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Dankwoord 

Dit tussentijds rapport kadert binnen het project “Implementatie concept beheerevaluatie en 
concept kostenevaluatie” (besteknummer: ANB/12/MW/MON1) dat in opdracht van het 
Agentschap Natuur en Bos (ANB) wordt uitgevoerd. Het tussentijds rapport is het eindresultaat 
van het luik beheerevaluatie. 

Wij wensen de leden van de stuurgroep te bedanken voor hun constructieve opmerkingen. Voor 
ANB waren dit Martine Waterinckx, Peter Willeghems, Bart Roelandt, Els Vints, Kaat Bogaerts, 
Geert Sterckx, Bart Hoeymans, Ward Verhaeghe, Tim Audenaart en Frank Saey. Wim Sauwens 
en Kevin Lambeets namen deel in naam van Natuurpunt vzw. Kristof Scheldeman 
vertegenwoordigde vzw Durme. Voor Limburgs Landschap vzw namen Robert Delbroek en 
David Beyen deel aan de stuurgroepvergaderingen. De Koepel van Bosgroepen werd 
vertegenwoordigd door Adgild Hop.  

  



 

www.inbo.be Rapportnummer: INBO.R.2013.963409 5 

 

Inhoudstafel 

Dankwoord ............................................................................................................. 4 

1 Inleiding ................................................................................................ 6 

2 Toetsing ................................................................................................ 8 

2.1 Situering en korte beschrijving van de drie beheerplannen ............................ 8 
2.2 Werkwijze ............................................................................................... 9 
2.2.1 Screening van de inhoud van de beheerplannen ........................................... 9 
2.2.2 Herformulering van de doelstellingen ......................................................... 10 
2.2.3 Doelstellingen prioriteren naar niveau van opvolging en evaluatie.................. 10 
2.2.4 Uitwerking van de beheermonitoring voor de geselecteerde doelstellingen ...... 13 
2.3 Houtopbrengst in Elsakker ........................................................................ 14 
2.3.1 Formulering van de doelstelling ................................................................. 14 
2.3.2 Hoe wordt de doelstelling opgevolgd en geëvalueerd? .................................. 14 
2.4 Oude zuurminnende eikenbossen in Elsakker .............................................. 15 
2.4.1 Formulering van de doelstelling ................................................................. 15 
2.4.2 Hoe wordt de doelstelling opgevolgd en geëvalueerd? .................................. 15 
2.5 Dotterbloemgraslanden en natte heischrale graslanden in Vallei van de Drie 

Beken .................................................................................................... 21 
2.5.1 Formulering van de doelstellingen ............................................................. 21 
2.5.2 Hoe wordt de doelstelling opgevolgd en geëvalueerd? .................................. 22 
2.6 Kamsalamander in Liedekerkebos / Hertigembos ......................................... 32 
2.6.1 Formulering van de doelstelling ................................................................. 32 
2.6.2 Hoe wordt de doelstelling opgevolgd en geëvalueerd? .................................. 32 

3 Evaluatie (knelpunten en leerpunten) en bijsturing (aanbevelingen) . 36 

3.1 Knelpunten m.b.t. beheerplannen zelf ........................................................ 36 
3.1.1 Formulering in indeling van beheerdoelstellingen ......................................... 36 
3.1.2 Referentiekader voor aangeven ecologische doelstellingen voor habitat .......... 36 
3.1.3 Gewenste kenmerken of factoren als doelstelling op zich? ............................ 37 
3.1.4 Terminologie voor beheertrajecten ............................................................ 38 
3.1.5 Ruimtelijke aspecten van beheerdoelstellingen ............................................ 40 
3.1.6 Doelstellingen voor soorten? ..................................................................... 40 
3.2 Knelpunten m.b.t. procedure voor opmaak monitoringsplan .......................... 41 
3.2.1 Prioritering van ecologische doelstellingen voor opvolging resultaten ............. 41 
3.2.2 Kwalitatieve opvolging ............................................................................. 42 
3.2.3 Kwantitatieve opvolging ........................................................................... 43 
3.3 Knelpunten m.b.t. organisatie en uitvoer .................................................... 44 
3.3.1 Inschatting werklast in de drie gebieden ..................................................... 44 
3.3.2 Databanken en delen van informatie tussen beheer- en monitoringplannen .... 46 
3.3.3 Wie voert wat uit? ................................................................................... 47 
3.3.4 Handleiding en opleiding .......................................................................... 47 

Referenties ........................................................................................................... 48 

 

 



 

6 Rapportnummer: INBO.R.2013.963409 www.inbo.be 

1 Inleiding 

In 2013 werd in het kader van de op til staande integratie van de natuur- en boswetgeving 

door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een model uitgewerkt voor geïntegreerde 

beheerplanning voor natuur-, bos- en parkdomeinen of het zogenaamde geïntegreerd / 

multifunctioneel natuurbeheer. Dit model zal zowel voor de terreinen in beheer door ANB als 

andere terreinbeherende verenigingen en particuliere beheerders gelden. 

Aan de hand van drie bestaande beheerplannen toetsen en evalueren we in dit rapport hoe 

in de toekomst beheermonitoring en –evaluatie van beheerplannen kan gebeuren. Binnen 

het model voor geïntegreerde beheerplanning is beheeropvolging en -evaluatie een 

essentieel onderdeel om de resultaten van het beheer op te volgen en waar nodig het beheer 

bij te sturen. Het beheerplan zal een luik planning van de opvolging omvatten waarin 

duidelijk aangegeven moet worden welke kenmerken van het terrein men moet opvolgen om 

te zien of men in de gewenste richting evolueert en / of de beheerdoelstellingen gehaald 

worden. De idee is dat we door monitoring en evaluatie van doelstellingen in een opwaartse 

spiraal van beter en rationeler beheer komen. 

In het verleden is er al heel wat ervaring rond beheermonitoring opgedaan en verschillende 

aanpakken werden al voorgesteld (Albers et al., 2001; De Cock et al., 2008a; De Cock et al., 

2008b; De Cock et al., 2008c; Demeulenaere et al., 2002).  

In het nieuwe concept beheermonitoring en –evaluatie is veel aandacht besteed aan de 

haalbaarheid ervan. De haalbaarheid wordt gegarandeerd door een slanke aanpak door 

volgende vier overwegingen te maken: 

1. voor welke doelstelling volstaat het om de maatregelen op te volgen en niet de 

resultaten?,  

2. de overblijvende doelstellingen prioriteren naar relevantie voor 

beheermonitoring, zodat ook daarin geschrapt kan worden indien tijd en 

middelen ontoereikend zijn,  

3. voor de doelstelling waarvan de resultaten opgevolgd worden enkel daar in het 

terrein waar het meest relevant is opvolgen en indien mogelijk niet jaarlijks, 

maar om de x-aantal jaar (dit is afhankelijk van waar ergens in het beheertraject 

we zitten en van het habitatdoel) en, tot slot,  

4. eenvoudige technieken die weinig tijd en middelen in beslag nemen gebruiken 

om te monitoren (meestal kwalitatieve technieken). 

Het nieuwe concept stelt ook voluit het beheer en de beheerder centraal. Het is dus een 

bottom-up aanpak waarin de monitoring en evaluatie prioritair moet dienen om 

beheerrelevante vragen op te lossen. We beklemtonen ook dat een goede opvolging van 

beheer staat of valt met een goed opgesteld beheerplan (formulering van visie, 

doelstellingen en maatregelen). Of anders gesteld, het beheerplan moet voldoen aan een 

aantal voorwaarden wil men een zinvol monitoringsplan kunnen opstellen. 

Voor dit rapport, werden de beheerplannen van de Elsakker (Daelemans et al., 2007), 

Liedekerkebos (De Coster et al., 2006) en Vallei van de Drie beken (Lambrechts et al., 2005) 

doorgelicht. Voor elk van deze beheerplannen werd een monitoringsplan opgesteld. Indien er 

reeds een monitoringsplan was, werd dit geëvalueerd. In hoofdstuk 2 illustreren we de 

belangrijkste stappen van deze toetsing aan de hand van voorbeelden uit de beheerplannen. 

Het volledige proces hoe het monitoringsplan werd opgemaakt per beheerplan is terug te 

vinden in bijlagen bij dit rapport (Bijlage 1 - 3). In hoofdstuk 2 geven we een selectie uit 

deze bijlagen om herhaling te vermijden. In hoofdstuk 3 bespreken we de belangrijkste 

knelpunten en leerpunten uit de toetsing en doen we aanbevelingen tot bijsturingen indien 

nodig. Parallel met dit project gebeurden ook toetsingen via opmaak van nieuwe 

beheerplannen (Zonien, Dijle en Laan, Meetshovenbos), en hier werden ook lessen uit 
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getrokken die in dit hoofdstuk besproken worden. Eveneens in dit hoofdstuk wordt een 

inschatting gemaakt van de werklast. 
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2 Toetsing 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op een compilatie van de uitwerking van de drie 

monitoringsplannen. De integrale teksten zijn ter beschikking als bijlagen (bijlagen 1: 

monitoringsplan Elsakker, 2: monitoringsplan Vallei van de Drie Beken en 3: monitoringsplan 

Liedekerkebos en Hertigembos). Indien er letterlijk tekst uit deze bijlagen werd 

overgenomen, is deze in blauwe tekstkleur aangegeven. Verwijzingen naar kaarten, figuren 

of tabellen in de overgenomen tekst werden behouden, maar de kaarten, figuren of tabellen 

zijn enkel in dit hoofdstuk toegevoegd als dit een grote meerwaarde bood. Voor de kaarten, 

figuren en tabellen die niet werden overgenomen verwijzen we de lezer naar de integrale 

teksten in de bijlagen.  

In dit hoofdstuk geven we eerst een toelichting bij de drie bestudeerde beheerplannen (2.1). 

Vervolgens geven we uitleg bij de manier waarop de beheerplannen werden doorgelicht en 

hoe een voorstel voor de opvolging en evaluatie van een doelstelling werd uitgewerkt (2.2). 

Daarna lichten we dit toe voor de volgende doelstellingen Houtopbrengst in Elsakker (2.3), 

Oude zuurminnende eikenbossen in Elsakker (2.4), Dotterbloemgraslanden en natte 

heischrale graslanden in Vallei van de Drie Beken (2.5) en Kamsalamander in Liedekerkebos 

/ Hertigembos (2.6).  

2.1 Situering en korte beschrijving van de drie 

beheerplannen 

De bestudeerde beheerplannen zijn allemaal domeinen in eigendom van en in beheer door 

ANB. Het gaat om relatief grote domeinen (ordegrootte 100 ha in eigendom). De Elsakker en 

Liedekerkebos zijn voorbeelden van bosgebieden met een relatief laag aandeel open habitat. 

De Vallei van de Drie Beken is een voorbeeld van een natuurgebied met een veel hoger 

aandeel open habitats. Onderstaande tabel (Tabel 1) geeft een overzicht van de meest 

relevante kenmerken van de bestudeerde domeinen. 

Tabel 1 Overzicht van de meest relevante kenmerken van de bestudeerde domeinen. HRL = 

habitatrichtlijn, VRL = vogelrichtlijn, VEN = Vlaams Ecologisch Netwerk. 

 Elsakker Liedekerkebos (excl 

bosreservaat) 

Vallei de drie beken 

Eigendom ANB ANB ANB 

Ligging Meerle, Hoogstraten Liedekerke Diest, Tessenderlo, 

Beringen 

Oppervlakte in 

eigendom (ha) 

155 126 355 

Oppervlakte 

visiegebied (ha) 

155 400 1825 

Beschermingsstatuut Deels 

Habitatrichtlijngebied 

‘Heesbossen, Vallei 

van Marke en 

Merkske en Ringven 

met valleigronden 

langs de Heerlese 

loop’ 

Bijna volledig binnen 

habitatrichtlijngebied 

Bossen van de 

Vlaamse Ardennen 

en andere 

Zuidvlaamse bossen. 

 

VEN en GEN 

Deels 

Habitatrichtlijngebied 

‘Demervallei’ 

Deels VEN 
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Deels GEN. 

Bijlage I 

habitattypes 

9190 

91E0 

4010 

4030 

9120 

9130 

9160 

91E0 

4030 

6230 

2310/2330/4030/4010 

6230 

6410 

6510 

9120/9190 

9160 

91E0 

7140 

3130 

Soorten HRL/VRL Zwarte specht en 

Wespendief 

Kamsalamander 

Wespendief 

Kamsalamander, 

Drijvende 

waterweegbree 

Zwarte specht, 

Wespendief, 

Wintertaling, 

Slobeend, Wulp, 

Blauwborst, 

Nachtzwaluw en 

IJsvogel 

Verhouding Bos / 

open habitats in 

uitgangssituatie 

92 / 8 89 / 11 61 / 39 

Verhouding Bos / 

open habitats in 

eindsituatie 

88 / 12 82 / 18 37 / 63 

Periode 2007 - 2027 2006 - 2026 2007 - 2027 

 

 

2.2 Werkwijze 

2.2.1 Screening van de inhoud van de beheerplannen 

Voor elk van de domeinen beschikten we over de beheerplannen en het kaartmateriaal, 

zowel op papier als digitaal. Deze informatie werd eerst doorgenomen. Hierbij werd de 

inhoud gescreend op informatie die logischerwijze kon gelinkt worden aan specifieke 

doelstellingen van het beheerplan. De doelstellingen werden ingedeeld volgens een 

economische, ecologisch en maatschappelijke pijler, alhoewel de beheerplannen vaak een 

andere indeling gebruikten. Zowel doelstellingen die expliciet werden geformuleerd als 

doelstelling die impliciet in het beheerplan zaten, werden opgelijst. 
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2.2.2 Herformulering van de doelstellingen 

De samengebrachte en gegroepeerde informatie over doelstellingen werd vervolgens 

getoetst aan een aantal criteria waaraan een goede doelstelling zou moeten voldoen. 

Hierdoor konden we aangeven wat er schort aan de oorspronkelijke formulering en deden we 

een voorstel hoe de doelstellingen dan wel beter geformuleerd konden worden. De 

belangrijkste leerpunten kunnen gelezen worden in Hoofdstuk 3. De doelstellingen werden 

opnieuw geformuleerd zodat ze voldeden aan de criteria van een goede doelstelling, wat 

ongeveer neerkomt op SMART geformuleerde doelstellingen. In de volgende paragraaf geven 

we aan wat dit inhoud. 

Een doelstelling is een woordelijke omschrijving van het gewenste eindresultaat dat we 

trachten te bereiken door middel van beheeractiviteiten . Een doelstelling moet vooral 

duidelijk omschreven en dus specifiek (>< vaag) zijn, zodat alle betrokken personen er 

dezelfde betekenis aan geven. Om de doelstelling specifiek te maken wordt de woordelijke 

omschrijving van de gewenste eindtoestand aangevuld met een opsomming van gewenste 

kenmerken en factoren.  

Gewenste kenmerken zijn uitwendig zichtbare kenmerken of kwaliteiten zoals de 

vegetatiesamenstelling en – structuur waarmee de ecologische waarde kan ingeschat 

worden, maar ook kwantitatieve kenmerken zoals de gewenste oppervlakte van een 

habitattype. De gewenste kwalitatieve en kwantitatieve kenmerken geven een nadere 

beschrijving van de gewenste eindtoestand.  

Factoren zijn de variabelen die de toestand van de gewenste kenmerken bepaalden, bepalen 

of zullen bepalen, zowel in positieve als in negatieve zin. Dus alles wat invloed heeft op hoe 

de gewenste eindtoestand er uit zal zien. Dit worden soms ook stuurvariabelen genoemd (bij 

natuurinrichtingsprojecten spreekt men van tussenvariabelen). Om werkbaar te blijven is het 

belangrijk dat de focus ligt op die factoren waar het beheer kan op inspelen.  

Om bovendien een doelstelling meetbaar te maken is het nodig bij deze gewenste 

kenmerken en factoren kwantificeerbare limieten (onder- en / of bovenlimiet) of 

streefwaarden te vermelden. Daarbovenop is het van belang om aan te geven over welke 

tijdshorizon deze grenswaarden bereikt kunnen worden. In veel gevallen is dit niet geweten, 

maar dan moet dat ook als “onbepaald” worden aangegeven. Dit hangt sterk af van de 

realiseerbaarheid, maakbaarheid en voorspelbaarheid. De streefwaarden of limieten voor 

kwantiteitsaspecten van een doelstelling (oppervlaktes, aantallen en hoeveelheden) moeten 

de gewenste toestand aangeven op het einde van de planningsperiode (middellange termijn, 

meestal 20 jaar). Bijvoorbeeld, de gewenste oppervlakte voor een natuurstreefbeeld tegen 

einde van het beheerplan (een ecologische habitatdoelstelling). Limieten of streefwaarden 

voor kwaliteitsaspecten van een doelstelling moeten ook toelaten dat gecontroleerd kan 

worden of de gewenste toestand bereikt is, maar met dat onderscheid dat de tijdshorizon 

niet altijd gekend is, m.a.w. het kan langer duren dan de planningsperiode. Bijvoorbeeld, een 

minimum bedekking van sleutelsoorten als onderdeel van de evaluatie van een habitatdoel. 

Dit zijn dus indicatoren waar je een ecologisch zinvolle limiet wil vooropstellen om te kunnen 

spreken van een gunstige toestand, maar waarvan je niet weet op welke termijn dit haalbaar 

is.  

Tot slot is een doelstelling ruimtelijk gedefinieerd (meestal een beheereenheid, groep van 

beheereenheden of een domein). Er moet daarom minstens een lijst van beheereenheden 

zijn waarop de doelstelling van toepassing is, maar nog beter is een geodatabank waarmee 

een GIS-kaart kan gemaakt worden waarop dit gevisualiseerd wordt.  

2.2.3 Doelstellingen prioriteren naar niveau van opvolging en 

evaluatie 

Alle aspecten van doelstellingen in detail opvolgen is uiteraard niet haalbaar. Voor elk van de 

beheerplannen werden daarom de doelstellingen per pijler besproken en werd bepaald welke 
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van de doelstellingen (of delen van doelstellingen) welk niveau van opvolging en evaluatie 

van het beheer vereisten (zie Tabel 2). Deze bespreking werd vergemakkelijkt door te 

werken volgens een vast stramien, en voor de doelstellingen in verband met habitatdoelen 

(de grootste groep van doelstellingen in elk van de bestudeerde beheerplannen) met een 

scoringstabel.  

Eerst werd gekeken voor welke doelstellingen er voldoende zekerheid is dat de doelen 

gehaald worden als de voorziene beheerwerken worden uitgevoerd. In die gevallen, wordt 

enkel de uitvoering van de beheerwerken opgevolgd. Indien dit niet het geval is, worden ook 

specifieke indicatoren opgevolgd. Aan de hand van deze ingezamelde informatie zullen de 

resultaten van het beheer door ANB vijfjaarlijks geëvalueerd worden. Dus, voor sommige 

beheerdoelen volstaat het dat de beheerder/eigenaar enkel de uitgevoerde werken 

registreert. Voor andere beheerdoelen moeten specifieke indicatoren opgevolgd worden. 

Enkele vuistregels die we gebruikt hebben om te beslissen of louter en alleen de uitvoer van 

beheermaatregelen opvolgen voldoende is, zijn: 

• Alle doelstellingen in verband met bostypes als habitatdoel, aangezien (1) de 

dynamiek van boshabitat traag is (lange ontwikkelingstijden) en (2) het effect van 

beheermaatregelen vrij goed voorspelbaar is 

• Doelstellingen waarvoor een nulbeheer kan worden ingesteld om de doelstelling te 

bereiken. In zulke gevallen heeft de beheerder weinig meerwaarde van 

beheermonitoring, aangezien in de meeste gevallen zal besloten worden dat er 

langer gewacht moet worden indien de resultaten op zich laten wachten. 

Beheermonitoring is dan geen instrument op basis waarvan het beheer kan bijstuurd 

worden.  

• Doelstellingen waarbij we vertrekken van een gunstige uitgangsituatie (beheertraject 

= behoud), er sprake is van continuering van het gevoerde beheer en er geen directe 

bedreigingen te verwachten zijn. 

• Doelstellingen die relatief gezien in het gebied slechts voor een beperkte oppervlakte 

gelden (< 2% van het gebied, enkel de terreinen in beheer), tenzij het gaat om een 

op Vlaamse schaal zeldzaam of sterk achteruitgaand habitattype (dit is niet per 

definitie een Natura 2000 habitattype of een regionaal belangrijk habitattype; bv 

akkerkruidvegetaties) en tenzij het gaat om punt- (bv poelen) of lijnvormige 

habitattypes (bv mantel-zoomvegetaties, hagennetwerken, grachten met riet, …) 

Tabel 2 De verschillende niveaus van opvolging en evaluatie 

OPVOLGING (gegevensinzameling) EVALUATIE 

Basis: uitvoer werken  Gebeurt op basis van opvolging.  

- Ad hoc bijsturingen van 

beheermaatregelen door 

beheerder als iets misloopt 

- Vijfjaarlijks een kwalitatieve 

voortgangsanalyse (bijsturing 

maatregelen + doelstellingen) 

Extra:  

Kwaliteit werken 

Resultaten opvolgen  

Kwalitatief  
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Kwantitatief (beheerder + externe) 

- 10-20 jaarlijks een kwantitatieve 

gegevensanalyse (eventueel voor 

verschillende gebieden 

gecombineerd), waarbij ook naar 

de kosten kan gekeken worden 

(enkel ANB gebieden) 

 

 

Voor de doelstellingen waar enkel opvolging van de goede uitvoer van het beheer niet 

volstaat, maar ook de resultaten van dat beheer moeten opgevolgd worden is een verdere 

prioritering binnen deze doelstellingen zinvol.  

Wanneer resultaten van beheermaatregelen om een bepaalde doelstelling te realiseren 

worden opgevolgd, is dit vraaggestuurd. Deze vragen hebben betrekking op het resultaat 

van het beheer, m.a.w. ze gaan over hoe levensgemeenschappen en populaties van dieren 

en planten duurzaam kunnen voorkomen/overleven in relatie met het gevoerde beheer in 

een gebied.  

In Tabel 3 wordt een afwegingskader gegeven dat kan helpen om prioriteiten te stellen 

tussen ecologische doelstellingen met betrekking tot habitat in functie van het niveau van 

opvolging en evaluatie. Deze tabel hebben we gebruikt als een hulpmiddel, geen 

ondoordacht te volgen scorebord. De tabel is een reflectie van enerzijds criteria die het 

belang van het gebied in combinatie met het belang van de aanwezige natuurwaarden 

inschatten en anderzijds criteria die peilen of er belangrijke beheervragen zijn. Belangrijke 

aspecten die moeilijker in een objectief afwegingskader zijn te vatten zijn bereikbaarheid, 

toegankelijkheid en de in de tijd variërende beschikbaarheid van tijd en geld voor 

monitoring. Daarom moet het afwegingskader gebruikt worden als een aanzet om tot keuzes 

te komen.  

Het scoresysteem om ecologische habitatdoelstellingen te prioriteren moet toelaten om te 

beslissen voor welke doelstellingen de resultaten opvolgen het meest zinvol is / de meeste 

meerwaarde oplevert voor de beheerder (Tabel 3).  
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Tabel 3 Criteria voor de prioritering naar opvolging van de resultaten van ecologische 

habitatdoelstellingen 

Ecologische doelstellingen [vlak- of 

lijnvormig habitat element (in termen van 

uitgangssituatie)] 

Score 

Bijlage I habitat of regionaal belangrijk 

habitat 

4 

Rel aandeel Vlaams areaal  > 15% 6 

Rel aandeel Vlaams areaal  2 – 15% 4 

Rel aandeel Vlaams areaal  < 2% 2 

aanwezigheid (deel van) populatie van 

soorten waarvoor aparte doelstellingen 

geformuleerd zijn (doelsoorten) of bijlage-

soorten of rode lijst soorten 

4 

dure ingreep of duur instandhoudingsbeheer 8 

de verwachte veranderingen onder het 

beheer zijn groot 

8 

hoge onzekerheid in de beheerstrategie 8 

Cruciale abiotische factor waar beheer op 

inspeelt? 

4 

 

In de tabel werden voor het relatief aandeel ten opzichte van het Vlaams areaal de 

grenswaarden overgenomen van de S-IHD rapporten (instandhoudingsdoelstellingen voor 

speciale beschermingszones) waar een inschatting gemaakt wordt van het belang van het 

gebied t.o.v. de G-IHD (gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen). 

