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Beheermonitoring II: Beknopte handleiding Beheermonitoring

Dit is een beknopte handleiding bij het uitgebreidere rapport “Begeleiding en opvolging van beheermonitoring in de Vlaamse Natuurreservaten; Vademecum I&II: Concept beheermonitoring &
Methodiek met technische bijlagen” (De Cock et al. 2008). De bedoeling is een geïntegreerd praktisch overzicht aan te bieden dat als algemene leidraad kan dienen voor de verschillende stappen
en beslissingen bij het uitwerken van een planning voor beheermonitoring. Waar van toepassing,
wordt naar het uitgebreidere rapport verwezen.

1 INLEIDING: WAAROM BEHEERMONITORING?
Totnogtoe blijft een éénduidige monitoring op Vlaamse schaal ontbreken. De hoofddoelstelling van
beheermonitoring is te komen tot een meetsysteem dat de effectiviteit en efficiëntie van natuurbeheer in de natuurreservaten in functie van de beheerdoelstellingen die beschreven staan in beheervisies en –plannen, zo nauwkeurig en gestandaardiseerd mogelijk opmeet en evalueert. Alleen op
deze manier kan gegarandeerd worden dat de verzamelde gegevens van verschillende plaatsen of
van verschillende jaren/monitoringrondes vergelijkbaar zijn om er wetenschappelijk zinvolle uitspraken over beheereffecten mee te doen.
Natuurbeheer beoogt het behouden van een status quo, of het systeem zo te manipuleren dat een
vooraf duidelijk gedefinieerd doel wordt bereikt door de processen die fundamenteel zijn voor de
structuur of het functioneren van een ecosysteem bij te stellen.
Wat is monitoring?
Monitoring is het herhaald meten volgens een standaard methode die gegevens oplevert waarmee
de toestand en de evolutie van een doelpopulatie kan worden beschreven. Hierbij wordt de evolutie
van die doelpopulatie vergeleken met een referentiesituatie bepaald op basis van op voorhand vastgestelde doelstellingen.
Monitoring vormt binnen het natuurbeleid en in de hiervan afgeleide beheerdoelen een terugkoppelingsmechanisme, waarmee gestelde doelen kunnen worden getoetst en zonodig bijgesteld
(Figuur 1). Terugkoppeling heeft in eerste instantie betrekking op het projectniveau, maar kan ook
van invloed zijn op het beleidsniveau. Beleidsniveau: Binnen het beleid bestaan doelen met betrekking tot natuurbeheer. Deze zijn er veelal op gericht de verspreiding van zeldzame typen ecosystemen (met bijbehorende soorten) regionaal of landelijk te stimuleren. Uitgaande van deze beleidsdoelstellingen kunnen op basis van de specifieke kenmerken en eisen van gewenste ecosystemen, levensgemeenschappen en soorten, doelen worden gesteld ten aanzien van het beheer van
zowel reeds bestaande natuurgebieden, als de inrichting en het beheer van nog te ontwikkelen
nieuwe natuur (natuurinrichting). Projectniveau: alvorens in een gekozen gebied natuur kan worden ontwikkeld is het nodig een analyse te maken van de kenmerken van zo’n gebied (b.v. ecohydrologische systeemanalyse). De kenmerken van een gebied geven de randvoorwaarden aan
waarbinnen ‘nieuwe’ natuur gerealiseerd kan worden. Hieruit moet worden afgeleid welke typen
natuur realiseerbaar zijn en met welke inrichtings- en/of beheersmaatregelen een ontwikkeling in
die richting in gang kan worden gebracht. (naar Albers et al. 2001).
Een belangrijke voorwaarde voor een degelijke en gerichte monitoring is dus dat de beheerdoelen
vooraf gekwantificeerd zijn. In de praktijk totnogtoe missen veel monitoringprogramma’s dikwijls
duidelijke omschreven doelstellingen. Vaak is “weten-wat-er-gebeurt” het enige argument dat de
inspanningen rechtvaardigt, maar dit leidt niet tot een duidelijke invulling van de doelstelling en
leidt vaak tot een ongecontroleerde datavergaring. De verzamelde gegevens moeten immers rechtstreeks verband houden met die doelen en de daarin vermelde streefwaarden moeten in meetbare
eenheden omgezet kunnen worden.
De beheerdoelen worden normaliter per reservaat in een beheerplan of beheervisie geformuleerd
onder de vorm van een natuurstreefbeeld. Dat natuurstreefbeeld is op zijn beurt vertaalbaar
naar natuurdoeltypen die onder een welbepaalde beheervorm staan (maaien, begrazen,
kappen, plaggen, uitbaggeren, …, eventueel combinaties)
Doelstellingen beheermonitoring
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De doelstellingen die beheermonitoring voor ogen heeft, kunnen in het kort omschreven worden
als:


Draagt het gevoerde beheer in de Vlaamse Natuurreservaten bij tot het behoud of herstel
van biodiversiteit?



Is het in de Vlaamse Natuurreservaten toegepaste beheer in globo efficiënt in functie van de
gestelde natuurstreefbeelden?

Dit project vormt een eerste aanzet voor een langdurig en grootschaliger opgevat programma voor
beheermonitoring. De voornaamste doelstellingen ervan zijn:
1. het aanleveren van een veldmethodiek die gegevens oplevert, bruikbaar voor zowel een evaluatie op Vlaamse schaal via een meetnet, als voor meer gebiedsgerichte beheermonitoring.
2. opstellen van multisoortenlijsten voor een reeks van op te volgen natuurdoeltypen.
3. eerste aanzet geven voor meetnetmonitoring op het terrein.
De bruikbaarheid van de veldprotocols komt neer op een oefening tussen de beste methode en
monitoringsfrequentie tegenover de praktische haalbaarheid en het beschikbare budget.
Om tijd- en budgetkosten zoveel mogelijk te drukken en te komen tot een haalbare monitoring
zonder in te boeten aan de bruikbaarheid voor een wetenschappelijk onderbouwde evaluatie, moeten de veldprotocols eenvoudig en uitvoerbaar zijn voor een breed spectrum aan waarnemers.
Hiertoe behoort ook de (aanvankelijk) niet-gespecialiseerde leek (vrijwilligers, lokale beheerders of
natuurwachters) mits beperkte opleiding via informatie- en oefensessies op het terrein.
Daarom werd gekozen voor gemakkelijk determineerbare soortgroepen (zie de multisoortenbenadering in hoofdstuk 2.2.3.3) die waarneembaar zijn aan de hand van simpele en snelle veldtechnieken. Op die manier is er geen nood aan het inschakelen van dure experts of labo-analyses, noch
arbeidsintensieve inventarisatietechnieken (bv. bodem- of vliegvallen).
Voor een bespreking van de uitgevoerde monitoring in het kader van het pilootproject verwijzen we
naar De Cock et al (2008a) en voor een initiële verwerking van gegevens naar De Cock et al
(2008b).
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Figuur 1. Monitoring vormt binnen het natuurbeleid en in de hiervan afgeleide beheerdoelen een terugkoppelingsmechanisme, waarmee gestelde doelen in eerste instantie op het projectniveau, maar ook op het beleidsniveau, kunnen
worden getoetst en zonodig bijgesteld (zie tekst).

1.1 Meetnetmonitoring of gebiedsgerichte monitoring ?
De beheermonitoring kan toegepast worden zowel om vragen te beantwoorden op het niveau van
Vlaanderen (via zogenaamde meetnetmonitoring) of meer toegespitst op het niveau van een enkel
reservaat of gebied (gebiedsgerichte monitoring bestaande uit basismonitoring en gebiedseigen
monitoring). De invulling van de verschillende monitoringniveau’s wordt toegelicht in Figuur 2.
Beide monitoringsniveaus hebben als algemene doelstelling om het beheer voor het behoud of de
ontwikkeling van natuurdoeltypen relevant op het niveau van Vlaanderen te evalueren. Meer gebiedspecifieke beheerdoelstellingen zijn het instandhouden of ontwikkelen van lokaal of regionaal
belangrijke natuur(doel)typen, van aandacht- en streefdoelsoorten (waaronder eventueel ook habitatrichtlijnsoorten), of bepaalde ecologische functies of soortbeschermingsplannen (paaiplaatsen
creëren, steile oeverwanden voor oeverzwaluw, vleermuiskasten, enz.). De in dit rapport uitgewerkte protocols kunnen dienen voor zowel een meetnet- als voor een basismonitoring en indien
specifieke multisoortenlijsten worden uitgewerkt, voor de monitoring van lokaal belangrijke natuurdoeltypen. Voor de andere gebiedseigen aspecten zoals gebiedspecifieke aandacht- en streefdoelsoroten of het evalueren van lokaal nagestreefde functies dienen andere methodes en bijkomende monitoring te worden uitgevoerd, hoewel de gebiedspecifieke soorten gedeeltelijk kunnen
worden opgevangen in de bestaande methode (zie verderop in 2.2.3.5).

1.1.1 Meetnetmonitoring: beleidsgerichte beheermonitoring
De vragen en verwachtingen t.a.v. het milieu- en natuurbeleid worden steeds veelzijdiger en complexer. Gedetailleerde gegevens over de tijdsgebonden veranderingen van relevante variabelen
moeten toelaten het effect van de genomen beleid- en beheermaatregelen te evalueren. Dat vereist de uitbouw van meetnetten die zorgen voor een breder, dieper en beter toegankelijk gegevensaanbod.
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Een beleidsgericht meetnet is een meetnet dat in opdracht van beleidskringen de toestand van een
bepaald natuurdoeltype (doelpopulatie) beschrijft. Het adequaat functioneren van een beleidsgericht meetnet vereist een afstemming van de meetnetdoelstellingen, de gegevensinzameling, de
data-analyse en de rapportage op de informatiebehoefte van het beleid.
Een meetnet voor beheermonitoring is een instrument waarmee we met de veldprotocols een
aantal kenmerken opmeten die de toestand van een natuurtype beschrijven en waarover we met
het meetnet een uitspraak willen doen. Wanneer de metingen op een consequente manier en over
een voldoende lange tijdsperiode herhaald worden, is het mogelijk evoluties in de toestand van de
doelpopulatie waar te nemen.
Meetnetten worden best uitgetekend als een steekproef. Het is immers financieel en praktisch niet
haalbaar om op alle plaatsen in een bepaald gebied of regio metingen uit te voeren. Bovendien is
dat ook niet nodig: een doelgerichte selectie van meetplaatsen in functie van de vraag naar gegevens volstaat om voldoende betrouwbare informatie aan te leveren. Het is een diepgewortelde,
maar ook grote misvatting dat één meetnet de informatie kan verschaffen die nodig is om de diverse vragen t.a.v. een bepaald thema (bv. doelbereiking van beheer) te beantwoorden.
Een meetnet in een strategische context baseert zich op de informatie geleverd door de totaliteit
van de steekproefpunten. De steekproefpunten zijn zo gekozen dat ze samen een representatief
beeld geven van de algemene toestand van een natuurtype op het niveau van Vlaanderen. Een
individueel steekproefpunt hoeft daarom niet representatief te zijn voor zijn directe omgeving. De
doelgroep van dergelijk meetnetten zijn (beleids)instanties die informatie willen over de globale
toestand en evolutie van een bepaalde doelpopulatie.
Het expliciet formuleren van de context, doelstelling en functie van een meetnet is een essentiële
stap in het meetnetontwerp. Het afstemmen van het informatieaanbod op de vragen vanuit het
beleid vereist een nauwe en herhaalde samenwerking tussen enerzijds de opdrachtgever en anderzijds de meetnetontwerper, bijgestaan door methodologen, statistici en experts. Het ontwerpen
van een kwaliteitsvol meetnet is dus een interactief en multidisciplinair proces. Details, randvoorwaarden en suggesties voor de verdere uitbouw en aanpak om te komen tot een meetnet voor
beheermonitoring staan uitgewerkt in De Cock et al. (2008).

Niveau Vlaanderen: meetnetmonitoring

Bereiking van natuurstreefbeelden =
natuurdoeltypen en evaluatie beheer

BEHEERMONITORING
Algemene beheerdoelstellingen
Gebiedsniveau: basismonitoring

Gebiedseigen monitoring:
Specifieke lokale/regionale
beheerdoelstellingen

Specifieke (zeldzame) natuurdoeltypen, natuurherstel, omvormingsbeheer, ...
Gebiedspecifieke soorten:
aandachtsoorten + streefdoelsoorten
Lokaal nagestreefde functies,
soortbeschermingsplannen, ...

Figuur 2. Schematisch overzicht met invulling van beheermonitoring op het niveau van meetnetmonitoring, op het niveau van
een meer gebiedsgerichte monitoring bestaande uit basismonitoring en gebiedseigen monitoring volgens Demeulenaere et al.
(2002).

6

Beheermonitoring II: Beknopte handleiding Beheermonitoring

1.1.2 Gebiedsgerichte beheermonitoring
De veldprotocols leveren in principe een set variabelen op waarmee ook de beheerdoelstellingen
van individuele reservaten kunnen opgevolgd worden volgens een 1:1 gerichte monitoring. Dit
niveau wordt ook “basismonitoring” genoemd (Demeulenaere et al. 2002). Bij basismonitoring
wordt voor de belangrijkst nagestreefde natuurdoeltypen binnen één reservaat bemonsterd en
geëvalueerd. Daarnaast wil men ook vaak meer gebiedspecifieke beheerdoelstellingen gaan opvolgen wat Demeulenaere et al. (2002) behandelen als “gebiedseigen monitoring”.
De evaluatie van een 1:1 gebiedgerichte basismonitoring kan opgesplitst worden in 2 aspecten:
1. Standaard doelbereiking van de natuurstreefbeelden of natuurdoeltypen
2. Lokale doelbereiking: evaluatie van zeldzamere, lokaal voorkomende natuurdoeltypen, omvormingsbeheer, natuurherstel, lokale aandacht- en streefdoelsoorten, instandhouding van habitatrichtlijnsoorten, enz.
Het grote verschil tussen een meetnetmonitoring en een basismonitoring ligt vooral in de opzet en
de keuze van meetlocaties. Het monitoren van gebiedseigen of soortgerichte beheerdoelstellingen speelt zich immers meer af op het lokaal niveau en vergt daardoor gewoonlijk een geheel
eigen aangepaste monitoringsaanpak met soms de toepassing van bijzondere technieken. Het INBO kan desgewenst advies aanleveren om zulke gebiedseigen monitoring op punt te stellen.
Hoewel de veldprotocols weliswaar geschikte gegevens opleveren om het beheer binnen één welbepaald reservaat op te volgen en te evalueren, kan een monitoringschema voor een meetnetmonitoring niet dienen voor een systeem van 1:1 gerichte monitoring. Een dergelijke gebiedspecifieke beheermonitoring heeft een andere doelstelling en vergt daardoor immers een
totaal andere aanpak wat betreft de keuze van meetpunten en manier van verwerken en interpreteren van de gegevens.
Voor een meetnetmonitoring wordt er immers per natuurdoeltype onder een welbepaald uniform
beheertype een random steekproef getrokken uit de hele set van Vlaamse natuurreservaten. Hierdoor zullen binnen individuele gebieden tekens maar enkele meetlocaties gekozen worden. Om
natuurdoeltypen en/of beheertypen binnen één enkel natuurreservaat te bestrijken, zullen dus
extra meetlocaties en bijkomende waarnemingen nodig zijn.
Een heel reservaat opvolgen is echter niet haalbaar. Het kiezen van meetlocaties voor basismonitoring in een reservaat hangt gedeeltelijk af van de beheeraanpak (zie 2.1):
1. Patroongericht beheer: maximaal drie proefvlakken per meest belangrijke natuurdoeltype met
een uniform beheer zou volstaan (cfr Demeulenaere et al. 2002)
2. Procesgericht beheer: hier wordt geopteerd voor de aanpak via proefvlakcirkels (zie 2.1). Het
aantal proefvlakcirkels hangt dan af van de grootte van het gebied en kan bijgestuurd worden afhankelijk van de doelstellingen en middelen.
Hoe de in dit rapport uitgewerkte veldprotocols inpasbaar zijn, staat samengevat in Tabel 4. Strikt
genomen behoort de meer gebiedseigen niet tot het programma voor een meetnet voor
beheermonitoring. Voor verdere details en suggesties over de praktische mogelijkheden voor
integratie met het programma beheermonitoring, verwijzen we naar De Cock et al. (2008a).
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2 CONCEPTEN EN PRAKTISCHE WERKWIJZE VOOR HET
VELDPROTOCOL
Beheerstrategie ?

