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Plantengemeenschappen 
 
Wat zijn plantengemeenschappen ? 
 
Als men zich interesseert voor wilde planten en weet welke soorten er zoal in zijn omgeving 
voorkomen, heeft men ongetwijfeld de ervaring opgedaan, dat de plantengroei van plaats tot 
plaats verschilt. Men zal echter ook, bewust of onbewust, opgemerkt hebben, dat die 
verschillen niet zomaar optreden : het is niet volkomen toevallig welke planten men op een 
bepaalde plaats aantreft 
Zo vindt men in flink bemeste weilanden bijna altijd wel engels raaigras, witte klaver, 
paardenbloem, madeliefje, herderstasje en kruipende boterbloem, al zullen sommige van deze 
soorten op de ene plek minder talrijk zijn of ontbreken en zal dat op de andere plek met 
enkele andere soorten het geval zijn. Het zal echter nooit gebeuren, dat in zo’n weiland ook 
dopheide of pijpenstrootje groeit. Op de droge heide zal men tevergeefs zoeken naar engels 
raaigras, witte klaver, riet en grote brandnetel. 
Dit verschijnsel, dat in alle bemeste weilanden steeds ongeveer een zelfde begroeiing 
voorkomt en op alle heidevelden ook steeds een zelfde begroeiing die echter sterk verschilt 
van die in de weilanden, blijkt algemeen te gelden. Dus vindt men steeds op overeenkomstige 
plaatsen een overeenkomstige begroeiing. Het zal overigens duidelijk zijn, dat hier nu niet 
wordt gedoeld op door de mens aangelegde begroeiingen als maïsakkers, groentebedden en 
rozenperken. Het gaat hier om de spontane plantengroei, waarbij de planten zich uit zichzelf 
vestigen en niet door de mens worden gezaaid of aangeplant. In plaats van te spreken van 
begroeiing of plantengroei is het beter om hiervoor de term “vegetatie” te gebruiken. 
Zodra men beseft, dat er blijkbaar een bepaalde regelmaat in de vegetatie aanwezig is, rijst 
natuurlijk de vraag waarom dat zo is. Het antwoord daarop is tamelijk eenvoudig : dit komt 
doordat elke plantensoort bepaalde eisen stelt aan zijn omgeving ( ook wel milieu of 
standplaats genoemd). 
Iedereen kent wel de volgende drie soorten : grote egelskop, riet en dotterbloem. Langs de 
oever van een sloot of plas zijn deze drie soorten vaak samen te vinden, en meestal blijkt dan 
de grote egelskop alleen in het ondiepe water langs de oever te groeien, het riet zowel in het 
water als op de oever en de dotterbloem uitsluitend op de oever. Elke van deze drie soorten 
stelt dus weer andere eisen aan zijn omgeving. Ook als men andere plantensoorten met elkaar 
vergelijkt, blijkt dit steeds weer : elke soort stelt zijn eigen eisen aan het milieu. Vandaar, dat 
men op plaatsen met een gelijk milieu dezelfde soorten vindt, en op plaatsen met een ander 
milieu andere soorten. 
Het milieu op verschillende plaatsen kan in allerlei opzichten verschillen. Er kan bijvoorbeeld 
verschil zijn in: 

- klimaat (temperatuur, wind, neerslag, licht ) 
- bodem (grondsoort, vochtigheid, voedselrijkdom, zuurgraad) 
- beïnvloeding door dieren (vraat, betreding, bemesting) 
- beïnvloeding door de mens (betreding, bemesting, graven, kappen, maaien, enz) 

Bovendien kunnen planten ook elkaar beïnvloeden. Er kan bijvoorbeeld concurrentei met 
andere plaatsen om licht, water, voedingsstoffen en ruimte zijn, maar er kan ook een 
afhankelijkheid van andere planten bestaan, bijvoorbeeld in de vorm van beschutting en steun. 
 
 
 
 



Vervolg plantengemeenschappen 
 
Tot nu toe is alleen gesproken over de vegetatie. Wat is nu een plantengemeenschap ? Men 
spreekt van een plantengemeenschap, wanneer het gaat om een min of meer homogeen deel 
van de vegetatie, in een min of meer homogeen milieu. De hiervoor genoemde vegetatie 
van engels raaigras, witte klaver, kruipende boterbloem, enz. in een bemest weiland is een 
goed voorbeeld van een plantengemeenschap. Een ander voorbeeld : een begroeiing van een 
braakliggend terrein met akkerdistel, vogelmuur en klein kruiskruid. 
Op gelijksoortige standplaatsen zal men overeenkomstige plantengemeenschappen aantreffen. 
Zulke overeenkomstige plantengemeenschappen kan men onder één naam samenvatten. Men 
zou dus alle plantengemeenschappen die op de hierboven genoemde ruigtevegetatie lijken 
kunnen aanduiden met de “vogelmuur(planten)gemeenschap”. Op deze manier kan men 
verschillende plantengemeenschappen van elkaar onderscheiden door bepaalde plantensoorten 
die erin voorkomen. Als in één bepaalde plantengemeenschap een bepaalde soort altijd 
voorkomt spreekt men van een “kensoort”. “Differentiërende soorten” zijn daarnaast  soorten 
die in een plantengemeenschap vaker en/of in grotere hoeveelheden voorkomen dan in 
bepaalde (maar niet alle!) andere gemeenschappen. “Begeleidende soorten” zijn in geen enkel 
opzicht kenmerkend voor de plantengemeenschap. 
Om verschillende redenen kan het nuttig zijn een lijst te hebben van alle plantengemeen-
schappen die in een bepaald gebied voorkomen, met hun naam, een beschrijving van de 
soorten, de milieuomstandigheden waaronder ze voorkomen en andere bijzonderheden. Zo’n 
overzicht maakt het mogelijk om aan anderen snel duidelijk te maken over wat voor vegetatie 
men spreekt. In plaats van allerlei plantensoorten en milieuomstandigheden te moeten 
opsommen, heeft men dan immers aan één naam genoeg. 
Westhoff en Den Held hebben  in hun boek “Plantengemeenschappen in Nederland” een 
indeling gemaakt in 38 zogenaamde “klassen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Bron : Beknopt overzicht van Nederlandse plantengemeenschappen 

      
 


