbrem 7e b zw e

Genista pilosa Kruipbrem 7f z wa P kw

Geranium columbinum Fijne oooievaarsbek 8b b h wa e

Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek 1a h zw wa e

Geranium molle Zachte ooievaarsbek 1e b e

Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek 1e z e

Geum urbanum Geel nagelkruid 8b x

Glechoma hederacea Hondsdraf 8b x

Glyceria fluitans Mannagras 4d wa

Glyceria notata Stomp vlotgras 4d wa

Glyceria maxima Liesgras 4c wa

Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem 2c b wa

Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem 8a zw

Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem 2c x

Hedera helix Klimop 9f x

Helianthus tuberosus Aardpeer 4e b

Heracleum mantegazzianum Reuzenberenklauw 1e b wi



41

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 8b x

Herniaria glabra Kaal breukkruid 1d h zw wa e

Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid 9h wa

Hieracium bauhinii Hongaars havikskruid 6c b z h wi zw

Hieracium lachenalii Dicht havikskruid 9e h wi wa kw

Hieracium laevigatum Stijf havikskruid 9e b z h wi zw wa e

Hieracium murorum Muurhavikskruid 9e wi wa

Hieracium pilosella Muizenoor 6b b wi zw wa

Hieracium piloselloides Florentijns havikskruid 6c b z h wi zw

Hieracium sabaudum Boshavikskruid 9e b z h wi zw wa

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid 7f b z h wi wa

Hippophae rhamnoides Duindoorn 8d b z wi

Hippuris vulgaris Lidsteng 4d b

Holcus lanatus Gestreepte witbol 5a x

Holcus mollis Gladde witbol 9e x

Hordeum jubatum Kwispelgerst 3c z

Hordeum murinum Kruipertje 1d b zw

Humulus lupulus Hop 4e wa

Hydrocotyle vulgaris Kleine waternavel 7a wa

Hypericum dubium Kantig hertshooi 7c wa

Hypericum perforatum Sint janskruid 6e h

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid 6b x

Ilex aquifolium Hulst 9e x

Inula conyzae Donderkruid 8c b h wi zw wa e

Iris pseudacorus Gele lis 4c b h wa e

Jasione montana Zandblauwtje 6e zw wa

Juglans regia Okkernoot 9h b

Juncus acutiflorus Veldrus 7c x

Juncus articulatus Zomprus 2a b wa

Juncus bufonius Greppelrus 2b x

Juncus bulbosus Knolrus 4b z h e

Juncus compressus Platte rus 2a b h

Juncus conglomeratus Biezenknoppen 7c x

Juncus effusus Pitrus 2a x

Juncus inflexus Zeegroene rus 2a x

Juncus squarrosus Trekrus 7d z

Juncus tenuis Tengere rus 2a x

Juniperus communis Jeneverbes 7e wa

Kickxia elatine Spiesleeuwenbek 1a b h

Knautia arvensis Beemdkroon 5a x

Lactuca serriola Kompassla 1f b h wi zw e

Lamium album Witte dovenetel 8b wa

Lamium amplexicaule Hoenderbeet 1a b

Lamium galeobdolon ssp arg Bonte gele dovenetel 9h x

Lamium purpureum Paarse dovenetel 1a wa

Lapsana communis Akkerkool 8b x

Lathyrus hirsutus Ruige lathyrus 1b z

Lathyrus latifolius Brede lathyrus 1e b h wa

Lathyrus pratensis Veldlathyrus 5a b wi wa e

Lathyrus sylvestris Boslathyrus 8c b i h wi wa

Leersia oryzoides Rijstgras 2b h

Lemna minor Klein kroos 4a wa

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 2a x

Leontodon hispidus Ruige leeuwentand 6c b h wi wa e

Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand 6b x

Lepidium campestre Veldkruidkers 1e z

Lepidium ruderale Steenkruidkers 1d b zw wa

Lepidium virginicum Amerikaanse kruidkers 1e x

Leucanthemum vulgare Margriet 5a x

Ligustrum vulgare Wilde liguster 8d h wi zw wa

Limosella aquatica Slijkgroen 2c e

Linaria repens Gestreepte leeuwenbek 6b z zw wa

Linaria supina Liggende leeuwenbek 1b b

Linaria vulgaris vlasbekje 1e x

Linum austriacum Oostenrijks vlas 9h b wi e x

Linum catharticum Geelhartje 6c zw wa bed

Linum tenuifolium Smal vlas 6d z wa
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Listera ovata Grote keverorchis 9f wi wa