 

2.2.4 Uitwerking van de beheermonitoring voor de geselecteerde 
doelstellingen 

Nadat voorgaande stappen voor elk van de drie gebieden doorlopen werden, werd een 

monitoringsplan opgesteld voor de doelstellingen waarvan de resultaten dienen opgevolgd te 

worden. De technieken die hiervoor gebruikt werden kunnen zowel kwalitatief als 

kwantitatief zijn: 

• kwalitatief: controleformulier / fotoreeks / kartering /… 

• kwantitatief: transect voor frequentiebepaling van indicatorsoorten / opvolgen 

waterpeil & waterkwaliteit / tellen soorten / vegetatie-opname /… 
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2.3 Houtopbrengst in Elsakker 

2.3.1 Formulering van de doelstelling 

Doelstelling over houtopbrengsten in Elsakker 

Omschrijving 

Duurzame houtproductie in alle beheereenheden, behalve deze waar de gewenste 

eindtoestand niet-bos habitat is of een nulbeheer wordt ingesteld.  

De uitgesloten beheereenheden zijn: 26a_2, 3b, 8a, 32e, 21a, 11a_2, 61a_2, 32c_1, 2a, 

33d, 52a, 78b, 16a, 97a, 77a, 25b, 52c, 36a_1, 43a_2, 51b_1, 81c_1, 19a, 32f, 33a, 33b_2, 

37a, 50b, 51a_2, 51b_2, 52b, 54a, 54b, 54c, 56a, 76a, 32c_2, 33b_1, 33c_2, 53a, 50d, 

33e, 50c, 32a, 32b, 50a, 32d_2, 51a_1, 5a_2, 6a_2, 34a_2, 35a_2, 40a_2, 41a_2, 42a_2, 

78a, 67c_2, 69a_1, 69b_1 

Duurzaam betekent dat er niet meer dan de gemiddelde jaarlijkse aanwas gekapt mag 

worden: 5 m³/ha/j. In totaal gaat het over een oppervlakte van 108,7 ha. 

Er zijn geen expliciete kwaliteitseisen aangaande de houtkwaliteit, maar dit aspect is een 

gevolg van regelmatig en deskundig dunnen van de bestanden in functie van (vroegtijdig) 

aangeduide kwaliteitsbomen 

De gedurende de loop van dit beheerplan aangeboden sortimenten zullen nog onvoldoende 

gevarieerd zijn, gezien bij de omvormingen van homogeen naaldbos naar gemengd, inheems 

loofbos voornamelijk naaldhout zal gekapt worden. 

Gewenste kenmerken 

• Gemiddeld jaarlijks (of meerjaarlijks) verkocht houtvolume (gemiddelde over de duur 

van het beheerplan) 

o Bovenlimiet: 540 m³/j (eventueel tevermenigvuldigen met aantal jaren sinds 

de laatste kap indien er niet jaarlijks hout verkocht wordt) 

Kenmerkende (prijsbepalende) factoren 

• Doelomtrek bij eindkap 

o Onderlimiet Grove den: 150 cm 

o Onderlimiet Corsicaanse den en Douglas: 200 cm 

• (Externe factoren, zoals windval en marktomstandigheden, kunnen maken dat er 

tijdelijk meer of minder hout op de markt wordt aangeboden) 

2.3.2 Hoe wordt de doelstelling opgevolgd en geëvalueerd? 

De economische doelstelling was geassocieerd met de blijvende houtopbrengsten. De 

éénmalige houtopbrengsten stemmen ongeveer overeen met een verkoop van 1300 m³ 

hout, terwijl over de periode van 20 jaar er grof geschat ongeveer 108,7 ha x 5 m³/ha/j x 

20j = 10870 m³ hout verkocht zal worden uit het reguliere bosbeheer. In de beheervisie is 

niet het maximaal aan opbrengst halen van belang, maar een duurzame opbrengst van 

kwaliteitshout. In eerste instantie is het dan van belang dat in de beheereenheden gemiddeld 

niet meer gekapt wordt dan er jaarlijks bijgroeit. Hiervoor kan het volstaan om de verkochte 

hoeveelheden hout op te volgen. Bijkomende meetinspanningen zijn niet nodig. Tijdens een 

vijfjaarlijkse evaluatie kunnen dan de verkochte hoeveelheden van de afgelopen vijf jaar 

vergeleken worden met de verwachte hoeveelheid. Aan de hand van deze evaluatie kan dan 

al dan niet bijgestuurd worden. 
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2.4 Oude zuurminnende eikenbossen in Elsakker 

2.4.1 Formulering van de doelstelling 

Doelstelling oude zuurminnende eikenbossen in de Elsakker (habitat 9190) 

Over een oppervlakte van ongeveer 36 ha is de doelstelling om te evolueren naar 

habitattype 9190 (zie Kaart 3). Een gunstige staat van instandhouding wordt niet haalbaar 

geacht binnen de termijn van het beheerplan. De ontwikkeling, herstel en behoud van 

habitatwaardige bestanden van dit bostype is wel mogelijk binnen de termijn van het 

beheerplan. 

Gewenste kenmerken: 

• Oppervlakte (tegen einde van het beheerplan) 

o Streefwaarde: 36 ha 

• Ligging: zie Kaart 3 

• Oppervlaktepercentage gemengde, inheemse bestanden (tijdshorizon = onbepaald) 

o Onderlimiet: 60% van de bestanden waarvoor 9190 de doelstelling is 

o Definitie: een bestand is inheems wanneer de inheemse boomsoorten 

minstens 90% van het bestandsgrondvlak innemen 

o Definitie: een bestand is gemengd zodra er minstens 2 verschillende 

boomsoorten aanwezig zijn en 1 boomsoort 80% of minder van het 

bestandsgrondvlak inneemt, of 80% van het totale stamtal bij bestanden 

jonger dan 30 jaar 

• Volume-aandeel dood-hout (tegen einde van het beheerplan) 

o Onderlimiet: 4% dood hout 

o Definitie: dood hout = zowel dun als dik, naald als loof, staand en liggend. 

• Percentage grondvlak inheems loofhout (tijdshorizon = onbepaald) 

o Onderlimiet: in actueel homogene naaldhoutbestanden minimaal 30% 

• Dik dood hout (tijdshorizon = onbepaald) 

o Onderlimiet: één stam dik dood hout per hectare 

o Definitie dik dood hout: meer dan 40 cm diameter, staand of liggend 

Kenmerkende factoren: 

• Invasieve exoten (vooral Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers) 

o Bovenlimiet: afwezig 

2.4.2 Hoe wordt de doelstelling opgevolgd en geëvalueerd? 

De doelstelling in verband met 9190 bossen kreeg een hoge score in de tabel waarin, via een 

aantal vragen, wordt nagegaan hoe de ecologische doelstellingen onderling rangschikken 

naar prioriteit voor de beheermonitoring en – evaluatie.  

De oude zuurminnende eikenbossen in de Elsakker onderscheiden zich voornamelijk van de 

andere ecologische beheerdoelstellingen doordat het tegelijk een bijlage I habitattype is (en 

S-IHD doel) én de verwachte veranderingen onder invloed van het beheer zijn er groot. 

Enkel de doelstelling over heidebiotopen haalde een nog hogere score, omdat daar zowel de 

verwachte veranderingen groot zijn in combinatie met dure beheeringrepen. De score voor 

de doelstelling over 91E0 bossen was dan weer lager, terwijl deze bosbestanden in de 

Elsakker reeds habitatwaardig zijn en de beheereenheden met 9190 als doelstelling dit nog 

moeten worden. Dit lijkt op het eerste zicht misschien niet heel logisch, maar vanuit 

beheeroogpunt zijn de beheergerelateerde criteria echter doorslaggevend. Opvolging van het 

beheer is immers het meest informatief voor de beheerder indien er beheerrelevante vragen 

zijn. Dit is het geval voor de beheereenheden met potentie voor 9190 (de verwachte 

veranderingen zijn groot). Ook in termen van absolute oppervlakte is de doelstelling 9190 

belangrijker dan 91E0 (36 ha versus 8 ha). In alle 91E0 beheereenheden wordt bovendien 
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gekozen voor een nulbeheer. Er is dan ook geen trigger om in functie van een bepaald 

resultaat een andere beheeractiviteit uit te voeren. Daarnaast zijn er in het gebied geen 

directe negatieve factoren of verwachte evoluties waardoor de toestand van die 

beheereenheden zou verslechteren.  

De keuze die wordt gemaakt is daarom om doelstelling 9190 vijfjaarlijks te evalueren en 

deze evaluatie te baseren  op opvolging van de uitvoer van het beheer en in beperkte mate 

ook opvolging van een aantal verwachte resultaten van het gevoerde beheer. In wat volgt 

leggen we uit hoe we dit gaan doen. 

De focus bij deze opvolging en evaluatie ligt op de gemakkelijk vast te stellen attributen en 

factoren. Dit komt neer op het behouden of ontwikkelen van een rijke bosstructuur met een 

gevarieerde en karakteristieke boomsoortensamenstelling en voldoende dikke bomen en 

dood hout. De overige indicatoren zijn eerder een gevolg van dit beheer en/ of van de 

historiek/uitgangssituatie en omgevingsfactoren en hebben betrekking op het behouden of 

ontwikkelen van een typische en soortenrijke kruidenlaag (Van Uytvanck & De Blust, 2012). 

De vragen die tijdens deze evaluatie beantwoord worden zijn: 

• Wordt de planning gevolgd? Waarom niet?  

• Is er bijsturing nodig omdat sommige gewenste kenmerken ontbreken of 

onvoldoende ontwikkeld zijn of factoren niet onder controle zijn? 

• Is er een screening nodig van nieuw aangekochte percelen? 

Het is zinvol om, zeker voor het eerste en tweede punt, een goede controlelijst/veldformulier 

te hebben met de belangrijkste zaken waarop bij de evaluatie moet gelet worden. In dit 

geval is de controlelijst in de eerste plaats bedoeld voor de evaluator, maar kan ook als een 

tool voor de beheerder om zijn eigen werk op te volgen gebruikt worden. 

Dit veldformulier geldt voor de volledige oppervlakte waar 9190 als doelstellingen is. Omdat 

het om een grote oppervlakte gaat en de beheereenheden over het gehele gebied van de 

Elsakker verspreid liggen worden best op voorhand een aantal groepen van min of meer 

aaneengesloten beheereenheden bepaald. Voor elk van deze groepen kan dan een apart 

veldformulier worden gebruikt. 

In het veldformulier wordt gebruik gemaakt van grove klassen om de toestand van bepaalde 

indicatoren in te schatten. Het is niet haalbaar om te vragen naar een exacter waargenomen 

getal, percentage, …. Aangezien er niets gemeten wordt, is de inschatting gebaseerd op 

ervaring en wat er op het veld geobserveerd werd bij het doorlopen van de beheereenheden. 

Een klasseinschatting is op het ruimtelijke schaalniveau waarop deze evaluatie gebeurt 

(grootteorde 10 hectare) het meest haalbare en te verkiezen boven de schijnnauwkeurigheid 

van een fijnere of continue schaal. Bij twijfel tussen twee klassen is het vanuit 

voorzorgsprincipe beter om het minst gunstige te kiezen, zodat het beheer getriggerd wordt 

om hierop in te spelen.  
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Veldformulier 9190 Oude zuurminnende eikenbossen (versie 03/2013) 

Gebiedsnaam:   

BWK type(s):  

Beheereenheden:  

Datum:  

Aanbevolen evaluatieperiode: Mei – September 

Aanbevolen frequentie: 5-jaarlijks 

Belangrijkste beheeractiviteiten te bediscussiëren met beheerder: 

• Exotenbestrijding 
o Waar situeren zich nog problemen met één van volgende soorten: 

� Japanse duizendknoop, Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, 
Schijnaardbei, Douglaspluimspirea, Amerikaanse eik, 
Amerikaanse vogelkers, Robinia, Rododendron (G) 

� + naaldhout (uitgezonderd Europese Lork, Japanse Lork  & Grove 
den 

• Kappingen in functie van terugdringen successie (9190 evolueert naar 9120 bij 
niets doen) 

• Kappingen in functie van omvorming (direct, versneld of geleidelijk)  

Te controleren indicatoren in verband met bosstructuur, samenstelling boomlaag en dood 

hout. De in het vet gedrukte toestand geeft aan welke toestanden voor 9190 in de 

Elsakker verwacht worden tegen het einde van het beheerplan: 

• Bosstructuur 
o Struiklaag: 

� Goed ontwikkelde struiklaag in < 30% / 30 – 70%/ > 70% van 
de beheereenheden  

o Mengingsvorm:  
� Gemengd (stamsgewijs / groepsgewijs)  < 30% / 30 – 70%/ 

> 70% van de beheereenheden  
o Ontwikkelingsfase:  

� Ongelijkjarig < 30% / 30 – 70%/ > 70% van de 
beheereenheden 

o Zware bomen van > 80 cm DBH:  
� geen / < 50/ha / >= 50/ha 

o Bedrijfsvorm:  
� hooghout / hakhout / middelhout / nulbeheer. 

o Natuurlijke verjonging:  
� geen / weinig / veel 

• Samenstelling boomlaag 
o Bestandstype loofhout of loofhout+naaldhout in < 50% / > 50% van de 

beheereenheden  
o Bestandstype naaldhout 

� Aandeel lork en grove den:  <=  30% / > 30% van de 
beheereenheden 

� Aandeel ander naaldhout: Afwezig / aanwezig 
o Exoten (bomen en struiken):  < 10% van grondvlak  in alle 

beheereenheden 
o Sleutelboomsoorten (Zomereik, Quercus x rosacea, Ruwe berk, Zachte 

berk, Ratelpopulier, Wilde lijsterbes, Sporkehout, Hazelaar, Jeneverbes, 
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Wintereik): Dominant in alle beheereenheden (uitzonderingen zijn 
mogelijk voor Grove den) 

• Dood hout 
o Dood hout van > 40 cm diameter: 

� Staand:  >= 1 per ha in < 30% / 30 – 70%/ > 70% van de 
beheereenheden 

� Liggend: >= 1 per ha in < 30% / 30 – 70%/ > 70% van de 
beheereenheden 

Evaluatie van de toestand: Gunstig / Ongunstig / Nog niet habitatwaardig / Gedeeltelijk 

vernietigd / Vernietigd 

Evaluatie van de trend: Behouden / Herstellend / Gedegradeerd 

 

Aan de hand van bovenstaand formulier kan een goed beeld verkregen worden van de LSVI 

criteria en indicatoren in verband met habitatstructuur, verstoring door exoten en 

samenstelling van de boom- en struiklaag. Dit zijn de indicatoren waarop het beheer een 

directe invloed heeft. Op de andere criteria en indicatoren uit de LSVI tabellen heeft het 

beheer geen directe impakt, maar wel een onrechtstreekse impact. Deze indicatoren bepalen 

wel de uiteindelijke kwaliteit van het habitattype mee. Het gaat om volgende indicatoren die 

eerder als facultatief moeten gezien worden. De opvolging ervan is moeilijk te realiseren via 

een kwalitatieve techniek, maar kan wel via kwantitatieve technieken. Ter informatie geven 

we een voorbeeld hoe deze indicatoren kunnen opgevolgd worden aan de hand van een 2,5 

km lang transect met proefvlakcirkels van straal 4 m en tussenliggende afstand van 50 m 

(zie Figuur 1, Tabel 4 en Tabel 5). Hierbij is het niet van belang dat bij een hermeting van 

het transect de positie van individuele proefvlakcirkels exact terug te vinden is. Het is 

immers de bedoeling om een beeld te krijgen van de relatieve frequentie die berekend wordt 

aan de hand van alle proefvlakcirkels. 
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Tabel 4 Facultatief op te volgen indicatoren voor habitattype 9190 in de Elsakker 

Criterium Indicator Beslisregel (gunstig) 

Vegetatie Sleutelsoorten in de 

kruidlaag* 

Struikhei, Pijpenstrootje , 

Valse salie, Pilzegge, Ruwe 

smele, Blauwe bosbes, Wilde 

kamperfoelie, Stijf 

havikskruid, 

Schermhavikskruid, Hengel, 

Echte guldenroede 

Minstens 3 soorten frequent 

Verstoring Verruiging 

Smalle stekelvaren, Rubus 

fruticosus, Brede 

stekelvaren, Rankende 

helmbloem° 

Gepoolde bedekking < 30% 

 Ruderalisering 

Gewone vlier, Grote 

brandnetel, Kleefkruid 

Gepoolde bedekking < 10% 

 Vergrassing 

Pijpenstrootje, Bochtige 

smele 

Gepoolde bedekking < 30% 

° Geen LSVI-indicatorsoort, maar wel een goede indicator voor verruiging in de Elsakker. 

Opvallend is het in hoge mate aanwezig zijn van de Rankende helmbloem in het ganse bos. 

Deze soort geldt als indicator voor vermesting in de voedselarme bostypes van het Quercion. 

Vooral de varkensmesterijen uit het omliggende landbouwgebied kunnen daarbij als bron van 

vermesting aangeduid worden. 

Sommige van deze facultatief op te volgen indicatoren zijn een voorbeeld van een impact 

waar je als beheerder weinig direct aan kan gaan doen. Bijvoorbeeld, je kan de verruiging 

wel detecteren en opvolgen, maar de eigenlijke beheermaatregelen vallen buiten het 

beheerde domein. De verruiging is ook niet éénduidig toe te schrijven aan één 

vervuilingsbron. M.aw. dit soort metingen is eerder relevant voor opvolging van het habitat 

op Vlaamse schaal en onderbouwing van gepaste beleidsmaatregelen op dat niveau. Vandaar 

ook dat ze hier als facultatief vermeld worden. Anderzijds, laat hun inschatting wel beter toe 

om doelbereik na te gaan. 
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Figuur 1 Mogelijke ligging van het transect voor de beoordeling van enkele facultatieve 

resultaatsgerichte indicatoren van het habitattype 9190 in de Elsakker 
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Tabel 5 Formulier voor het invullen van een transectopname met proefvlakcirkels (straal 4 m) om de 

vijftig meter. Enkel sleutelsoorten kruidlaag is bij wijze van voorbeeld ingevuld. 

 

 

2.5 Dotterbloemgraslanden en natte heischrale graslanden 

in Vallei van de Drie Beken 

2.5.1 Formulering van de doelstellingen 

Doelstelling Dotterbloemgraslanden (rbb + fragmentair 6410 en 7140) [D] in Vallei 

van de Drie Beken 

De doelstelling is hier bloemrijke graslanden die niet of zelden met oppervlaktewater 

overstromen en onder invloed staan van kwelwater.  

Gewenste kenmerken 

• Doeloppervlakte: 142 ha (binnen visiegebied), 38,9 ha (in eigendom / beheer) 

• Ligging: zie Kaart 1 

• Graslandfase 

o Streefwaarde: fase 4 

o Tweerijige zegge, Bosbies, Holpijp, Zwarte zegge, Echte koekoeksbloem, 

Grote ratelaar. 

o Dominantie grassoorten doorbroken (Gestreepte witbol, Grote vossestaart, 

Rietgras) 
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100 0

150 1 1 1

200 1 1

250 0

300 1 1 1

350 1 1 1

400 1 1 1

450 0

….

….

2500 1 1

Rel. freq 0,1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,7

Gunstig 

indien

Indien rel.freq > grenswaarde bedekking een 

inschatting maken of bedekking 

problematisch kan zijn

Minstens drie soorten >= 0,45

Gepoolde 

bedekking < 

30%. 

Gepoolde 

bedekking < 

10%.

Gepoolde 

bedekking 

< 30%

Sleutelsoorten K Verruiging Ruder. Vergras.
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• In overgangszones:  

o Laagveenvegetaties (Kleine-zeggenvegetaties) (7140 fragmentair); 

hoogstens afwateringsgrachten van minder dan 20 cm (regenwater of 

atmotroof grondwater is belangrijk) >< de eigenlijke dottergraslanden waar 

het regenwater wel moet afgevoerd worden, zodat kwelwater kan uittreden 

• Houtkanten en bomenrijen 

o Streefwaarde: aanwezig langs perceelsranden in aaneengesloten 

beheereenheden groter dan 5 ha 

Kenmerkende factoren 

• Overstroming met oppervlaktewater 

o Geen of plaatselijk en van korte duur 

• Gemiddelde grondwaterstand 

o hoogste: -10 – 20 cm 

o voorjaar: 5 – 40 cm 

o laagste: 20 – 70 cm 

Doelstelling Natte heischrale graslanden (6230 fragmentair, 6410 fragmentair, 

7140 fragmentair) [D/Hn] in Vallei van de Drie Beken 

Omschrijving 

Dit graslandtype sluit aan bij de dottergraslanden, maar is iets minder nat doordat delen van 

gebied hoger liggen omwille van overgang naar hogergelegen deel of microreliëf door 

donkjes.  

Gewenste kenmerken 

• Doeloppervlakte: 14 ha (binnen visiegebied), 9,5 ha (in eigendom / beheer) 

• Ligging: zie Kaart 1 

• Bedekking typische soorten: 

o Onderlimiet: 30% 

o Tandjesgras, Borstelgras, Tormentil, Liggend walstro, Struikheide, Gevlekte 

orchis, Blauwe zegge, Stekelbrem, Veelbloemige veldbies, Blauwe knoop 

• Houtkanten en bomenrijen 

o Streefwaarde: aanwezig langs perceelsranden in aaneengesloten 

beheereenheden groter dan 5 ha 

Kenmerkende factoren 

• Bedekking gewoon struisgras, Bochtige smele, Rood zwenkgras, witbol, Pijpestrootje 

= Vervilting 

o Bovenlimiet: 30% (op de drogere delen) 

• Gemiddelde grondwaterstanden (op vochtige delen) 

o voorjaar: 20 – 30 cm 

o laagste: 60 – 150 cm 

• Bedekking pijpestrootje in vochtige delen 

o Bovenlimiet: 50% 

 

2.5.2 Hoe wordt de doelstelling opgevolgd en geëvalueerd? 

Dotterbloemgraslanden (rbb, fragm 6410, fragm 7140) [D] en Natte heischrale graslanden 

(fragm 6230, fragm 6410, fragm 7140) [D/Hn] scoren eveneens hoog. In termen van 

instandhoudingsbeheer zijn deze beide types wellicht de meest beheersintensieve en dus 

kostelijk, los van de kosten voor extra maatregelen die nodig zijn bij omvormingen of 

herstel. Voor beide types is directe omvorming nodig over ongeveer 40% van de 
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oppervlakte, waardoor de verwachte veranderingen groot zijn. De dotterbloemgraslanden 

nemen een belangrijke oppervlakte in (een kleine 40 ha), maar ook de beheereenheden 

waarvoor natte heischrale graslanden het doel zijn, zijn niet te verwaarlozen met een 

oppervlakte van ongeveer 10 ha. In beide gevallen zullen habitattypes van de habitatrichtlijn 

zich echter slechts fragmentair of deels ontwikkelen (vaak overgangssituaties). In de praktijk 

zal dit betekenen dat van 40 + 10 ha slechts hooguit enkele hectare zich zullen ontwikkelen 

tot het habitattype. Dotterbloemgraslanden zijn echter sowieso een belangrijk biotoop in 

Vlaanderen en worden daarom beschouwd als regionaal belangrijk biotoop. Omwille van deze 

redenen werd besloten dat voor beide doelstellingen zowel de uitvoer van de werken als de 

resultaten ervan op het terrein moeten worden opgevolgd zodat aan de hand van deze 

gegevens vijfjaarlijks een evaluatie kan gemaakt worden door ANB en ad-hoc evaluaties 

mogelijk zijn door de beheerder zelf.  

De focus is op de percelen waar via directe omvorming dotterbloemgraslanden of heischrale 

graslanden worden ontwikkeld. Het zijn deze percelen waar de grootste veranderingen 

verwacht worden en waar er onzekerheid is over het resultaat. Het gaat meer bepaald om 

volgende oppervlaktepercentages: 

• Dotterbloemgraslanden (39 ha) 

o Behoud: 30% 

o Herstel: 30% 

o Directe omvorming: 40% 

• Nat heischraal grasland (10 ha) 

o Behoud: 60% 

o Herstel: 0% 

o Directe omvorming: 40% 

In Tabel 6 geven we voor elk van deze beheertrajecten aan welke de gehanteerde frequentie 

van opvolgen en methode om resultaten op terrein te beoordelen zal zijn, in functie van de 

fase waarin het beheertraject zich bevindt. 