Patroongeoriënteerd beheer:
geperceleerde reservaatstructuur

Procesgeoriënteerd beheer:
veranderlijke mozaïekstructuur

Meetlocaties ?
Proefvlakken (PV) van max. 2ha
op basis van beheereenhedenkaart:
• beheereenheid < 2ha: geheel is
proefvlak
• beheereenheid > 2ha: representatief deel ≤ 2ha wordt uitgekozen
Meetlocaties binnen PV:
• 1 tot 3 permanente kwadraten
(PQ)
• 1 tot 3 multisoortentrajecten
• 1 vogeltelpunt
• eventueel amfibiefuiken en peilbuizen

Gebied
Gebiedsdekkend proefvlak
• multisoortentraject
Proefvlakcirkels (PVC)
met straal 18m, op punten van
een UTM-raster:
• 100m raster voor gebieden <
20ha
• 200m raster voor gebieden >
20ha
Meetlocaties binnen PVC:
• permanente kwadraten (PQ)
• vogeltelpunten
• eventueel amfibiefuiken, peilbuizen, permanente kwadraten (PQ)

Figuur 3. Schema met de keuze van proefvlakken en meetlocaties afhankelijk van beheerstrategie en reservaatstructuur.

2.1 Monitoringstrategie volgens beheeraanpak
Afhankelijk van de beheerdoelstellingen wordt dikwijls een verschillende beheeraanpak toegepast.
De beheeraanpak bepaalt op zijn beurt de monitoringstrategie en de manier van afbakening en
keuze van meetlocaties (zie schema Figuur 3).
De beheeraanpak kan op twee manieren zijn opgevat (zie Figuur 3):
1. Patroongeoriënteerd beheer: leidt tot een geperceleerde reservaatstructuur waar in iedere
beheereenheid gewoonlijk één bepaald natuurdoeltype nagestreeft wordt via een éénvormig beheer
(Vb. bepaalde graslandtypen beheerd a.h.v. beweiding, maaibeheer of een combinatie).
2. Procesgeoriënteerd beheer: gebiedsdekkende natuurlijke processen of extensief graasbeheer
in grotere gebiedsdelen leiden tot een dynamisch verweven patroon van natuurdoeltypen (en neventypen) die niet gefixeerd zijn in plaats en tijd. Dikwijls is op voorhand niet geweten welke natuurtypen juist zullen verschijnen en is het vooral een vooraf vastgestelde verhouding, de afwisseling tussen open en gesloten vegetatie, die wordt nagestreefd (Vb. wastines, stuifduinheidelandschappen, slikken en schorren, enz.).
Afbakening van de proefvlakcirkels (afgekort PVC’s):
Bij de 1e monitoringsronde worden de vooraf opgegeven locaties opgezocht met behulp van een
nauwkeurige methode (bvb. een RTK-GPS). De PVCs worden best centraal gemarkeerd met duurzame herkenningspunten zoals hardhouten of metalen markeerpaaltjes of metalen plaatjes (vb. 50
x 50 cm). Deze laatste kunnen bij latere rondes aan de hand van een metaaldetector teruggevonden worden. Tijdelijke afbakeningsstokjes op 18m van het middelpunt of een centraal bevestigd
leidtouw van 18m kunnen een idee geven van het vlak waarbinnen waargenomen moet worden.
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De gegevens die voortkomen uit deze verschillende monitoringstrategieën kunnen op gelijkaardige
wijze verwerkt worden en zijn aldusdanig onderling vergelijkbaar.

Keuze van de meetlocaties: gebeurt best door coördinatoren van de beheermonitoring. De uitvoerders van de veldprotocols krijgen deze dan aangeleverd als GIS-lagen waarmee ze zelf veldwerkkaarten kunnen aanmaken.

2.2 Formulering beheerdoelstellingen
De uiteindelijke beheerdoelen uit beheervisies kunnen uiteindelijk in twee hoofdaspecten worden
opgedeeld:
1. doelbereiking oppervlakte: haalbaar via een “standaardmonitoring sensu Demeulenaere et al.
(2002) waarbij via regelmatige veldkarteringen van de natuurtypen in reservaten areaalveranderingen en ruimtelijke spreiding van (beoogde) natuurdoeltypen opgevolgd kan worden.
2. doelbereiking kwaliteit: te bepalen via gegevens uit gestandaardiseerde monitoring op het
terrein.
Voor de uitwerking van een methode voor de kwantificeren en omzetting van beheerdoelen naar
een “distance-to-target beoordeling werd in 3 stappen gewerkt:
STAP 1. Bepalen van natuurstreefbeelden (= doelen) per reservaat + omzetting ervan in natuurdoeltypen

STAP 2. Nagaan van beheermaatregelen per natuurdoeltype

STAP 3. Omzetting natuurdoeltypen en beheereffecten naar sets van praktisch ‘meetbare’ grootheden

2.2.1 STAP 1. Bepalen van natuurstreefbeelden en omzetting naar natuurdoeltypen
2.2.1.1 Eenheid van doelbereiking: Vlaamse natuurtypen
De natuurtypen zijn de eenheid van doelbereiking. Op dit moment zijn de meeste Vlaamse natuurtypen beschreven en is er een syntheserapport gepland. De rapporten met beschrijvingen van de
natuurtypen zijn downloadbaar als pdf-bestanden via:
http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=BIO_NT_start

Bij de aanvang van dit project werd een aangepaste hiërarchische indeling van de natuurtypen opgesteld (zie Bijlage 1). Een eerste onderverdeling in “formaties” is grotendeels gebaseerd
op groeivormen (watervegetaties, pioniersmilieus, moerassen, graslanden, ruigten en zomen,
dwergstruwelen, struwelen en mantels, bossen). De indeling naar natuurtypegroepen is eerder
gebaseerd op abiotische kenmerken (waterhuishouding, zuurtegraad) terwijl de verdere indeling
naar natuurtypen en natuursubtypen samenhangt met de vegetatiegemeenschappen. Op die manier is het op het terrein - bijvoorbeeld voor de structuurkarteringen - gemakkelijker om éénduidig
Beheermonitoring II: Beknopte handleiding Beheermonitoring
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natuurtypen te herkennen en typeren dan via de indeling gebaseerd op habitatniveau (zoals ten
tijde van Demeulenaere et al. 2002).

2.2.2 STAP 2. Nagaan van beheermaatregelen per natuurdoeltype
Hoe beheertypen definiëren? Om het effect van beheermaatregelen te kunnen monitoren is het
essentieel dat vooreerst duidelijk is wat hiermee juist bedoeld wordt, op welk niveau beheer geëvalueerd kan worden en vooral om een centraal overzicht te bekomen van de keuzemogelijkheden
voor beheermonitoring.
In sommige gevallen zijn de opgegeven beheertypen weergegeven in beheerplannen zeer algemeen, gedateerd of ondertussen aangepast aan de ervaringen of nieuwe inzichten. Om een exact
en up-to-date beeld te verkrijgen van de toegepaste beheermaatregelen wordt best per natuurdoeltype een extra navraag gedaan bij de beheerders.
Hierbij is het uitermate belangrijk de beheermaatregelen op een gestandaardiseerde manier te
definiëren dit om tot een goed overzicht te kunnen komen van uniform beheerde eenheden waaruit
een steekproef van meetplaatsen kan getrokken worden.
We kunnen het beheer naar de ontwikkeling van bepaalde natuurdoeltypen opdelen in verschillende niveaus:
•

Omvormingsbeheer: een eerste niveau van beheer betreft de meestal grootschaligere en
éénmalige ingrepen

•

Langetermijnbeheer Het tweede niveau omvat het langetermijnbeheer dat gewoonlijk al dan
niet na een omvorming zijn ingang vindt. Het langetermijnbeheer kan naargelang de “lokaliteit”
of plaatselijkheid van de ingreep uniform (vlakdekkend), lokaal of gefaseerd worden uitgevoerd. Bij een gefaseerde aanpak wordt een bepaalde maatregel volgens een bepaalde periodiciteit plaatselijk en telkens op een ander stuk van de beheereenheid uitgevoerd, op dusdanige
wijze dat na een bepaalde cyclus de gehele eenheid behandeld is, waarna de behandeling al
dan niet opnieuw wordt herhaald. Een dergelijke aanpak zorgt gewoonlijk voor een heel structuurrijk systeem.

Op een bepaalde beheereenheid kan dus een combinatie van verschillende beheeringrepen uitgevoerd of gepland zijn voor zowel omvormingsbeheer als langetermijnbeheer, met per maatregel
een al dan niet verschillende lokaliteit en of frequentie. Tabel 5 in bijlage geeft aan welke informatie een rol kan spelen bij een gestandaardiseerde bevraging naar in het verleden en actueel toegepaste beheermaatregelen.

2.2.3 STAP 3. Omzetting natuurdoeltypen en beheereffecten naar sets van praktisch ‘meetbare’ grootheden
Een volgende stap bestaat erin de natuurdoeltypen en beheereffecten te vertalen naar praktisch
meetbare eenheden of streefwaarden zoals soortenlijsten en andere systeemkenmerken (abiotiek,
structuur).
Figuur 4 geeft schematisch weer hoe beheerdoelen omgezet kunnen worden naar meetbare eenheden. Deze kunnen op hun beurt gebruikt worden voor een beoordeling van de kwaliteit van het
natuurdoeltype en een maat van afstand tot doelbereiking (“distance-to-target”).
Hoewel de definitie van de natuurtypen dikwijls gebaseerd is op de vegetatiekundige samenstelling,
zou het vanuit het oogpunt van natuurbehoud en vanuit ecologisch standpunt onjuist zijn om de
kwaliteit van een natuurtype alleen te evalueren op basis van de vegetatiesamenstelling. Via het
inbrengen van de multisoortenaanpak (Van Dyck et al. 2001) is het wel mogelijk om de natuurtype-kenmerkende fauna in de evaluatie te betrekken. Om de beoordeling van een beheereenheid te
vervolledigen wordt ook een evaluatie voorzien van typisch te verwachten structuurkenmerken en
wordt de abiotiek (grondwaterstanden en –amplitude, kwaliteit oppervlakte- en grondwater) erbij
betrokken.
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Oppervlakte doeltype
Structuurvariatie
Specifieke beoordelingen:

Beoordeling?
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Vegetatieopnamen

FAUNA
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Volledigheid multisoortenlijst
+
Interpretatie ecologische
indicaties ontbrekende
soorten

Hydrologische geschiktheid:
Grondwaterdynamiek
Grond/oppervlaktewater chemie
+
Abiotische standplaatskenmerken
Ecologische amplitude planten

+
Vegetatieopnamen

(+ data
uit WATINA-meetnet)
Peilbuismetingen

ABIOTIEK

Opvolgbaar via uitvoeren van monitoringprotocols beheermonitoring

Multisoorteninventaris

Figuur 4. Schematisch overzicht stappenplan van beheerdoelen naar een distance-to-target beoordeling.
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2.2.3.1 Distance-to-target VEGETATIESTRUCTUUR en STRUCTUURVARIATIE
Wat meten ?

Beheerstrategie ?

STRUCTUUR

Patroongeoriënteerd beheer:
geperceleerde reservaatstructuur

Procesgeoriënteerd beheer:
veranderlijke mozaïekstructuur

Hoe meten ?
Per proefvlak:

Gebiedsdekkend:

structuurkartering: terreinbezoek met
kartering naar natuurtypen (karteringscriteria zie tekst) + digitalisatie

gebiedskartering: terreinbezoek met
kartering naar natuurtypen (karteringscriteria zie tekst) + digitalisatie

structuuropname van natuurdoeltypespecifieke kenmerken (graslanden, natte
heide, droge heide, bossen, stilstaande
waters, waterlopen)

Per proefvlakcirkel (PVC, ∅ 36m):

5-6 structuurfoto’s

structuuropname van natuurdoeltypespecifieke kenmerken (graslanden,
natte heide, droge heide, bossen,
stilstaande waters, waterlopen)

structuurkartering: karteringscriteria
zie tekst + digitalisatie

verbossingsparameters: plotless
sample techniek
5-6 structuurfoto’s

Figuur 5. Schema met op te meten variabelen in verband met de module voor structuur, afhankelijk van beheerstrategie en
reservaatstructuur.

Een habitatkartering, waarbij de habitats worden gedefinieerd als natuurtypen, levert een belangrijke bijdrage om een idee te krijgen over de mate van doelbereiking qua oppervlakte van de natuurdoeltypen. Dit zowel binnen de aparte beheereenheden als binnen het reservaat.
Voor de gebieden of gebiedsdelen die bestaan uit één groot beheerblok waar een beheervorm
wordt toegepast die leidt tot een heterogeen en dynamisch landschap bestaande uit een mozaïek
van natuurtypen is (bvb; een wastine), gebeurt best op regelmatige basis een gebiedskartering. In
zulke systemen is het vaak onmogelijk te voorspellen waar en dikwijls ook welke natuurtypen zich
gaan ontwikkelen. Daarom karteert men best eerst de oppervlakte en de ligging van elk natuur(doel)type binnen dergelijke systemen.
Hiervoor werden twee karteringsmethoden ontwikkeld die gebaseerd zijn op de aanpak van BioHab
(Bunce et al. 2005):
De gebiedskartering dient om karteringen op landschappelijke schaal uit te voeren en is vooral
van toepassing op hele reservaten, gebiedsdelen of grote percelen waar een meer procesgeoriënteerd beheer plaatsvindt dat leidt tot een dynamisch mozaïek van natuurdoeltypen, een wastine
bijvoorbeeld. Op basis van de gedigitaliseerde karteringen kan de ontwikkeling en de verhoudingen
van natuurtypen in ruimte en tijd opgevolgd worden en kan geëvalueerd worden of alle gewenste
natuurdoeltypen duurzaam aanwezig blijven.
12
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De structuurkartering dient om een meer gedetailleerd beeld te verkrijgen over de variatie aan
structuurelementen op lokale schaal zoals binnen de proefvlakken. Daarnaast wordt specifieke informatie bekomen over de aan- of afwezigheid van typische te verwachten structuurkenmerken
van het natuurdoeltype. Bij de structuurkartering worden fijnere karteringscriteria gehanteerd dan
voor de gebiedskartering. De bedoeling is immers om informatie te bekomen op schaal van een
“microlandschap” of natuurtypencomplex.
Het lijkt aannemelijk dat er eerder gestreefd wordt naar een structuurrijk “microlandschap” bestaande uit het natuurdoeltype, maar ook uit een gevarieerd aanbod aan nauw aansluitende gemeenschappen en structurele natuurtype-elementen. Volgens deze interpretatie probeert men dan
om via het beheer de oppervlakte aan doeltype te maximaliseren, maar tezelfdertijd met het behoud van zoveel mogelijk variatie aan vegetatiestructuur en structuurelementen.
De “target-to-distance” beoordeling van structuur en structuurvariatie hangt sterk af van het natuurdoeltype. Voor natuurdoeltypen waar al evaluatiemethodes voor de structuur werden ontwikkeld, stellen we voor om deze naast de standaard structuurkartering op te nemen in de protocols.

