
 

Floron Richtlijn aantallen tellen (inventarisatiehandleiding 2014) 
 
 

6.1 Soortkartering 
 
Het kan nuttig zijn om in een klein gebied van één of meer bijzondere soorten elke plant als 

afzonderlijke waarneming te registreren. Alle exemplaren van een soort inmeten met GPS of 

smartphone kan een probleem zijn wanneer een soort plaatselijk talrijk voorkomt. Het is daarom 

aan te raden om niet vaker dan iedere 50 meter een (deel)populatie te onderscheiden. Bij elke 

waarneming noteer je dan het aantal exemplaren, of een schatting daarvan, die je in die circa 

50x50 meter hebt gezien. 

 
Het aantal exemplaren bepaal je door het aantal bloeiende en niet-bloeiende exemplaren te 

schatten. kiemplanten worden in de telling niet meegenomen vanwege determinatie- 

moeilijkheden en de grote schommelingen in aantallen die zich gewoonlijk bij kiemplanten 

voordoen. (…) 

 
Voor het tellen van het aantal planten kun je niet altijd dezelfde methode gebruiken. In bijlagen 5 

en 6 staan handige richtlijnen. In het algemeen geldt dat alle planten die duidelijk één exemplaar 

vormen, ook voor 1 tellen (ongeacht het aantal bloemen of de grootte). Iedere boom en struik 

telt dus als één exemplaar. Voor kruidachtige planten wordt elke zelfstandig wortelende eenheid 

als één exemplaar geteld. Van sommige soorten kunnen de exemplaren echter een zeer bossig 

uiterlijk hebben: vanaf de basis opgaande stengels die niet op de knopen wortelen. Ook deze 

worden dus steeds als één exemplaar geteld. Maar van soorten die wortelstokken of op de 

knopen wortelende uitlopers vormen, worden de wortelende rozetten of (bloei)stengels apart 

geteld. Bij soorten die in pollen groeien wordt de pol als teleenheid genomen. 

 
In bepaalde gevallen is niet duidelijk zichtbaar wat als één exemplaar kan worden opgevat. Dat 

geldt bijvoorbeeld voor soorten met korte wortelstokken of wortelende uitlopers. Bij zulke 

soorten wordt alleen het aantal bloeistengels geteld. 

 
Sommige soorten zitten zodanig aan elkaar vast dat de enige oplossing is hier de oppervlakte 

van de groeiplaats (in m2) te noteren. Dat geldt bijvoorbeeld voor onder het 

wateroppervlak groeiende waterplanten, waarvoor het niet mogelijk is het aantal te bepalen. 

Ook voor de verschillende soorten Warkruid is het ondoenlijk om afzonderlijke exemplaren te 

ontwarren. Bij het schatten van de oppervlakte gaat het om de netto oppervlakte, d.w.z. de 

werkelijke bedekking van de soort van bovenaf geprojecteerd op de bodem. Het gaat dus niet 

om de ruwe omtrek van de groeiplaats. Een handige manier om grote groeiplaatsen te 

schatten is eerst het oppervlak van de groeiplaats bepalen en vervolgens het gemiddelde 

bedekkingspercentage van de soort. Als je dit met elkaar vermenigvuldigt vind je het netto 

oppervlak (ook wel interne bedekking genoemd). Het schatten van oppervlakken wordt 

slechts bij enkele soorten gevraagd, die op een andere wijze niet te tellen zijn.  
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Bijlage 6: Voorbeelden van het tellen van soorten. 
We tellen zo veel mogelijk het aantal exemplaren (soms als pollen). Hieronder staan 
daarvoor richtlijnen. Bij sommige soorten tellen we alleen  het aantal bloeistengels. Voor 
soorten waarvoor het tellen van individuen of bloeistengels onmogelijk is tellen we de 
oppervlakte. Voor bijzondere soorten is per soort een voorkeur voor de telwijze aangegeven. 
Zie daarvoor de achterzijde van deze formulieren.
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Bijlage 7: Soorten met afwijkende telwijze
Voor de meeste soorten wordt het aantal exemplaren geteld. In de onderstaande 
lijst staan de belangrijkste uitzonderingen; voor deze soorten worden bij voorkeur 
bloeistengels, pollen of de oppervlakte geschat (blst. = aantal bloestengels, pol = aantal 
pollen, opp. = oppervlakte in m2 of volgens schaal). Deze voorkeur is per soort vermeld.