 

Tabel 6 Relatie tussen het type beheertraject, de verschillende fases die daarvoor worden doorlopen en 

een beknopte beschrijving van hoe de resultaten van het beheer zullen opgevolgd worden 

en met welke frequentie. 

 Onmiddellijk effect Overgangsfase Behoudsfase 

Behoud / / 5-jaarlijks 

Veldformulier 

Herstel / 2 – 3 jaarlijks 

Veldformulier 

en/of 

frequentiebepaling 

indicatorsoorten 

5-jaarlijks 

Veldformulier 

Directe omvorming T+1, +2, +3 

Veldformulier  

Peilbuizen 

2 – 3 jaarlijks 

Veldformulier 

en/of 

frequentiebepaling 

indicatorsoorten 

5-jaarlijks 

Veldformulier 
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Onmiddellijke effecten na directe omvormingen 

Wat? 

In een deel van de gevallen is Dotterbloemgrasland het doel na ontwikkeling vanuit bos of 

ruigtes.  

Voor de ontwikkeling vanuit bos wordt een combinatie van één of meerdere van volgende 

maatregelen voorgesteld: 

• Kappen bomen 

• Ontstronken 

• Afschrapen strooisel 

• Plaggen 

Voor de ontwikkeling vanuit ruigte kan direct begonnen worden met maaibeheer eventueel 

voorafgegaan door kappen van houtopslag. 

Voor zowel ontwikkeling vanuit bos als vanuit ruigte kunnen eveneens maatregelen nodig 

zijn om de grondwaterstand te verhogen (bv dempen van grachten). 

Om het onmiddellijk effect van deze inrichtingsmaatregelen te evalueren moet in eerste 

instantie aangetoond worden dat de op korte-termijn realiseerbare abiotische en biotische 

randvoorwaarden gehaald worden. Indien bij de uitgangssituatie vertrokken wordt van een 

vegetatiesamenstelling zonder relicten van dotterbloemgraslanden of heischrale graslanden, 

zal in eerste instantie naar de abiotiek en vegetatiestructuur moeten gekeken worden, 

aangezien het lang kan duren (> 5 jaar) voor de typische plantensoorten zich vestigen 

(tenzij kolonisatie vanuit aangrenzende graslandpercelen mogelijk is). 

 

Wanneer? 

Start vanaf het jaar volgend op de inrichtingsmaatregel (t+1), vanaf dan jaarlijks tot t+3 

voor bevestiging potentie voor dotterbloemgrasland of nat heischraal grasland.  

 

Hoe en Waar? 

Evaluatie van de resultaten aan de hand van veldformulier/controlelijst in alle 

beheereenheden waar directe omvorming zal gebeuren (in totaal 20 percelen). Bijkomend 

peilbuizen voorzien in percelen waar inrichtingsmaatregelen worden voorzien om te 

vernatten (indien mogelijk gebruik maken van bestaande peilbuizen/raaien). 

 

Evaluatie? 

Indien de inrichtingsmaatregelen voor vernatting niet de gewenste effecten hebben, 

bijsturen aan de hand van de peilbuismetingen. Indien na drie jaar blijkt dat de potentie voor 

dotterbloemgrasland of nat heisschraal grasland er niet is, wordt overgeschakeld op 

ruigtebeheer.  

 

Overgangsfase / herstelfase 

Wat? 
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Voor de evaluatie van het herstel is een evaluatie aan de hand van graslandfases (zie Bax & 

Schippers 1998) aan de orde.  

Er worden zes graslandfases onderscheiden: 

• Fase 0: Raaigrasweide 

• Fase 1: Grassenmix 

• Fase 2: Dominant stadium 

• Fase 3: Gras-kruidenmix 

• Fase 4: Bloemrijk grasland 

• Fase 5: Schraal grasland 

Bij het juiste beheer (maaien, begrazen, grondwaterstand, stopzetting bemesting) evolueert 

een bemest grasland van een soortenarme, structuurarme toestand met weinig of geen 

kruiden (fase 0) naar een soortenrijke en/of structuurrijke toestand met kruiden (fase 3, 4 

en 5). Het doel voor de dotterbloemgraslanden en heischrale graslanden is fase 4 of 5. 

Voor goed ontwikkelde dotterbloemgraslanden verwachten we (Bax & Schippers 1998, 

Zwaenepoel et al. 2002, De Cock et al. 2008): 

• Fase 4: bloemrijk grasland met een fijn mozaïekpatroon en vrij open mat van 

grassen, stugge schijngrassen en kruiden met een sterk gekleurde bloemrijke indruk, 

of eventueel 

• Fase 5: schraal grasland met meestal een fijn mozaïekpatroon van laagblijvende, 

geel-, grijs-, blauwgroene schijngrassen (zeggen, russen) en kruiden, iets 

soortenarmer maar wel met zeldzamere soorten met hoge natuurbehoudwaarde. 

Bij vertrek uit bos of ruigte zit je meestal niet met de voorgeschiedenis van intensieve 

bemesting (fase 0). In die zin is dit vaak een gunstigere uitgangssituatie voor de omvorming. 

Ook voor dit type van omvormingen kunnen de graslandfasen nog steeds gebruikt worden. 

Je zal dan sneller, na evaluatie van het onmiddellijk effect, in een fase 2 of 3 belanden.  Het 

grootste verschil is dat een aantal  ruigte- of  boskruiden nog tijdelijk mee het beeld gaan 

bepalen. In dit voorbeeld zijn dat dan soorten zoals bramen, zevenblad, brandnetel, gele lis, 

…  In de Vallei van de drie beken is het ook zo dat deze bos -> grasland omvormingen 

ingebed liggen tussen bestaande graslanden en herkolonisatie van graslandsoorten zal vrij 

gemakkelijk gebeuren, terwijl door gepast beheer de tijdelijke ruigte- en boskruiden uit het 

beeld zullen verdwijnen.  

In situaties waarbij geplagd wordt zal er een tijdelijke pioniersfase zijn, éénmaal die voorbij 

is kunnen graslandfasen ook weer gebruikt worden. 

Wanneer? 

Voor beheereenheden waar omvorming voorzien is, start dit na de evaluatie van het 

onmiddellijk effect. 

Voor de andere beheereenheden start vanaf het begin van het beheerplan.  

In de herstelfase is een evaluatie om de twee of drie jaar voldoende. Volgens Bax & Schipper 

(1998) is de ontwikkelingsduur 5 tot 10 jaar om van fase 0 tot fase 4 te komen. 

 

Waar en hoe? 

In totaal zijn er 16 uit 41 en 4 uit 12 percelen in eigendom waar via directe omvorming 

respectievelijk dotterbloemgrasland en heischraalgrasland de doelstelling is. Deze zijn echter 

in min of meerdere mate gegroepeerd in beheereenheden (zie Kaart 1).  

Evaluatie? 
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Vanaf fase 4 bereikt wordt, kan overgegaan worden naar instandhoudingsbeheer. 

 

Instandhoudingsfase 

 

Beoordeling van de resultaten van beheer in de instandhoudingsfase van het dotterbloem- of 

nat heischraal grasland kan eveneens aan de hand van het graslandfasesysteem en gebruik 

makend van een veldformulier. Om de vijf jaar wordt gekeken of het terrein nog in fase 4 of 

fase 5 zit (en vooral of er geen regressie is naar een lagere fase). Daarbovenop, kan op de 

bijgevoegde detailkaartjes van de beheereenheden een kartering van habitatwaardige 

fragmenten gebeuren. De reden hiervoor is dat de natte heischrale graslanden in het gebied 

immers fragmentair ontwikkelen en verweven zitten in dezelfde beheereenheden met 

dottergrasland. Om oppervlakte van beide apart te kunnen inschatten is deze kartering 

nodig, of is een inschatting nodig van het percentage van elk per beheereenheid. Indien dit 

niet gedaan wordt, bestaat het risico dat vooral de oppervlakte nat heischraal grasland 

overschat zal worden. 

 

 

Kaart 1 Ligging van de beheereenheden waar dottebloemgrasland (D) en/of natte heischrale graslanden 

(D/Hn) de doelstelling zijn. 

Voorbeeld 

Bovenstaande methode voor de resultaatsopvolging van dotterbloem- en natte heischrale 

graslanden lichten we toe aan de hand van beheereenheid HA5. De uitgangsituatie is een 

populierenaanplant met riet en bosbies en de gewenste eindsituatie is een 

dotterbloemgrasland (BWK: hc) in graslandfase 4 of 5 (sensu Bax en Schipper 1998). De 
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inrichtingsmaatregelen zijn kappen en ontstronken. Hierna volgt een overgangsbeheer en 

eindbeheer (vanaf fase 4 bereikt) is dat bestaat uit twee maal maaien per jaar. Het enige 

verschil tussen het overgangsbeheer en eindbeheer zijn de data waarop gemaaid wordt 

(eerste snede is vroeger en in functie van bloeipiek van dominante grassen in de 

overgangsfase). 
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Veldformulier voor beheereenheid: HA5 (Versienummer: 1) 

Gebiedsnaam: Vallei van de drie beken  

Referentie naar beheerobject: D 

Referentie naar doelstelling: 6 

Gewenste BWK type(s): hc (dotterbloemgrasland in graslandfase 4 of 5) 

Aanbevolen evaluatieperiode: mei - aug 

Jaren waarin controle aanbevolen: 2008, 2009 daarna driejaarlijks 

Waarnemer:_____________________ 

Datum:____/____/________ 

Te controleren items in verband met beheeractiviteiten:  Ja/Nee/Weet niet 

Is er exploitatieschade na de kapping (risico permanent natte bodem)?  

Werd het takkenhout verwijderd? 

Werden de stronken verwijderd? 

Werd het strooisel verwijderd? 

Werd er een haagkant aangeplant?  

 Is onderhoud nodig? 

Te controleren items in verband met factoren:  Ja/Nee/Weet niet 

Zijn er tekenen van verdroging (bv Pijpestrootje neemt toe)? 

(Tijdelijk) woekerende soorten na kap van bos onder controle (bv bramen, brandnetel, 

zevenblad, …)? 

Te controleren items in verband met gewenste attributen:  

In welke fase van graslandontwikkeling zitten we (zie achterzijde): 

 Fase 1: Grassen-mix 

 Fase 2: Dominant stadium (Witbol, Grote vossestaart, Rietgras) 

 Fase 3: Gras – kruidenmix (is de dominantie doorbroken?) 

 Fase 4: Bloemrijk grasland 

 Fase 5: Schraalland 

Indien fase 4 of 5 zijn er natte heischrale fragmenten aanwezig (duidt ze aan op kaart)?  

Gebruik dit opmerkingenveld of maak gebruik van de kaart op de achterzijde indien één 

of meerdere van bovenstaande items duiding behoeven. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Fase 1 Grassen-mix 

Links: beweide situatie 

Rechts: nog ongemaaide situatie 

 

 

 

Fase 3 gras – kruidenmix 

 

Karakteristieke soorten: 

Gewone waterbies, Moeraswalstro, 

Watermunt 

 

Fase 4 Nat kruidenrijk grasland 

foto-inzet: voorjaarsaspect met 

dotterbloem 

 

Voor het gebied karakteristieke soorten: 

Dotterbloem, Zwarte zegge, tweerijige 

zegge, Holpijp, Bosbies, Echte 

koekoeksbloem, Grote ratelaar 
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Gebruik de blanco kaart om met nummers aan te duiden waar er voor het beheer relevante 

zaken zijn (problemen, overgangszones met habitatwaardig 6410 (dominantie van 

Pijpestrootje, Biezeknoppen en Veldrus) of 7140 (kleine zeggevegetaties)) of waar er foto’s 

genomen werden. De gridcellen op de kaart zijn 10 m x 10 m (1 are). Gebruik de 

genummerde lijst hieronder om uitleg te geven bij de nummers op de kaart.  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  
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2.6 Kamsalamander in Liedekerkebos / Hertigembos 

2.6.1 Formulering van de doelstelling 

Doelstelling kwaliteitsverbetering en uitbreiding leefgebied kamsalamander in 

Liedekerkebos/Hertigembos 

Omschrijving 

Ontwikkeling poelen en herstel van bestaande poelen als leefgebied voor de kamsalamander.  

Beheerobject: poel/kamsalamander.  

Gewenste kenmerken 

• Aantal nieuw aan te leggen poelen. 

o Streefwaarde: 2. 

• Kroonsluiting rond de bestaande poelen. 

o Streefwaarde: een mantel-zoom van 20 m rond de poelen die in bosgelegen 

zijn 

o Streefwaarde: Voor de poelen in open veld: aanwezigheid van kleine 

landschapselementen binnen een straal van 300 meter 

• Waterplanten 

o Onderlimiet: 10% bedekking van de oppervlakte van de poel 

o Bovenlimiet: 75% bedekking van de oppervlakte van de poel 

• Aanwezigheid kamsalamander. 

o Streefwaarde: aanwezig in alle poelen. 

• Waar?: 

o De 5 bestaande poelen zijn gelegen in het beboste gedeelte van bosplaats LB 

(zie kaart 4.2). 

Kenmerkende factoren 

• Vis 

o Bovenlimiet: grote vissen afwezig 

• Permanentie waterkolom 

o Streefwaarde: water aanwezig op het eind van de zomer 

• Waterkwaliteit 

o Streefwaarde: water helder en algen afwezig 

• Verlanding 

o Streefwaarde: geen verlanding (dichtslibben van poel door plantenresten) 

• Beschaduwingsgraad 

o Bovenlimiet: (de op het middaguur te verwachten) beschaduwing  <30% 

 

2.6.2 Hoe wordt de doelstelling opgevolgd en geëvalueerd? 

Een eerste argument voor beheermonitoring van deze doelstelling is dat de kamsalamander 

een soort is van de Habitatrichtlijn. Daarnaast is de uitkomst van het beheer vrij onzeker: 

het creëren van nieuwe poelen garandeert niet dat de soort er effectief zal komen. Het is ook 

noodzakelijk om de kwaliteit van de poelen voldoende op te volgen om indien nodig 

bijkomende beheermaatregelen uit te voeren (bv. bij dichtslibben of droogvallen van poel). 

Het beheer van de poelen is ten slotte ook vrij intensief. Dit alles maakt dat 

beheermonitoring hier zeker aan de orde is.     

De volgende beheermaatregelen worden voorzien: 

• Ruimen van slib ( om de 10 jaar) 
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• Vegetatiebeheer: maaien van vegetatie en voldoende open water voorzien (om de 5 

jaar) 

• Bosrandbeheer voor de poelen in de beboste delen (hakhout afzetten om de 10 jaar, 

mantelvegetatie snoeien om de 5 jaar, natuurlijke vegetatie vrijstellen om de 2 jaar). 

De opvolging van de resultaten kan volgende aspecten omvatten: 

• het opvolgen van de kwaliteit van de inrichting van de nieuwe poelen,  

• opvolgen van de kwaliteit als leefgebied voor de kamsalamander,  

• opvolging van de aanwezigheid van de kamsalamander. 

We stellen hier dus voor om niet enkel het leefgebied van de soort op te volgen, maar ook de 

soort op zich. De reden hiervoor is dat enerzijds de beheermaatregelen zeer specifiek op 

deze soort afgestemd zijn, het om een relatief dure ingreep gaat en dat de soort zeer gericht 

gemonitord kan worden (locaties zijn gekend en duidelijk afgebakend).   

Ontwikkelingsfase: aanleg poelen 

Wat? 

Er wordt nagegaan of de poelen op een goede manier werden aangelegd. De belangrijkste te 

controleren elementen zijn: 

• Diepte poel (streefwaarde rond de 1,80m)  

• Aanwezigheid van water 

• Oppervlakte poel (streefwaarde 50-100m²) 

• Aanwezigheid van een steile en aflopende talud 

• Aanwezigheid van houtkanten, struwelen, mantelzoomvegetatie,… in omgeving van 

poel (binnen een straal van 300 meter) 

Wanneer? 

Eenmalig ontwikkeling. In augustus of september, zo snel mogelijk na de aanleg van de poel. 

In deze periode is de watertafel meestal het laagst. Dit maakt het mogelijk om te kijken of 

de poel voldoende diep is om het hele jaar door water te bevatten. 

Hoe? 

• Controlelijst 

• Oppervlakte bij benadering: afstappen langste en kortste doorsnede  

• Foto 

• Aanduiden ligging poel op kaart   

Herstel en instandhouding kwaliteit leefgebied kamsalamander 

Wat en hoe? 

De kwaliteit van de poel als leefgebied voor de kamsalamander (zie Tabel 7) 

Wanneer? 

• Periode: de beoordeling gebeurt in mei-juli (kan samen gebeuren met het 

bemonsteren van de larven van de kamsalamander), enkel de beoordeling van de 

permanentie van de waterkolom moet op het eind van de zomer gebeuren. 

• Frequentie: jaarlijks indien leefgebied ongunstig; 3-jaarlijks indien leefgebied 

gunstig. 

Evaluatie 
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De kwaliteit van het leefgebied is goed: indien alle criteria gunstig scoren. Poel mag 

maximum een keer om de vier jaar droogvallen.    

 

Tabel 7 Eenvoudig te beoordelen criteria om de kwaliteit van het leefgebied voor kamsalamander te 

beoordelen. Bron  

Criterium Evaluatie Gunstig Ongunstig 

Afwezigheid vis Zijn grote vissen afwezig in de poel?  Ja Nee 

Permanentie 

waterkolom 

Is er water aanwezig op het eind van de 

zomer?   

Ja Nee 

Waterkwaliteit Is het water helder en zijn algen afwezig? Ja Nee 

Verlanding Treedt er verlanding op (dichtslibben van 

poel door plantenresten)  

Nee Ja 

Beschaduwing Is (de op het middaguur te verwachten) 

beschaduwing  <30%? 

Ja Nee 

Waterplanten Bedekken de waterplanten tussen de 

10% en 75% van de oppervlakte van de 

poel?   

Ja Nee 

Landbiotoop Voor de poelen in bos gelegen: is de poel 

omgeven door een mantelzoomvegetatie 

van ongeveer 20 meter breed? 

Voor de poelen in open veld: zijn er 

kleine landschapselementen aanwezig 

binnen een straal van 300 meter 

Ja Nee 

 

Monitoring aanwezigheid kamsalamander 

Wat?  

Aanwezigheid kamsalamander 

Hoe?  

Een of meerdere van volgende methodes kan gebruikt worden om de aanwezigheid van 

kamsalamander vast te stellen: 

• Zichtwaarnemingen van adulten in de periode maart tot mei (enkel s’avonds). 

• Zichtwaarnemingen van larven in de periode juni tot augustus (overdag, kan 

gecombineerd worden met inschatting kwaliteit leefgebied). Figuur 2 geeft aan hoe 

de larve van de kamsalamander kan onderscheiden worden. 

• Vangen van larven via schepnet. Indien via zichtwaarnemingen geen larven worden 

waargenomen kan de zoekinspanning verhoogd worden door een schepnet te 

gebruiken.  

Waar en wanneer? 

• Bestaande poelen: vanaf t0; 3-jaarlijks. 

• Nieuwe poelen: vanaf tinrichting + 3; 3-jaarlijks 
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• Elk jaar 1/3de van de poelen   

 

Figuur 2 Herkenning larve kamsalamander 
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3 Evaluatie (knelpunten en leerpunten) en 

bijsturing (aanbevelingen) 

3.1 Knelpunten m.b.t. beheerplannen zelf 

3.1.1 Formulering in indeling van beheerdoelstellingen 

Evaluatie 

De doelstellingen uit de drie beheerplannnen werden ingedeeld in economische, ecologische 

en maatschappelijke doelstellingen (de drie pijlers). Deze indeling stemde niet altijd overeen 

met de indeling die in de bestaande beheerplannen werd gebruikt en daarom was een 

herschikking nodig. De indeling die gehanteerd wordt in bestaande beheerplannen is 

verschillend voor bosbeheerplannen en natuurbeheerplannen. De bosbeheerplannen maken 

gebruik van de standaard indeling in functies uit het bosdecreet (economische, ecologische, 

sociaal en educatieve, milieubeschermende, wetenschappelijke functie). Het 

natuurbeheerplan van de Vallei van de Drie Beken onderscheidt hoofdstukken over 

natuurstreefbeelden, beheermaatregelen, recreatie en toegankelijkheid en beheersjacht. 

Het merendeel van de doelstellingen vallen onder de hoofding van ecologische doelstellingen, 

zelfs in de bosbeheerplannen waar dit vaak onder de economische functie wordt besproken. 

Dit hebben we gescheiden zodat onder economische doelstellingen enkel houtopbrengsten 

verstaan worden, met uitzondering van tijdelijke opbrengsten afkomstig van 

omvormingsbeheer. Deze uitzondering betreft bijproducten van meestal ecologische 

doelstellingen en er wordt daarom geen aparte “economische” doelstelling van gemaakt. Wel 

zullen de opbrengsten van deze éénmalige houtverkopen in rekening worden gebracht bij de 

beoordeling van de kosten – batenbalans van het beheerplan. 

Doelstellingen worden vaak niet expliciet omschreven of gaan uit van een verkeerd idee over 

wat onder een doelstelling verstaan wordt. In de geëvalueerde beheerplannen was er vaak 

een mix van doelen en maatregelen en moesten de doelstellingen afgeleid worden aan de 

hand van de teksten over de beheermaatregelen en/of planningstabellen en/of 

kaartmateriaal. 

Bijsturing 

De doelstellingen worden ingedeeld in economische, ecologische en maatschappelijke 

doelstellingen. 

Voor elk van de doelstellingen verwachten we een woordelijke omschrijving van de gewenste 

eindtoestand, een opsomming van gewenste kenmerken met hun limieten of streefwaarden 

en een opsomming van de factoren die onder controle moeten zijn. Meestal wordt op kaart 

de ruimtelijke situering geïllustreerd waarop de doelstelling slaat, of wordt een opsomming 

gegeven van de beheereenheden waarop de doelstelling van toepassing is. De doelstelling 

vermeldt niet hoe deze zal gerealiseerd worden. Zie ook 2.2.2. 

 

 

3.1.2 Referentiekader voor aangeven ecologische doelstellingen voor 
habitat 

Evaluatie 

In de geëvalueerde beheerplannen werden verschillende systemen gebruikt om de gewenste 

eindtoestand van ecologische doelstellingen te omschrijven. 



 

www.inbo.be Rapportnummer: INBO.R.2013.963409 37 

Voor het beheerplan van de Vallei van de Drie Beken werd consequent gebruik gemaakt van 

een lichtjes voor het gebied aangepaste versie van de Vlaamse natuurdoeltypenamen die 

samengevat worden door (Demeulenaere et al., 2002). Zo worden bijvoorbeeld intieme 

mengingen van droge en vochtige heide samengenomen. Er wordt ook deels gewerkt met 

BWK codes bij de aanduiding van vochtige graslanden met heischrale elementen (Hc, Hmo, 

Ms, Hn).  

Het beheerplan van de Elsakker en van Liedekerkebos / Hertigembos maakt gebruik van de 

Vlaamse bostypen voor de beschrijving van de bosvegetaties (vegetatieopnamen werden 

geclassificeerd en klassen werden toegewezen aan bostypes). Voor de open vegetaties 

werden Tansley vegetatie-opnamen geklassificeerd en toegekend aan één van de 

vegetatietype uit de “Vegetatie van Nederland” via het software programma Associa. 

Bijsturing 

Voor doelstellingen met betrekking tot habitat is een eenvormig referentiesysteem voor de 

beschrijving van de gewenste eindtoestand nodig. Hiervoor is het voorstel om de BWK-

indeling te gebruiken (in de toekomstige versie zal er een betere relatie zijn en gestreefd 

worden naar 1-op-1 relaties tussen de BWK-codes enerzijds en de Natura 2000 habitattypes 

en  Regionaal Belangrijke biotopen anderzijds), die dan in specifieke doelstellingen 

gecombineerd worden met een aantal precizeringen over de nagestreefde kwaliteit in termen 

van attributen en factoren (bv graslandfasen, N2000 habitattype LSVI gebruiken voor 

beschrijving gewenste eindtoestand, …). De keuze voor de BWK is enerzijds omdat dit 

decretaal zal worden vastgelegd en anderzijds omdat het een typologie is die in het veld 

gekarteerd kan worden (geen klassificatie van vegetatieopnamen en toekenning aan 

typologie nodig). 

 

3.1.3 Gewenste kenmerken of factoren als doelstelling op zich? 

Evaluatie 

Soms worden doelstellingen geformuleerd in termen van gewenste kenmerken of factoren. 