Lolium multiflorum Italiaans raaigras 1e x

Lolium perenne Engels raaigras 1d x

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 9e wi zw wa

Lotus corniculatus Gewone rolklaver 6b x

Lotus corniculatus ssp ten Smalle rolklaver 3c b wa

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver 5b x

Lupinus polyphyllus Vaste lupine 1e x

Luzula campestris Gewone veldbies 6e x

Luzula multiflora Veelbloemige veldbies 7f b z h

Luzula pilosa Ruige veldbies 9e h

Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem 5b z wa

Lycopus europaeus Wolfspoot 4c x

Lysimachia nummularia Penningkruid 2a wa

Lysimachia punctata Puntwederik 8b b

Lysimachia vulgaris Grote wederik 5b wa

Lythrum hyssopifolia Kleine kattenstaart 2c h

Lythrum portula waterpostelein 2c x

Lythrum salicaria Grote kattenstaart 4e x

Mahonia aquifolium Mahonia 8d x

Malus sylvestris Appel 9f x

Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid 1g b e

 Malva moschata Muskuskaasjeskruid 8b b wa

Malva neglecta Klein kaasjeskruid 1e b e

Malva sylvestris Groot kaasjeskruid 1e b z wa

Matricaria discoidea Schijfkamille 1d x

Matricaria maritima ssp inod Reukeloze kamille 1e x

Matricaria recutita Echte kamille 1a x

Medicago arabica Gevlekte rupsklaver 5a b

Medicago lupulina Hopklaver 5a x

Medicago sativa Luzerne 1e x

Melampyrum pratense Hengel 9e h wi

Melilotus albus Witte honingklaver 1e x

Melilotus altissimus Goudgele honingklaver 4e x

Melilotus officinalis Citroengele honingklaver 1e x

Mentha aquatica Watermunt 4c wa

Mentha x piperita Pepermunt 4c b

Mercurialis annua Tuinbingelkruid 1a h wa

Mimulus guttatus Gele maskerbloem 4d wa

Moehringia trinervia Drienerfmuur 9f h

Molinia caerulea Pijpenstrootje 7d x

Monotropa hypopitys Stofzaad 9d wa

Mycelis muralis Muursla 9b wa

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje 8b x

Myosotis discolor Veelkleurig vergeet-mij-nietje 1c b zw

Myosotis laxa Zompvergeet-mij-nietje 2a z h wa

Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje 6b z h

Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje 4d z h

Myosotiss ylvatica Bosvergeet-mij-nietje 8b wa

Myosoton aquaticum Watermuur 2b wa

Myriophyllum spicatum Aarvederkruid 4a h wa e

Nardus stricta Borstelgras 7f wi

Nymphaea alba Witte waterlelie 4a wa

Odontites jaubertianus Franse ogentroost 9h x

Odontites luteus Gele ogentroost 6d z wi wa

Odontites vernus Rode ogentroost 2a z h wi wa

Oenothera biennis Middelste teunisbloem 1f x

Oenothera glazioviana Grote teunisbloem 1f x

Oenothera parviflora Kleine teunisbloem 1f x

Onopordum acanthium Wegdistel 1f wa e

Ophrys apifera Bijenorchis 8c z wa

Origanum vulgare Wilde marjolein 8c b h wi zw wa e

Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje 6e b

Oxalis acetosella Witte klaverzuring 9f wa

Oxalis fontana Stijve klaverzuring 1a x

Papaver dubium Bleke klaproos 1c x

Papaver rhoeas Grote klaproos 1a x
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Parentucellia viscosa Kleverige ogentroost 2c z