 nr. naam telwijze
 31 Allium oleraceum, Moeslook  blst.
 889 Anacamptis morio, Harlekijn  blst.
 51 Anacamptis pyramidalis, Hondskruid  blst.
 53 Anagallis tenella, Teer guichelheil opp.
 77 Apium inundatum, 
  Ondergedoken moerasscherm opp.
 79 Apium repens, kruipend moerasscherm opp.
 88 Arctostaphylos uva-ursi, Berendruif opp.
 91 Armeria maritima, Engels gras  pol
 100 Artemisia maritima, Zeealsem opp.
 111 Asplenium adiantum-nigrum, Zwartsteel  pol
 934 Asplenium scolopendrium, Tongvaren  pol
 113 Asplenium trichomanes, Steenbreekvaren  pol
 1609 Asplenium viride, Groensteel  pol
 1157 Blysmus compressus, Platte bies opp.
 153 Briza media, Bevertjes  blst.
 163 Bromopsis ramosa subsp. ramosa,
  Ruwe dravik  pol
 176 Calamagrostis pseudophragmites,
  Rivierstruisriet  blst.
 175 Calamagrostis stricta, Stijf struisriet  blst.
 179 Callitriche cophocarpa,
  Gekield sterrenkroos opp.
 181 Callitriche hermaphroditica,
  Rond sterrenkroos opp.
 183 Callitriche palustris, klein sterrenkroos opp.
 213 Carex appropinquata, Paardenhaarzegge  pol
 214 Carex aquatilis, Noordse zegge opp.
 218 Carex caryophyllea, Voorjaarszegge  blst.
 221 Carex diandra, Ronde zegge  pol
 223 Carex dioica, Tweehuizige zegge  blst.
 1611 Carex divulsa, Groene bermzegge  pol
 230 Carex ericetorum, Heidezegge  pol
 233 Carex flava, Gele zegge  blst.
 236 Carex hostiana, Blonde zegge  pol
 239 Carex lasiocarpa, Draadzegge opp.
 240 Carex lepidocarpa, Schubzegge  pol
 243 Carex muricata, Dichte bermzegge  pol
 247 Carex pallescens, Bleke zegge  pol
 253 Carex praecox, Vroege zegge  blst.
 255 Carex pulicaris, Vlozegge  blst.
 263 Carex strigosa, Slanke zegge  pol
 268 Carex vulpina, Voszegge  pol
 337 Cladium mariscus, Galigaan opp.
 378 Cuscuta epilinum, Vlaswarkruid opp.
 379 Cuscuta epithymum, klein warkruid opp.
 884 Dactylorhiza incarnata, Vleeskleurige orchis  blst.
 1616 Dactylorhiza maculata, Gevlekte orchis  blst.
 886 Dactylorhiza majalis subsp. majalis,
  Brede orchis  blst.
 890 Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa,
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  Rietorchis  blst.
 399 Deschampsia setacea, Moerassmele  pol
 433 Elatine hydropiper, klein glaskroos opp.
 438 Eleocharis quinqueflora,
  Armbloemige waterbies opp.
 1154 Eleogiton fluitans, Vlottende bies opp.
 459 Epipactis atrorubens, Bruinrode wespenorchis  blst.
 1423 Epipactis muelleri, Geelgroene wespenorchis  blst.
 461 Epipactis palustris, Moeraswespenorchis  blst.
 477 Eriophorum gracile, Slank wollegras  blst.
 478 Eriophorum latifolium, Breed wollegras  pol
 479 Eriophorum vaginatum, Eenarig wollegras  pol
 147 Festuca ovina, Genaald schapengras  pol
 527 Filipendula vulgaris, knolspirea  blst.
 532 Fritillaria meleagris, Wilde kievitsbloem  blst.
 537 Gagea villosa, Akkergeelster  blst.