2.2.3.1.1 De structuurkartering praktisch
Fiche: structuurkartering

parameter
Meetlocaties:

Structuurkartering
Alle proefvlakken (geperceleerde beheeraanpak) of proefvlakcirkels (beheeraanpak voor dynamische mozaïeklandschappen)
Ligging meetlocaties: Weergegeven in GIS-bestanden geleverd door coördinatoren
Meetfrequentie en - 1x per monitoringsronde; periode: tussen april - oktober, best tijdens periode
periode:
van maximale ontwikkeling van de vegetatie van het betreffende natuurdoeltype
Meetmethode:
a. Terreinkaart van het proefvlak of de PVC: recente orthofoto met overlays:
proefvlakafbakening (en eventueel doorzichtige stafkaart, de structuurkaart van de vorige monitoringsronde); de nodige GIS-bestanden worden
aangeleverd
b. Terreinanalyse: kartering naar structuur (karteringscriteria zie tekst)
c. in PVCs: verbossingsparameters (plotless sample techniek)
d. digitalisatie van (nieuwe) situatie met ArcView of ArcGis
e. structuurfoto’s in alle proefvlakken/proefvlakcirkels
Materiaal:
kompas, RTK-GPS of gelijkaardig en evt. metaaldetector voor het terugvinden
van reeds afgebakende PVC-middelpunten, 50m of 100m meetlint, digitaal
fototoestel, veldkaarten en –formulieren.
Per proefvlak of proefvlakcirkel wordt de fijnere structuur gekarteerd en gedigitaliseerd om een
meer gedetailleerd beeld te krijgen over de aanwezigheid van structuurelementen (bvb. mantel- en
zoomvegetaties, aanwezigheid kleine bosjes, poeltjes, oevervegetaties, rietzomen enz.).
Karteringscriteria structuurkartering:
De minimale oppervlakte van te karteren elementen in structuurkartering zijn:
Vlakvormige elementen:
- minimum opp > 16m²
- (stilstaande) waters (poelen, plassen) worden steeds gekarteerd vanaf een oppervlakte > 2m²
Lineaire elementen:
- minimum breedte > 1m, lengte > 10m
- waters (bronbeekjes, grachten, slootjes) worden steeds gekarteerd vanaf een breedte 0.5m
Muren of stenige oppervlakten worden ook steeds aangeduid als de substraatoppervlakte (vertikaal
of horizontaal) > 4m² bedraagt. (Bij wastines gebeurt dit ook in de gebiedskartering zie verder)
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Puntvormige elementen (vbn. solitaire bomen, struiken, plassen, bronnen, enz.) worden gelokaliseerd op kaart en later gedigitaliseerd. Indien zulke puntvormige elementen (proef)vlakdekkend
verspreid voorkomen met meer dan 5 elementen per ha, dan is er geen kartering nodig. Noteer
wel: 5-10, 10-30, >30 per ha.
De gekarteerde structuren worden getypeerd naar formatie, natuurtypegroep, natuurtype of subtype aan de hand van de hiërarchische tabel van natuurtypen. Voor een overzicht van de huidige
indeling van natuurtypen zie bijlage 1. De rapporten met beschrijvingen van de natuurtypen zijn
downloadbaar als pdf-bestanden via:
http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=BIO_NT_start
De gekarteerde elementen worden gedigitaliseerd met behulp van ArcGis of Arcview. Per gekarteerd element worden hoogteklassen toegekend voor de gemiddelde hoogte van de dominante
vegetatie en de variatie in hoogteverdeling (details zie De Cock et al. (2008a)).
Verder worden nog volgende variabelen genoteerd/gekarteerd:
•
•
•
•

Aangrenzende natuurtypen + landgebruik.
Kwelindicaties
Is er reliëf en microreliëf?
algemeen beeld vegetatiestructuur:
o Patroon op proefvlakniveau
o Patroon binnen vegetatie(plekken)
o Aaneensluiting binnen vegetatie(plekken)
o Aanwezigheid pioniersvegetaties (deze eventueel verder typeren ahv natuurtypentabel)

Voor de evaluatie van graslanden, heiden, stuifduinvegetaties, bossen en waters dienen nog een
aantal specifieke variabelen opgenomen te worden (zie De Cock et al. 2008a).
Bij de methode voor mozaïeken aan de hand van proefvlakcirkels gebeurt de structuurkartering
voor alle natuurtype-elementen die vallen binnen de straal van 18m (doormeter 36m) van de
proefvlakcirkels. Let op: de hele elementen worden hierbij gekarteerd, inclusief delen die buiten de
proefvlakcirkel vallen. Let erop dat een element dat meerdere cirkels omvat wel wordt gekarteerd,
maar niet dubbel wordt gedigitaliseerd en/of gecodeerd. Voor ieder gekarteerd element wordt verder de classificatie naar natuurtype, % bedekking binnen proefvlakcirkel, hoogteklasse en hoogtevariatieklasse genoteerd.
Speciaal voor de proefvlakcirkels (mozaïekgeoriënteerd beheer) gebeurt nog een opname van verbossingsparameters: voor elke PVC wordt een zg. “plotless-sampling” utgevoerd voor de houtige
vegetatie. Een plot is een cirkel met straal tot de 10de boom. Opgenomen variabelen voor de plot
met 10 bomen zijn:
•
•
•
•
•

Afstand tot 10de boom van PVC-middelpunt (in cm)
Soortnaam per boom
hoogteklasse per boom (0-0.5/0.5-1/1-1.5/1.5-2/2-3/3-4/4-5/>5m)
diameterklasse per boom (0-1/1-2/2-3/3-4/4-5/5-10/>10cm)
zaadboom-status

Als output levert dit (per plot of uitgemiddeld per gebied):
(1) aantal individuen per soort
(2) per ha én per hoogte- en diameterklasse is de verbossing en verbossingsdynamiek opvolgbaar.
Eens tijdsreeksen beschikbaar zijn, kan de evolutie van dichtgroei aan de hand van verandering in
gemiddelde en spreiding in densiteit (aantal / oppervlakte) nagegaan en geëvalueerd worden.
De meetmethode voor structuur wordt aangevuld met het maken van 5 tot 6 structuurfoto’s volgens standaard methode (vaste richtingen en hoek; details in De Cock et al. 2008a).
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2.2.3.1.2 Gebiedskartering praktisch
Fiche: gebiedskartering

Parameter
Meetlocaties:
Ligging meetlocaties:
Monitoringsfrequentie:
Meetfrequentie en - periode:
Meetmethode:

Materiaal:

Monitoringsfrequentie:

Gebiedskartering (mozaïeken)
beheerblokken of gebieden waar dynamische, veranderlijke systemen
worden nagestreefd (bvb. wastines)
Hele gebied of gedeelten daarvan (zie reservaatfiches). Afbakening gebied wordt aangeleverd als GIS-bestand door coördinator monitoring
om de 5 jaar
1x per monitoringsronde; periode: afhankelijk van de vegetatietypen van
het complex van natuurtypen en dan best afgestemd op de maximale
ontwikkeling van deze vegetaties.
- Terreinkartering - terreinbezoek: kartering naar natuurtypen (naargelang
de ontwikkelingsgraad in “formatie”, “natuurtypegroep”, “natuurtype” of
“natuursubtype”) op de terreinkaart; karteringscriteria zie tekst
- digitalisatie van (nieuwe) situatie
Gebiedskaart (zie bijlage 3): recente orthofoto met overlays: gebiedsafbakening (en eventueel stafkaart en de natuurtypenkaart van de vorige
monitoringsronde; de nodige shp-files worden aangeleverd)
om de 5 jaar

Een gebiedskartering is geschikt voor gebieden of grotere proefvlakken (bv. vanaf 5ha) met een
beheervorm naar dynamische veranderlijke mozaïeklandschappen bestaande uit een mengeling
van natuur(doel)typen, vb. wastines, stuifduingraslanden, slikken – en schorren, enz.
Karteringscriteria gebiedskartering
De minimum oppervlakten van te karteren elementen zijn:
vlakvormige elementen:
minimum opp > 400m², zoniet is het evt. een structuurelement dat verder wordt behandeld in
de structuurkartering van proefvlakcirkels.
(stilstaande) waters (poelen, plassen) worden steeds beschouwd als karteerbaar element vanaf
een opp > 4m²
lineaire elementen:
minimum breedte > 2m, lengte > 30m (minimum opp 60m²), zoniet is het eventueel een lineair structuurelement dat enkel wordt beschreven in de structuurkartering
waters (bronbeekjes, grachten, slootjes) worden steeds beschouwd als karteerbaar vanaf een
breedte 0.5m en lengte >100m
Muren of stenige oppervlakten worden ook steeds aangeduid als de substraatoppervlakte > 4m²
bedraagt.
Net zoals voor de structuurkartering worden de gekarteerde elementen getypeerd naar natuurtype
met behulp van de hiërarchische overzichtstabel (zie bijlage 1) en de rapporten natuurtypologie
(http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=BIO_NT_start). De typering gebeurt liefst zo gedetailleerd mogelijk (dus tot op natuursubtypeniveau), maar in veel gevallen zullen de biotopen nog niet
zover of zo duidelijk geëvolueerd zijn en zal maar tot op natuurtypegroep- of zelfs formatieniveau
getypeerd kunnen worden.
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Om op het terrein te beslissen tot welke formatie en/of natuurtype een bepaalde biotoopplek
nu juist behoort, gelden volgende beslissingsregels:
•
indien < 30% begroeid is = kaal substraat (zie bij pioniersmilieu’s) of water
•
> 70% bedekking voor dominante typen
•
40-60% bedekking voor combinaties van 2 dominante typen
•
kleinere, structurele elementen worden bij een hoofdtype ingedeeld (bvb zomen en mantels
en/of struweelbosjes binnen graslanden; oeverbegroeiingen bij watertypen)
Per gekarteerd element worden op een apart veldformulier alle bijkomende natuurtypen genoteerd
die met meer dan 10% met hun bedekking voorkomen en een (gemiddelde) hoogteklasse en variatie in hoogte. Per (bijkomend) natuurtype worden alle soorten van de vegetatie die meer dan 30%
innemen binnen ieder type genoteerd (voorbeelden zijn uitgewerkt in De Cock et al. 2008a).
Bij complexe elementen met ineengewoven mozaïeken van formaties of natuurtypen krijgen dominante types de voorrang: bij gelijke bedekkingspercentages zijn dit de formaties of typen met hogere hoogteklassen. Dus een plek waar homogeen zowel 30% kruidvegetatie, 30% struweel als
30% bomen gemengd voorkomen wordt dan als bos getypeerd en indien mogelijk verder naar natuur(sub)type op naam gebracht. Bij 40% kruidvegetatie, 40% struweel en 20% bomen, is het
struweeltype de dominante vorm.
Zeer geleidelijke overgangen (ecotonen) tussen formaties (bvb struweel naar grasland) worden
aangeduid door een afbakening tussen twee lijnen en verduidelijking op het informatieformulier bij
de kartering.

2.2.3.2 Distance-to-target FLORA
Bij de vegetatiekundige beoordeling van de ontwikkeling van een natuurdoeltype kunnen we vertrekken van een zogenaamd optimaal ontwikkelde situatie (Demeulenaere et al. 2002). Het optimum wordt bepaald op basis van de plantensoortensamenstelling en de bedekking van individuele
plantensoorten.
Aan de hand van vegetatie-opnames kunnen we nagaan hoever een bepaalde eenheid of een
steekproef van eenheden voor een bepaald doeltype van het optimum verwijderd is. Een vegetatietype bestaat immers uit een combinatie van typische kensoorten. Hoe meer en hoe talrijker deze
soorten aanwezig zijn in een concrete beheereenheid, hoe dichter de score opschuift naar het optimum voor het beschouwde natuurdoeltype. Op die manier kunnen tussen opeenvolgende monitoringrondes scores berekend worden voor een bepaalde beheereenheid en zo de evolutie naar of
weg van het natuurdoeltype opgevolgd worden.
Strikt genomen zou dan een monitoring van alleen de kensoorten volstaan om de doelbereiking op
te volgen. Voordelen hiervan zijn dat er minder tijd op het terrein moet worden gespendeerd en
dat minder gespecialiseerde veldwerkers vegetatieopnames kunnen doen. Ze moeten zich immers
toespitsen op enkele soorten. Voor een goede beheermonitoring raden we echter aan om toch alle
soorten op te volgen. Hierdoor wordt het totaalaspect van de vegetatie bekomen wat een juister
idee oplevert, ook over mogelijke knelpunten met het beheer. Daarnaast kan eruit blijken dat een
ander natuurdoeltype mogelijk beter haalbaar is.
Door de volledige soortenrijkdom van (hogere) planten te bemonsteren kunnen volgende
aspecten opgevolgd worden:
1. Het beoordelen van de “distance-to-target” van de veldsituatie a.h.v. de kensoorten
2. Het bepalen tot van de gemeenschap waartoe de huidige vegetatiesamenstelling aanleunt
en dit relateren aan het gevoerde beheer (op basis hiervan kunnen doelen eventueel worden bijgestuurd)
3. Het detecteren en opvolgen van bijzondere planten (RL-soorten, HRL-soorten, lokale aandachtsoorten)
Het laatste punt levert dan “spin-off” materiaal dat kan bijdragen tot het evalueren van gebiedsei16
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gen beheerdoelstellingen (zie 2.2.3.5.1.1).
Mogelijke (voorlopige) scores waarmee een “distance-to-target” kan berekend worden:
•
Natuurtypeindicatorindex (Degezelle et al. 2004)
•
Kenmerkendheidscores
•
Trouwheidscores
•
Proportie van meetlocaties met positieve identificatie van doelvegetaties (bijvoorbeeld
a.h.v. SynBioSys en/of Associa)
Details over de betekenis en berekeningswijze van deze indices en scores zijn terug te vinden in De
Cock et al. (2008). Aan de hand van de programma’s ASSOCIA of SynBioSys kan voor een willekeurige vegetatieopname worden beoordeeld tot welk vegetatietype ze mag worden gerekend en in
welke mate deze aansluit bij het natuurdoeltype of wat de implicaties zijn voor het lokale beheer.