In bosbeheerplannen lezen we bijvoorbeeld regelmatig dat meer dood hout een doelstelling 

is, of, een hoger aandeel inheems loofhout.  

Een voorbeeld dat we niet zijn tegengekomen in de drie beheerplannen, maar dat zeker in 

andere gebieden aan de orde is, zijn gebieden waar het grondwaterpeil of andere processen 

gestuurd worden en dat dit als doelstelling op zich wordt geformuleerd. Dit is dan een 

voorbeeld van een factor (grondwaterstand) als doelstelling. Ook dit is te vermijden. Het 

blijft beter om de grondwaterafhankelijke biotopen als focus te nemen voor de gewenste 

eindtoestand en de grondwaterstand als factor bij deze doelstelling te bespreken. Het 

nagestreefde grondwaterregime is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de gewenste 

vegetatietypes. Bovendien wordt in die gevallen vaak een niet een geperceleerde 

ontwikkeling van de vegetatie nagestreefd, maar eerder een mozaïek of complex van 

vegetatietypes. Dit geldt ook voor andere situaties waarbij de nadruk ligt op procesbeheer 

(tegenover patroonbeheer). De keuze voor procesbeheer hangt af van grootte van gebied en 

mogelijkhed om natuurlijke processen te herstellen, zoals windwerking in de duinen, 

spontane successie in bosreservaten, estuariene natuur, mozaiëklandschappen met 

streefbeeld wastine gestuurd door extensieve begrazing in grote begrazingsblokken, … 

Bijsturing 

Het is niet wenselijk om doelstellingen op bovengeschetste manier te omschrijven. De in 

3.1.1 en 2.2.2 geschetste manier van formulering van doelstelling is perfect bruikbaar om 

deze situaties mee te nemen.  
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Dood hout of aandeel inheems loofhout dient als attribuut te worden opgenomen onder een 

doelstelling die slaat op een boshabitattype. 

Mozaieken of complexen van vegetatietypes kunnen bijvoorbeeld als dusdanig omschreven 

worden in de gewenste eindtoestand. Er wordt dan enkel op kaart aangeduid waar de 

mozaiekvegetaties zich gaan bevinden, maar niet waar de individuele vegetatietypes zich 

zullen bevinden. Bij de gewenste kenmerken kan dan met onder- en bovengrenzen worden 

aangegeven welke oppervlakte(percentages) voor elk van de vegetatietypes worden 

nagestreefd. De processen die gestuurd worden zijn dan te beschouwen als factoren die we 

onder controle moeten houden. 

 

3.1.4 Terminologie voor beheertrajecten 

Om een doelstelling te bereiken moet een traject afgelegd worden dat bepaald wordt door 

het verschil tussen de uitgangssituatie en de gewenste eindsituatie omschreven in de 

doelstelling. Dit zijn beheertrajecten. Een doelstelling wordt niet noodzakelijk door slechts 

één beheertraject gehaald. Verschillen in de uitgangssituaties tussen beheereenheden 

waarvoor dezelfde doelstelling geldt, zullen er in de meeste gevallen voor zorgen dat per 

doelstelling er meerdere beheertrajecten zijn. We onderscheiden drie beheertrajecten: 

• Omvorming (de uitgangssituatie is totaal verschillend van de gewenste eindsituatie; 

omvorming heeft invloed op de oppervlaktebalans: de oppervlakte van het type in de 

uitgangssituatie daalt ten voordele van een meer gewenst type) 

o Directe omvorming: de omvorming wordt gerealiseerd met éénmalige 

inrichtingsmaatregelen 

o Geleidelijke omvorming: de omvorming wordt geleidelijk gerealiseerd via 

minder ingrijpende maatregelen (bv omvorming van een naaldbos, op 

voormalige heide, naar een gemengd, loofbos door reguliere dunningen) 

• Herstel (de uitgangssituatie is gedegradeerd, herstel leidt tot kwaliteitsverbetering, 

maar heeft geen invloed op de oppervlakte van het doeltype) 

• Behoud (de uitgangssituatie leunt sterk genoeg aan bij de gewenste eindsituatie; iets 

dat in goede toestand is in goede toestand behouden) 

De (start)kartering bij de opmaak van het beheerplan is dus van groot belang. Deze bepaalt 

of je al in doelvegetatietype zit of niet. Indien wel, hangt het af van de kwaliteit of een 

hersteltraject nodig is of niet. Zit je nog niet in doelhabitat dan is omvorming nodig. 

Elk van deze beheertrajecten bestaat uit één of meerdere van volgende fasen: 

• Inrichtingsfase of ontwikkelingsfase 

o Fase van korte duur waarin “éénmalige” (inrichtings)maatregelen genomen 

worden 

• Herstelfase of overgangsfase 

o Fase van variabele duur die volgt op degradatie (herstel) of op de 

inrichtingsfase (overgang) waarin in de regel een ander beheer (meestal 

intensiever) nodig is dan tijdens de instandhoudingsfase 

• (Degradatiefase) 

• Instandhoudingsfase of behoudsfase 

Omvorming resulteert in de uitbreiding in oppervlakte van het type waarnaar wordt 

omgevormd. Uitbreiding als term is echter ruimer aangezien dit ook kan slaan op de aankoop 

van terreinen. 

De herstel – of overgangsfase gaat gepaard met een periode van groei en reorganisatie van 

het nieuw gevormde type. Het is immers nooit het geval dat het gewenste type onmiddellijk 

volledig ontwikkeld is, altijd wordt vertrokken van een immatuur type.  
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Figuur 3 illustreert alle termen nog eens. 

 

Figuur 3 Illustratie van de verschillende beheertrajecten en de terminologie die hierbij gehanteerd wordt. 
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3.1.5 Ruimtelijke aspecten van beheerdoelstellingen 

Evaluatie 

De planningstabel in het beheerplan van de Vallei van de Drie Beken heeft geen unieke ID 

per rij. Dit maakt dat het onmogelijk is om deze terug te koppelen aan de GIS bestanden 

met de beheerindeling.  

Sommige ecologische doelstellingen worden generiek gedefinieerd op niveau van het 

volledige gebied (bv 4% dood hout op niveau van alle bosbestanden in het gebied). In dat 

geval is er ruimtelijk overlap tussen ecologische doelstellingen onderling (meer specifieke 

doelstellingen slaan op een deel van de oppervlakte van de generieke doelstelling). Eerder 

hebben we gesteld dat een doelstelling in termen van een individueel gewenst kenmerk 

(zoals dood hout) op zich te vermijden is, maar dit kan wel ondervangen worden door zulke 

generieke kenmerken te koppelen aan de doelstelling “boshabitat” (dus zonder de opslitsing 

te maken naar een specifieker habitattype).  

Meestal is er ruimtelijke overlap tussen doelstelling uit de drie verschillende pijlers. Zo kan 

een recreatiezone overlappen met een groepering van beheereenheden waarvoor duurzame 

houtproductie de doelstelling is. 

Bijsturing 

In het algemeen moeten doelstellingen ruimtelijk expliciet zijn. Bij voorkeur wordt de 

doelstelling met kaartmateriaal toegelicht. Kaarten worden aangemaakt via een GIS en 

moeten een koppeling toelaten met de basisindeling in percelen. De beste garantie hiervoor 

is wellicht dat in de toekomst beheerplannen worden gemaakt in planningssoftware met 

directe links naar GIS-software (bv CMSi, http://www.software4conservation.com/). 

Ecologische doelstellingen voor habitat moeten zoveel mogelijk niet-overlappende 

doelstellingen zijn en gezamenlijk alle percelen, behalve infrastructuur en paden (eventueel 

speelzones), ruimtelijk dekken. Eventueel kunnen generieke gewenste kenmerken (of 

factoren) die op dezelfde manier gelden voor alle habitats binnen eenzelfde habitatgroep 

(zoals de bossen), onder een overkoepelende doelstelling voor die habitatgroep gebracht 

worden. In de praktijk zal er echter vaak gedifferentieerd worden en is het beter deze 

generieke gewenste kenmerken bij de specifiekere doelstellingen te bespreken (bv een keuze 

kan zijn om het dood hout vooral te realiseren in Natura 2000 boshabitats via nulbeheer en / 

of verouderingseilanden). 

De economische doelstelling over houtproductie zal met dat deel van de ecologische 

doelstellingen over boshabitat, waar naast ecologische waarden ook houtproductie wordt 

nagestreefd, overlappen. 

Hetzelfde geldt voor maatschappelijke doelstellingen. Deze zullen in regel ook ruimtelijk 

overlappen met ecologische en/of economische doelstellingen. 

Deze ruimtelijke overlapping van doelstellingen is een gevolg van het verweven van functies 

en een uiting van geïntegreerd of multifunctioneel natuurbeheer. In de praktijk zullen er 

echter meestal zones zijn met een duidelijke hoofdfunctie (ecologisch, economisch of 

maatschappelijk). 

 

3.1.6 Doelstellingen voor soorten? 

Evaluatie 

In het beheerplan van de Elsakker worden een aantal maatregelen voorgesteld in functie van 

het behoud van een aantal bijzondere planten en diersoorten. Deze maatregelen konden 
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gezien worden als maatregelen om de kwaliteit van het leefgebied van dieren te bevorderen 

of bv een aangepast maaibeheer in functie van een zeldzame plantensoort. Voor de dieren 

ging het meestal over de heidebiotopen en er werd dan ook geen expliciete doelstelling van 

gemaakt, maar ze werden mee opgenomen als gewenste kenmerken van de heidebiotopen.  

Het beheerplan van de Vallei van de Drie Beken geeft een zeer uitgebreide tabel met 

doelsoorten voor elk van tot doel gestelde habitattypes. Er worden verschillende 

taxonomische groepen besproken (planten, vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen, 

dagvlinders, libellen, sprinkhanen, spinnen, loopkevers, mieren en zweefvliegen). Dit is op 

zich een handige en informatieve lijst, maar er wordt niet veel verder mee gegaan dan louter 

de stelling dat vooral deze soorten verwacht worden / “tot doel zijn”. Ook in dit beheerplan 

wordt er impliciet vanuit gegaan dat de soorten zullen volgen naarmate de 

habitatdoelstellingen gerealiseerd worden. M.a.w. de soorten zijn een indicator voor goed 

ontwikkeld habitat en geen doel op zich. 

In het beheerplan van Liedekerkebos / Hertigembos wordt een doelstelling voor de 

kamsalamder besproken. De aanleg van poelen gebeurt specifiek voor die soort. Afhankelijk 

van de invalshoek kan je ofwel de soort zelf tot doel stellen dan wel de voortplantingspoelen.  

Veel meer dan bij habitattypes is de hoeveelheid informatie over soorten die in de 

beheerplannen wordt gegeven afhankelijk van de beschikbare gegevens bij de opmaak van 

het beheerplan en de specifieke kennis van de planmakers. 

Bijsturing 

In de meeste gevallen zullen soorten meeliften met de resultaten van het beheer voor 

habitatdoelstellingen. Bovendien geldt voor veel soorten dat ze een veel ruimere actieradius 

hebben dan enkel de percelenen in beheer. Slechts in bepaalde gevallen zal een soort de 

doelstelling op zich zijn. Enkele factoren die hierin meespelen zijn:  

• Het is niet voldoende om de kwaliteit van het leefgebied van de soort te behouden of 

herstellen 

• Er is een (al dan niet wettelijke) bepaling die een doelstelling vooropsteld in termen 

van populatiekenmerken van de soort (populatiegrootte, verspreiding, …). 

Bijvoorbeeld S-IHD doelen voor soorten. Hierbij zich wel afvragen of deze doelen zin 

hebben/kunnen bijgesteld worden op niveau van het beheerplan. Ook hoeft dit niet 

per se in een aparte doelstelling te worden opgenomen. Het kan ook als een 

attribuut met streefwaarden bij een habitatdoelstelling. 

• Er zijn specifieke maatregelen nodig zoals 

o Graven van poelen 

o (her)introductie van de soort 

o Plaatsen van nestkasten 

 

3.2 Knelpunten m.b.t. procedure voor opmaak 
monitoringsplan  

3.2.1 Prioritering van ecologische doelstellingen voor opvolging 
resultaten 

 

 

Het scoresysteem om ecologische habitatdoelstellingen te prioriteren moet toelaten om te 

beslissen voor welke doelstellingen de resultaten opvolgen het meest zinvol is / de meeste 

meerwaarde oplevert voor de beheerder.  

Om tot een zinvol scoresysteem (Tabel 8) te komen werd rekening gehouden met: 



 

42 Rapportnummer: INBO.R.2013.963409 www.inbo.be 

• Er worden zowel criteria opgenomen die het belang van het habitat aangeven en het 

belang van het gebied voor het habitat aangeven als criteria die aangeven of er 

belangrijke vragen of onzekerheden in verband met beheer zijn 

• De meer beleidsgerichte criteria (bv Is het bijlage I habitat) wegen niet zwaarder 

door dan de criteria met betrekking tot beheervragen  

• De criteria worden ondubbelzinnig omschreven 

• Aanwezigheid van bijzondere soorten wordt ook meegenomen als criterium.  

• Het relatief belang voor Vlaanderen wordt berekend als het relatief aandeel van het 

habitat in het gebied ten opzichte van het Vlaamse areaal en wordt gescoord in drie 

ordinale klassen. De klassegrensen van de oppervlaktepercentages voor relatief 

belang in Vlaanderen komen overeen met deze die binnen het proces van 

instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 habitat werden gehanteerd. 

 

Tabel 8 Criteria voor de prioritering naar opvolging van de resultaten van ecologische 

habitatdoelstellingen  

Ecologische doelstellingen [vlak- of lijnvormig habitat element (in 

termen van uitgangssituatie)] 

Score 

Bijlage I habitat of regionaal belangrijk habitat 4 

Rel aandeel Vlaams areaal  > 15% 6 

Rel aandeel Vlaams areaal  2 – 15% 4 

Rel aandeel Vlaams areaal  < 2% 2 

aanwezigheid (deel van) populatie van soorten waarvoor aparte 

doelstellingen geformuleerd zijn (doelsoorten) of bijlage-soorten of 

rode lijst soorten 

4 

dure ingreep of duur onderhoudsbeheer 8 

de verwachte veranderingen onder het beheer zijn groot 8 

hoge onzekerheid in de beheerstrategie 8 

Cruciale abiotische factor waar beheer op inspeelt? 4 

 

Het zal slechts in bepaalde gevallen zijn dat er aparte doelstellingen voor een soort nodig 

zijn. Het lijkt dan ook niet verkeerd om, als deze doelstellingen er zijn, hier sowieso de 

resultaten van op te volgen. De vraag of de specifieke maatregelen effect hebben is hier 

immers steeds aan de orde (is de herintroductie geslaagd?, worden de nestkasten bewoond?, 

zit er kamsalamander in de poelen? …). Het opvolgen van deze resultaten moet wel 

afgewogen worden in het licht van de tijd en middelen die ervoor nodig versus beschikbaar 

zijn. 

 

3.2.2 Kwalitatieve opvolging 

Evaluatie 

De voorbeelden van veldformulieren die we gegeven hebben in de monitoringsplannen 

hebben allen dezelfde opbouw: 
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• Kopgegevens met algemene gegevens: 

o Naam gebied 

o Waarnemer 

o Datum 

o Doelstelling 

o Beheereenheid / beheereenheden 

o … 

• Controlelijst 

o Vragen in verband met te controleren beheeractiviteiten 

o Vragen in verband met te controleren attributen 

o Vragen in verband met te controleren factoren 

• Opmerkingenveld 

• Orthofotokaart + blanco kaart van beheereenheid (eenheden) met een 10 m  x 10 m 

grid (de meest geschikte schaal zal afhangen van de grootte van het gebied) om 

gemakkelijk oppervlaktes of afstanden te schatten 

• Blad om notities bij kaart te maken 

Bijsturing 

Het is duidelijk dat deze veldformulieren in eerste instantie relevant zijn voor de beheerder 

of voor het uitvoeren van een evaluatie. Ze laten de beheerder toe om de resultaten van het 

beheer op een kwalitatieve manier te documenteren en archiveren, zodat de ervaringen met 

het beheer, wat al te vaak anecdotische informatie blijft, niet verloren gaan.  

Openstaande vragen zijn nog of er nog meer met zulke informatie kan gedaan worden en 

hoe deze informatie zal worden opgeslagen. Enerzijds is er het probleem dat relevante 

vragen sterk kunnen verschillen van doelstelling tot doelstelling, anderzijds, wil de informatie 

bevraagbaar zijn uit een databank, is er standaardisatie nodig. Men kan zelfs zover gaan dat, 

naast standaardisatie van controlelijsten, standaardisatie van de formulering van 

doelstellingen wordt opgelegd. Bij de Nederlandse natuurvereniging Natuurmonumenten 

werd een standaardlijst met beheerdoelen opgesteld. Deze is voor iedereen gelijk: je kunt 

dus op lokaal niveau zelf geen beheerdoelen aanmaken, maar alleen kiezen uit een bepaalde 

keuzelijst. 

Digitale opslag van de papieren veldformulieren kan eventueel in een document 

management system (DMS). In CMSi software is er bijvoorbeeld een “library link module” die 

dit toelaat, maar deze software laat ook toe om dit bijvoorbeeld als een vrije omschrijving 

toe te voegen met vrije tekst, tabellen, ….  

 

3.2.3 Kwantitatieve opvolging 

Evaluatie 

Uit deze eerste toetsing bleek dat in de meeste gevallen kwalitatieve technieken voldoende 

zijn om de resultaten op te volgen.  

Het opvolgen van indicatorsoorten (hetzij als proxy voor factoren bij ecosysteemdiagnose, 

hetzij als indicator voor kwaliteit bij natuurwaardering) met kwantitatieve technieken kan op 

verschillende manieren. Tijdens de overlegmomenten werden hieromtrend volgende 

conclusies getrokken: 

• Transecten met proefvlakcirkels waarin een selectie van indicatorsoorten worden 

opgevolgd is vooral geschikt voor soorten die in het terrein voldoende algemeen 

voorkomen of sterk in bedekking kunnen veranderen onder invloed van het beheer. 

Ook bij uitstek geschikt om gradiënten op te volgen. Er worden vragen gesteld bij de 

haalbaarheid hiervan en de uitvoer ervan in de praktijk. 
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• Tansley-opnamen voor een selectie van indicatieve soorten die heel lokaal, weinig 

abundant voorkomen. M.a.w. die soorten die zouden gemist worden met transecten. 

• Klassieke vegetatie-opnamen, waarbij in een proefvlak de bedekking van soorten 

wordt ingeschat, geven zelden informatie die relevant is in de context van 

beheermonitoring tenzij dit in een groot aantal proefvlakken zou gebeuren, maar dit 

is niet haalbaar voor beheermonitoring wegens de veel te grote meetinspanning. 

Bijsturing 

De keuze van indicatorsoorten kan nog beter begeleid worden. Er zijn verschillende 

literatuurbronnen die hiervoor kunnen gebruikt worden, maar voor een planmaker zit de 

informatie te verspreid. Een integratie en vereenvoudiging van de keuze dringt zich daarom 

op. De idee is dat we “soortenmandjes” gaan opstellen waaruit de voor het probleem / 

gebied relevante indicatorsoorten gekozen kunnen worden. 

Voor de methode van transecten met proefvlakcirkels benadrukken we dat we geïnteresseerd 

zijn in de relatieve frequentie over de verschillende plotjes heen. Tussen de verschillende 

tijdstippen vergelijken we dus de relatieve frequenties en niet de aan/afwezigheid per plotje. 

Daarom moeten de proefvlakcirkels niet op exact dezelfde locatie liggen. Dat maakt het 

geheel wel haalbaar.  

De methode met proefvlakcirkels langsheen een transect (zie 2.4.2) werd nog niet in de 

praktijk uitgetest. Naar praktische uitvoering van deze methode zou het interessant zijn dat 

de methode in enkele gebieden wordt uitgetest. 

Alternatieven zijn echter mogelijk en in de eerste plaats denken we dan aan Tansley 

opnamen. Klassiek gebeurt een Tansley opname perceelsdekkend waarbij een inschatting 

gemaakt wordt van de abundantie/bedekking van alle aanwezige plantensoorten door middel 

van de Tansley schaal. Voor beheermonitoring willen we dit in elk geval beperken tot enkel 

de signaalsoorten (zie bijvoorbeeld Tabel 5). De definitie van “gunstig indien” moet dan wel 

in termen van de Tansley schaal en niet meer in termen van een relatieve frequentie. 

Bijvoorbeeld: minstens drie soorten abundant in minstens de helft van de beheereenheden. 

In het voorbeeld in 2.4.2 zou dit betekenen dat voor een vijtigtal beheereenheden (zie Figuur 

1) zulk een Tansley opname van signaalsoorten gemaakt moet worden. Dit zou een grotere 

tijdsinvestering vragen omdat een veel grotere oppervlakte moet bekeken worden in 

vergelijking met vijftig proefvlakcirkels van 4 m straal. De kwaliteit van de einduitspraak zal 

wellicht verschillen. Hoe sterk en in welke richting is moeilijk te voorspellen.  

Een hybride aanpak tussen een transect en Tansley is ook mogelijk. We kunnen bijvoorbeeld 

het transect definiëren als een strook van 5 meter breed die ingedeeld wordt in 

aaneengesloten transectdelen van 50 m lang. Binnen deze transectdelen kan dan aan de 

hand van een uitgebreide Tansley-schaal de abundantie van de indicatorsoorten worden 

ingeschat. De beslisregel “gunstig indien” wordt dan bijvoorbeeld “minstens drie soorten 

frequent in minstens de helft van de transectdelen”. 

Het voordeel van een Tansley schaal is dat er een directere relatie is met bedekkingen. Dit is 

vooral interessant voor verstoringsindicatoren die meestal in die termen beoordeeld worden.  

 

3.3 Knelpunten m.b.t. organisatie en uitvoer 

3.3.1 Inschatting werklast in de drie gebieden 

Voor elk van de drie monitoringsplannen werd een inschatting gemaakt van de werklast voor 

opvolging van de resultaten van het beheer. Uiteraard zijn hierbij een aantal 

vereenvoudigende aannames gemaakt in verband met het veldwerk: 



 

www.inbo.be Rapportnummer: INBO.R.2013.963409 45 

• Invullen van een controlelijst voor een beheereenheid 

o 1 uur per formulier 

• Invullen van evaluatieformulieren beheerder + ANB (voortgangsanalyse) 

o Vijf uur per km² gebied in beheer 

• Frequentie bepalen van indicatorsoorten langs transecten 

o 50 proefvlakcirkels / dag 

• Metingen van de grondwaterstand 

o 0,5 uur werk per peilbuis 

• Tansley-opname: 2,5 uur 

• Telling akkervogels: 2,5 uur 

Dit zijn generieke inschatting voor veldwerk en verplaatsingstijd ter plaatse. De 

verplaatsingstijd van de (werk)standplaats naar het gebied werd in de berekening van het 

aantal mandagen verrekend door te veronderstellen dat gewerkte uren per dag gelijk is aan 

vijf. M.a.w. de overige uren van de dag (2,6 uur voor een 38 uren week) dienen voor deze 

verplaatsingstijd. Er is nog geen kosteninschatting. 

Om tot een totale tijdsduur per doelstelling te komen, werden deze tijden nodig om één 

eenheid op te volgen vermenigvuldigd met het aantal eenheden dat in een gegeven jaar 

moest opgevolgd worden en het aantal jaren gedurende de looptijd van het beheerplan 

waarin opvolging gebeurde. Dit laatste hing af van de monitoringsfrequenties, zoals vermeld 

in het voorgestelde monitoringsplan, die op hun beurt afhingen van de fase waarin het 

beheertraject zich bevond. Voor een omvormingstraject veronderstelden we volgende 

tijdsduren voor de verschillende fasen: 

• Ontwikkelingsfase = 2 jaar 

• Herstel / overgangsfase = 8 jaar 

• Instandhoudingsfase = 10 jaar 

Voor een hersteltraject of geleidelijke omvormingstraject werd dit 10 jaar overgangsfase en 

10 jaar instandhoudingsfase. Voor behoudstraject loopt de instandhoudingsfase de volledige 

duur van het beheerplan (20 jaar).  

Op basis van deze veronderstellingen wordt opvolging van de resultaten voor de Vallei van 

de Drie Beken ingeschat op gemiddeld jaarlijks 9 mandagen veldwerk (Tabel 9). Voor de 

Elsakker en Liedekerkebos bedraagt de inschatting respectievelijk 2 en 3 mandagen per jaar 

gemiddeld. 