Parthenocissus inserta Valse wingerd 1e b wi zw

Pastinaca sativa ssp urens Brandpastinaak 1f b z h wi zw wa e

Petrorhagia prolifera Mantelanjer 6c b z wi zw wa e

Phalaris canariensis Kanariezaad 1e x

Phleum pratense Gewoon timoteegras 5a x

Phragmites australis Riet 4c x

Picris echioides Dubbelkelk 6c wa

Picris hieracioides Echt bitterkruid 1f b z h wi zw wa e

Pimpinella major Grote bevernel 5a h

Pimpinella saxifraga Kleine bevernel 6b wi

Pinus sylvestris Grove den 9e x

Plantago coronopus Hertshoornweegbree 3c wi wa

Plantago lanceolata Smalle weegbree 5a x

Plantago major Grote weegbree 1d x

Plantago media Ruige weegbree 6c b

Platanthera chlorantha Bergnachtorchis 8c wi bed

Poa annua Straatgras 1d x

Poa compressa Plat beemdgras 6c b z h zw wa e

Poa palustris Moerasbeemdgras 4c x

Poa pratensis Veldbeemdgras 5a x

Poa trivialis Ruw beemdgras 2a wa

Polygonum aviculare Varkensgras 1d x

Polygonum hydropiper Waterpeper 2b z zw wa

Polygonum lapathifolia  Beklierde duizendknoop 2b x

Polygonum maculosa Perzikkruid 1a x

Polugonum minor Kleine duizendknoop 2c x

Polypodium vulgare Eikvaren 9e b

Populus alba Witte abeel 9c x

Populus tremula Ratelpopulier 9e x

Potamogeton natans Drijvend fonteinkruid 4a wi wa

Potentilla anglica Kruipganzerik 5a h

Potentilla anserina Zilverschoon 2a x

Potentilla argentea Viltganzerik 6e z wi wa e

Potentilla erecta tormentil 7f b z h wa

Potentilla intermedia Middelste ganzerik 1e z wi wa e

Potentilla neumanniana Voorjaarsganzerik 6c z wi

Potentilla norvegica Noorse ganzerik 1e h wi wa e

Potentilla recta Rechte ganzerik 1e wi zw wa e

Potentilla reptans vijfvingerkruid 2a h zw wa e

Potentilla sterilis Aardbeiganzerik 9d wa e

Primula veris Gulden sleutelbloem 6c wa

Prunella laciniata Witte brunel 9h wa

Prunella vulgaris Gewone brunel 5a x

Prunus avium Zoete kers 9d h

Prunus padus vogelkers 9c h

Prunus spinosa Sleedoorn 8d b wi wa e

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 9e wa

Puccinellia distans Stomp kweldergras 3b z h wa

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes 2a b z h wa

Pulicaria vulgaris Klein vlooienkruid 2b e P bed

Pyrola minor Klein wintergroen 9e h wi wa e P mub

Pyrola rotundifolia Rond wintergroen 7a wi

Quercus petraea Wintereik 9e wa

Quercus robur Zomereik 9e x

Quercus rubra Amerikaanse eik 9e x

Ranunculus acris Scherpe boterbloem 5a x

Ranunculus bulbosus Knolboterbloem 6b x

Ranunculus ficaria Speenkruid 9d h wa

Ranunculus flammula Egelboterbloem 7a x

Ranunculus repens Kruipende boterbloem 2a x

Ranunculus sardous Behaarde boterbloem 2a h wa

Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem 2b x

Reseda lutea Wilde reseda 1f b z h wi zw e

Reseda luteola Wouw 1f z h wi wa e

Rhamnus catharticus Wegedoorn 8d e

Ribes rubrum Aalbes 9c h wa
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Robinia pseudoacacia Gewone robinia 9e x