2.2.3.2.1 Vegetatieopnames praktisch

Wat meten ?

FLORA: volledigheid kenmerkende soorten + vegetatiesamenstelling

Beheerstrategie ?

Hoe meten ?

Patroongeoriënteerd beheer:
geperceleerde reservaatstructuur

Procesgeoriënteerd beheer:
veranderlijke mozaïekstructuur

Proefvlakken (PV):
Proefvlakdekkende Tansleyopname

Proefvlakcirkels (PVC):
Proefvlakcirkeldekkende Tansleyopname

Permanente kwadraten (PQ):
1 tot 3 per PV, Londo-opname

Permanente kwadraten (PQ):
locaties in overleg met beheerder,
Londo-opname

Waters: bijzondere aanpak volgens
Kaderrichtlijn Waters

Waters: bijzondere aanpak volgens Kaderrichtlijn waters

Figuur 6. Schema met meetmethode voor de doelvegetatie en vegetatiesamenstelling voor de module flora, afhankelijk van
beheerstrategie en reservaatstructuur.

De vegetatiesamenstelling op twee wijzen gemonitord:
1. Vlakdekkende inventarisatie van de flora in proefvlakken en proefvlakcirkels (alle soorten;
Tansley bedekkingschaal + sociabiliteit + populatiestructuur)
2. Vegetatie-opnames in kleinere permanente kwadraten (PQ’s): per proefvlak 1 tot 3-tal
PQ’s, alle soorten (volgens LONDO bedekkingschaal)
We werken op twee sporen. Een eerste spoor, de proefvlakdekkende inventaris, levert ons een
globaal beeld van de ontwikkeling van de doelvegetatie en bijkomende informatie over de evolutie
van de soortenrijkdom en ontwikkeling van bijzondere soorten (RL- en gebiedsspecifieke aandachtsoorten). Het gehele proefvlak (dat max. 2 ha beslaat) wordt traag doorlopen en de waargenomen
soorten varens, kruiden, grassen, grasachtigen, struiken en bomen) worden aangeduid op een
streeplijst (deze wordt aangeleverd door de coördinatoren van de monitoring).
Het tweede spoor focust eerder op plaatsen binnen het proefvlak waar de vegetatie een groot po-
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tentieel vertoont om te evolueren naar het natuurdoeltype. Op dergelijke plaatsen worden kleinere
permanente kwadraten (PQ’s) uitgezet om deze meer nauwgezet op te kunnen volgen. Afhankelijk
van de aanwezigheid van relictpopulaties, de lokale ontwikkelingsgraad van de vegetatie en/of
presentie van kensoorten en indicatieve soorten of het bepalen van de uitgangsituatie voor het
natuurtype worden 1 tot maximaal 3 PQ’s binnen het proefvlak uitgezet. De grootte van het PQ is
afhankelijk van het natuurdoeltype en varieert tussen 16 en 256 m².
Voor waters geldt een bijzondere aanpak gebaseerd op de Kaderrichtlijn Waters naar Leyssen et al.
(2005) en Schneiders et al. (2004). Oever- en watervegetatie worden apart geïnventariseerd. Waters zijn a.h.v. de structuurkartering (zie 2.2.3.1.1) ingedeeld in oeverzones met vegetatietypen en
open waterzones. De vegetatie wordt apart opgenomen per gekarteerde zone.
Samenvatting vegetatieopnamen voor proefvlakken met stilstaande waters:
•

•

•

oevers: per homogene zone: vlakdekkende inventaris alle soorten: Tansley-bedekking, vegetatiestructuur, populatiestructuur (cfr. normaal schema) + waar van toepassing 1-3 PQ’s (Londo)
waterpartij: vlakdekkende inventaris tot bepaalde diepte: voor ondergedoken vegetatie (alle
submerse soorten samen) a.h.v. een vierdelige bedekkingschaal (zie De Cock et al 2008a) en
per soort apart voor ondergedoken (submerse), bovenstekende (emerse), en drijvende
vegetatie met de speciale Tansley-bedekking voor meren (zie De Cock et al 2008a).
Bepaling diepte tot waarop submerse vegetatie voorkomt

Samenvatting vegetatieopnamen voor proefvlakken met waterlopen:
•
•

oevers: per homogeen segment: vlakdekkende inventaris alle soorten: Tansley-bedekking,
vegetatiestructuur, populatiestructuur (cfr. normaal schema) + 1-3 PQ’s (Londo-schaal)
waterpartij: vlakdekkende inventaris: ondergedoken vegetatie totaal (zie structuuropname: 4-delige bedekkingschaal. Per soort, apart voor ondergedoken (submerse), bovenstekende (emerse) en drijvende vegetatie, met de speciale Tansley-bedekkingschaal voor
meren.

Voor verdere details en tips bij vegetatieopnames verwijzen we naar de uitgebreide protocols in De
Cock et al. (2008a).
Fiche: Proefvlak(cirkel)dekkende vegetatieopname
parameter
Proefvlakdekkende of proefvlakcirkeldekkende vegetatieopname
Meetlocaties:
Alle proefvlakken en proefvlakcirkels (waters krijgen een aparte
aanpak)
Ligging meetlocaties: Weergegeven in GIS-bestanden geleverd door coördinatoren
Meetfrequentie en 1x per monitoringronde met voor bepaalde vegetaties een tweede
periode:
ronde; periode: tussen april - oktober, best tijdens periode met
maximale ontwikkeling van het voorjaars- en/of najaarsaspect van
de vegetatie van het betreffende natuurtype (details en tabellen zie
De Cock et al. (2008a)).
Meetmethode:
Streeplijst met aanduiding bedekking in Tansley-schaal, Vegetatiestructuur, Populatiestructuur + evt. specificaties standplaats
Materiaal
Markeerpaaltjes + eventueel metalen markeerbuizen (voor afbakening proefvlak), eventueel een RTK-GPS (of iets gelijkaardig om
coördinaten te bepalen), evt. metaaldetector (voor het terugvinden
van reeds afgebakende locaties), loep
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Fiche: Vegetatieopnames in PQ’s
parameter
Vegetatieopnames in PQ’s
Meetlocaties:
Alle opgegeven PQ’s (GIS-bestand)
Ligging meetlocaties: 1e monitoring: 1-3 te kiezen evt. in overleg met beheerders
Latere ronden: alle eerder uitgezette PQ’s (UTM-coördinaten of GISbestanden worden gegeven door coördinator monitoring)
Meetfrequentie en Afhankelijk van het natuurdoeltype 1 a 2x per monitoringsronde; periode:
periode:
tussen april - oktober, best tijdens periode van maximale ontwikkeling en
belang van voorjaars- en/of najaarsaspect van de vegetatie van het betreffende natuurtype (details en tabellen zie De Cock et al. (2008a)).
Meetmethode:
Streeplijst met aanduiding bedekking in Londo-bedekkingschaal + evt. specificatie standplaats
Materiaal:
Markeerpaaltjes + markeer- en meetlint, metalen markeerbuizen (voor
afbakeing PQ), eventueel een RTK-GPS (of iets gelijkaardigs om coördinaten te bepalen), metaaldetector (voor het terugvinden van reeds gemarkeerde PQ’s), loep

2.2.3.3 Distance-to-target FAUNA: Multisoortenbenadering
De aanwezigheid van geschikte vegetatie en structuur alleen is geen garantie voor het voorkomen
van typische fauna-elementen en ook andere soortengroepen buiten de hogere planten (deze worden al via de vegetatieopnames behandeld). Vandaar is het nodig om ook andere kenmerkende
(dier)soorten te integreren in de beoordeling. Dat kan via de multisoortenbenadering.
2.2.3.3.1 Waarom Multisoorten?
In het verleden werden (dier)soorten bijna nooit als maatstaf gebruikt om de ecologische kwaliteit
te meten. Vanuit biologisch standpunt, lijkt dit nochtans het meest aangewezen. Van Dyck et al.
(2001) en Maes & Van Dyck (2004; 2005) ontwikkelden de multisoortenbenadering die de beste
keuze bleek te zijn voor een praktisch haalbare techniek wat betreft de tijds- en kosteninvestering
om de staat van een bepaald natuurdoeltype in termen van “distance-to-target” te evalueren. Het
opstellen van een multisoortenlijst gebeurt in 5 selectiestappen (details zie Van Dyck et al. 2001).
Een multisoortenbenadering gaat uit van een relevante reeks soorten die uit verschillende taxonomische en functionele groepen met bekende ecologische vereisten betreffende milieu, structurele
en ruimtelijke eigenschappen van hun habitat worden geselecteerd. De combinatie van de ecologische informatie vertegenwoordigd door de soorten uit de multisoortenlijst laten aldus een
completere beoordeling toe over de staat van de habitat en het natuurtype op de plek waar de
soorten werden aangetroffen, dan bijvoorbeeld slechts één enkele (paraplu)soort (Maes & Van Dyck 2005; Laurijssens et al. 2007). Om in aanmerking te komen als multisoort moet een soort aan
een reeks criteria voldoen. Een eerste set criteria betreft het belang en de relevantie van de soorten: (1) kenmerkend voor het beschouwde natuurdoeltype, (2) hoog informatieniveau, (3) keuze
uit verschillende taxonomische groepen om de gezamenlijke informatie-inhoud te maximaliseren,
en (4) voor elk te evalueren natuurdoeltypekenmerk best meerdere indicatorsoorten, op voorwaarde dat de uiteindelijke lijst werkbaar blijft. Vervolgens gelden een aantal praktische criteria: (1)
Gemakkelijk herkenbaar op het terrein, zodat geen tijd- en budgetopslorpend sorteer- en determineerwerk of het inschakelen van dure experts vereist is, (2) gemakkelijk vindbaar zodat op het
terrein niet teveel tijd gespendeerd wordt in het opsporen van de soorten, (3) niet te zeldzaam,
noch te algemeen en homogeen verspreid in Vlaanderen of in een bepaalde ecoregio.
Mits een goed uitgewerkte begeleiding en training zouden ook aanvankelijk niet-getrainde waarnemers zoals natuurwachters, beheerders of vrijwilligers (vb. voor de monitoring van erkende natuurreservaten; Natuurpunt) in staat moeten zijn om gegevens te verzamelen.
Op die manier vormt de multisoortenlijst een indicator voor natuurtype-typische biodiversiteit.
Erg belangrijk is in te zien dat de multisoortenlijst dankzij de selectieprocedure een indicator is
voor de typische systeemkenmerken van het onderzochte natuurdoeltype.
Multisoortenlijsten vervangen echter geen:
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•
•
•
•

soortspecifieke monitoring
soortinventarisatie
monitoring van algemene biodiversiteit
monitoring van Rode-Lijst soorten

2.2.3.3.2 Waarom opsplitsen per ecoregio?
Niet alle soorten in Vlaanderen hebben een homogene verspreiding over het hele grondgebied.
Soorten die in aanmerking komen als multisoort maar die een beperktere verspreiding kennen,
worden best niet gebruikt voor de beoordeling van een natuurdoeltype over heel Vlaanderen, maar
desnoods wel binnen de biogeografische regio waar ze typisch en niet al te zeldzaam zijn. De indeling in ecoregio’s is de meest handelbare indeling. Hoewel de nieuwste indeling in 12 ecoregio’s
juister is op het vlak van indelingsmethode op basis van abiotische kenmerken (zie Sevenant et al.
2002; Couvreur et al. 2004), lijkt de meer gebruikte oudere indeling in 6 meer aaneengesloten
ecoregio’s (zie Antrop et al. (1993)) de meest handelbare. Enerzijds wordt ze nog steeds meer
toegepast in soortenatlassen en verspreidingsonderzoek en anderzijds deelt ze Vlaanderen niet in
teveel ‘hokjes’ in. Volgens deze indeling is Vlaanderen opgedeeld in de ecoregio’s Duinen, Polders,
Zand- en Zandleemstreek, Kempen, Leemstreek en Maasvallei. Waar de ecoregio’s juist liggen, is
in Figuur 7 weergegeven. Als een natuur(doel)type niet verwacht wordt binnen een bepaalde ecoregio dan heeft een multisoortenlijst hiervoor uiteraard geen zin.

Figuur 7. Ecoregio's van Vlaanderen.
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2.2.3.3.3 Multisoorten praktisch

Wat meten ?

Beheerstrategie ?

Multisoortenaanpak

Patroongeoriënteerd beheer:
geperceleerde reservaatstructuur

Procesgeoriënteerd beheer:
veranderlijke mozaïekstructuur

Hoe meten ?
Per proefvlak:
Zwammen: Proefvlakdekkend karteren
en aantalschatting vruchtlichamen, één
bezoek per monitoring
(Korst)mossen: één bezoek per monitoring
1. Proefvlakdekkend inschatten aantal
vlekken en bedekking (Tansley)
2. PQs: bedekking (Londo)
Ongewervelden en kleine dieren:
zicht-, luisterwaarnemingen, sleepnet-,
klopvangsten, 6-tal bezoeken per monitoring:
1. Zoektocht in 50m traject
2. Proefvlakdekkend zoeken
Broedvogels: telpunt, 5 minuten ochtendtellingen, 6-8 bezoeken per monitoring
Amfibieën: fuik-, schepnetvangsten,
zicht- en luisterwaarnemingen

Gebiedsdekkend: multisoortentraject: alle soorten via zicht-, luisterwaarnemingen, sleepnet-, klopvangsten, 6-tal bezoeken per monitoring
Proefvlakcirkels (PVC, ∅ 36m):
Zwammen: aantalschatting vruchtlichamen, één bezoek per monitoring
(Korst)mossen: één bezoek per monitoringsronde.
1. inschatten aantal vlekken en bedekking (Tansley)
2. PQs: bedekking (Londo)
Ongewervelden en kleine dieren:
PVC-dekkend zoeken: zicht-, luisterwaarnemingen, sleepnet-, klopvangsten, 6-tal bezoeken per monitoring
Broedvogels: PVC-telpunt, 5 minuten
ochtendtellingen, 6-8 bezoeken per
monitoring
Amfibieën: fuik-, schepnetvangsten,
zicht- en luisterwaarnemingen (eventueel ook fuiken buiten PVCs)

Figuur 8. Schema met de meetmethode volgens soortgroep voor de module op basis van de multisoortenaanpak, afhankelijk
van beheerstrategie en reservaatstructuur.

Voor de multisoorten wordt waargenomen via eenvoudige veldtechnieken (visueel en auditief waarnemen, gericht zoeken, hand-, klop-, vang-, sleep-, schepnet en fuikvangsten) zowel binnen vaste
trajecten als proefvlakdekkend.
Te noteren gegevens zijn:
•
•
•

aantallen of opgegeven aantalklassen;
stadiumklasse (adult, juveniel/larf, nest, ei, enz.)
facultatief kan ook de waarnemingstechniek (visueel, auditief, klopvangst, sleepvangst,
netvangst, gericht zoeken, …) genoteerd worden, dit om een idee te verkrijgen over de betrouwbaarheid van de waarnemingen.