Deze ingeschatte werklasten moet wellicht verdubbeld worden voor invoer en opslag van de 

ingezamelde gegevens. Als we dit mee in rekening brengen en de cijfers omrekenen naar 

een jaarlijkse inspanning per km² in beheer bekomen we afgerond uit op 3 tot 5 mandagen 

per km² per jaar. 
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Tabel 9 Ingeschatte werklast in mandagen voor de opvolging van de resultaten van het beheer en de 

vijfjaarlijkse voortgangscontrole. De totale werklast werd opgeplitst per doelstellingen en 

beheerfasen. Verplaatsingstijd is inbegrepen. Invoer, opslag en verwerking van gegevens is 

niet inbegrepen. 
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Elsakker 0,6 1,0 0,2 0,3 2,2 

Heidebiotopen 0,6 1,0 0,2 

 

1,9 

Alle doelstellingen 

   

0,3 0,3 

Liedekerkebos 

 

1,5 1,0 0,3 2,7 

graslanden 

 

0,2 0,1 

 

0,2 

Heischraal 

 

0,2 0,1 

 

0,3 

kamsalamander aanwezigheid  

 

0,7 0,7 

 

1,3 

kamsalamander leefgebied 

 

0,5 0,2 

 

0,7 

Alle doelstellingen 

   

0,3 0,3 

ValleiDDB 2,1 4,0 2,4 0,7 9,1 

Akkerkruidenvegetaties 0,3 

   

0,3 

dotterbloem en nat heischraal 

grasland 0,9 2,1 1,5 

 

4,5 

Droge heide 0,3 0,7 0,3 

 

1,4 

Rietmoeras/6430 0,6 1,2 0,6 

 

2,3 

Alle doelstellingen 

   

0,7 0,7 
 

 

3.3.2 Databanken en delen van informatie tussen beheer- en 
monitoringplannen 

In vele beheerplannen zullen gelijkaardige doelstellingen gesteld worden. Hoe deze 

doelstellingen opgevolgd en geëvalueerd worden hangt zeker af van gebied tot gebied. 

Naarmate er meer en meer beheerplannen en monitoringsplannen volgens het nieuwe 

concept worden ontworpen, moet er echter bij nieuwe beheerplannen gebruik kunnen 

gemaakt worden van aanpakken uit de voorgaande beheerplannnen.  

Een mogelijke tool voor planmakers is dan een databank met (goedgekeurde) 

monitoringprotocols geordend per doel/uitgangssituatie/gebied. Hier kan planmaker uit 

putten voor opmaak monitoringplan. Bestaande protocols kunnen overgenomen worden mits 

finetuning op basis van de lokale terreinsituatie. Om dit vlot te laten werken moeten 

beheerplannen en monitoringplannen vlot consulteerbaar zijn voor iedereen via een online-

databank. Standaardisatie is dan tot op zekere hoogte nodig bijvoorbeeld voor een set van 

methodieken, protocol voor uniform formueleren van doelstellingen,… maar tegelijk is 

flexibiliteit nodig om open te blijven staan voor nieuwe inzichten. 
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Een mogelijke piste is bestaande beheerplanningssoftware gebruiken (CMSi, 

http://www.software4conservation.com/). 

3.3.3 Wie voert wat uit? 

• Beheerder is verantwoordelijk voor de beheermonitoring. Wie voert 

monitoring uit? Kwaliteitslabel nodig voor wie monitoring mag uitvoeren? 

• Een jaarlijkse onafhankelijke externe audit voorzien waarbij at random een 

aantal terreinen (ANB, andere openbare besturen, terreinbeherende 

verenigingen, privé) onder de loep  worden genomen (cf. FSC certificering). 

Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de 5-jaarlijkse evaluatie op 

een gestandaardiseerde manier gebeurt (bv. via invulformulieren)   

3.3.4 Handleiding en opleiding 

Een handleiding voor beheermonitoring en – evaluatie is reeds in ontwerp. De lessen die we 

uit dit project hebben geleerd zullen in deze handleiding verwerkt worden. Een openstaande 

vraag is nog welke vorm deze handleiding best kan aannemen (rapport, boek, website, …). 

Er zijn zowel interne (binnen ANB) als externe opleiding nodig om, vooral planmakers, maar 

ook beheerders in te lichten over de te volgen werkwijzen. 
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1 De Elsakker 

De Elsakker is eigendom van de Vlaamse overheid en wordt beheerd door het Agentschap Natuur en 

Bos. Het domein dat grotendeels bestaat uit bosbestanden is gelegen in de gemeente Meerle in het 

noorden van de provincie Antwerpen. De oppervlakte van het domein beslaat 155 hectare en er zijn 

geen erfdienstbaarheden. Voor de bestandsindeling zie Kaart 1. 

Op het gewestplan is het domein grotendeels bosgebied, deels landschappelijk waardevol gebied en 

voor een klein deel natuurgebied. Het volledige domein maakt deel uit van Habitatrichtlijngebied 

‘Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop’ 

(BE2100020, deelgebied 4). Een deel van het domein is gelegen binnen het VEN (Vlaams Ecologisch 

Netwerk) gebied en is geklasseerd als grote eenheden natuur met een hoge actuele waarde (GEN). 

Het gebied is van belang voor enkele Europees belangrijke habitattypes (bijlage I habitatrichtlijn):  

• Potentie voor oude, zuurminnende eikenbossen (9190) 

• Natte heide (4010) 

• Droge heide (4030) 

 en twee soorten van de vogelrichtlijn (Zwarte specht en Wespendief).  

Het beheerplan richt zich ook op het behoud van alluviaal bos (91E0). Niet expliciet vermeld in het 

beheerplan is potentie voor 6430 (voedselrijke zoomvormende ruigtes). 

Er werd geen monitoringsplan opgemaakt bij het beheerplan. In deze tekst doen we een voorstel voor 

een monitoringsplan. 

Het beheerplan werd opgesteld voor de periode 2006 – 2026 (Daelemans et al., 2007). 
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Kaart 1 Bestandsindeling van de Elsakker. Sommige bestanden (bv 61a_1) werden verder onderverdeeld omdat er in die bestanden twee 

verschillende doelstellingen zijn. Deze opsplitsing werd enkel gemaakt voor dit rapport om een aantal berekeningen en 

kaartmateriaal gemakkelijker te kunnen maken.   
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2 Voorafgaande stappen 

2.1 Visie 

De visie voor het beheerplan van de Elsakker wordt niet in een daaraan toegewijd tekstdeel vermeld. 

Wel kan uit de tekst opgemaakt worden dat de langetermijn visie in overeenstemming is met de door 

ANB opgestelde “Beheervisie voor openbare bossen”  (Buysse et al., 2001). 

Op lange termijn wordt gestreefd naar 80% inheemse, gemengde bestanden. Op lange termijn wordt 

gestreefd naar gevarieerde sortimenten waarin inheemse loofhoutsoorten (belangrijkste: inlandse eik, 

berk, beuk, zwarte els, gewone es) de hoofdrol spelen. Grove den zal een rol blijven spelen. 

Daarnaast omvat de visie het maximale behoud en uitbreiding van ecologische waardevolle habitats,  

zowel bosvegetaties als open vegetaties. Voor de Elsakker gaat het specifiek om habitattypes 4010, 

4030, 9190 en 91E0. 

2.2 Identificatie van de doelstellingen 

We herinneren er eerst nog eens aan dat een doelstelling een omschrijving is van een gewenste 

eindtoestand (nooit een beschrijving van de beheeractiviteiten die nodig zijn om deze toestand te 

bereiken). Doelstellingen dienen ook zoveel als mogelijk SMART geformuleerd te worden. In deze 

context betekent dit dat de gewenste eindtoestand duidelijk en ondubbelzinnig moet geformuleerd 

worden, dat deze haalbaar is binnen de planningsperiode van het beheerplan in termen van tijd en in 

termen van de aanwezige randvoorwaarden en potenties, dat deze ruimtelijk gedefinieerd is, en, tot 

slot, dat deze meetbaar kan gemaakt worden.  

2.2.1 Economische doelstellingen 

De Elsakker is in de eerste plaats een bosgebied en houtproductie neemt een belangrijke plaats in. Er 

zijn enerzijds bestendige opbrengsten afkomstig uit regulier bosbeheer. Anderzijds zijn er éénmalige 

opbrengsten geassocieerd met eindkappen (al dan niet over de totale oppervlakte of een deel van de 

oppervlakte van een beheereenheid) in functie van directe bosomvormingen. 

Een deel van de bosbestanden van het domein wordt echter uit productie genomen. Dit zijn enerzijds de 

bestanden die omgevormd worden naar open plekken, anderzijds bestanden waarvoor een nulbeheer 

wordt ingesteld. 

Bloemlezing van tekstfragmenten die verband houden met de economische doelstelling en/of visie, met 

aanduiding van de woorden die in het beheerplan niet verduidelijkt worden: 

Behoud en verdere ontwikkeling van de duurzame productie van kwaliteitshout, zowel van naaldhout 

als (vooral op langere termijn) loofhout (in het bijzonder inlandse eik).  

Hierbij wordt gestreefd naar een meer gevarieerd sortiment, waarin loofhoutsoorten een steeds 

belangrijkere plaats gaan innemen: Het beheer streeft naar 60% gemengde, inheemse bestanden en een 

verhoogd aandeel inheems loofhout op bosniveau. 

Een aantal directe omvormingen (voor open plek omvorming naar inheems gemengd loofhout) draagt er 

toe bij dat in de eerste jaren van het beheerplan mogelijk meer dan de GJA zal gekapt worden. 
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Daarnaast voorziet het beheer de omvorming van homogene en niet-inheemse bestanden, de 

verwijdering van Amerikaanse eik en de creatie van een aantal permanente open plekken om de 

natuurwaarde te verhogen. 

Het beheerplan streeft naar een aandeel open plekken van 12% van de totale bosoppervlakte. Dit 

betekent een netto-uitbreiding van ongeveer 5,8 ha. 

… zone van 26 ha waarvoor nulbeheer zal worden ingesteld.  

De volgende definities worden gehanteerd: 

Inheems: een bestand is inheems wanneer de inheemse boomsoorten minstens 90% van het 

bestandsgrondvlak innemen 

Exoot: een bestand is exoot wanneer de exoten meer dan 70% van het bestandsgrondvlak innemen 

Inheems/exoot: 50% < aandeel inheemse boomsoorten in het bestandsgrondvlak < 90%, 

Exoot/inheems: 50% < aandeel exoten in het bestandsgrondvlak < 70% 

Homogeen: een bestand is homogeen wanneer 1 boomsoort meer dan 80% van het bestandsgrondvlak 

inneemt 

Gemengd: een bestand is gemengd zodra er minstens 2 verschillende boomsoorten aanwezig zijn en 1 

boomsoort 80% of minder van het bestandsgrondvlak inneemt, of 80% van het totale stamtal bij 

bestanden jonger dan 30 jaar. 

Een kaart met de ruimtelijke voorstelling van de doelstellingen ontbreekt in het beheerplan. Er is wel 

een kaart met vereenvoudigde voorstelling van de belangrijkste beheeractiviteiten. 

We vereenvoudigen deze economische doelstellingen uit het beheerplan tot één doelstellingen met 

betrekking tot de houtproductiefunctie.  

Opbrengsten genereren uit de verkoop van hout van de eindkappen in kader van directe omvormingen 

van bos naar open plekken is geen doelstelling op zich. Het zijn gewoon opbrengsten geassocieerd met 

één of meerdere ecologische doelstellingen.  

 

Doelstelling 1 (blijvende houtopbrengsten) 

Duurzame houtproductie in alle beheereenheden, behalve deze waar de gewenste eindtoestand niet-

bos habitat is of een nulbeheer wordt ingesteld.  

De uitgesloten beheereenheden zijn: 26a_2, 3b, 8a, 32e, 21a, 11a_2, 61a_2, 32c_1, 2a, 33d, 52a, 78b, 

16a, 97a, 77a, 25b, 52c, 36a_1, 43a_2, 51b_1, 81c_1, 19a, 32f, 33a, 33b_2, 37a, 50b, 51a_2, 51b_2, 52b, 

54a, 54b, 54c, 56a, 76a, 32c_2, 33b_1, 33c_2, 53a, 50d, 33e, 50c, 32a, 32b, 50a, 32d_2, 51a_1, 5a_2, 

6a_2, 34a_2, 35a_2, 40a_2, 41a_2, 42a_2, 78a, 67c_2, 69a_1, 69b_1 

Duurzaam betekent dat er niet meer dan de gemiddelde jaarlijkse aanwas gekapt mag worden: 5 

m³/ha/j. In totaal gaat het over een oppervlakte van 108,7 ha. 
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Er zijn geen expliciete kwaliteitseisen aangaande de houtkwaliteit, maar dit aspect is een gevolg van 

regelmatig en deskundig dunnen van de bestanden in functie van (vroegtijdig) aangeduide 

kwaliteitsbomen. 

De gedurende de loop van dit beheerplan aangeboden sortimenten zullen nog onvoldoende gevarieerd 

zijn, gezien bij de omvormingen van homogeen naaldbos naar gemengd, inheems loofbos voornamelijk 

naaldhout zal gekapt worden. 

 

Gewenste kenmerken 

• Gemiddeld jaarlijks (of meerjaarlijks) verkocht houtvolume (gemiddelde over de duur van het 

beheerplan) 

o Bovenlimiet: 540 m³/j (eventueel te vermenigvuldigen met aantal jaren sinds de 

laatste kap indien er niet jaarlijks hout verkocht wordt) 

 

Kenmerkende (prijsbepalende) factoren 

• Doelomtrek bij eindkap 

o Onderlimiet Grove den: 150 cm 

o Onderlimiet Corsicaanse den en Douglas: 200 cm 

• (Externe factoren, zoals windval en marktomstandigheden, kunnen maken dat er tijdelijk meer 

of minder hout op de markt wordt aangeboden) 

 

 

Samenvatting belangrijkste beheeractiviteiten 

• Reguliere dunningen 

• Eindkappen (evt met behoud van ijl scherm van overstaanders) gevolgd door aanplanten van 

nieuwe bomen of spontane verjonging 

• Groepenkappen 

 

Onderstaande kaart (Kaart 2) geeft ruimtelijk weer waar de blijvende houtopbrengsten zich situeren. De 

“éénmalige houtopbrengsten” (geen doelstelling op zich) zijn ook weergegeven en zijn geassocieerd met 

de creatie van nieuwe open plekken, terwijl de blijvende houtopbrengsten uit de dunningen en 

eindkappen in functie van de bosrotatiecyclus afkomstig zijn. Delen van het gebied waar geen 

houtopbrengsten zijn, omwille van nulbeheer of bestaande open plekken, zijn ook weergegeven op de 

kaart. 
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Kaart 2 Ligging van de beheereenheden waarvoor ofwel een blijvende houtopbrengst, ofwel een éénmalige houtopbrengst ofwel geen 

houtopbrengst gedurende de looptijd van het beheerplan voorzien worden. 

 

2.2.2 Ecologische doelstellingen 

Sommige meer ecologische doelstellingen werden in het beheerplan besproken onder 

“beheerdoelstellingen m.b.t. de economische functie”. Het onderscheid is niet altijd even duidelijk. Zo is 

het streven naar 60% gemengde, inheemse bestanden en een verhoogd aandeel inheems loofhout op 

bosniveau typisch een doelstelling uit een bosbeheerplan die vermeld wordt bij economische 

doelstellingen (omdat de maatregelen die ervoor genomen worden houtinkomsten genereren). Deze 

doelstellingen hebben inderdaad een weerslag op toekomstige houtopbrengsten en de sortimenten die 

in de toekomst kunnen worden aangeboden. Soms wil men bewust het aanbod diversiferen en/of meer 

kwaliteitshout. Deze economische doelstelling gaat dan perfect samen met ecologische doelstellingen.  

Toch verkiezen we om deze doelstellingen af te splitsen en onder te brengen bij de ecologische pijler. 

Het is dus een kwestie van na te denken onder welke pijler de doelstelling het beste past door zich af te 

vragen wat de hoofdfunctie is. Duurzaam bosbeheer bestaat altijd uit de drie pijlers: sociaal, ecologie en 

economie.  

In het originele beheerplan zijn dit de doelstellingen met als zwaartepunt de ecologische functie: 

Het beheer streeft naar 60% gemengde, inheemse bestanden en een verhoogd aandeel inheems loofhout 

op bosniveau. 
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Voorliggend beheerplan streeft er naar het aandeel inheemse, gemengde bestanden te verhogen tot 

minstens 50% en het aandeel inheemse loofbomen in de naaldhoutbestanden drastisch te doen 

toenemen. Hiertoe zullen vrij drastische ingrepen gebeuren. Het uiteindelijke streefdoel is te komen tot 

bosbestanden die aansluiting vinden bij het habitattype 9190 (Oude zuurminnende bossen op 

zandvlakten), zij het evenwel steeds met behoud van een zeker aandeel Grove den. 

Het beheerplan streeft naar een aandeel open plekken van 12% van de totale bosoppervlakte. Dit 

betekent een netto-uitbreiding van ongeveer 5,8 ha. 

Droge heide vegetaties worden onderling verbonden door middel van corridors en aangepast beheer. 

Enkele goed ontwikkelde vochtige heidevegetaties worden actief vrijgesteld door de creatie van kleine 

open plekken 

Herstel van potentieel schraal graslanden, met afwisseling van droge en natte zones 

Herstel van hooiland met relicten van Grote pimpernel 

Behoud van hooiland 

Ontwikkeling van mantel-zoomvegetatie op en behoud van open karakter van voormalige 

landbouwgronden 

Behoud van soortenrijke akkervegetaties. Deels zal deze akker gebruikt worden om maaisel afkomstig 

van de gemaaide zones in het domeinbos in de grond te verwerken. Er wordt echter ook jaarlijks een 

zone geploegd, zonder inwerking van maaisel zodat in deze zone geen aanrijking van de bodem wordt 

bekomen en de typische soorten van extensieve akkers hopelijk gedijen.  

Behoud van poelen en herstel van leefgebied in functie van amfibieën 

Behoud en versterking van populaties Kleine veenbes, zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Beenbreek, Klein 

warkruid, Grote pimpernel, verschillende bijzondere zeggesoorten, verschillende bijzondere mossoorten 

en Bosbeekjuffer, Bont dikkopje, Groentje, Heidesabelsprinkhaan, Levendbarende hagedis, 

Vinpootsalamander, Gekraagde roodstaart, Boompieper,…   

 

We zullen nu deze doelstellingen logisch groeperen en anders verwoorden, zodat ze beter de gewenste 

eindtoestand aan het einde van het beheerplan omschrijven en beter gekwantificeerd kunnen worden. 

Doelstelling 2 (Elzen-Eikenbos en Eiken-Beukenbos) 

Deze doelstelling is van toepassing op alle bosbestanden  (i.e. waar bos vooropgesteld wordt tegen het 

einde van het beheerplan), behalve deze waar IHD doelen vooropgesteld worden (habitattype 91E0 en 

9190). De nagestreefde basiskwaliteit in deze bosbestanden is een percentage inheemse, gemengde 

bestanden van minimaal 60% van de bosoppervlakte vooropgesteld tegen het einde van het beheerplan 

en minimaal een volume-aandeel dood hout van 4% (een verdubbeling ten opzichte van de 

uitgangssituatie).  

Actueel zijn 18% van de bestanden inheems, gemengd en 56% van de bestanden inheems, homogeen 

(t.o.v. gebiedsoppervlakte). Tegelijk voorziet het beheerplan in een daling van de beboste oppervlakte 
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met 5,8 ha, ten voordele van permanente open plekken zodat deze 12% van de gebiedsoppervlakte 

gaan innemen. 

De belangrijkste gewenste kenmerken zijn: 

• Oppervlakte:  

o Streefwaarde: 92 ha 

• Ligging: zie Kaart 3 (legende = Elzen – Eikenbos en Eiken –Beukenbos) 

• Oppervlaktepercentage gemengde, inheemse bestanden 

o Onderlimiet: 60% van de betreffende bestanden  

o Definitie: een bestand is inheems wanneer de inheemse boomsoorten minstens 90% 

van het bestandsgrondvlak innemen 

o Definitie: een bestand is gemengd zodra er minstens 2 verschillende boomsoorten 

aanwezig zijn en 1 boomsoort 80% of minder van het bestandsgrondvlak inneemt, of 

80% van het totale stamtal bij bestanden jonger dan 30 jaar 

• Volume-aandeel dood-hout 

o Onderlimiet: 4% dood hout 

o Definitie: dood hout = zowel dun als dik, naald als loof, staand en liggend. 

 

Tabel 1 geeft een oppervlaktebalans waarin de belangrijkste gewenste verschuivingen van bos naar 

open plekken en de directe en geleidelijke omvormingen homogene naaldhoutbestanden naar 

inheemse, gemengde bestanden worden samengevat voor het gehele gebied.  
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Tabel 1 Vergelijking van de toestand in 2002 met de gewenste toestand in 2026 (absolute en relatieve oppervlakte) in termen van bestandstypes. 

 Toestand 2002 Gewenste toestand 2026 

 Opp. (ha) Opp. (%) Opp. (ha) Opp. (%) 

Inheems - gemengd 24,5 18 81,5 52° 

Inheems - homogeen 78,8 57 37,7 24 

Inheems/exoot - 

gemengd 

17,8 13 4,7 3 

Exoot – gemengd 0,8 1 0,8 1 

Exoot – homogeen 10,7 8 5,7 4 

Exoot/inheems - 

gemengd 

6,5 5 5,5 4 

Open ruimte 13,0  8 18,6 12 

Infrastructuur 0,3 0 0,3 0 

Water  0,4  0 0,5 0 

Totaal  155,3  100,0 155,3 100,0 

° dit komt overeen met 60% van de vooropgestelde bosoppervlakte: 81,5 ha inheems gemengd / (155,3 

ha totale oppervlakte gebied – 18,6 ha open ruimte – 0,3 ha infrastructuur – 0,5 ha water) = 0,6. 

 

Kaart 3 geeft de gewenste eindtoestand van het gebied in ecologische termen weer. Hiervoor werden 

verschillende informatiebronnen uit het beheerplan gecombineerd waarvan de belangrijkste de kaart 

met potentiële bosvegetatie, de tekst over beheerdoelstellingen en beheermaatregelen (p 85-110 uit 

beheerplan) en  tabel 4-2 en 4-20 uit beheerplan zijn. 

In de toekomst zal wellicht gebruik worden gemaakt van de nieuwe versie van de biologische 

waarderingskaart / habitatkaart, eventueel verder gespecifieerd met andere beschikbare informatie als 

referentiesysteem om de gewenste ecologische eindtoestand aan te duiden. 
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Kaart 3 Ruimtelijke situering en typering van het gebied in termen van ecologische gewenste eindtoestand. 

 

Doelstelling 3 (habitat 9190) 

Over een oppervlakte van ongeveer 36 ha is de doelstelling om te evolueren naar habitattype 9190 (zie 

Kaart 3). Een gunstige staat van instandhouding wordt niet haalbaar geacht binnen de termijn van het 

beheerplan. De ontwikkeling, herstel en behoud van habitatwaardige bestanden van dit bostype is wel 

mogelijk binnen de termijn van het beheerplan. 

Gewenste kenmerken: 

• Oppervlakte 

o Streefwaarde: 36 ha 

• Ligging: zie Kaart 3 

• Oppervlaktepercentage gemengde, inheemse bestanden 

o Onderlimiet: 60% van de bestanden waarvoor 9190 de doelstelling is 

o Definitie: een bestand is inheems wanneer de inheemse boomsoorten minstens 90% 

van het bestandsgrondvlak innemen 

o Definitie: een bestand is gemengd zodra er minstens 2 verschillende boomsoorten 

aanwezig zijn en 1 boomsoort 80% of minder van het bestandsgrondvlak inneemt, of 

80% van het totale stamtal bij bestanden jonger dan 30 jaar 

• Volume-aandeel dood-hout 
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o Onderlimiet: 4% dood hout 

o Definitie: dood hout = zowel dun als dik, naald als loof, staand en liggend. 

• Percentage grondvlak inheems loofhout  

o Onderlimiet: in actueel homogene naaldhoutbestanden minimaal 30% 

• Dik dood hout 

o Onderlimiet: één stam dik dood hout per hectare 

o Definitie dik dood hout: meer dan 40 cm diameter, staand of liggend 

 

Kenmerkende factoren: 

• Invasieve exoten (vooral Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers) 

o Bovenlimiet: afwezig 

 

Samenvatting belangrijkste beheeractiviteiten: 

• Voornamelijk omvormingsbeheer. Geleidelijke omvorming via reguliere dunning of directe 

omvorming via eindkap en inplanten of groepenkap en inplanten. 