Rorippa palustris Moeraskers 2b x

Rosa arvensis Bosroos 9d zw

Rosa canina Hondsroos 8d b z h wi zw e

Rosa rubiginosa Egelantier 8d h wa

Rosa rugosa Rimpelroos 8d wa

Rubus caesius Dauwbraam 8d x

Rubus fruticosus Braam 8d x

Rubus idaeus Framboos 8a x

Rumex acetosa Veldzuring 5a x

Rumex acetosella Schapenzuring 6e x

Rumex crispus Krulzuring 2a x

Rumex hydrolapathum Waterzuring 4c h

Rumex maritimus Goudzuring 2b h

Rumex obtusifolius Ridderzuring 1g x

Rumex palustris Moeraszuring 2b h

Sagina apetala Tengere vetmuur 6b b z wi

Sagina nodosa Sierlijke vetmuur 2c wa

Sagina procumbens Liggende vetmuur 1d h

Salix alba Schietwilg 4e wa

Salix caprea Boswilg 9f x

Salix fragilis Kraakwilg 4e b

Salix viminalis Katwilg 4e x

Salsola kali ssp ruthenica Zacht loogkruid 3a z

Salvia pratensis Veldsalie 6c h P

Salvia verticillata Kranssalie 1f wi wa

Sambucus ebulus Kruidvlier 8b wa

Sambucus nigra Gewone vlier 8b x

Sanguisorba minor Kleine pimpernel 6c b z wi zw wa

Sanguisorba officinalis Grote pimpernel 5b b

Saponaria officinalis Zeepkruid 1f b z wa e

Saxifraga tridactylites Kandelaartje 6b h wa

Scirpus fluitans Vlottende bies 4b h

Scirpus lacustris Mattenbies 4c b wa P

Scirpus maritimus Heen 3c b h

Scirpus sylvaticus Bosbies 5b wa

Scirpus tabernaemontani Ruwe bies 4c b

Scleranthus annuus Eenjarige hardbloem 1c b h wa

Scrophularia auriculata Geoord helmkruid 4d b

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 9f x

Scutellaria galericulata Blauw glidkruid 4c h

Securgera varia Bont kroonkruid 6c wa

Sedum acre Muurpeper 6b wi zw wa

Sedum album Wit vetkruid 6c z wa

Sedum rupestre Tripmadam 6b h wa

Senecio inaequidens Bezemkruiskruid 1e x

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid 6b x

Senecio squalidus Glanzend kruiskruid 1e wa

Senecio viscosus Kleverig kruiskruid 1e zw

Senecio vulgaris Klein kruiskruid 1a wa

Setaria pumila Geelrode naaldaar 1c h zw e

Setaria verticillata Kransnaaldaar 1c b e

Setaria viridis Groene naaldaar 1c b wa

Silene armeria Pekbloem 6b wa

Silene dichotoma Gaffelsilene 9h b wa

Silene dioica Dagkoekoeksbloem 8b wa

Silene gallica Franse silene 9h wa uit

Silene latifolia ssp alba Avondkoekoeksbloem 1e x

Silene vulgaris Blaassilene 6c z wi zw wa e

Sinapis arvensis Herik 1a wa

Sisymbrium altissimum Hongaarse raket 1f wi wa

Sisymbrium loeselii Spiesraket 1f wa

Sisymbrium officinale Gewone raket 1f b h wi wa

Sisymbrium orientale Oosterse raket 9h h

Solanum dulcamara Bitterzoet 4e x

Solanum nigrum Zwarte nachtschade 1a x

Solidago canadensis Canadese guldenroede 1g wa
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Solidago gigantea Late guldenroede 1g wa e