Hoe een soort uit een bepaalde soortgroep nu juist bemonsterd moet worden, staat weergegeven
in Tabel 1 en in de fiches en uitleg in onderstaande hoofstukken. Alle nodige informatie (monitoringsperiode, tijdstip, microhabitat, eventueel (opvallend) gedrag en tips) kan bij het INBO opgeBeheermonitoring II: Beknopte handleiding Beheermonitoring
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vraagd worden in soortenfiches bij de multisoortenlijsten.
Monitoringsfrequentie: voor meetnet-beheermonitoring stellen we een maximale frequentie van
5 jaar voor. Voor het gedetailleerder opvolgen van populaties of voor gebiedsgerichte monitoring
aan de hand van tellingen dient vaker gemonitord te worden omdat de jaarlijkse fluctuaties in aantallen groot kunnen zijn. Daarom wordt geadviseerd jaarlijks te tellen.
Gestandaardiseerde veldformulieren zijn te vinden in De Cock et al. (2008a).
Combinatie van multisoortenlijsten bij een mozaïekgeoriënteerd beheer:
Voor gebieden met een mozaïekbeheer worden de multisoortenlijsten gecombineerd voor de natuur(doel)typen waargenomen tijdens gebiedskartering of die als natuurstreefbeeld worden
opgegeven binnen het mozaïekcomplex (= terug te vinden in het beheerplan).
Tabel 1. Overzicht algemene methodiek voor de multisoortenaanpak per soortgroep. De standaard inventarisatiemethode voor
bestaat uit één van de hieronder aangehaalde technieken.

Soortengroep
Zwammen & (korst)mossen
Invertebraten
vertebraten

en

kleine

Reptielen
amfibieën

/

terrestrische

Dagvlinders

(Dagactieve) Nachtvlinders

Sprinkhanen en krekels

Libellen
Kevers

Broedvogels
Amfibieën
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Algemene methodiek
Proefvlakdekkend gericht zoeken
((korst)mossen ook in PQs)
Proefvlakdekkend gericht zoeken
of trajecten: visuele waarnemingen
Proefvlakdekkend gericht zoeken
of trajecten: visuele waarnemingen + netvangsten
Proefvlakdekkend gericht zoeken
of trajecten: visuele waarnemingen (+ opjagen) + netvangsten
Proefvlakdekkend gericht zoeken
of trajecten: visueel + auditief
(+ netvangsten)
Proefvlakdekkend gericht zoeken
of trajecten: visuele waarnemingen + netvangsten
Punttelling: visueel + auditieve
waarnemingen
(Punt)tellingen langs oevers +
fuiken + netvangsten en/of
soortspecifieke methode
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2.2.3.3.3.1

Inventarisatie zwammen en (korst)mossen

Fiche: Inventarisatie zwammen en (korst)mossen
parameter
Inventarisatie zwammen en (korst)mossen
Meetlocaties:
Proefvlakdekkend of in proefvlakcirkels: zwammen, (korst)mossen
PQ’s: (korst)mossen
Ligging meetlocaties:
Afbakening proefvlakken en PQs wordt aangeleverd als GIS-bestand
door coördinator monitoring
Meetfrequentie en - peri- Periode: tussen april - oktober; tijdens flora- en/of structuurkartering
ode:
Meetmethode:
Tijdens vegetatieopname of structuurkartering opsporen van soorten
uit multisoortenlijst en aantallen vuchtlichamen (fungi) of vlekken
(korstmossen) tellen/inschatten en voor (korst)mossen de bedekkingsgraad noteren (proefvlak(cirkels): Tansley-bedekkingschaal; PQs: Londo-bedekkingschaal)
Monitoringsfrequentie:
Best jaarlijks

2.2.3.3.3.2

Inventarisatie invertebraten en kleine vertebraten

Fiche: Inventarisatie invertebraten en kleine vertebraten
Parameter
Inventarisatie invertebraten en kleine vertebraten
Meetlocaties:
In trajecten en vlakdekkend in proefvlakken (perceelsaanpak) of binnen proefvlakcirkels en een gebiedsdekkend traject (mozaïekaanpak)
Ligging meetlocaties:
Afbakening proefvlakken wordt aangeleverd als GIS-bestand door coordinator monitoring
Meetfrequentie en - peri- 6 bezoeken per monitoringsronde gespreid over mei, juni, juli, augusode:
tus en begin september
Meetmethode:
Binnen het proefvlak soorten opsporen op soortspecifieke (micro)habitats (deze soorteninformatie wordt geleverd bij multisoortenlijsten) en/of binnen 1 tot 3-tal 50-m trajecten. Noteren:
aan/afwezigheid, aantallen.
Vaste trajecten moeten gedigitaliseerd worden.
Monitoringsfrequentie:
Best jaarlijks. Eventueel om de 5 jaar in het kader van meetnetmonitoring.
Materiaal
Verrekijker, (fijnmazig)schepnet, vlindernet (+ met verlengde steel),
eventueel: stevig, zwaar, fijnmazig sleepnet, voor klopvangsten: wit
stuk textiel (bv. 1m²), loep, batdetector
In principe wordt er eerst gekeken binnen 50m lange trajecten in het proefvlak (bij de perceelsmatig beheer) of een gebiedsdekkend traject (bij mozäiekgeoriënteerd beheer). Vanuit praktische overwegingen kan het gebiedsdekkend multisoortentraject zo gekozen worden dat het langs
alle proefvlakcirkels loopt.
Als algemene regel stellen we dat eerst trajecten worden afgewerkt. Soorten die dan nog ontbreken kunnen aanvullend opgezocht worden via het afspeuren van veelbelovende plekjes (microhabitat) in een proefvlakdekkende of proefvlakcirkeldekkende zoektocht.
a. Trajecttellingen
Naargelang de verstoringgraad van de waarnemingsmethode wordt het traject op volgende wijzen
doorlopen (dus maximaal 3 aflooprondes per traject):
•
VISUEEL: eerste doorwandeling met zichtwaarnemingen vooral van vlinders, reptielen en
eventueel (terrestrische) amfibiesoorten (indien nodig aangevuld met netvangsten voor meer zekerheid bij de soortbepaling van vlinders, libellen, enz.)
•
AUDITIEF: tweede doorwandeling met luisterwaarnemingen voor sprinkhanen, krekels en
amfibieën
•
SLEEPNET, KLOPPEN en SCHEPNET: laatste doorwandeling waar nog ontbrekende soorten
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via sleepnet- en klopvangsten langsheen het traject gevangen worden (sprinkhanen, krekels,
lieveheersbeestjes en andere keversoorten, enz.).
Trajecten voor oever- en waterfauna: langs oevers en waters zijn amfibieën, libellen en andere water- en oeverinvertebraten belangrijke op te volgen multisoorten. Langs oevers zijn
eventueel aanvullende schepnetvangsten nodig (waterinvertebraten, amfibieën) op 5 punten
langsheen het traject. Daarnaast worden ook fuikvangsten gedaan waar toepasselijk (zie ook aanpak amfibieën 2.2.3.3.3.4).
b. Proefvlakdekkende inventarisaties
Meer specifiek wordt er gekeken binnen typische (micro)habitats of op waardplanten. Monitoringstips en soortspecifieke kenmerken (microhabitats, activiteitsperiode, waardplant, enz.) kunnen
worden opgevraagd in soortfiches bij het INBO. Aan- of afwezigheid, tellingen en/of aantalschattingen worden genoteerd. Waarnemingen gebeuren op het zicht, op het gehoor, eventueel uitgebreid
met (sleep)netvangsten. Voor sommige soorten kan het nodig zijn bijkomende klopvangsten uit
te voeren: laaghangende takken van bomen en struikjes worden beklopt en de exemplaren worden
opgevangen bijvoorbeeld op een wit stuk textiel of iets gelijkaardigs (vb. omgekeerde witte paraplu).
Planning: standaard worden per monitoringsjaar in totaal minstens 6 bezoeken uitgevoerd, gespreid over de maanden mei, juni, juli, augustus, (eventueel begin september). Bij de uiteindelijke
planning en uitvoering wordt best sterk rekening gehouden met gunstige weersomstandigheden,
m.a.w. geen neerslag; bij zonnig weer tussen 13°C-17°C; bij bewolkte omstandigheden > 17°C;
windkracht < 5 Beaufort (= opwaaiend stof en kleine takken maken zwaaiende bewegingen). Ook
belangrijk is dat de bezoekronden mooi gespreid liggen binnen deze periode. Als richtlijn kan het
volgende schema dienen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

eerste ronde: eerste helft mei
tweede ronde: tussen laatste week van mei en 10 juni
derde ronde: tussen 20 juni en 30 juli
vierde ronde: tussen 1 juli en 15 juli
vijfde ronde: tussen 20 juli en 10 augustus
zesde ronde: tussen 20 augustus en 5 september

2.2.3.3.3.3

Inventarisatie broedvogels

Fiche: Inventarisatie broedvogels
parameter
Inventarisatie broedvogels
Meetlocaties:
alle proefvlakken en proefvlakcirkels
Ligging meetlocaties:
afbakening proefvlakken wordt aangeleverd als GIS-bestand door coördinator
monitoring: centraal in het proefvlak wordt een telpunt gekozen (eerste ronde), of coördinaten van het telpunt worden geleverd (latere rondes)
Meetfrequentie en 6 bezoeken per monitoringsronde: tussen half februari en juli: 2 bezoeken in
periode:
april/mei, 1 bezoek in overige maanden. De exacte periode hangt af van de
soorten in multisoortenlijsten: 6 bezoeken zouden moeten volstaan, uitzonderlijk zijn er 8 nodig
Meetmethode:
5 minuten tellen van soorten uit de multisoortenlijsten vanaf een centraal telpunt in het proefvlak tot op 200m, dit binnen een periode tussen half uur voor
en twee uur na zonsopgang. Noteren: aan/afwezigheid, aantallen (per geslacht), indicatie van waarneming binnen of buiten de beheereenheid + broedindicerende criteria
Monitoringsfrequentie:
Best jaarlijks. Eventueel om de 5 jaar in het kader van meetnetmonitoring.
Materiaal:
verrekijker
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Punttellingen of territoriumkartering?
Voor de doelstellingen van beheermonitoring is een aanpak met punttellingen de meest aangewezen methode (pers. comm. Glenn Vermeersch), eventueel aangevuld met bijkomende waarnemingen gedaan tijdens veldwerk voor andere monitoringsmodules. Het uitvoeren van territoriumkarteringen is een veel arbeidsintensievere techniek die eerder van toepassing is op soort- of gebiedsgerichte monitoring (2.2.3.5)
Proefvlakken: de waarnemingsafstand reikt tot op 200m. Per punt wordt 5 minuten lang waargenomen. Voor iedere soort uit de lijst wordt de aan- of afwezigheid genoteerd en het aantal individuen gezien of gehoord. De nadruk ligt hierbij op geluidswaarnemingen. Tijdens het tellen worden alle waarnemingen genoteerd die wijzen op een territorium. In veel gevallen betreft dit zang,
maar vaak ook de aanwezigheid van een paar, balts, nestbouw of pas uitgevlogen jongen. Het
waargenomen type gedrag wordt aangegeven met een code. Waarnemingen binnen de 200m
cirkel, maar buiten de beheereenheid worden apart genoteerd.
Proefvlakcirkels: de multisoort-broedvogels worden geteld vanuit het centrale punt. Een groot
verschil met de aanpak voor geperceleerde gebieden is dat niet waargenomen wordt tot op 200m.
Om zoveel mogelijk de kans op dubbeltellingen tegen te gaan, gelden hier alleen waarnemingen
tot op een afstand van respectievelijk 50 of 100m afhankelijk van de PVC- rastergrootte
(100 of 200m). De multisoort-broedvogels die langsheen het gebiedsdekkend traject worden
waargenomen worden ook best genoteerd.
Het resultaat van 1 telbezoek is dus per telpunt een tabel met daarop alle vogels van de multisoortenlijst met aanduiding van:
1. aan/afwezigheid
2. aantallen (of aantalsklasse)
3. eventueel van (territoriaal) gedrag, geslacht, type waarneming: visueel/auditief, binnen of
buiten beheereenheid

2.2.3.3.3.4

Inventarisatie amfibieën a.h.v. fuiken

Fiche: Inventarisatie amfibieën a.h.v. fuiken
Parameter
Inventarisatie amfibieën a.h.v. fuiken
Meetlocaties:
Aquatische (multisoort)amfibieën: amfibiefuiken + trajecten langs
waters + gericht zoeken: alle waters en/of proefvlakken voor natuurdoeltypen waarvoor (aquatische) amfibieën op multisoortenlijsten staan
Terrestrische (multisoort)amfibieën: waarnemingen bij het afzoeken en aflopen van een proefvlak of traject (zie methode onder
2.2.3.3.3.2)
Ligging meetlocaties:
afbakening proefvlakken wordt aangeleverd als GIS-bestand door
coördinator monitoring:
Meetfrequentie en - periode:
6 bezoeken per monitoringsronde: tussen maart en augustus
Meetmethode:
Sterk afhankelijk van de soort.
Algemeen schema:
1. Maart-1/2 april: zichtwaarnemingen + luisteren (best ‘s
avonds)
2. 1/2april - 1/2 juni: zichtwaarnemingen + luisteren (padden/kikkers), fuiken (salamanders) + netvangsten (larven): 2 a 3
fuiken per poel, plas; minimum 1x, liefst 2x in deze periode
3. juli-1/2 augustus: zichtwaarnemingen + luisteren (padden/kikkers), net (larven)
Nota: afhankelijk van de multisoortenlijsten kunnen bijzondere,
terrestrische amfibiesoorten opgenomen worden in veldwerk voor
invertebraten en reptielen (2.2.3.3.3.2) waarnaar dan gericht
gezocht moet worden. Eventueel zijn avondbezoeken noodzakelijk
(zangkoren)
Monitoringsfrequentie:
5-Jaarlijks. Voor het gedetailleerder en specifieker opvolgen van
soorten of populaties: zie tekst
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Materiaal:

Amfibieënfuiken (2-3 per plas), fijnmazig schepnet, eventueel:
zaklantaarns

De zicht- en luisterwaarnemingen gebeuren in de vaste trajecten (langs oevers), of bij het plaatsen
en controleren van fuiken (5-tal minuten). In oevertrajecten wordt de aan- of afwezigheid en aantallen van waargenomen of gevangen (schepnet, fuiken) multisoorten genoteerd. Er worden minimum 2 fuiken per stilstaand water voorzien. Kijk niet alleen uit voor amfibiën maar ook voor de
andere aquatische soorten die op de multisoortenlijst staan, zoals waterinvertebraten.
Voor bepaalde soorten zijn eventueel bijkomende avondbezoeken nodig (zangkoren, larven
scheppen, salamanders waarnemen) en kunnen eventueel aanvullend twee avondbezoeken ingelast worden waarbij met behulp van zaklantaarns actief langs de oever wordt gezocht en/of geschept. Voor terrestrische multisoort-amfibieën (vb. Vuursalamander, Vroedmeesterepad,
Rugstreeppad, etc.) wordt gezocht langs trajecten en op veelbelovende plekjes binnen het proefvlak.