 553 Galium pumilum, kalkwalstro opp.
 608 Herminium monorchis, Honingorchis  blst.
 626 Hierochloe odorata, Veenreukgras  blst.
 778 Huperzia selago, Dennenwolfsklauw opp.
 668 Isoetes echinospora, kleine biesvaren opp.
 667 Isoetes lacustris, Grote biesvaren opp.
 695 koeleria pyramidata, Breed fakkelgras  pol
 719 Leersia oryzoides, Rijstgras opp.
 764 Ludwigia palustris, Waterlepeltje opp.
 765 Luronium natans, Drijvende waterweegbree opp.
 774 Lycopodium annotinum, Stekende wolfsklauw opp.
 775 Lycopodium clavatum, Grote wolfsklauw opp.
 850 Myriophyllum alterniflorum, Teer vederkruid opp.
 893 Neotinea ustulata, Aangebrande orchis  blst.
 880 Ophrys apifera, Bijenorchis  blst.
 881 Ophrys insectifera, Vliegenorchis  blst.
 887 Orchis mascula, Mannetjesorchis  blst.
 888 Orchis militaris, Soldaatje  blst.
 891 Orchis purpurea, Purperorchis  blst.
 892 Orchis simia, Aapjesorchis  blst.
 908 Osmunda regalis, koningsvaren  pol
 985 Potamogeton acutifolius, spits fonteinkruid opp.
 989 Potamogeton compressus, Plat fonteinkruid opp.
 993 Potamogeton gramineus,
  Ongelijkbladig fonteinkruid opp.
 997 Potamogeton obtusifolius, Stomp fonteinkruid opp.
 1001 Potamogeton praelongus,
  Langstengelig fonteinkruid opp.
 1049 Ranunculus fluitans, Vlottende waterranonkel opp.
 1050 Ranunculus hederaceus, klimopwaterranonkel opp.
 1053 Ranunculus ololeucos, Witte waterranonkel opp.
 1059 Ranunculus tripartitus, Driedelige waterranonkel opp.
 1108 Ruppia cirrhosa, Spiraalruppia opp.
 1107 Ruppia maritima, Snavelruppia opp.
 1113 Sagina subulata, Priemvetmuur  pol
 1132 Sambucus ebulus, kruidvlier  pol
 1152 Schoenoplectus pungens, Stekende bies  blst.
 1162 Schoenoplectus triqueter, Driekantige bies  blst.
 1150 Schoenus nigricans, knopbies  pol
 1180 Sedum reflexum, Tripmadam opp.
 1193 Serratula tinctoria, Zaagblad  pol
 1194 Sesleria albicans, Blauwgras  pol
 1214 Sisymbrium supinum, Liggende raket opp.
 1228 Sparganium angustifolium, Drijvende egelskop opp.
 1230 Sparganium natans, kleinste egelskop opp.
 1232 Spartina maritima, klein slijkgras opp.
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 1270 Teucrium chamaedrys, Echte gamander opp.
 1284 Thymus serpyllum, kleine tijm opp.
 1323 Utricularia intermedia, Plat blaasjeskruid opp.
 1324 Utricularia minor, klein blaasjeskruid opp.
 1326 Utricularia ochroleuca,
  Bleekgeel blaasjeskruid opp.
 913 Vaccinium oxycoccus, kleine veenbes opp.
 1364 Veronica austriaca subsp. teucrium,
  Brede ereprijs  pol
 1361 Veronica prostrata, Liggende ereprijs  pol
 1374 Vicia tetrasperma subsp. gracilis,
  Slanke wikke opp.
 1377 Vinca minor, kleine maagdenpalm opp.
 1542 Zannichellia palustris subsp. major,
  Brede zannichellia opp.
 1398 Zostera marina, Groot zeegras opp.
 1399 Zostera noltei, klein zeegras opp.
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