• Bestrijding invasieve exoten 

 

 

Doelstelling 4 (91E0) 

Behoud van goed ontwikkeld, beekbegeleidend bos (91E0) (zie Kaart 3). Hierbij is het behoud van de 

variatie in de aanwezige (romp)gemeenschappen ( Ruigt-Elzenbos, Elzenbroekbos) met hun typische 

kenmerken van belang.  

 

Gewenste kenmerken: 

• Oppervlakte 

o Streefwaarde: 6,2 ha 

• Ligging: zie Kaart 3 

• Oppervlaktepercentage gemengde, inheemse bestanden 

o Onderlimiet: 100% van de betreffende bestanden  

o Definitie: een bestand is inheems wanneer de inheemse boomsoorten minstens 90% 

van het bestandsgrondvlak innemen 

o Definitie: een bestand is gemengd zodra er minstens 2 verschillende boomsoorten 

aanwezig zijn en 1 boomsoort 80% of minder van het bestandsgrondvlak inneemt, of 

80% van het totale stamtal bij bestanden jonger dan 30 jaar 

• Volume-aandeel dood-hout 

o Onderlimiet: 4% dood hout 

o Definitie: dood hout = zowel dun als dik, naald als loof, staand en liggend. 

• Sleutelsoorten 
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o In Ruigt-Elzenbos: cf LSVI tabellen (enkel de in het gebied voorkomende 

sleutelsoorten) 

o In Elzenbroekbos: cf LSVI tabellen (enkel de in het gebied voorkomende 

sleutelsoorten) 

 

Kenmerkende factoren: 

• Inundatie 

o Ruigt-Elzenbos: grondwatertafel onder maaiveld in zowel zomer als winter 

o Elzenbroekbos: grondwatertafel op maaiveldniveau in winter, onder maaiveld in 

zomer 

• Verruiging: cf LSVI tabellen 

• Ruderalisering cf LSVI tabellen 

 

Samenvatting belangrijkste beheeractiviteiten: 

• nulbeheer 

 

Doelstelling 5 (heidebiotopen) 

Behoud en ontwikkeling van open ruimte in de heidesfeer. Het gewenste eindbeeld bestaat uit 

aaneengesloten droge heide vegetaties, die overgaan in vochtigere terreinsituaties waar vochtige of 

natte heide in combinatie met poelen, vennen en gagelstruwelen behouden worden: 

Gewenste kenmerken: 

• Oppervlakte 

o Streefwaarde 11,8 ha 

• Ligging van de verschillende biotopen: zie Kaart 3 

• Aard van de verbindingen tussen heidefragmenten 

o ofwel permanente, lijnvormige open corridors of halfopen bos 

• Breedte van de lijnvormige corridors 

o Streefwaarde: 15 m 

• In het ven behoudt van populaties van typische soorten 

o Onderlimiet: geen achteruitgang van Kleine veenbes, Ronde zonnedauw en Veenpluis, 

Groentje (vlinder). 

 

Kenmerkende factoren: 

• Verbossing (geldt niet in beheereenheden waar halfopen bos wordt nagestreefd) 

o Bovenlimiet: boom- en struikopslag beperkt tot maximaal 1 exemplaar met hoogte > 2 

m per are én bomen met hoogte > 10 m afwezig. 

• Inundatie in zones met natte heide 
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o Bovenlimiet: Max 10 cm boven maaiveld in de winter en van korte duur 

• GLG natte heide 

o Limiet: Niet meer dan 50 cm onder maaiveld 

 

Samenvatting belangrijkste beheeractiviteiten: 

• Eindkappen om open plekken te creëren als corridor 

• Kleinschalig plaggen in venoever 

• Grondwaterpeil verhogen door bedding van Moerloop te verhogen 

Doelstelling 6 (graslanden) 

Verschraling en behoud van gras- en hooiland in zowel de droge als natte zones. Het belangrijkste doel 

van de graslanden is het behoud van de gradiënten van nat (met onder andere waterdrieblad en kleine 

valeriaan) naar drogere terreinsituaties. In overgangssituaties komt nog Grote pimpernel voor.  

 

Kenmerkende attributen: 

• Oppervlakte 

o Streefwaarde: 3,2 ha 

• Ligging: zie Kaart 3 

• Grassensamenstelling  

o Streefwaarde: Gewoon reukgras aspectbepalend, witbol infrequent 

• Grasland gaat kort de winter in 

o Bovenlimiet: 20 cm 

• Grote pimpernel  

o Onderlimiet: geen achteruitgang in beheereenheid 97a 

 

Kenmerkende factoren: 

• Gradiënt van droog naar nat 

• Gemaaide/afgestorven biomassa 

o Streefwaarde: afwezig (alle maaisel wordt afgevoerd) 

 

Samenvatting belangrijkste beheeractiviteiten: 

• Maaien met afvoer van maaisel in juni of in functie van zaadzetting Grote pimpernel (aug – sep) 

 

Doelstelling 7 (mantel-zoom) 
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Het gewenste einddoel voor de aan elkaar grenzende beheereenheden 53a en 77a (4,6 ha) is een 

hooiland in combinatie met akkerland en mantel – zoomvegetatie voor een geleidelijke overgang van 

deze open plaats naar de omliggende bosbestanden.  

 

Kenmerkende attributen: 

• Oppervlakte 

o 4,6 ha 

• Gemiddelde breedte van de mantel-zoom vegetatie 

o Streefwaarde: 15 m 

• Aspect van de mantel-zoom vegetatie 

o Golvend 

• Typische soorten van extensieve akkers 

o Aanwezigheid in akkergedeelte 

 

Kenmerkende factoren: 

• Voedselarme, jaarlijks verstoorde bodem in deel waar akkeronkruiden gewenst zijn 

 

Samenvatting belangrijkste beheeractiviteiten: 

• Randstrook met bos niet maaien, zodat mantel-zoomvegetatie zich kan vestigen vanuit 

bosrand.  

• Gefaseerd maaien van de zoom.  

• Grasland maaien met afvoer.  

• Deel van akker jaarlijks oppervlakkig eggen, ander deel maaisel inwerken. 
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Doelstelling 8 (rietmoeras) 

In twee beheereenheden (0,8 ha) is de doelstelling het behoud van de rietvegetatie. Rietmoerassen zijn 

een regionaal belangrijk biotoop en vooral van belang als leefgebied voor aan dit type gebonden fauna 

(bv karekieten, rietzangers). 

Kenmerkende attributen:  

• Oppervlakte 

o Streefwaarde: 0, 8 ha 

• Ligging: zie Kaart 3 

• Riet 

o Streefwaarde: dominant 

 

Kenmerkende factoren: 

• Inundatie 

o Grondwaterstand vaak langdurig boven maaiveld in winterperiode 

• Verbossing 

o Bovenlimiet: boom- en struikopslag beperkt tot maximaal 1 exemplaar met hoogte > 2 

m per are én bomen met hoogte > 10 m afwezig 

Samenvatting belangrijkste beheeractiviteiten: 

• Jaarlijks maaien in de winterperiode, deel driejaarlijks maaien. 

 

Doelstelling 9 (poelen en vinpootsalamander) 

Verbetering van het leefgebied van Vinpootsalamander  

 

Gewenste kenmerken:  

• Visbestand poelen 

o Streefwaarde: 90% van de poelen visvrij 

• Afstand poel tot bosrand 

o Limieten: tussen 20 m en 100 m 

• Frequentie adulte Vinpootsalamanders (larven zijn niet te onderscheiden van kleine 

watersalamander) 

o Streefwaarde: in 80% van de poelen aanwezig 

Kenmerkende factoren: 

• Verzuring 
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o Onderlimiet: pH van de poelen groter dan 4 

Samenvatting belangrijkste beheeractiviteiten: 

• Verspreid over het gebied worden de poelen behouden en waar nodig verbeterd in functie het 

herstel van leefgebied voor amfibieën (o.a. Vinpootsalamander). In totaal gaat het over 16 

poelen die telkens gelegen zijn in of in de directe nabijheid van permanente open plekken. De 

oevers van alle poelen dienen vrij te zijn van houtopslag (indien deze in zones met nulbeheer 

gelegen zijn, wordt een uitzondering gemaakt op het nulbeheer).  

 

Foto 1 Vinpootsalamander (foto André Derboven) 

 

2.2.3 Maatschappelijke doelstellingen 

 

Doelstelling 10 (toegankelijkheid) 

In de voor bezoekers opengestelde delen van het Domein (zie Kaart 4, een deel van het gebied wordt 

niet opengesteld voor bezoekers) is de doelstelling het behoud en versterking van de recreatieve en 

educatieve waarde van het domein voor zachte recreatie (voornamelijk wandelaars en fietsers) door 

behoud en verbetering van de bestaande opengestelde delen, behoud van de speelzone en versterking 

van de educatieve waarde van het arboretum (gelegen binnen de speelzone). 
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Gewenste kenmerken: 

• Kwaliteit van wandel- en fietspaden 

• Kwaliteit van speelzone 

• Kwaliteit van arboretum 

De bezoekerservaring verbetert door een kwalitatieve verbetering van bovenstaande kenmerken. Het 

gebied kent geen grote recreatiedruk en een verhoging van de bezoekersaantallen is ook geen 

doelstelling. 

 

Factoren: 

• Verstoring in het rustgebied 

• Gegidste wandelingen 

• Veiligheid 
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Kaart 4 Toegankelijkheidsplan (Daelemans et al., 2007) 
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2.3 Welk niveau van opvolging en evaluatie voor welke 

doelstelling? 

De vraag die we ons stellen is: voor welke doelstellingen is welk niveau van opvolging vereist? Het 

basisniveau, opvolgen van de uitvoer van de werken, is voor elke doelstelling nodig en zal in bepaalde 

gevallen ook voldoende zijn indien we kunnen veronderstellen dat de resultaten met hoge zekerheid 

zullen volgen indien het beheer correct en volgens de planning wordt uitgevoerd. Daarnaast zal het, 

afhankelijk van de doelstelling, wenselijk zijn om ook de resultaten op te volgen. Resultaten opvolgen 

kan zowel aan de hand van kwalitatieve als kwantitatieve methoden. 

De evaluatie van het beheer zal gebaseerd zijn op de gegevens die ingezameld werden voor het 

opvolgen van de uitvoer van beheer en / of de resultaten van het beheer. Deze objectieve informatie 

zal, in combinatie met expertenkennis en ervaring, de beheerder en/of de evaluator in staat stellen om 

de doelstellingen te evalueren en zonodig het beheer en / of de doelstelling bij te sturen. 

Binnen de ecologische doelstellingen zal een prioritering vaak helpen om de beslissing over welk niveau 

van opvolging nodig is te begeleiden. Dit kan aan de hand van een scoringssysteem. Het systeem is 

echter alleen bedoeld als (een algemeen bruikbaar) hulpmiddel om doelstelling te prioriteren in functie 

van monitoring. De rangorde die er uit voortvloeit is bovendien enkel richtinggevend en moet 

besproken worden. 

In onderstaande tabel (Tabel 2) geven we voor alle ecologische doelstellingen (we verwijzen in de 

tabellen naar het nummer van de doelstelling die hierboven gegeven werd) hun score. Indien er in het 

gebied ook specifieke doelstellingen voor soorten waren, is er een andere scoringstabel nodig, maar dat 

is hier niet het geval. 

Voor de economische doelstelling en maatschappelijke doelstelling is prioritering hier niet aan de orde 

aangezien er van elk maar één doelstelling geformuleerd is. Het opvolgen en evalueren van deze 

doelstellingen wordt uiteraard wel besproken. 
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Tabel 2 Prioritering van de ecologische doelstellingen in functie van het niveau van opvolging (maatregelen en/of resultaten). 

Ecologische doelstellingen [vlak- of lijnvormig habitat element (in 

termen van uitgangssituatie)] 
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1. relatief belang in Europa en Vlaanderen          

vegetatiekartering (enkel hoogst scorende aanduiden)           

Bijlage I habitat of regionaal belangrijk habitat 4  4 4 4 4  4  

Relatief aandeel Vlaams areaal            

> 15% 6         

2 – 15% 4         

< 2% 2  2 2 2 2  2  
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Ecologische doelstellingen [vlak- of lijnvormig habitat element (in 

termen van uitgangssituatie)] 

waarderingsscore 

2
 (

E
lz

e
n

-E
ik

e
n

b
o

s 
e

n
 

E
ik

e
n

-B
e

u
k

e
n

b
o

s)
 

3
 (

9
1

9
0

) 

4
 (

9
1

E
0

) 

5
 (

h
e

id
e

b
io

to
p

e
n

) 

6
 (

g
ra

sl
a

n
d

e
n

) 

7
 (

m
a

n
te

l-
zo

o
m

) 

8
 (

ri
e

tm
o

e
ra

s)
 

9
 (

p
o

e
le

n
) 

extra kenmerken           

aanwezigheid (deel van) populatie van soorten waarvoor aparte 

doelstellingen geformuleerd zijn (doelsoorten) of bijlage-soorten of 

rode lijst soorten 

4 4  4 4    4 

2. Vraag-gerelateerde criteria          

dure ingreep of duur onderhoudsbeheer 8    8     

de verwachte veranderingen onder het beheer zijn groot 8 8 8  8     

hoge onzekerheid in de beheerstrategie 8         

Cruciale factor waar beheer op inspeelt? 4         

Totaal  12 18 10 26 6 0 6 4 
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De enige economische doelstelling was geassocieerd met de blijvende houtopbrengsten. De éénmalige 

houtopbrengsten stemmen ongeveer overeen met een verkoop van 1300 m³ hout, terwijl over de periode van 

20 jaar er grof geschat ongeveer 108,7 ha x 5 m³/ha/j x 20j = 10870 m³ hout verkocht zal worden uit het 

reguliere bosbeheer. In de beheervisie is niet het maximaal aan opbrengst halen van belang, maar een 

duurzame opbrengst van kwaliteitshout. In eerste instantie is het dan van belang dat in de beheereenheden 

gemiddeld niet meer gekapt wordt dan er jaarlijks bijgroeit. Hiervoor kan het volstaan om de verkochte 

hoeveelheden hout op te volgen. Bijkomende meetinspanningen zijn niet nodig. Tijdens een vijfjaarlijkse 

evaluatie kunnen dan de verkochte hoeveelheden van de afgelopen vijf jaar vergeleken worden met de 

verwachte hoeveelheid. Aan de hand van deze evaluatie kan dan al dan niet bijgestuurd worden. 

 

Binnen de ecologische doelstellingen die een bepaald habitattype (of habitatcomplex) als gewenste einddoel 

hebben (Tabel 2), wordt de hoogste prioriteit gegeven aan de doelstelling met het complex van natte en droge 

heide, vennen, gagelstruweel en haflopen boscorridors als gewenst eindbeeld. De reden hiervoor is dat voor 

deze doelstelling er dure ingrepen gepland zijn en er onzekerheid is over de beheerresultaten en het beheer 

bovendien in functie is van natura 2000 habitattypes. Hier is daarom geen twijfel mogelijk en opvolging van de 

resultaten is aan de orde. Op basis van deze resultaten kunnen onmiddellijke bijsturingen gebeuren door de 

beheerder en kan vijfjaarlijks een evaluatie gebeuren door ANB. 

De doelstelling in verband met 9190 bossen scoort hoger dan die over de 91E0 bossen. Dit lijkt op het eerste 

zicht misschien niet heel logisch, aangezien 91E0 in de Elsakker reeds habitatwaardig is, terwijl 9190 dat nog 

niet is (maar het is wel een doelstelling aangezien de potentie ervoor groot is). Vanuit beheeroogpunt  zijn de 

vraaggerelateerde criteria echter doorslaggevend. Opvolging van het beheer is immers het meest informatief 

voor de beheerder indien er beheerrelevante vragen zijn. Dit is het geval voor de beheereenheden met 

potentie voor 9190 (de verwachte veranderingen zijn groot). Hier is opvolging belangrijker dan voor de 

doelstelling rond 91E0. Ook in termen van absolute oppervlakte is dit het geval (36 ha versus 8 ha). In alle 91E0 

beheereenheden wordt bovendien gekozen voor een nulbeheer. Er is dan ook geen trigger om in functie van 

een bepaald resultaat een andere beheeractiviteit uit te voeren. Daarnaast zijn er in het gebied geen directe 

negatieve factoren of verwachte evoluties waardoor de toestand van die beheereenheden zou verslechteren. 

De keuze is daarom om doelstelling 9190 vijfjaarlijks te evalueren en deze evaluatie te baseren  op opvolging 

van de uitvoer van het beheer en in beperkte mate ook opvolging van een aantal verwachte resultaten van het 

gevoerde beheer. Voor de doelstelling 91E0 kan het nulbeheer eveneens na vijf jaar geëvalueerd aan de hand 

van een controleformulier. 

Het scoresysteem duidt de doelstelling voor de Elzen-Eikenbossen en Eiken – Beukenbossen als vierde 

belangrijkste aan. Voor deze doelstelling is de omvorming naar meer gemengde, inheemse bestanden en meer 

dood hout in het bos belangrijk. In het beheerplan wordt gesteld dat het streefdoel om minimaal 4 

volumeprocent dood hout te hebben zonder problemen wordt gehaald. Er is dus geen twijfel over de 

effectiviteit van het beheer (incl nulbeheer) om dat aspect van de doelstellingen rond boshabitats te halen. De 

focus bij deze doelstelling zal dan ook liggen op evaluatie van het aandeel gemengde, inheemse bestanden. Bij 

de opmaak van een nieuw beheerplan (2026) kan herhaling van de bosbestandsopnamen (of basisfiches) 

sowieso informatie verschaffen over de evolutie sinds de vorige inventarisatie. Maar, een tussentijdse evaluatie 

na 10 jaar is hier zeker ook op zijn plaats gezien de vele omvormingen die gepland zijn. We besluiten dus dat 

een tussentijdse evaluatie ervan na 10 jaar op basis van enkel de opvolging van de uitvoer van beheer zal 

gebeuren.  

Van de vier laagst scorende doelstellingen (verschraling grasland = rietmoeras > poelen > mantel-zoom), zal 

enkel de uitvoer van de werken opgevolgd worden, maar niet de resultaten. Op basis van enkel deze opvolging 

van de uitvoer van de werken kan de voortgang vijfjaarlijks geëvalueerd worden. Voor de graslanden en 

rietmoeras zijn de voorgestelde beheermaatregelen wellicht de enige zinvolle in de context van dit gebied. Bij 

het uitblijven van gewenste resultaten is er dan ook weinig alternatief en daarom is monitoring minder zinvol 

(in het geval van rietmoeras gaat het ook over een erg kleine oppervlakte van 0,8 ha).  
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De doelstelling waarin twee beheereenheden gegroepeerd werden waarvoor een mantel-zoom rondom een 

combinatie van akker en grasland wordt voorzien is ook geen prioriteit om de resultaten van op te volgen. 

De keuze om de kwaliteit van het leefgebied voor Vinpootsalamander al dan niet op te volgen kan men ook  

laten afhangen van het feit of er vrijwilligers te motiveren zijn om deze soort op te volgen. Dit vraagt immers 

een grote tijdsinvestering en de beschikbaarheid van het nodige materiaal (fuiken). 

 

De maatschappelijke doelstellingen zijn in de Elsakker niet van die aard dat een monitoring ervan (bv 

bezoekersaantallen, bezoekerstevredenheid opvolgen) verantwoord is (Tabel 3). Maar de opvolging van de 

werken ivm recreatie gebeurt wel en dat kan meegenomen worden tijdens een vijfjaarlijkse evaluatie. 

Tabel 3 Enkele criteria die meespelen om te bepalen of resultaatsgerichte opvolging van een maatschappelijke doelstelling aan de orde is.  

Maatschappelijke doelstellingen 10 

(toegankelijkheid) 

Belang van de maatschappelijke functie  

Is het gebied in de top x binnen de gebieden van de 

terreinbeherende instantie voor wat betreft recreatieve 

functie? 

Nee 

Zijn er gebiedsspecifieke, dure ingrepen gepland in het kader 

van maatschappelijke doelstellingen? 

Nee 

 

De conclusie van deze oefening is dat enkel de doelstelling “heidebiotopen” een specifieke aanpak vraagt om 

de resultaten van het beheer te monitoren en in mindere mate ook de doelstelling 9190 (Tabel 4). De overige 

doelstellingen worden geëvalueerd tijdens een vijf- of meerjaarlijkse evaluatie. Hierbij maken we wel de 

kanttekening dat voor sommige van deze doelstellingen het zinvol is om op voorhand na te denken waar deze 

evaluatie vooral aandacht aan moet besteden en deze aandachtspunten samen te vatten op een 

gestandaardiseerd veldformulier.  
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Tabel 4 Samenvattende tabel met de beslissing welk niveau van opvolging vereist is per doelstelling. Het basisniveau, opvolgen van de uitvoer van de werken, 

geldt voor alle doelstellingen. 

Doelstelling Score Opvolging Evaluatie 

1 (duurzame 

houtopbrengst) 

Nvt Uitvoer werken Vijfjaarlijks 

2 (Elzen-Eiken en Eiken-

Beukenbos) 

12 Uitvoer werken Tienjaarlijks 

3 (9190) 18 Uitvoer werken + 

resultaten 

(kwalitatief) 

Vijfjaarlijks 

4 (91E0) 10 (nulbeheer) Vijfjaarlijks 

5 (heidebiotopen) 26 Uitvoer werken + 

resultaten 

(kwalitatief en 

kwantitatief) 

Vijfjaarlijks 

6 (graslanden) 6 Uitvoer werken Vijfjaarlijks 

7 (mantel-zoom) 0 Uitvoer werken Vijfjaarlijks 

8 (rietmoeras) 6 Uitvoer werken Vijfjaarlijks 

9 (poelen) 4 Uitvoer werken Vijfjaarlijks 

10 (toegankelijkheid) nvt Uitvoer werken Vijfjaarlijks 
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3 Het monitoringsplan 

3.1 Beheermonitoring van 10 ha heidebiotopen 

 

Om de 11 ha heidebiotopen (s.l.) te bekomen is er zowel instandhoudingsbeheer nodig als inrichtingsbeheer. 

Dit hangt af van de uitgangssituatie versus de gewenste eindsituatie voor de beschouwde beheereenheid. 

Vermits het beheertraject sterk bepaalt welke variabelen best worden opgevolgd en hoe frequent, is het 

daarom nodig dat we eerst per beheereenheid een overzicht hebben van de begin- en eindsituatie. Dit laat toe 

om de beheereenheden te groeperen per gelijkaardig beheertraject. 

 

 

Kaart 5 Selectie van de beheereenheden waarvoor de gezamenlijke ecologische doelstelling het behoud, herstel en inrichting is van aaneengesloten complexen 

van heidebiotopen. De kleuren geven verschillende gewenste biotopen aan binnen de overkoepelende gewenste eindtoestand. De 

tekstlabels geven de uitgangssituatie weer. 

Onmiddellijke effecten na eindkappen 

Wat en wanneer?  

Alle eindkappen in geval er directe omvorming nodig is van bos naar open plekken, zijn voorzien in 2007 of 

2008. Voor de beheermonitoring van deze éénmalige inrichtingsmaatregelen kunnen we in het jaar volgend op 

de uitvoer van de beheermaatregel een eerste evaluatie doen van aan de hand van een controlelijst. In het jaar 

van uitvoer wordt sowieso al gecontroleerd of de maatregelen werden uitgevoerd volgens plan en of de 

kwaliteit ervan goed was. 



 

 

30                  Bijlage 1: Monitoringsplan Elsakker       www.inbo.be 

 

Hoe en waar?  

In beheereenheden 32d_2, 32e, 34a_2, 35a_2, 36a_1, 3b, 40a_2, 41a_2, 42a_2, 43a_2, 51a_1, 51b_1, 5a_2, 

6a_2, 81c_1 en 8a wordt droge heide verwacht, terwijl in beheereenheden 67c_2, 69a_1 en 69b_1 natte heide 

wordt verwacht. In het laatste geval gaat het bij de uitgangsituatie om bestaande, maar kleine fragmenten van 

vochtige heide die door kappingen met elkaar verbonden zullen worden. 