2.2.3.4 Distance-to-target ABIOTIEK
Wat meten ?

Beheerstrategie ?

ABIOTIEK

Patroongeoriënteerd beheer: geperceleerde reservaatstructuur

Procesgeoriënteerd beheer:
veranderlijke mozaïekstructuur

Hoe meten ?
Ellenbergindicaties: te berekenen a.h.v. vegetatieopamen (zie FLORA): voor
licht, vochtigheid, voedselrijkdome, zuurtegraad, maairegime
Grondwaterstanden: a.h.v. peilbuizen voor grondwaterafhankelijke natuurtypen;
in overleg met WATINA. Uit (langdurige) tijdreeksen kunnen volgende hydrologische stuurvariabelen belangrijk voor het voorkomen van vegetatieypen bepaald
worden (Laurrijsens et al. 2007):
• Gemiddelde laagste grondwaterstand
• Gemiddelde hoogste grondwaterstand
• Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand
• Duur laagste grondwaterstand
• Amplitude
• Inundatieduur
Oppervlaktewaterstanden:
a.h.v. een peillat of peilbuis op plaatsen waar de huidige of de te verwachte natuurwaarden hoog zijn
Waterkwaliteit:
• Zuurtegraad
• Conductiviteit
• Nutriënten (NO3-N, NH4-N, PO4-P)
• Sulfaat (SO4)
• Basische kationen (Ca, Mg, Na, K)
• Ijzer (Fe)
Het opmeten van de hele set hydrochemsiche variabelen is echter zeer duur en in
de praktijk wellicht niet haalbaar. In eerste instantie kan gewerkt worden met de
geleidbaarheid of conductiviteit van oppervlakte- of grondwater (in µS/cm), een

Figuur 9. Schema met de meetmethode voor de module abiotiek.
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2.2.3.4.1 Ellenbergindicaties
Aan de hand van Ellenbergwaarden van de waargenomen plantensoorten, kan een indicatie verkregen worden over de vochttoestand, lichtinval, zuurtegraad van de bodem, voedselrijkdom (stikstof
in de bodem) en het maairegime. Een voordeel bij deze benadering is dat geen extra tijd- en budgetrovende metingen en labo-analyses nodig zijn; het is immers gebaseerd op de gegevens uit de
vegetatieopnamen. Een nadeel echter, is dat vegetaties dikwijls naijlen op de heersende ecologische condities en een sterk vertekend of een te achterhaald beeld kunnen geven. De berekening en
interpretatie van de Ellenbergindicaties kan gebeuren met de programma’s ASSOCIA in Turboveg
(Van Tongeren 2000) of SynBioSys (Hennekens et al. 2001).

2.2.3.4.2 Oppervlakte- en grondwaterstanden
Peilbuismetingen zijn een betrouwbaardere methode om een exact en directer signaal te verkrijgen
over grondwaterstanden en –amplitude. Door op deze manier te meten, worden veranderingen
sneller opgespoord dan als afgeleide van de vegetatie (Wiertz et al 2007). Op die manier vormen
peilbuismetingen in vergelijking tot de eerder trage verandering in samenstelling van de flora een
beter “early-warning” signaal voor ongewenste evoluties in de grondwaterhuishouding. Daarom
stellen we voor om daar waar relevant, extra peilbuizen te plaatsen (cfr. WATINA-meetnet).

2.2.3.4.3 Waterkwaliteit
Om de watersamenstelling van het ondiepe grondwater te bepalen wordt een staal in een ondiepe
peilbuis genomen. Voor oppervlaktewater of in tijdelijk onder water staande plaatsen zoals depressies of moerassen gebeurt de meting op plaatsen waar de huidige of de te verwachte natuurwaarden hoog zijn. Het waterstaal wordt genomen in het midden van de waterloop m.b.v. een emmer
(vanop een brug, of door de emmer enkele meters voorbij de oever uit te werpen, of m.b.v. een
maatbeker aan een telescopische steel; details zie De Cock et al. 2008a). Bij de eerste staalname wordt best een volledige standaardanalyse uitgevoerd (Tabel 2).
Tabel 2. Overzicht van de hydrochemische variabelen bemonsterd in een standaardanalyse naar de waterkwaliteit.

Variabele
pH

Verklaring
Zuurtegraad

eenheid
pH

EC

Elektrische conductiviteit

µS/cm

HCO3PO4-P
NO3-N
NH4-N
SO42ClNa+
K+
Ca2+
Mg2+
Fetot. 1

Waterstofcarbonaat
orthofosfaat
Nitraat-stikstof
Ammonium-stikstof
Sulfaat
Chloride
Natrium
Kalium
Calcium
Magnesium
ijzer

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

opmerking
direct bij bemonstering + bij laboanalyse
direct bij bemonstering + bij laboanalyse

Uitvoering: Het nemen van stalen en de analysetechnieken zijn in die mate gespecialiseerd, dat
ze best door een studiebureau uitgevoerd worden. Bovendien is het belangrijk om enkel analyses te laten uitvoeren door een labo dat erkend is voor de analyse van water. De methodiek
dient echter duidelijk aangegeven te worden in het bestek zodat een correcte bemonstering en
analyse plaatsvindt. De staalname kan eventueel ook door de reguliere uitvoerders van de monitoring uitgevoerd worden mits het volgen van een praktische training/cursus (vb. gecoör1

Fetot = Fe2+ en Fe3+. Daar bij de staalname de kationen aangezuurd en gefilterd worden, is het aandeel Fe3+ heel beperkt
(< 5%) en het Fetot-gehalte praktisch gelijk aan Fe2+.
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dineerd vanuit INBO). Mits duidelijke afspraken kunnen dergelijke stalen eventueel ook door het
INBO-labo behandeld worden.

Praktisch
Niet al de hierboven vermelde hydrochemsiche variabelen dienen telkens opgemeten te worden.
Het opmeten van de hele set is zeer duur en in de praktijk wellicht niet haalbaar (Laurrijsens et al.
(2007)).
In eerste instantie kan gewerkt worden met de het elektrisch geleidingsvermogen of de conductiviteit van oppervlakte- of grondwater. De conductiviteit (EC in µS/cm) is een maat voor de hoeveelheid opgeloste mineralen in het grondwater. Een hogere waarde kan dan wijzen op vervuiling of
eutrofiëring, bijvoorbeeld door mineralisatie tengevolge van te lage zomerwaterstanden of door het
insijpelen van aangerijkt water (landbouw- or rioolwater).
Wanneer de conductiviteit kleiner is dan de vooropgestelde grenswaarde, is de kans zeer groot dat
er weinig mis is met de kwaliteit van het water). Hogere conductiviteitswaarden wijzen wel op verhoogde nutriëntenconcentraties of andere vervuiling (bv. sulfaten). Bij lagere conductiviteit, onder
vooropgestelde grenswaarden, is de kans op vervuiling of verhoogde nutriëntenconcentraties zeer
klein en is de volledige chemische standaardanalyse niet nodig.
< grenswaarde

geen verdere labo-analyses nodig:
wellicht geen vervuiling

> grenswaarde

volledige standaardanalyse

Conductiviteit (EC)

Wanneer de gemeten waarde wel de vooropgestelde grenswaarde overschrijdt, wordt aanbevolen
de volledige set hydrochemische variabelen te meten om de oorzaken te achterhalen. Onderstaande tabel geeft een grove indeling met EC-grenswaarden voor verschillende water- en bodemtypen
(De Mars et al. 1998):
Watertype

EC - grenswaarde

Regenachtig
Mineraalarm
Licht aangerijkt
Matig aangerijkt
Sterk aangerijkt (mineraalrijk)
Zeer sterk aangerijkt (zeer mineraalrijk)

<100 µS/cm
100-150 µS/cm
150-300 µS/cm
300-450 µS/cm
450-600 µS/cm
> 600 µS/cm

Bodemtype
Zand
Leem
Kalkrijk

< 300 µS/cm
< 450 µS/cm
< 600 µS/cm

Bij het bepalen van de grenswaarde wordt best rekening gehouden met het natuurtype, de geochemische genese van het grondwater (dus met de ecohydrologische regio) en de pH. Bij een toenemend kalkgehalte leiden oxidatieprocessen tot een hoger ionengehalte en dus tot een hogere
geleidbaarheid van het water. Referenties voor de EC-grenswaarden; voor natte heide en vennen
zie Laurrijsens et al. (2007); waterlopen zie Wils et al (1998); brakke stilstaande waters zie Jochems et al. (2001); stilstaande waters zie Schneiders et al. (2004); bronbossen, bronnen zie De
Mars et al. (1998))
Details over het plaatsen van peilbuizen, peillatten en het nemen van waterstalen staan in De Cock
et al. (2008a) of zijn terug te vinden op de INBO-website, www.inbo.be.
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2.2.3.5 Hoe rekening houden met gebiedseigen doelstellingen?
Het opvolgen van gebiedsgerichte doelstellingen maakt uitdrukkelijk geen deel uit van een
meetnet voor beheermonitoring op Vlaamse schaal. Voor de volledigheid geven we hier de
mogelijkheden en aanvullingen bij de standaardprotocols die kunnen worden ingebouwd voor een
opvolging van deze meer lokale beheerdoelstellingen.
Waar de vegetatieopnames en opvolging van fauna-multisoorten dienen om de biotische kwaliteit
van natuurtypen of de doelbereiking van het beheer in functie van natuurstreefbeelden (= natuurdoeltypen) te kwantificeren en te evalueren, dit zowel voor meetnetmonitoring als voor basismonitoring, fungeert een opvolging van gebiedspecifieke soorten en abiotiek als maat voor de evaluatie
van meer gebiedseigen beheerdoelstellingen. (zie schema Figuur 2)

Wat meten ?

Beheerstrategie ?

GEBIEDSEIGEN MODULE

Patroongeoriënteerd beheer:
geperceleerde reservaatstructuur

Procesgeoriënteerd beheer:
veranderlijke mozaïekstructuur

Hoe meten ?
Per proefvlak:
gebiedspecifieke soorten:
lokale flora:
1. reeds voorzien in standaardprotocols
als voor vegetatieopnamen alle soorten
worden genoteerd
2. kartering + digitalisatie van gebiedspecifieke plantensoorten.
lokale fauna: maximale inbouw van
monitorbare gebiedspecifieke soorten
volgens de standaardprotocols voor
multisoorten.
Bijkomende monitoring a.h.v. specifieke
methode voor overige gebiedspecifieke
soorten
gebiedspecifieke abiotiek:
lokaal bijzondere abiotiek: bijplaatsen
van extra peilbuizen: best in overleg met
coördinatoren WATINA-meetnet.

Gebiedsdekkend:
lokale flora: florakartering: terreinbezoek met kartering + digitalisatie van
gebiedspecifieke plantensoorten
lokale fauna: maximale inbouw van
monitorbare gebiedspecifieke soorten in
gebiedsdekkend multisoortentraject.
Bijkomende monitoring en specifieke
methode voor overige gebiedspecifieke
soorten
gebiedspecifieke abiotiek:
lokaal bijzondere abiotiek: bijplaatsen van
extra peilbuizen: best in overlegmet
coördinatoren WATINA-meetnet.
Per proefvlakcirkel (PVC, ∅ 36m):
lokale flora: reeds voorzien in standaardprotocols als voor vegetatieopnamen alle soorten worden genoteerd
lokale fauna: maximale inbouw van
monitorbare gebiedspecifieke soorten
volgens de standaardprotocols voor
multisoorten.

Figuur 10. Schema met de meetmethode voor de module gebiedseigen doelstellingen.

In beheerplannen word gewoonlijk een lijst opgesomd van lokaal belangrijke aandacht- en streefdoelsoorten. Onder aandachtsoorten verstaan we Rode-Lijstsoorten of lokaal belangrijke soorten
die reeds in het gebied aanwezig zijn. Onder streefdoelsoorten verstaan we soorten die regionaal
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aanwezig zijn, maar nog niet binnen het gebied, of die in het verleden voorkwamen en waarvoor
een zekere kans op herverschijnen bestaat. Gebiedspecifieke soorten zijn dan de gecombineerde
lijst van aandacht- en streefdoelsoorten. In het belang van lokale beheerders is het wenselijk om
zoveel mogelijk informatie te vergaren over de aanwezigheid van gebiedspecifieke soorten.

2.2.3.5.1.1

Gebiedspecifieke flora

De opvolging van gebiedspecifieke flora kan op twee manieren gebeuren:
1. Algemene opvolging:
In de standaardprotocols voor beheermonitoring wordt aangeraden alle plantensoorten
op te volgen. Op die manier worden ook de gebiedspecifieke soorten niet uit het oog verloren en ook de algemene biodiversiteit van planten incluis de nieuw verschenen Rode-Lijst
soorten worden gedetecteerd.
Afhankelijk van de middelen of de kennis van de uitvoerders zou ook geopteerd kunnen
worden om voor de vegetatieopnames alleen kensoorten te beschouwen om de afstand
tot het natuurdoeltype op te volgen, bijvoorbeeld onder de vorm van een “floramultisoortenlijst”. Aan deze lijst kunnen dan lokale doel – en aandachtsoorten worden toegevoegd. In dit scenario staat het de lokale beheerder vrij om te beslissen om naast de natuurdoeltypespecifieke ook gebiedspecifieke soorten extra op te volgen. Nadelen zijn dat
nieuw verschenen Rode-Lijstsoorten mogelijk over het hoofd worden gezien en dat er geen
uitspraken gedaan zullen kunnen worden over de vegetatiesamenstelling en geassocieerde
inzichten over beheeraspecten. Hiervoor zijn immers opnames nodig van de volledige soortensamenstelling.
2. Gerichte opvolging: het gedetailleerd opvolgen van floristische Rode-Lijst en/of aandachtsoorten of erg lokale bijzondere vegetaties kan gebeuren aan de hand van (extra) PQ’s (zie
2.2.3.2.1) en/of florakarteringen.
3.
Fiche: Florakartering van proefvlakken en in mozaïeken en wastines
parameter
Vegetatiekartering van proefvlakken, mozaïeken/wastines
Meetlocaties:
Proefvlakdekkend: alle proefvlakken voor beheermonitoring; Gebiedsdekkend: voor een wastinesysteem/dynamisch mozaïeklandschap
Ligging meetlocaties:
Afbakening proefvlakken wordt aangeleverd als GIS-bestand door coördinator monitoring
Monitoringsfrequentie:
Om de 5 jaar, behalve bossen: om de 10-20 jaar bij spontane ontwikkeling, bij beheeringrepen of calamiteiten (windworp, etc.) ook na 5 jaar na
de ingreep/gebeurtenis.
Meetfrequentie en 1 x per monitoringsronde; periode: tussen april-oktober, best tijdens
periode:
periode van maximale vegetatie-ontwikkeling van de aanwezige natuurtypen (zie De Cock et al. 2008a)
Meetmethode:
1. Karteren van soorten (individuen of plekken met aantalsklassen of
Tansley-bedekking binnen gekarteerde vlekken) opgegeven in lijsten
van gebiedspecifieke soorten
2. Digitaliseren van informatie
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2.2.3.5.1.2