Sonchus arvensis Akkermelkdistel 1a x

Sonchus asper Gekroesde melkdistel 1a x

Sonchus oleraceus Gewone melkdistel 1a wa e x

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 9e wa x

Sparganium erectum Grote egelskop 4c x

Spartium junceum Spaanse brem 9h wi

Spergula morisonii Heidespurrie 6e wa

Spergularia marina Zilte schijnspurrie 3b z

Spergularia rubra Rode schijnspurrie 2c z h zw wa e

Stachys palustris Moerasandoorn 4e x

Stachys sylvatica Bosandoorn 9f x

Stellaria alsine Moerasmuur 9a h

Stellaria graminea Grasmuur 5a zw wa

Stellaria holostea Grote muur 9d h

Stellaria media Vogelmuur 1a wa

Symphoricarpos albus Sneeuwbes 8d wa

Symphytum officinale Gewone smeerwortel 4e wa

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 1g x

Taraxacum sektie Subvulgaria Paardenbloem (vul) 5a x

Taxus baccata Taxus 9b x

Teesdalia nudicaulis Klein tasjeskruid 6e z zw kw

Teucrium chamaedrys Echte gamander 6c h

Teucrium scorodonia Valse salie 9e b h wi zw wa

Thalictrum minus Kleine ruit 8c zw

Thymus pulegioides Grote tijm 6b z kw

Thymus serpyllum Kleine tijm 6e b mub

Tilia cordata Winterlinde 9d wi wa

Tilia platyphyllos Zomerlinde 9g wi wa

Torilis arvensis Akkerdoornzaad 5a wa

Torilis japonica Heggendoornzaad 8b x

Tragopogon pratensis Gele morgenster 5a b h wi zw wa

Trifolium arvense Hazenpootje 6c z h wi zw e

Trifolium campestre Liggende klaver 6b x

Trifolium dubium Kleine klaver 5a x

Trifolium fragiferum Aardbeiklaver 2a b z

Trifolium hybridum Basterdklaver 2a x

Trifolium pratense Rode klaver 5a x

Trifolium repens Witte klaver 2a wa

Trifolium striatum Gestreepte klaver 6b wa

Trisetum flavescens Goudhaver 5a z e

Tussilago farfara Klein hoefblad 1e wa e

Typha angustifolia Kleine lisdodde 4c x

Typha latifolia Grote lisdodde 4c x

Ulex europaeus Gaspeldoorn 7e wi e

Urtica dioica Grote brandnetel 8b x

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 9e z zw wa

Valeriana repens Echte valeriaan 5b x

Valerianella locusta Gewone veldsla 1a wa

Verbascum blattaria Mottenkruid 1f wi zw

Verbascum densiflorum Stalkaars 1f wi wa

Verbascum lychnitis Melige toorts 8c b wa e

Verbascum nigrum Zwarte toorts 1f wi zw wa

Verbascum phlomoides Keizerskaars 1f b z wi wa e

Verbascum pulverulentum Vlokkige toorts 1f wa

Verbascum thapsus Koningskaars 1f b z wi zw e

Verbena officinalis IJzerhard 1e b z wi wa

Veronica arvensis Veldereprijs 6b x

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 5a wa

Veronica hederifolia Klimopereprijs 1c x

Veronica longifolia Lange ereprijs 5b wi wa

Veronica officinalis Mannetjesereprijs 7f h wi zw

Veronica persica Grote ereprijs 1a wa

Veronica serpyllifolia Tijmereprijs 2a x

Veronica spicata Aarereprijs 6b wa

Viburnum opulus Gelderse roos 9f wi

Vicia cracca Vogelwikke 5a x
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Vicia hirsuta Ringelwikke 1a x

Vicia sativa ssp nigra Smalle wikke 6b x

Vicia sepium Heggenwikke 8b h wi

Vicia tetrasperma Vierzadige wikke 1a x

Vicia villosa ssp varia Bonte wikke 1e b

Vicia villosa ssp villosa Zachte wikke 1c e

Vinca minor Kleine maagdenpalm 9d wa

Viola arvensis Akkerviooltje 1c z wa

Viola hirta Ruig klokje 8c h

Viola odorata Maarts viooltje 8b z zw

Viola riviniana Bleek bosviooltje 9f zw

Viola tricolor Driekleurig viooltje 1c wa

Vulpia bromoides Eekhoorngras 1e x

Vulpia myuros Gewoon langbaardgras 1e x