We geven een voorbeeld van een controlelijst voor de groep van beheereenheden die omgevormd worden 

naar natte heide. De eindkappen zijn gepland in 2007 en 2014 (69b_1). 
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Veldformulier voor beheereenheden: 67c_2, 69a_1 en 69b_1 

Versienummer: 1 

 

Gebiedsnaam: Elsakker  

Referentie naar doelstelling: heidebiotopen 

Gewenste natuurstreefbeeld: BWK type cm (natte 

heide) 

Aanbevolen evaluatieperiode: Jaarrond mogelijk 

Jaren waarin controle aanbevolen: vanaf 2008 

driejaarlijks 

Waarnemer:_____________________ 

Datum:____/____/________ 

 

 

 

 

 

Te controleren items in verband met beheeractiviteiten: Ja/Nee/Weet niet 

Is er exploitatieschade na de kapping (risico permanent natte bodem)?  

Werd het takkenhout verwijderd? 

Werd de strooisellaag verwijderd? 

Is er hergoei vanuit de stobben? 

Werden zaailing (vnl Grove den en Berk) gezuiverd? 

Zijn kleinschalige plagwerken wenselijk? 

Dient de heide gemaaid te worden? 

 

Te controleren items in verband met factoren (verstoringsindicatoren):Ja/Nee/Weet niet 

Zijn er tekenen van verdroging (bv Pijpestrootje neemt toe)? 

Te controleren items in verband met gewenste kenmerken: Ja/Nee/Weet niet 

Is er uitbreiding van dopheide naar de nieuw gecreërde open plekken? 

Gebruik dit opmerkingenveld of maak gebruik van de kaart op de achterzijde indien één of meerdere van 

bovenstaande items duiding behoeven. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Gebruik de blanco kaart om met nummers aan te duiden waar er voor het beheer relevante zaken zijn of waar 

er foto’s genomen werden. De gridcellen op de kaart zijn 10 m x 10 m (1 are). Gebruik de genummerde lijst 

hieronder om uitleg te geven bij de nummers op de kaart.  

1 .................................................................................................................................................................................  

2 .................................................................................................................................................................................  

3 .................................................................................................................................................................................  

4 .................................................................................................................................................................................  

5 .................................................................................................................................................................................  

6 .................................................................................................................................................................................  

7 .................................................................................................................................................................................  

8 .................................................................................................................................................................................  

9 .................................................................................................................................................................................  

10 ...............................................................................................................................................................................  

11 ...............................................................................................................................................................................  

12 ...............................................................................................................................................................................  

13 ...............................................................................................................................................................................  

14 ...............................................................................................................................................................................  

15 ...............................................................................................................................................................................  

16 ...............................................................................................................................................................................  

17 ...............................................................................................................................................................................  

18 ...............................................................................................................................................................................  

19 ...............................................................................................................................................................................  

20 ...............................................................................................................................................................................  

21 ...............................................................................................................................................................................  

22 ...............................................................................................................................................................................  

23 ...............................................................................................................................................................................  

24 ...............................................................................................................................................................................  
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Onmiddellijke effecten na verhogen bedding van de Moerloop 

Wat en wanneer? 

Aan de hand van een nieuw te plaatsen peilbuis kan het effect van deze inrichtingsmaatregel opgevolgd 

worden. De maatregel wordt gepland in 2008. De peilbuizen worden best al in 2006 geplaatst en vanaf dan 

maandelijks opgevolgd. Wanneer de werken worden uitgevoerd, wordt de frequentie verhoogd naar een 

wekelijkse opvolging één maand voor en één maand na de werken. Indien de verwachtte verhoogde invloed op 

de kwel in het noordelijk deel van bestand 33b kan worden aangetoond, is de maatregel geslaagd. 

Hoe en waar? 

Een peilbuis in het noordelijk deel van bestand 33b. Dit is de zone waar de invloed op de kwel zou moeten 

voelbaar zijn. Eventueel kan halverwege deze locatie en de moerloop een tweede peilbuis geplaatst worden 

om, voor het geval de invloed van de inrichtingsmaatregel minder ver zou reiken dan verwacht. De peilbuizen 

worden geplaatst in 2006 en vanaf dan maandelijks opgevolgd tot twee jaar na de uitvoer van de 

inrichtingsmaatregel. Eventueel kan de frequentie verhoogd worden naar wekelijks in de maand voor en na de 

uitvoer van de maatregel. Voor de details over het plaatsen van een peilbuis, meten van de grondwaterstand 

en veldformulieren voor gegevensinvoer verwijzen we naar Van Daele 2003. 

Evaluatie gebeurt ten opzichte van de gestelde limieten voor natte heide in de doelstelling:  

• Inundatie in zones met natte heide 

o Bovenlimiet: Max 10 cm boven maaiveld in de winter en van korte duur 

• GLG natte heide 

o Limiet: Niet meer dan 50 cm onder maaiveld 

 

Evaluatie verwachte evolutie  

Wat en wanneer? 

De beheereenheden waar bos gekapt wordt, hebben vooral als doel om de bestaande open plekken van 

heidebiotopen met elkaar te verbinden. Eénmaal uit de controlelijsten blijkt dat de omvorming naar heide 

gelukt is, komen we in een herstelfase of groeifase waarbij vooral moet gelet worden op negatieve factoren die 

het herstel kunnen doen mislukken. Daarnaast hebben deze verbinding ook een corridorfunctie voor fauna 

geassocieerd met dit soort habitat. Het gaat dan onder andere over Levendbarende hagedis, Groentje, 

Heidesabelsprinkhaan en Bont dikkopje. De negatieve factoren moeten in deze fase frequenter opgevolgd 

worden dan deze gewenste attributen. 

Hoe en waar? 

We maken de keuze om dit rond het ven (33e), meer kwantitatief met behulp van transecten te evalueren 

omdat daar de hoogste natuurwaarden zijn. Voor de evaluatie hiervan leggen we transecten uit volgens de 

belangrijkste gradiënten in het terrein.  

In natte heide kiezen we proefvlakcirkels met straal 1 m en minimale tussenafstand van 4 m (twintig 

proefvlakcirkels per transect). In deze proefvlakcirkels gaan we de aan- en afwezigheid vaststellen van: 

• Kleine veenbes, Ronde zonnedauw en Veenpluis (positieve indicatoren) 

• Pijpestrootje (negatieve indicator) 
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Tevens wordt langs deze transecten genoteerd of Groentje gezien werd met schatting van de aantallen.  

 

Voor de droge heide delen kunnen de controlelijsten verder gebruikt worden, waarbij ook specifiek wordt 

gepeild naar boom- en struikopslag. Eventueel kan geopteerd worden om daar ook te werken met een lang 

transect met proefvlakcirkels van straal 8 m (minimale centrum-centrum afstand 32 m; transectlengte 

minimaal 320 m of 10 proefvlakcirkels) om na te gaan of de boom- en struikopslag beperkt blijft (maximaal 1 

exemplaar met hoogte > 2 m per are én bomen met hoogte > 10 m afwezig). Dit kan door de bomen en 

struiken hoger dan twee meter te tellen in de cirkels. Gemiddeld mogen er niet meer dan 2 per cirkel geteld 

worden (oppervlakte cirkel = 200 m²). 

 

Evaluatie eindtoestand van de gehele heidebiotoop 

De gegevensinzameling die nodig is om aan het einde van de rit te beoordelen of het complex van 

heidebiotopen aanwezig zijn waar ze verwacht werden, gebeurt best aan de hand van een kartering van de 

heidebiotopen (ven, droge en natte heide, corridors, …). Deze kartering, volgens de BWK methodologie, kan na 

10 jaar en na 20 jaar gebeuren. .Deze kartering zegt dus vooral iets over de kwantiteit (oppervlaktes en ligging, 

onderlinge verhoudingen van en tussen de heidebiotopen).  

Om een beter oordeel te doen over de globale kwaliteit zou een multisoortenaanpak overwogen kunnen 

worden (niet in detail uitgewerkt). 



 

 

36                  Bijlage 1: Monitoringsplan Elsakker       www.inbo.be 

 

Goede kandidaten voor op de multisoortenlijst, geselecteerd aan de hand van informatie uit het beheerplan: 

• Levendbarende hagedis (indicator voor landschappelijk goede kwaliteit gekenmerkd door vochitge 

heide, randsituaties met bos, dood hout) 

• Bosbeekjuffer 

• Bont dikkopje, Groentje 

• Gekraagde roodstaart, Boompieper 

Deze kunnen aangevuld worden met voor het gebied relevante soorten uit de multisoortenlijst voor natte 

heide die opgesteld werd aan het INBO (De Cock et al., 2008; Laurijssens et al., 2007): 

• Voor natte heide 

o Wulp, Roodborsttapijt 

o Groentje (al in de lijst voor het gebied), Heideblauwtje 

o Koraaljuffer, Venwitsnuitlibel 

o Heidesabelsprinkhaan 

o Beenbreek, Witte of Bruine snavelbies 

• Voor droge heide  

o Mierenleeuwen 

o Boompieper, Geelgors, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit 

o Gewone heispanner 

o Groentje, Heivlinder, Heideblauwtje 

o Heidehaantje, Driehoornmestkever 

o Roodkoppige bekermossen: Heidelucifertjes (Rode, Dove) & Rood bekermos, Cladonia spp. 

(floerkeana, macilenta, coccifera) 

o Heidelieveheersbeestje, Zwart lieveheersbeestje 

o Loop- en Zandloopkevers 

o Levendbarende hagedis 

o Grijze zandbij 

Evaluatie 

Aan de hand van de hierboven geschetste gegevensinzameling, kan om de vijf jaar een evaluatie gebeuren van 

het gevoerde beheer en de resultaten ervan. 

3.2 Vijfjaarlijkse evaluatie van de bosomvorming in functie van 

habitattype 9190  

Voor dit habitattype zijn we ervan uitgegaan dat het opvolgen van de uitvoer van beheermaatregelen 

voldoende moet zijn om vijfjaarlijks een evaluatie te doen. Impliciet betekent dit ook dat we veronderstellen 

dat de resultaten automatisch zullen volgen. De focus bij deze evaluatie ligt op de gemakkelijk vast te stellen 

attributen en factoren. Dit komt neer op het behouden of ontwikkelen van een rijke bosstructuur met een 

gevarieerde en karakteristieke boomsoortensamenstelling en voldoende dikke bomen en dood hout. De 

overige indicatoren zijn eerder een gevolg van dit beheer en/ of van de historiek/uitgangssituatie en 

omgevingsfactoren en hebben betrekking op het behouden of ontwikkelen van een typische en soortenrijke 

kruidenlaag (Van Uytvanck & De Blust, 2012). 

De vragen die tijdens deze evaluatie beantwoord worden zijn: 

• Wordt de planning gevolgd? Waarom niet?  

• Is er bijsturing nodig omdat sommige gewenste kenmerken of factoren niet onder controle zijn? 

Het is zinvol om, zeker voor het eerste en tweede punt, een goede controlelijst te hebben met de belangrijkste 

zaken waarop bij de evaluatie moet gelet worden. In dit geval is de controlelijst bedoeld in de eerste plaats 
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voor de evaluator, maar kan ook als een tool voor de beheerder om zijn eigen werk op te volgen gebruikt 

worden. 

Voor de controlelijst kunnen we gebruik maken van omschrijving van de toestand van een bosbestand. Deze 

hebben we gebaseerd op de basisfiche voor bos die gebruikt wordt bij de basisinventarisatie bij de opmaak van 

een beheerplan en op de basisindex van Van Den Meersschaut et al. (2001). 

• Bosstructuur 

o Struiklaag:  

� geen / weinig / goed ontwikkeld 

o Mengingsvorm:  

� stamsgewijs / groepsgewijs / beperkte bijmenging (< 10% van grondvlak)/ homogeen 

/ n.v.t. 

o Ontwikkelingsfase:  

� Gelijkjarig 

• Jongwas – staakhout / jong hooghout / optimale fase – kaprijp / oud – 

aftakelend  

� Ongelijkjarig 

o Zware bomen van > 80 cm DBH:  

� geen / < 50/ha / >= 50/ha 

o Bedrijfsvorm:  

� hooghout / hakhout / middelhout / nulbeheer. 

o Aanwezigheid natuurlijke verjonging:  

� geen / weinig / veel 

o Open plekken 

� Tijdelijke: percentage 

� Permanente: percentage 

o Mantel-zoom 

� Aantal meter 

• Samenstelling boomlaag 

o Bestandstype:  
� loofhout / loofhout+naaldhout / naaldhout+loofhout /naaldhout / niet van 

toepassing  
o Gelijksoortig / gemengd 

o Exoten (bomen en struiken):  

� afwezig / < 10% van grondvlak / >= 10% van grondvlak 

o Sleutelboomsoorten 

� Dominant / niet dominant 

• Dood hout 

o Dood hout van > 40 cm diameter: 

� Staand: geen / weinig (1 – 10 per ha) / veel (> 10 per ha) 

� Liggend: geen / weinig (1 – 10 per ha) / veel (> 10 per ha)l 

 

Bovenstaande lijst dient echter om per beheereenheid een uitspraak te doen. Voor de volledige oppervlakte 

waar 9190 de doelstelling is, moeten we deze toestanden per beheereenheid herformuleren. Dit hebben we 

gedaan in het veldformulier. 
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Veldformulier 9190 Oude zuurminnende eikenbossen (versie 03/2013) 

 

Gebiedsnaam:   

Beheereenheden:  

Datum:  

Aanbevolen evaluatieperiode: Mei – September 

Aanbevolen frequentie: 5-jaarlijks 

 

Belangrijkste beheeractiviteiten te bediscussiëren met beheerder: 

• Exotenbestrijding 

o Waar situeren zich nog problemen met één van volgende soorten: 

� Japanse duizendknoop, Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, Schijnaardbei, 

Douglaspluimspirea, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Robinia, 

Rododendron (G) 

• Kappingen in functie van terugdringen successie (9190 evolueert naar 9120 bij niets doen) 

• Kappingen in functie van omvorming (direct, versneld of geleidelijk)  

 

Te controleren indicatoren in verband met bosstructuur, samenstelling boomlaag en dood hout. De in het vet 

gedrukte toestand geeft aan welke toestanden voor 9190 in de Elsakker verwacht worden tegen het einde van 

het beheerplan: 

• Bosstructuur 

� Goed ontwikkelde struiklaag in < 30% / 30 – 70%/ > 70% van de beheereenheden  

o Mengingsvorm:  

� Gemengd (stamsgewijs / groepsgewijs)  < 30% / 30 – 70%/ > 70% van de 

beheereenheden  

o Ontwikkelingsfase:  

� Ongelijkjarig < 30% / 30 – 70%/ > 70% van de beheereenheden 

o Zware bomen van > 80 cm DBH:  

� geen / < 50/ha / >= 50/ha 

o Bedrijfsvorm:  

� hooghout / hakhout / middelhout / nulbeheer. 

o Natuurlijke verjonging:  

� geen / weinig / veel 

• Samenstelling boomlaag 

o Bestandstype loofhout of loofhout+naaldhout in <= 50% / > 50% van de 

beheereenheden  

o Bestandstype naaldhout 

� Aandeel lork en grove den:  <=  30% / > 30% van de beheereenheden 

� Aandeel ander naaldhout: Afwezig / aanwezig 

o Exoten (bomen en struiken):  < 10% van grondvlak  in alle beheereenheden 
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o Sleutelboomsoorten (Zomereik, Quercus x rosacea, Ruwe berk, Zachte berk, Ratelpopulier, 

Wilde lijsterbes, Sporkehout, Hazelaar, Jeneverbes, Wintereik): Dominant in alle 

beheereenheden (uitzonderingen zijn mogelijk voor Grove den) 

• Dood hout 

o Dood hout van > 40 cm diameter: 

� Staand:  >= 1 per ha in < 30% / 30 – 70%/ > 70% van de beheereenheden 

� Liggend: >= 1 per ha in < 30% / 30 – 70%/ > 70% van de beheereenheden 

 

Evaluatie van de toestand: Gunstig / Ongunstig / Nog niet habitatwaardig / Gedeeltelijk vernietigd / Vernietigd 

Evaluatie van de trend: Behouden / Herstellend / Gedegradeerd 
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Aan de hand van bovenstaand formulier kan een goed beeld verkregen worden van de LSVI criteria en 

indicatoren in verband met habitatstructuur, verstoring door exoten en samenstelling van de boom- en 

struiklaag (T'Jollyn et al., 2009). Dit zijn de indicatoren waarop het beheer een directe invloed heeft. Op 

de andere criteria en indicatoren uit de LSVI tabellen heeft het beheer geen directe inpakt, maar wel 

een onrechtstreekse impact. Deze indicatoren bepalen wel de uiteindelijke kwaliteit van het habitattype 

mee. Het gaat om volgende indicatoren die eerder als facultatief moeten gezien worden. De opvolging 

ervan is moeilijk te realiseren via een kwalitatieve techniek, maar kan wel via kwantitatieve technieken. 

Ter informatie geven we een voorbeeld hoe deze indicatoren kunnen opgevolgd worden aan de hand 

van een 2,5 km lang transect met proefvlakcirkels van straal 4 m en tussenliggende afstand van 50 m (zie 

Figuur 1 en Tabel 5). 

Tabel 5 Facultatief op te volgen indicatoren voor habitattype 9190 in de Elsakker 

Criterium Indicator Beslisregel (gunstig) 

Vegetatie Sleutelsoorten in de kruidlaag* 

Struikhei, Pijpenstrootje , Valse salie, 

Pilzegge, Ruwe smele, Blauwe bosbes, 

Wilde kamperfoelie, Stijf havikskruid, 

Schermhavikskruid, Hengel, Echte 

guldenroede 

Minstens 3 soorten 

frequent  

Verstoring Verruiging 

Smalle stekelvaren, Rubus fruticosus, 

Brede stekelvaren, Rankende 

helmbloem° 

Gepoolde bedekking < 30% 

 Geruderaliseerd 

Gewone vlier, Grote brandnetel, 

Kleefkruid 

Gepoolde bedekking < 10% 

 Vergrast 

Pijpenstrootje, Bochtige smele 

Gepoolde bedekking < 30% 

° Geen LSVI-indicatorsoort, maar wel een goede indicator voor verruiging in de Elsakker. Opvallend is 

het in hoge mate aanwezig zijn van de Rankende helmbloem in het ganse bos. Deze soort geldt als 

indicator voor vermesting in de voedselarme bostypes van het Quercion. Vooral de varkensmesterijen 

uit het omliggende landbouwgebied kunnen daarbij als bron van vermesting aangeduid worden. 

Sommige van deze facultatief op te volgen indicatoren zijn een voorbeeld van een impact waar je als 

beheerder weinig direkt aan kan gaan doen. Bijvoorbeeld, je kan de verruiging wel detecteren en 

opvolgen, maar de eigenlijke beheermaatregelen vallen buiten het beheerde domein. De verruiging is 

ook niet éénduidig toe te schrijven aan één vervuilingsbron. M.aw. dit soort metingen is eerder relevant 
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voor opvolging van het habitat op Vlaamse schaal en onderbouwing van gepaste beleidsmaatregelen op 

dat niveau. Vandaar ook dat ze hier als facultatief vermeld worden. Anderzijds, laat hun inschatting wel 

beter toe om doelbereik na te gaan. 

 

Figuur 1 Mogelijke ligging van het transect voor de beoordeling van enkele facultatieve resultaatsgerichte indicatoren van het habitattype 9190 in de 

Elsakker 
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Tabel 6 Formulier voor het invullen van een transectopname met proefvlakcirkels (straal 4 m) om de vijftig meter. Enkel sleutelsoorten kruidlaag is bij 

wijze van voorbeeld ingevuld. 

  

 

 

3.3 Elzen-Eikenbos en Eiken-Beukenbos (tienjaarlijkse 
evaluatie) 

De focus is hier op het controleren of het beheerplan werd gevolgd, en impliciet wordt er vanuit gegaan 

dat, indien de planning gevolgd wordt en de kwaliteit van uitvoer goed is, dat de effecten dan 

automatisch zullen volgen. 

De tussentijdse evaluatie (dus na 10 jaar, in 2016) dient om na te gaan of de doelstelling om 60% van de 

beboste oppervlakte om te vormen naar gemengde, inheemse bestanden gehaald zal worden. We 

willen dus een vooruitgang zien ten opzichte van de 18% inheemse, gemengde bestanden in 2002 (zie 

Kaart 6). Hiervoor moeten we per beheereenheid een uitspraak doen over het al dan niet inheems / 

exoot zijn en het al dan niet homogeen / gemengd zijn van de beheereenheid.  

A
fs

ta
n

d

S
tr

u
ik

h
e

i

V
a

ls
e

 s
a

lie

P
ilz

e
g

g
e

R
u

w
e

 s
m

e
le

B
la

u
w

e
 b

o
sb

e
s

W
ild

e
 k

a
m

p
e

rf
o

e
lie

S
ti

jf
 h

a
v

ik
sk

ru
id

S
ch

e
rm

h
a

v
ik

sk
ru

id

H
e

n
g

e
l

G
e

p
o

o
ld

S
m

a
lle

 o
f 

b
re

d
e

 s
te

k
e

lv
ar

e
n

B
ra

m
e

n

R
a

n
k

e
n

d
e

 h
e

lm
b

lo
e

m
 (

g
e

e
n

 L
S

V
I 

so
o

rt
, 

w
e

l i
n

d
ic

a
to

r 
in

 h
e

t 
g

e
b

ie
d

)

G
e

p
o

o
ld

G
e

w
o

n
e

 v
lie

r

G
ro

te
 b

ra
n

d
n

e
te

l

K
le

e
fk

ru
id

G
e

p
o

o
ld

P
ij

p
e

st
ro

o
tj

e

B
o

ch
ti

g
e

 s
m

e
le

G
e

p
o

o
ld

50 1 1 1

100 0

150 1 1 1

200 1 1

250 0

300 1 1 1

350 1 1 1

400 1 1 1

450 0

….

….

2500 1 1

Rel. freq 0,1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,7

Gunstig 

indien

Indien rel.freq > grenswaarde bedekking een 

inschatting maken of bedekking 

problematisch kan zijn

Minstens drie soorten >= 0,45

Gepoolde 

bedekking < 

30%. 

Gepoolde 

bedekking < 

10%.

Gepoolde 

bedekking 

< 30%

Sleutelsoorten K Verruiging Ruder. Vergras.
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Bij deze evaluatie dient de focus te liggen op enkel deze beheereenheden waar geleidelijke of directe 

omvormingen worden uitgevoerd. Aan de hand van de uitgevoerde werken in de afgelopen 10 jaar, die 

de beheerder op voorhand ter beschikking stelt, kan dan een eerste inschatting gemaakt worden welke 

van de beheereenheden inheems / gemengd zijn.  

De definities voor inheems en gemengd zijn: 

• Een bestand is inheems wanneer de inheemse boomsoorten minstens 90% van het 

bestandsgrondvlak innemen 

• een bestand is gemengd zodra er minstens 2 verschillende boomsoorten aanwezig zijn en 1 

boomsoort 80% of minder van het bestandsgrondvlak inneemt, of 80% van het totale stamtal 

bij bestanden jonger dan 30 jaar 

De controle op het terrein kan zich dan richten op deze beheereenheden waar: 

• twijfel is dat de uitgevoerde werken in beheereenheden in omvorming, geleid hebben tot 

inheems – gemengde beheereenheden 

• het resultaat kan afhangen van zaken die het beheer minder in de hand heeft (bv natuurlijke 

verjonging na schermslag) 
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Kaart 6 Toestand in 2002 van mengingsvorm en al dan niet inheemse boomsoortensamenstelling. 
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3.4 Raming van de tijdsbesteding 

Voor de Elsakker werd een inschatting gemaakt van de werklast voor opvolging van de resultaten van 

het beheer. Uiteraard zijn hierbij een aantal vereenvoudigende aannames gemaakt in verband met het 

veldwerk: 

• Invullen van een controlelijst voor een beheereenheid 

o 1 uur per formulier 

• Invullen van evaluatieformulieren beheerder + ANB (voortgangsanalyse) 

o Vijf uur per km² gebied in beheer 

• Frequentie bepalen van indicatorsoorten langs transecten 

o 50 proefvlakcirkels / dag 

• Metingen van de grondwaterstand 

o 0,5 uur werk per peilbuis 

Dit zijn generieke inschatting voor veldwerk en verplaatsingstijd ter plaatse. De verplaatsingstijd van de 

(werk)standplaats naar het gebied werd in de berekening van het aantal mandagen verrekend door te 

veronderstellen dat gewerkte uren per dag gelijk is aan vijf. M.a.w. de overige uren van de dag (2,6 uur 

voor een 38 uren week) dienen voor deze verplaatsingstijd. Er is nog geen kosteninschatting. 