Gebiedspecifieke fauna

1. Er gebeurt best eerst een screening welke van de gebiedspecifieke soorten uit het beheerplan
inpasbaar zijn in het standaard monitoringschema volgens de multisoortenaanpak en welke
niet. Criteria die hierbij een rol spelen, zijn de herkenbaarheid en waarneembaarheid op het
terrein.
2. Naast multisoorten en inpasbare gebiedspecifieke soorten zullen de toegepaste veldmethoden
ertoe leiden dat ook bijkomende waarnemingen worden gedaan van relatief gemakkelijk herkenbare diersoorten. Dit levert gegevens op die van belang kunnen zijn voor een betere kennis
van de algemene biodiversiteit in het gebied en als aanvulling kunnen dienen bij een gebiedsinventaris.
Voorstel 4 niveau’s van fauna-waarnemingen voor de evaluatie van lokale beheerdoelen:
Afhankelijk van de doelstelling van de monitoring en de middelen stellen we vier “niveau’s” van
soortwaarnemingen voor:
1. multisoortenmonitoring: voor de evaluatie van doelbereiking van natuurdoeltypen
2. Aangevuld met methodisch “inpasbare” gebiedspecifieke soorten: voor de evaluatie van
gebiedseigen beheerdoelstellingen
3. Aangevuld met gebiedspecifieke soorten waarvoor bijzondere waarnemingsmethoden
vereist zijn: voor een meer uitgebreide evaluatie van gebiedseigen beheerdoelstellingen
4. 1 + 2 of 3 aangevuld met “bijkomende waarnemingen”: Meer specifiek worden alle
soorten van de volgende beter gekende diergroepen mee opgenomen (amfibieën, reptielen, libellen en waterjuffers, lieveheersbeestjes, sprinkhanen en krekels, dagvlinders, vogels)
Meerwaarde van “bijkomende waarnemingen”:
1. Rode-Lijst soorten worden gedetecteerd.
2. de multisoortenlijsten zijn vooral op voornoemde diergroepen gebaseerd. Als uit de monitoring
blijkt dat beheerdoelen moeten worden bijgesteld, dan kan bij toepassing van verandering van
doeltype toch voldoende informatie uit voorgaande ronden aanwezig om met terugwerkende
kracht het beheer te kunnen evalueren.
3. indicaties over de algemene biodiversiteit aan diersoorten

2.2.3.5.1.3

Lokale abiotiek

Door de random selectie van meetlocaties voor een meetnetmonitoring zullen bijzondere of afwijkende situaties die voor de opvolging op lokaal niveau juist erg belangrijk zijn, niet altijd gedekt
zijn. Het opvolgen van de grondwaterstanden en de waterkwaliteit is een zeer belangrijk deelaspect
bij de beoordeling van grondwaterafhankelijke natuurdoeltypen. In zulke gevallen kunnen op die
plaatsen bijkomende peilbuizen geplaatst worden. De planning en afspraken hieromtrent worden
best met de coördinatoren van het WATINA-meetnet geregeld.
2.2.3.5.2 Gebiedsgerichte modules en integratie met beheermonitoring
Tabel 3 geeft weer hoe de gebiedeigen monitoringsmodules inpaspaar zijn voor een gebiedsgerichte monitoring. Er kunnen verschillende (andere) monitoring- of inventarisatiepaketten aan de standaardmethode worden toegevoegd om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk gegevens worden opgemeten van belang voor de lokale beheerdoelstellingen of algemene soortkennis. Wel dient opgemerkt dat eventueel een uitgebreid of aangepast monitoringsschema nodig is als men een (basis) gebiedinventaris of soortspecifieke monitoring als doel heeft. Indien men lokaal een doorgevoerde inventaris wenst uit te voeren, wordt de hier voorgestelde aanpak best uitgebreid en uitbesteed aan een gespecialiseerd team van waarnemers, bv. een studiebureau.
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Tabel 3. Samenvatting aanpak voor een gebiedgerichte beheermonitoring of basismonitoring.

Monitoringsonderdeel
Beheerkartering

Natuurstreefbeeldenkaart

Gebiedkartering

Hoofdstuk
Demeulenaere
et al. (2002):
3.4.1 Module
1: beheerkaart
Zie ook
3.2.5.2 en
3.3.3 in De
Cock et al.
(2008a)
Demeulenaere
et al. (2002):
3.4.1 Module
1: beheerkaart
Zie ook
3.2.5.1 en
3.3.2 in De
Cock et al.
(2008a)
2.2.3.1.2

Proefvlakselectie bij patroongericht beheer (geperceleerde aanpak)

2.1

Proefvlakselectie bij procesgericht beheer ( mozaiek of “wastine”-aanpak)

2.1

Structuurkartering en opname

2.2.3.1.1

Vegetatieopnames

2.2.3.2.1

Monitoringsaanpak
Opstellen kaart met uniforme beheereenheden

Rapportage
Beheereenhedenkaart (best als GISlaag)

Opmaak van een kaart met natuurstreefbeelden in de vorm van natuurdoeltypen

Vergelijking van de
huidige situatie met
de streefbeeldenkaart
en indien voorhanden
met de uitgangsituatie (best als GISlaag).

Kartering van de huidige natuurtypen
Aan de hand van de kaart met uniforme beheereenheden en natuurdoeltypen wordt een nieuwe kaart
met uniforme beheerde natuurdoeltypen verkregen. Op basis hiervan
worden proefvlakken (maximum
2ha) afgebakend en geselecteerd
(bvb per gebied maximum 3 proefvlakken per natuurdoeltype met
éénvormig beheer)
Als gebieden of grote percelen onder
een éénvormig beheer staan maar
een dynamisch mozaïek van natuurtypen als beheerdoelstelling voor
ogen hebben dan wordt de aanpak
via proefvlakcirkels aanbevolen
Proefvlakdekkende of proefvlakcirkeldekkende structuuropname, inclusief foto’s

Proefvlakdekkende of proefvlakcirkeldekkende vegetatieopnamen:
best alle soorten
minstens voor kensoortenlijst
van natuurdoeltype
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Proefvlakkenkaart
(best als GIS-laag)

Kaart met Proefvlakcirkels (best als GISlaag)

Beschrijving en opvolging van de structuurvariatie in de
vorm van structuurkarteringen (best als
GIS-laag), structuuropname, verbossingsparameters
Kwantificeren van
natuurtypen op basis
van plantensoortensamenstelling en
bedekking van individuele soorten: er
wordt bepaald hoeveel % de locatie van
het optimum verwijderd is

Monitoringsonderdeel
Multisoortenaanpak

Hoofdstuk
2.2.3.3.3

Abiotiek: Opvolgen
(grond)waterstanden en kwaliteit

2.2.3.4
2.2.3.5.1.3

Gebiedseigen aspecten

2.2.3.5
2.2.3.5.1.1

2.2.3.5.1.2

Monitoringsaanpak
Multisoorten: aantalschatting per
soort en/of nagaan of er een populatie bestaat:
Geperceleerde aanpak: binnen
de gekozen proefvlakken proefvlakdekkend en in vaste trajecten (1 tot
3 per proefvlak), telpunten of fuiken
Mozaïekaanpak: gebiedsdekkend
multisoortentraject en binnen proefvlakcirkels
Aangeven in welke bodemtypes
grondwaterstanden opgevolgd moeten worden (dit vormt een onderdeel
van het WATINA-meetnet)
Gebiedspecifieke flora

Gebiedspecifieke fauna:
Soort(groep)en inpasbaar in de
protocols van de multisoortenaanpak
worden toegevoegd aan de soortenlijsten
niet-inpasbare soort(groep)en
worden best opgevolgd volgens een
aangepaste planning en veldtechnieken (bv. nachtvogels, vleermuizen,
invertebraten met bodem- en vliegvallen). De uitvoering gebeurt dan
best door experts (bv. studiebureau’s)

Rapportage
Beoordeling van de
volledigheid van het
natuurdoeltype op
basis van de multisoortenlijst
De multisoortentrajecten, fuik- en telpunten worden vastgelegd en best gedigitaliseerd
Beoordeling van
natuurlijke grondwaterschommelingen en
de waterkwaliteit
Opvolgen van aandacht- en streefdoelsoorten
Opvolgen van aandacht- en streefdoelsoorten

2.2.3.6 Overzicht “distance-to-target” metingen
Tabel 4 geeft een overzicht van de verschillende deelpakketten die in deze methodiek zijn opgenomen. Tevens is aangeduid wat er standaard relevant is voor beheermonitoring zowel voor een
meetnetmonitoring op Vlaams niveau als voor de evaluatie op gebiedniveau. Voor dit laatste aspect
wordt opgegeven welke extra modules kunnen worden opgenomen.
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Methode
Gebiedkartering

Proefvlak(cirkel)/beheereenheid

Niveau meetlocatie
Gebied

Beoordelen van de volledigheid van lijst met monitorbare
gebiedspecifieke aandacht- en streefdoelsoorten

Opvolgen en beoordelen dan de natuurlijke grondwaterschommelingen en -dynamiek
Opvolgen en beoordelen dan de chemische samenstelling van grond- en oppervlaktewater
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Proefvlak(cirkel)/beheereenheid
(evt. uitgebreid tot gehele reservaat)
Proefvlak(cirkel)/beheereenheid
(evt. uitgebreid tot gehele reservaat)
Proefvlak(cirkel)/beheereenheid
(evt. uitgebreid tot gehele reservaat)

PQ’s: 1 tot max 3 per beheereenheid

Proefvlak(cirkel)/beheereenheid

Proefvlak(cirkel)/beheereenheid

Proefvlak(cirkel)/beheereenheid,
(evt. uitgebreid tot gehele reservaat)

Structuurkartering

Florakartering

Structuuropname
(tezamen met
structuurkartering)
Proefvlakdekkende
vegetatie-opnames
a.h.v. Tansleyschaal
Permanente kwadraten a.h.v. Londo-schaal

Multisoorten

Gebiedspecifieke
soorten
Peilbuismetingen

Chemische analyse
grond- en oppervlaktewater

Beoordelingsmethode en rapportage
Vergelijken van kaarten met huidige toestand en samenstelling qua natuurtypen van het gebied met streefkaarten
Vergelijken van kaarten met huidige toestand en samenstelling qua structurele (natuurtype)-elementen tegenover het optimum voor het desbetreffende natuurdoeltype
Beschrijven van de aanwezigheid, plaatsbepaling en
spreiding van gebiedspecifieke soorten en RodeLijst
soorten met vergelijking en beoordeling t.o.v. vorige
karteringen.
Beoordeling van specifiek verwachte structuurvariatiekenmerken van het natuurdoeltype, met vergelijking
t.o.v. vorige opnames
Bepaling van het huidige vegetatietype en beoordeling
van de ontwikkelingsgraad tot het natuurdoeltype a.h.v.
de volledigheid van kensoorten met vergelijking t.o.v.
vorige situaties
Bepaling van het huidige vegetatietype en beoordeling
van de ontwikkelingsgraad tot het natuurdoeltype a.h.v.
de volledigheid van kensoorten met vergelijking t.o.v.
vorige situaties. Het (blijven) opvolgen van vegetaties in
het kader van het lokale, gebiedspecifiek belang
Beoordelen van de volledigheid van het natuurdoeltype
a.h.v. de volledigheid van de multisoortenlijst

Kwaliteit doelbereiking: meetnet-, basismonitoring + evt.
gebiedseigen monitoring
Kwaliteit doelbereiking: meetnet-, basismonitoring + evt.
gebiedseigen monitoring

Kwaliteit doelbereiking: meetnet-, basismonitoring + evt.
gebiedseigen monitoring
gebiedseigen monitoring

Kwaliteit doelbereiking: meetnet-, basismonitoring + evt.
gebiedseigen monitoring

Kwaliteit doelbereiking: meetnet-, basismonitoring + evt.
gebiedseigen monitoring
Kwaliteit doelbereiking: meetnet-, basismonitoring + evt.
gebiedseigen monitoring

Gebiedseigen monitoring

Kwaliteit doelbereiking: meetnet-, basismonitoring + evt.
gebiedseigen monitoring

Evaluatieniveau
Oppervlakte doelbereiking:
basismonitoring

Tabel 4. Overzicht van de verschillende monitoringmodules, het niveau van meetlocatie waarop ze betrekking hebben met de bijhorende beoordelingswijze en het evaluatieniveau

Meting
STRUCTUUR

FLORA

FAUNA

ABIOTIEK
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4 BIJLAGEN

formatie
Waterlopen

WLK

WLR

brak stilstaand water
zure wateren (oligotroof)

kunstmatige waterloop

rivieren

natuurtypegroep
beek

WSB
WSZ

NG
WLB

WSC

circumneutrale wateren (mesooligotroof tot mesotroof)

WSA

N
WLBb
WLBk
WLBg
WLBkK
WLBgK
WLRl
WLRg
WLRgd
WLRzg
WLRbg
WLKp
WLKk
WSBzl
WSZms

WSC(z)b(Fe)

WSAduin
WSA(i)

circumneutrale, zwak tot sterk gebufferde
wateren (meso-oligotroof)(inclsuief buffering
door ijzer, dwz. ijzerrijke wateren

alkalische duinwateren
matig ionenrijke tot ionenrijke alkalische wateren (zowel meso-oligotroof als eutroof)
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alkalische wateren (zowel mesooligotroof als eutroof, maar
steeds ionenrijk t.o.v. overige
typen)

natuurtype
bronbeken
kleine beken in de leem-, zandleem- en nietKempense zandstreek
grote beken in de leem-, zandleem- en nietKempense zandstreek
kleine Kempense beek
grote Kempense beek
rivieren in de leem-, zandleem en zandstreek
grote rivier
grindrivier
zoetwatergetijdenrivier
brakwatergetijdenrivier
polderwaterloop
kanaal
gemeenschappen met Zannichellia en Ruppia
matig tot sterk zure wateren

sN

1. gemeenschappen met Hoornblad en Watergentiaan
2. gemeenschappen met Waterviolier en Gewoon kranswier
3. gemeenschappen met Witte waterlelie en
Gele plomp

1. gemeenschappen met Veenmos(sen) en
Snavelzegge
2. gemeenschappen met Knolrus en Veenmos(sen)
1. gemeenschappen met Vlottende bies en
Pilvaren = Amfibische vegetaties in voedselarm,
zeer zwak gebufferd water met Moerashertshooi
(Hypericum elodes) en Vlottende bies (Scirpus
fluitans)
2. Amfibische vegetaties in voedselarm, zeer
zwak gebufferd water met Oeverkruid (Littorella
uniflora) en Waterlobelia (Lobelia dortmanna)
3. Vennen met Naaldwaterbies (Eleocharis
acicularis) en Gesteeld glaskroos (Elatine
hexandra)

natuursubtype

BIJLAGE 1. Overzicht en hiërarchische indeling van Natuurtypen.
Let op: Ondertussen werd een nieuwe bostypologie opgesteld op basis van de kruidachtige vegetatie door Cornelis et al. (2007).
F
WL

WS Stilstaande Wateren
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formatie

Pioniersmilieus en gemeenschappen
(voorlopige indeling)

F

P

primaire pioniersgemeenschappen gedomineerd door eenjarigen of cryptogamen

primaire pioniersgemeenschappen gedomineerd door meerjarige rhizoomgeofyten

PPE

PPM

PPM3

PPM2

PPE8
PPM1

PPE7

PPE5
PPE6

PPE4

PPE3

PPE2

PMI1
PMI2
PMI3
PMI4
PMI5
PMI6
PMI7
PMI8
PMI9
PMI10
PPE1

WSAw

N

grote, diepe, alkalische wateren (zowel mesooligotroof als eutroof)
onbegroeid laagstrand
zoutwaterslik met getij
brakwaterslik met getij
zoetwaterslik met getij
onbegroeid slik zonder getij
onbegroeid zand
onbegroeid veen
onbegroeid los substraat, grindbank
grotten/bunkerholten
onbegroeide stuifduinen
(intertidale) pioniersgemeenschappen met
Zeekraal (Thero-Salicornion)
kustgebonden vloedmerkvegetaties met Stekend loogkruid en Zeeraket (SalsoloHonckenyion peploidis)
Pioniersgemeenschappen op kale bodem in
vochtige, kalkrijke overgangsmilieus met
Strandduizendguldenkruid en sierlijke vetmuur
(Saginion maritimae)
Voedselminnende pioniersgemeenschappen
met waterpeper en Rumex obtusifolius ssp.
transiens (Bidention tripartitae)
akkergemeenschappen (Stellarietae mediae)
pioniergemeenschappen in overgangsmilieus,
met Strandduizendguldenkruid en Sierlijke
vetmuur
binnendijkse zilte pioniersgemeenschappen
met Zeekraal (Thero-Salicornion)
cryptogame stuifduinvegetaties
(intertidale) Pioniersgemeenschappen met
Engels slijkgras (Spartinion anglicae)
Embryonale duinen met Biestarwegras (Agropyro-Honckenyion peploidis)
humusarme stuifduinen met Helm en Duin-

natuurtype
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mineraal substraat zonder macrofytenbegroeiing

natuurtypegroep

PMI

NG
sN
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natuursubtype
4. gemeenschappen met Kroos en Schedefonteinkruid
5. gemeenschappen met Kikkerbeet en Krabbescheer
6. gemeenschappen met Paarbladig fonteinkruid
en Knopbies

F

M
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formatie

Gemeenschappen
gedomineerd door
niet-houtige grasachtige moerasplanten

NG

PS

PR
PB
PRU
ME

MM

MO

natuurtypegroep

secundaire pioniersgemeenschappen

gemeenschappen van stenig
substraat
bronvegetaties (nog niet beschreven)
ruderale vegetaties (nog niet
beschreven)
hoogproductieve oever- en verlandingsgemeenschappen en
eutrofe laafveengemeenschappen

laagveenmoerassen met kleine
zeggen en mesotrofe laagveengemeenschappen

hoogveenslenkgemeenschappen

N
PPM4
PPM5
PS1

PS2

PS3

PRvm

MEgz

MEzg
MEbz
MEr

MMzl
MMbl
MMdz
MMvl
MOws

natuurtype
zwenkgras (Ammophilion arenariae)
Pioniersvegetaties van vochtige duinvalleien
(Caricion davallianae)
gemeenschappen met Heen abundant of
dominant en Spiesmelde
Antropogene tredplantengemeenschappen op
voedselrijke bodems met Varkensgras en
Liggende vetmuur
Pioniersgemeenschappen op door storing
tijdelijk kale, vochtige bodems met 'dwergbiezen', Grondster en Draadgentiaan
Kruidige kapvlaktebegroeiingen met Gewoon
wilgenroosje en Boskruiskruid (Epilobion
angustifolii)
varen-en mosrijke begroeiingen op stenige
ondergrond (Asplenietea trichomanis)

grote zeggengemeenschappen

oevervegetaties langs zoetwatergetijdegeulen
(Sparganio-Glycerion p.p.)
biezenvegetaties van het zoetwatergetijdengebied
rietgemeenschappen

zure laagvenen met Wateraardbei en Zwarte
zegge
basenrijke laagvenen en duinvalleien met
Parnassia en Moeraswespenorchis
voedselarme vengemeenschappen met
Draadzegge
verarmde mesotrofe laagveengemeenschappen
(pionier)gemeenschappen in vennen en
hoogveenslenken met Witte snavelbies en
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natuursubtype

drijftillen, sloten en oevers met Hoge cyperzegge en Waterscheerling
grote zeggengemeenschappen met Scherpe
zegge en Oeverzegge
verlandingsgemeenschappen met Pluimzegge

sN

MEgzpz

rietmoerassen
rietvegetaties van het zoetwatergetijdengebied
rietvegetaties van brak- en zoutwaterschorren

MEgzcz

MErm
MErzg
MErbz

duinvalleien
alkalisch laagveenmoeras

MEgzsz

MMbld
MMblm

formatie

Graslanden

F

G

storingsgraslanden
droge graslanden

natte hooilanden van (matig)
voedselarme gronden

GS
GD

GN

GZbu

GNvv

GDgb

GDlb

GDzd

GDkalk

GDmaas

GDgk

GDdh

zilverschoongraslanden (Lolio-Potentillion)
stuifzandbegroeiingen van landduinen: het
Buntgras-verbond (Corynephorion canescentis)
begroeiingen van min of meer vastgelegde
landduinen: het Dwerghaver-verbond (TheroAirion)
Grasklokje-Steenanjervegetaties en kleine
klaversoorten : het verbond van Gewoon
struisgras (Plantagini-Festucion)
Maasbegeleidende graslanden : het verbond
der droge stroomdalgraslanden (Sedocerastion)
Vlaamse kalkgraslanden (Festuco-Brometea,
Xerobromion, Mesobromion)
kalkrijke mosduinen en pionierduingraslanden
met Zanddoddegras en Groot duinsterretje
(Tortulo-Koelerion)
droog tot vochtig kalkrijk duingrasland met
Liggend bergvlas en Geel walstro (PolygaloKoelerion)
kalkarme mosduinen en duingraslandvegetaties met Grijze bisschopsmuts, Ruig haarmos,
Schapezuring en Zandblauwtje
Vochtige venige graslanden met Biezenknoppen en Pijpenstrootje: blauwgraslanden en
Veldrusassociatie (Molinion caeruleae, JuncoMolinion, Eu-Molinion, Juncion acutiflori)

buitendijks (intertidaal) zilt grasland

MOhv
GZbi

GSzs
GDsz

natuurtype
Slank veenmos
verarmde hoogveenslenkgemeenschappen
binnendijks zilt grasland

N
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zilte graslanden

natuurtypegroep

GZ

NG

GNvvbg
GNvvvr
GNvvrd

GZbusk
GZbuzr

GZbugk

GZbieg

GZbigk

GZbisk

sN

blauwgraslanden
veldrusgemeenschappen
romp- en derivaatgemeenschappen
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binnendijks zilt grasland met Stomp kweldergras
(Puccinellio-Spergularion)
binnendijks zilt grasland met Gewoon kweldergras (Puccinellion)
graslanden van het zoet-zout contactmilieu
(Armerion maritimae) / binnendijks zilt grasland
met Engels gras (Armerion)
schorren met Gewoon kweldergras en Gewone
zoutmelde
hoge schorren met Strandkweek
middelhoge en hoge schorren met Zilte rus,
Strandkweek en Rood zwenkgras

natuursubtype

F

R

D

S
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formatie

Ruigten

Dwergstruwelen

Struwelen

natuurtypegroep

natuurtype
dotterbloemgrasland (Calthion)
glanshavergrasland (Arrhenatherion)

periodiek onder water staande graslanden: het
verbond van Grote vossestaart (Alopecurion
pratensis)
kamgrasgraslanden (Cynosurion)

NG
N
GNdb
GVgh

GVkg

droge heischrale graslanden

GV

GHd

graslanden van (matig) voedselrijke gronden

heischrale graslanden

GVgv

GH
GHv
RDlzl

RNhw

RDzand

RDkalk

droge tot vochtige ruigten

natte ruigten

RD

RN

RNms
DDsh

natte ruigten van het Moerasspirea verbond
(Filipendulion)
Halfnatuurlijke droge heiden op voedselarme
zandgronden (Calluno-Genistion pilosae)
grazige kustduinheide met Struikhei
duinroosdwergstruweel
bremstruweel (RG Cytisus scoparius-[CallunoUlicetea/Nardetea])
(vochtig) kruipwilgstruweel met Rond wintergroen
natte heide met Gewone dopheide (Ericion
tetralicis)
Hoogveenbultengemeenschap (OxycoccoEricion)
gagelstruweel (RG Myrica gale-[OxycoccoSphagnetea])
braamstruweel (Lonicero-Rubion sylvatici en

vochtige heischrale graslanden
Nitrofiele ruigten van het verbond van Lookzonder-look (Galio-Alliarion)
ruigten van kalkrijke bodems: Marjolein verbond (Trifolion medii)
ruigtevegetaties op kalkarme zandgronden:
het verbond van Gladde witbol en Havikskruiden (Melampyrion pratensis)
natte ruigten van het verbond van Harig wilgenroosje (Epilobion hirsuti)

droog dwergstruweel

DVkw

DD

vochtig dwergstruweel

DDkust
DDdr
DDb
DV

DNdh

SDb

DNg

DNhv

DN

droog tot vochtig doornstruweel

nat dwergstruweel en
veendwergstruweel

SD
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sN

GVghg

GVghk

GVkgg

GVkgk
GHdg
GHdk

RNhwng

RNhwzg

natuursubtype

glanshavergras-verbond (Arrhenatherion elatioris)
glanshavergrasland met kalksoorten

gewoon kamgrasgraslanden (Cynosurion cristati)
kamgrasgraslanden met kalksoorten
droge heischrale graslanden (Nardo-Galion)
droge heischrale graslanden met kalksoorten

niet intertidale natte ruigten van het verbond van
Harig wilgenroosje (Epilobion hirsuti)
ruigtekruidengemeenschappen van het zoetwatergetijdengebied (Epilobion hirsuti) met Reuzenbalsemien

formatie

Bossen

F

B

droge bossen

vochtige bossen

natte bossen

BV

BN

elzen-eikenbos (Lysimachio-Quercetum)
wilgenvloedbossen Salicion albae p.p., met

vochtig duinbos

BVdb

BNee
BNwv

naaldbos (nog niet beschreven)
eiken-haagbeukenbos

BDnb
BVeh

alluviale en rivierbegeleidende bossen

beukenbos

BDbb

BNa

eiken-berken en eiken-beukenbos

struwelen met smalbbladige wilgen

natuurtype
Pruno-Rubion radulae)
doornstruweel met eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) en sleedoorn (Prunus
spinosa), (Carpino-Prunion)
(matig) kalkrijke struwelen met Duindoorn en
Wilde liguster (Berberidion)
thermofiele, droogteminnende struwelen
(Berberidion vulgaris)
wilgenstruwelen met breedbladige wilgen in
laagdynamisch milieu (Salicion cinereae)

BDeb

SNsw

SNbw

SDtf

SDdd

SDmd

N
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vochtig tot nat wilgenstruweel

SN

BD

natuurtypegroep

NG

natuursubtype

BNaes
BNael
BNare
BNaie

BVehr
BVdbbb
BVdbai

BVehs

BVeha

atlantisch eiken-haagbeukenbos (EndymioCarpinetum)
subatlantisch eiken-haagbeukenbos (QuercoCarpinetum sensu Rogister 1985)
arm eiken-haagbeukenbos (Stellario-Carpinet)
duinberkenbos
droog tot vochtig abelen-iepenbos op kalkhoudende bodem (Alno-Padion)
essenbronbos (Carici-Fraxinetum)
elzen-essenbos (Ulmo-Fraxinetum)
ruigt elzenbos (Macrophorbio-Alnetum)
droog iepenrijk essenbos (Fraxino-Ulmetum
alnetosum sensu van der Werff)
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inlandse wilgenstruwelen met breedbladige
wilgen in laagdynamisch milieu (Salicion cinereae)
SNbwduin duingebonden vochtige tot natte wilgenstruwelen met Grauwe wilg (Salicion cinereae)
SNswgrind struwelen met smalbladige wilgen langs snelstromende grindrivieren (Artemisio-Salicetum
albae)
SNswbv wilgenvloedstruwelen met Bittere veldkers
(Salicion albae, Cardamino amarae-Salicetum
albae)
BDebz
zomereiken-berkenbos (Querco-betulum)
BDebw
droog wintereiken-beukenbos (Fago-Quercetum
petraeae)
BDebduin droog eikenbos van ontkalkte/kalkarme duinen
(Quercion roboris)
BDbbg
gierstgrasbeukenbos (Milio-Fagetum)
BDbbp
parelgrasbeukenbos (Melico-Fagetum)

SNbwg

sN

F

K
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formatie

Kleine landschapselementen

BM
Khh
Kbr
Khw

NG
veenbossen
hagen
bomenrijen
solitaire boom

natuurtypegroep
N
BMeb

natuurtype
name Cardamino amarae-Salicetum albae)
elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum)
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sN

natuursubtype

ID perceel
/ eenheid
Duidelijke
code van
de eenheid waarbinnen
een ingreep
plaatsvindt
liefst
gekoppeld
aan een
GISbestand

Langetermijnbeheer
(LTB)

Indien begraasd:

• Aanplanting
• afrasteren tegen begrazing/betreding
• Dunningen
• exoten verwijderen
• uitfrezen boomwortels
• Begrazen
• Inzaaien
• Kappen
• uittrekken bomen met
lier en tractor
• Maaien (+ afvoeren
maaisel)
• Oever(her)profilering
• opslag verwijderen
• Plaggen
• profilering (uitgraven,
grootschalige herprofileringwerken)
• aanleg recreatie (knuppelpaden, uitkijkhutten,
enz.)
• Rietmaaien (+ afvoeren
maaisel)
• slibruiming/baggeren
• spontane ontwikkeling
• Stronken verwijderen
• strooisel verwijderen
• beheer van waterhuishouding (watertoevoer,
greppels, laantjes, ...)
• enz…

Omvormingsbeheer
(OB)

• Uniform
• Gefaseerd
• Lokaal

Lokaliteit
vnl belangrijk bij
grazen: aantal
dieren per ha

Intensiteit
Jaar waarin
de ingreep
het eerst
werd/wordt
uitgevoerd

Startjaar
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• Runderen
• Galloway
• Geiten
• Schapen
• Ezel
• Paarden
• Pony
• Natuurlijk (vb.
konijnen, reeën)
• enz…

Begrazer

Beheermaatregel

Beheertype
• jaarlijks
• maal /jr
• maal /jr
• 2-jaarlijks
• 3-jaarlijks
• x-jaarlijks
• occasioneel
periodiek
• enz…

Frequentie
vnl belangrijk bij grazen: Seizoen of
aantal
dagen dat
de ingreep
plaatsvindt

Periode

Datum of
maand wanneer de ingreep
plaatsvond

Tijdstip
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Tabel 5. Elementen die een rol spelen bij het opvragen naar aspecten van beheer om tot en goed inzicht en overzicht te komen van de variatie in beheer per natuurdoeltype en de steekproefmogelijkheden.
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