Om tot een totale tijdsduur per doelstelling te komen, werden deze tijden nodig om één eenheid op te 

volgen vermenigvuldigd met het aantal eenheden dat in een gegeven jaar moest opgevolgd worden en 

het aantal jaren gedurende de looptijd van het beheerplan waarin opvolging gebeurde. Dit laatste hing 

af van de monitoringsfrequenties, zoals vermeld in het voorgestelde monitoringsplan, die op hun beurt 

afhingen van de fase waarin het beheertraject zich bevond. Voor een omvormingstraject 

veronderstelden we volgende tijdsduren voor de verschillende fasen: 

• Ontwikkelingsfase = 2 jaar 

• Herstel / overgangsfase = 8 jaar 

• Instandhoudingsfase = 10 jaar 

Voor een hersteltraject of geleidelijke omvormingstraject werd dit 10 jaar overgangsfase en 10 jaar 

instandhoudingsfase. Voor behoudstraject loopt de instandhoudingsfase de volledige duur van het 

beheerplan (20 jaar).  

Voor de Elsakker bedraagt de inschatting 2 mandagen per jaar gemiddeld (Tabel 7). Deze ingeschatte 

werklasten moet verdubbeld worden voor invoer en opslag van de ingezamelde gegevens.  
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Tabel 7 Inschatting werklast voor beheermonitoring in de Elsakker (gemiddeld aantal mandagen / jaar). 
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1 Natuurgebied ‘Vallei van de Drie beken’ 

De Vallei van de drie beken is deels eigendom van de Vlaamse overheid en wordt beheerd 

door het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Van enkele percelen in eigendom van Stichting 

Limburgs Landschap en van de provincie werd het beheer overgedragen aan ANB. Het gebied 

dat grotendeels bestaat uit graslanden, ruigten en bossen is gelegen in het uiterste 

noordoosten van de provincie Vlaams-Brabant (stad Diest) een kleiner gedeelte op Limburgs 

grondgebied (Tessenderlo en Beringen). De oppervlakte van het visiegebied beslaat 1825 

hectare, hiervan is 355 ha in beheer (toestand 2005). 

Op het gewestplan is het gebied ingekleurd als natuurgebied, een kleiner deel als agrarisch 

gebied met landschappelijke of ecologische waarde. Een deel van het gebied maakt deel uit 

van Habitatrichtlijngebied ‘Demervallei’ (SBZ 13, BE2400014 (1-22)). De afbakening van het 

VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) komt grotendeels overeen met de bestemming 

natuurgebied op het gewestplan. 

Het gebied is van belang voor enkele Europees belangrijke habitattypes (bijlage I 

habitatrichtlijn):  

• 2310/2330/4030/4010 

• 6230 

• 6410 

• 6510 

• 9120/9190 

• 9160 

• 91E0 

• 7140 

• 3130 

Twee voor het gebied aangemelde soorten van de habitatrichtlijn (Kamsalamander en 

Drijvende waterweegbree) komen in de vallei van de Drie beken voor. Het gebied maakt 

geen deel uit van een vogelrichtlijngebied, maar volgende soorten van vogelrichtlijn komen 

er voor: Zwarte specht, Wespendief, Wintertaling, Slobeend, Wulp, Blauwborst, Nachtzwaluw 

en IJsvogel. 

Ongeveer de helft van het visiegebied is valleizone, de andere helft zijn 6 ijzerzandsteen 

heuvelruggen. Het gebied is opgedeeld in drie deelgebieden (Asdonk, Paasdonken en 

Brelaar-Schutshagen), die verder onderverdeeld zijn in 35 subdeelgebieden gebaseerd op 

toponiemen. 

Er werd een monitoringsplan opgemaakt bij het beheerplan. In deze tekst doen we een 

evaluatie van dit monitoringsplan en een voorstel voor een monitoringsplan waarbij we ons 

baseren op het concept beheermonitoring en – evaluatie. 

Het beheerplan (Lambrechts et al., 2005) werd opgesteld voor de periode 2007 – 2027. 

Verschillende studies zijn voorafgegaan aan de opmaak van het beheerplan. In (Butaye et 

al., 2003) worden abiotiek en biotiek besproken, met onder andere een gebiedsdekkende 

perceelsgewijze inventarisatie die leidde tot een vegetatiekaart voor het volledige visiegebied 

waarbij gebruik werd gemaakt van de natuurdoeltypologie (Demeulenaere et al., 2002). 

Eveneens werd een voorbereidende studie uitgevoerd met onder andere een uitgebreid 

cultuurhistorisch onderzoek en potentiekaarten (Indeherberg et al., 2005). 

Daarnaast zijn er ook heel wat studies gedaan naar de vervuilingen e.d. in het gebied (vnl. 

zoutlozingen Tessenderlo Chemie) zoals o.m. oriënterend bodemonderzoek (ECOLAS, LISEC, 
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VITO), radiologisch onderzoek (FANC), onderzoek zware metalen (KUL), ecohydrologische 

studie (HASKONING, INBO), oppervlaktewater (VMM) en de waterbodem (LISEC, ECOLAS). 
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2 Voorafgaande stappen 

2.1 Visie 

Er is een zeer gedetailleerd uitgewerkte gebiedsvisie voor de Vallei van de Drie Beken voor 

wat betreft de ecologische pijler. Voor de economische en maatschappelijke pijlers is er geen 

lange-termijn visie.  

De ecologische gebiedsvisie wordt besproken per onderscheiden systeem van de 

potentiekaart op basis van abiotische factoren: 

• Het droge, voedselarme, zure systeem 

• Het vochtige tot matig vochtige, matig voedselrijke systeem 

• Het vochtige tot natte, grondwateronafhankelijke systeem 

• Het natte grondwaterafhankelijke systeem 

• Open water 

Bij elk van deze systemen werden ecologische groepen met typische faunasoorten 

gedefinieerd (p60).  

Deze systemen krijgen in de visie een meer gedetailleerde invulling per subdeelgebied (p68-

72 van het beheerplan). 

In tegenstelling tot wat in de toekomstige geïntegreede beheerplannen de bedoeling is, 

werden deze streefbeelden voor het gehele visiegebied ruimtelijk geëxpliciteerd tot op 

perceelsniveau.  

Doordat deze informatie op perceelsniveau beschikbaar is, laat dit ons wel toe om de 

ecologische doelstellingen te formuleren (maar dan enkel voor de percelen in beheer). In het 

beheerplan is er geen apart hoofdstuk voorzien met doelstellingen, er wordt onmiddellijk van 

de visie overgegaan naar de beheermaatregelen. De tussenstap waarbij de visie operationeel 

wordt gemaakt aan de hand van doelstellingen ontbreekt. 

 

2.2 Identificatie van de doelstellingen 

Beheereenheden werden in het beheerplan gedefinieerd als groeperingen van (kadastrale) 

percelen waar het doel én de huidige situatie én het omvormings- en eindbeheer ‘min of 

meer hetzelfde zijn’.  

Een doelstelling daarentegen definiëren we voor alle ruimtelijke eenheden waarvoor dezelfde 

gewenste eindtoestand verwacht wordt. M.a.w. doelstellingen zullen meestal slaan op een 

combinatie van de beheereenheden zoals gedefinieerd in het beheerplan van de Vallei van de 

drie beken. Naargelang de uitgangssituatie, zullen andere beheeractiviteiten nodig zijn om 

van de uitgangssituatie naar de gewenste eindtoestand te gaan. In het beheerplan worden 

beheermaatregelen besproken per natuur(doel)type. Het zijn deze natuur(doel)types die 

onze ecologische doelstellingen zullen vormgeven. 

In het beheerplan worden economische doelstellingen niet expliciet besproken. Nochtans zijn 

er wel houtopbrengsten voornamelijk geassocieerd met de omvorming van uitheemse 

bestanden naar bestanden die aansluiten bij habitattype 9190. 

De terminologie die gehanteerd wordt in het beheerplan aangaande de beheertrajecten, wijkt 

gedeeltelijk af van wat in het concept beheerevaluatie wordt voorgesteld, maar is ermee 
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complementair. In het beheerplan worden éénmalig inrichtingsbeheer, overgangsbeheer en 

eindbeheer onderscheiden. Dit komt overeen met de inrichtingsfase, de herstelfase (of fase 

van groei en reorganisatie) en de behoudsfase (of instandhoudingsfase). 

 

 

2.2.1 Economische doelstellingen 

Doelstelling 1 (blijvende houtopbrengsten) 

In de Vallei van de Drie Beken zal op termijn in het overgrote deel van de beheereenheden 

met bos als eindbeeld een nulbeheer worden ingesteld. Slechts in drie percelen (5,3 ha) met 

als ecologische gewenste eindtoestand Eiken-Berkenbos of Eiken-Beukenbos zullen blijvende 

opbrengsten afkomstig van reguliere dunningen gegenereerd worden. De totale oppervlakte 

in beheer met als gewenste eindtoestand bos bedraagt 128 ha. 

Duurzaam betekent dat er niet meer dan de gemiddelde jaarlijkse aanwas gekapt mag 

worden: 5 m³/ha/j.  

Er zijn geen expliciete kwaliteitseisen aangaande de houtkwaliteit, maar dit aspect is een 

gevolg van regelmatig en deskundig dunnen van de bestanden in functie van (vroegtijdig) 

aangeduide kwaliteitsbomen 

Kenmerkende attributen 

• Gemiddeld jaarlijks verkocht houtvolume (gemiddelde over de duur van het 

beheerplan) 

o Bovenlimiet: 26 m³/j  

 

Kenmerkende (prijsbepalende) factoren 

• Doelomtrek bij eindkap 

o Onderlimiet inlandse eiken: 200 cm 

• (Externe factoren, zoals windval en marktomstandigheden, kunnen maken dat er 

tijdelijk meer of minder hout op de markt wordt aangeboden) 

 

 

Samenvatting belangrijkste beheeractiviteiten 

• Reguliere dunningen 

 

Alle andere (hout)opbrengsten in het gebied zijn éénmalige opbrengsten in het kader van 

omvormingen in functie van ecologische doelstellingen (veelal kappen van exoten, vnl 

Amerikaanse eik, Fijnspar, Populieren). Deze éénmalige opbrengsten zijn geen doelstelling 

op zich, maar kunnen, in het geval van de Vallei van de Drie Beken wel een grote bron van 

inkomsten zijn en daarmee de kosten van de inrichtingsmaatregelen drukken. 
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2.2.2 Ecologische doelstellingen 

 

Kaart 1 geeft een overzicht van de percelen in eigendom en voor elk van deze percelen 

welke ecologische doelstelling er vooropgesteld wordt. In dit deel geven we een woordelijke 

beschrijving van de gewenste eindtoestand voor elk van deze doelstellingen en geven we de 

gewenste toestand van de attributen en factoren die de doelstelling kenmerken.  

In het beheerplan van de Vallei van de Drie Beken werden deze doelstellingen ook ruimtelijk 

toegewezen aan percelen die niet in eigendom zijn, maar wel binnen het visiegebied gelegen 

zijn. Bij de bespreking van de doelstellingen hebben we voor de volledigheid telkens 

aangegeven over welke doeloppervlakte dit gaat en welke oppervlakte in eigendom is. Enkel 

voor de oppervlakte in eigendom worden beheermaatregelen genomen 

 

Kaart 1 De Vallei van de Drie Beken ingedeeld naar ecologische doelstellingen gebruik makend van de codering uit het 

beheerplan. Bij de bespreking van de doelstelling is telkens de betekenis van de code gegeven en de link 

met typologie van de habitatrichtlijn of regionaal belangrijke biotopen. 

Doelstelling 2: Eiken – Berkenbos (9190) en Eiken – Beukenbos (9120) [L] 

Het gewenste eindbeeld is een 9120 en 9190 boshabitat in voldoende staat van 

instandhouding. De twee types 9120 en 9190 zijn hier samengenomen omdat 9190 te 

beschouwen is als een pionierbos, dat, wanneer de successie niet wordt teruggezet, 

spontaan evolueert naar 9120. 

Gewenste kenmerkende 
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• Doeloppervlakte: 214 ha (binnen visiegebied), 38 ha (in eigendom / beheer) 

• Ligging: zie Kaart 1 

• Oppervlaktepercentage van de bestanden geklaseerd als inheems loofhout 

o Onderlimiet: 70% 

o Definitie: een bestand is inheems loofhout indien de inheemse 

loofboomsoorten meer dan 90% van het bestandsgrondvlak innnemen 

o Gewenste loofboomsoorten:  

� 9190: Zomereik, Ruwe berk, Zachte berk, Ratelpopulier, Wilde 

lijsterbes, Sporkehout, Hazelaar, Wintereik (uitzonderingen zijn 

mogelijk voor Grove den) 

� 9120: Hulst, Wintereik, Wilde lijsterbes, Gewone esdoorn, Beuk, 

Ruwe berk, Hazelaar, Zomereik 

• Percentage van de bestandsoppervlakte ‘invasieve exoten’ (Am.eik, Am.vogelkers, 

Douglas, Corsicaanse den , fijnspar, …) 

o Bovenlimiet: 10% 

• Aanwezigheid typische kruidlaag 

• Dikke dode bomen (staand of liggend) 

o Onderlimiet: 1/ha 

o Definitie: dik dood hout =  > 40 cm diameter 

 

 

 

Doelstelling 3: Alluviale rivierbegeleidende bossen en arm Eiken-Haagbeukenbos 

(9160 fragmentair) [AP] 

Het gewenste eindresultaat is een structuurrijk, exotenvrij bos waarin bomen oud mogen 

worden en met als belangrijkste boomsoorten Meidoorn, Sleedoorn, Gewone es, Vogelkers, 

Hazelaar, Zwarte els en Zomereik. Fragmentair is een ontwikkeling naar habitattype 9160 

mogelijk Het grootste deel van de beheereenheden waar dit mogelijk is, is gelegen buiten 

het habitatrichtlijngebied. 

 

Gewenste kenmerken: 

• Doeloppervlakte: 117,5 ha (binnen visiegebied), 20,2 ha (in eigendom / beheer) 

• Ligging: zie Kaart 1 

• Oppervlaktepercentage van de bestanden geklaseerd als inheems loofhout 

o Onderlimiet: 70% 

o Definitie: een bestand is inheems loofhout indien de inheemse 

loofboomsoorten meer dan 90% van het bestandsgrondvlak innnemen 

o Gewenste loofboomsoorten:  

� Zomereik, Wintereik, Haagbeuk, Winterlinde, Es, Beuk (hoogstens 

occassioneel), Zoete kers, Gewone esdoorn, Grauwe abeel, Spaanse 

aak, Aalbes, Wilde kardinaalsmuts, Gewone vlier, Boswilg, Ruwe 

berk, Wilde lijsterbes, Hazelaar, Meidoorn, Sleedoorn, Zwarte els 

• Percentage van de bestandsoppervlakte ‘invasieve exoten’ (vaak Populier cultivars) 

o Bovenlimiet: 10% 

• Dikke dode bomen (staand of liggend) 

o Onderlimiet: 1/ha 

o Definitie: dik dood hout =  > 40 cm diameter 
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• Aanwezigheid typische soorten in de kruidlaag 

o Alluviaal: Drienerfmuur, Geel nagelkruid, Hop, Dagkoekoeksbloem 

o 9160: (Bosanemoon), Bosaardbei, Gele dovenetel, Wijfjesvaren 

 

 

 

Doelstelling 4: Elzenbroekbos (91E0) [H] 

 

Gewenste kenmerken: 

• Doeloppervlakte: 225,7 ha (binnen visiegebied), 70 ha (in eigendom / beheer) 

• Ligging: zie Kaart 1 

• Oppervlaktepercentage van de bestanden geklaseerd als inheems loofhout 

o Onderlimiet: 70% 

o Definitie: een bestand is inheems loofhout indien de inheemse 

loofboomsoorten meer dan 90% van het bestandsgrondvlak innnemen 

o Gewenste loofboomsoorten:  

� Zwarte els, Zachte berk, Sporkehout, Wilde lijsterbes, Ruwe berk, 

Grauwe wilg, Geoorde wilg, Kruipwilg, Es, Boswilg, Zomereik 

• Percentage van de bestandsoppervlakte ‘invasieve exoten’ (vaak Populier cultivars) 

o Bovenlimiet: 10% (exclusief de bestanden waar populieren ziek/kwijnend zijn 

en vanzelf uit het ecosysteem zullen verdwijnen) 

• Dikke dode bomen (staand of liggend) 

o Onderlimiet: 1/ha 

o Definitie: dik dood hout =  > 40 cm diameter 

o Vaak gevolg van spontaan afsterven van veel populieren 

• Aanwezigheid typische soorten in de kruidlaag 

o Elzenzegge, Hoge cyperzegge, Stijve zegge, Blauw glidkruid, … 

 

Factoren: 

• Drainage van grondwater 

o Streefwaarde: overal afwezig 

• Oppervlakkige drainage van regenwater 

o Streefwaarde: afwezig in delen waar mesotroof Elzenbroek wordt nagestreefd 

 

Doelstelling 5: Droge heide (4030) [M] 

De doelstelling is hier om een vegetatie gekenmerkt door Struikheide te bekomen, samen 

met begeleidende soorten als Bochtige smele, Pilzegge en Pijpestrootje. Dit type is van 

nature arm aan plantensoorten, maar rijk aan zeer typische thermofiele fauna, die hier 

specifiek wordt nagestreefd. Een gunstig ontwikkelde droge heide kenmerkt zich door een 

mozaïek gedomineerd door vlekken met struikei in de verschillende fasen van ontwikkeling, 

met daartussen andere dwergstruiken en meer open gras- en kruidenrijke plekken (Van 

Uytvanck & De Blust 2012). 
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Gewenste kenmerken: 

• Doeloppervlakte: 80 ha (binnen visiegebied), 21 ha (in eigendom / beheer) 

• Ligging: zie Kaart 1 

• Bedekking struikheide 

o Onderlimiet: 30% 

o Bovenlimiet: 80% 

• Ouderdomsstructuur struikheide 

o Alle stadia aanwezig 

• Typische fauna 

o Aanwezigheid van Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Boompieper, Levendbarende 

hagedis, Bont dikkopje, Groentje, Veldkrekel, Heidesabelsprinkhaan, 

Negertje, Groene en Bonte zandloopkever 

 

Factoren: 

• Vergrassing met Pijpestrootje of Bochtige smele 

o Bovenlimiet: 50% van het perceel 

• Verbossing 

o Kleine heidepercelen omringd door bos: 

� Geen boomopslag 

o Overige 

� Bovenlimiet: boom- en struikopslag, met uitzondering van 

Sporkehout, beperkt tot maximaal 1 exemplaar met hoogte > 2 m 

per are én bomen met hoogte > 10 m afwezig. 

• Percentage naakte grond 

o Bovenlimiet: 10% 

 

 

Doelstelling 6: Vochtige heide (4010 fragmentair) [VH] 

Dit type wordt gekenmerkt door de dominante aanwezigheid van Dopheide en Pijpestrootje.  

 

Gewenste kenmerken: 

• Doeloppervlakte: 16 ha (binnen visiegebied), 0,4 ha (in eigendom / beheer) 

• Ligging: zie Kaart 1 

• Bedekking Gewone dopheide 

o Onderlimiet: 30% 

o Bovenlimiet: 70% 

• Pioniersoorten: 

o Aanwezigheid van zonnedauw en/of moeraswolfsklauw 

 

Factoren: 

• Vergrassing met Pijpestrootje 
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o Bovenlimiet: 50% van het perceel 

• Verbossing 

o Bovenlimiet: boom- en struikopslag afwezig, uitgezonderd Sporken waarvoor 

de bedekking maximaal 40% mag bedragen. 

• Bedekking naakte grond 

o Bovenlimiet: 10% 

 

 

Doelstelling 7: Voedselarme waterpartijen (vennen) [Open water] 

 

Gewenste kenmerken: 

• Doeloppervlakte: 15 ha (binnen visiegebied), 1,2 ha (in eigendom / beheer) 

• Ligging: zie Kaart 1 

• Verbossing 

o Rondom ven: 

� Onderlimiet: zone zonder bomen van meer dan 5 m hoog in buffer 

rondom ven met straal minstens dominante boomhoogte  

o Langs zuidrand ven:  

� Onderlimiet: 20 m vrij van bomen en struiken 

o Langs noordrand van: 

� Onderlimiet: 1 m vrij van bomen en struiken + tussen 1 en 5 m 

opslag van Sporken en jonge berken 

• Trofiegraad 

o voedselarm 

 

Factoren: 

• Ontwatering 

o Geen ontwatering van het ven (tenzij in wijersysteem waar de vennen in de 

zomermaanden droog worden gezet) 

 

 

Doelstelling 8: natte ruigtes [G] 

Vegetaties gekenmerkt door soorten zoals Moerasspirea, Riet, Engelwortel, Valeriaan en 

Koninginnekruid waarin tijdelijke verbossing over beperkte delen van de oppervlakte 

mogelijk is. Het streefdoel in grotere aaneengesloten beheereenheden is een 

mozaïekvegetatie met afwisseling van ruigte, grasland en struwelen. 

 

Gewenste kenmerken: 

• Doeloppervlakte: 53 ha (binnen visiegebied), 48,7 ha (in eigendom / beheer, samen 

met verlandingsvegetaties) 

• Verhoudingen ruigte, grasland, wilgenstruweel 
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o Streefwaarde:  

� Ruigte: 60% 

� Grasland: 20% 

� Wilgenstruweel: 20% 

 

Factoren: 

• Verbossing in de ruigtezones 

o Bovenlimiet: 20% (wilgenkoepels) 

 

 

 

Doelstelling 9: Verlandingsvegetaties met grote zeggen en riet, rietmoeras na 

herinrichting weekendvijvers (6430) [G] 

 

Deze doelstelling heeft betrekking op de vele (ex-)weekendvijvers die in het gebied liggen. 

Na herinrichting van deze vijvers kunnen deze verlanden naar moerasvegetaties. Er is echter 

hoge onzekerheid over bereiken van het doel.  

 

Gewenste kenmerken: 

• Doeloppervlakte: 124 ha (binnen visiegebied), 48,7 ha (in eigendom / beheer, 

samen met natte ruigtes) 

• Ligging: zie Kaart 1 

• Riet, Lisdodde, Pitrus en grote zegges in de verlandingszone 

o Streefwaarde: dominant 

• Breedte van de verlandingszone 

o Onderlimiet: 5 m 

• Percentage oeverlengte met verlandingsvegetatie 

o Streefwaarde: 50% 

• Uitgezette vissen (o.a. karper) in de vijver 

o Streefwaarde: afwezig 

o  

 

Factoren: 

• Inundatie 

o Gelegen binnen de overstromingszone van de Grote beek 

• Verbossing van de verlandingszone 

o Bovenlimiet: struiken en bomen hoger dan 2 m minder dan 10% bedekking 

o Indien echter geen rietmoerasvegetatie ontwikkelt na herinrichting is spontane 

verbossing gewenst (= bijsturing van de doelstelling) 

• Exotische waterplanten (vooral Waterteunisbloem) 

o Bovenlimiet: afwezig 
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Doelstelling 10: Droge graslanden (Struisgrasgraslanden en droog heischraal 

grasland) (fragmentair 6230 / fragmentair 2330) [A1] 

De doelstelling is de ontwikkeling van schrale, botanisch soortenrijke graslanden met als 

kenmerkende, dominante grassoorten Rood zwenkgras en Gewoon struisgras. Plaatselijk en 

zeer fragmentair kunnen deze graslanden ontwikkelen tot habitattypes 6230 (soortenrijke 

droge heischrale graslanden op arme bodems of 2330 (open grasland met buntgras en 

struisgrassoorten op landduinen). 

We gebruiken Bax & Schippers (1997) voor de formulering van attributen en factoren. 

Gewenste kenmerken: 

• Doeloppervlakte: 205 ha (binnen visiegebied), 30 ha (in eigendom / beheer) 

• Ligging: zie Kaart 1 

• Graslandfase droog, kruidenrijk grasland 

o Streefwaarde kruiden: aanwezigheid van Muizenoor, Grasklokje en 

Zandblauwtje als belangrijkste kruiden. Aanvullend: Klein vogelpootje, 

Knolboterbloem, Tormentil, Schapezuring en Tandjesgras. 

o Streefwaarde grassen: grassen laagproductief en Rood zwenkgras, Gewoon 

struisgras en Reukgras als belangrijkste soorten 

 

Factoren: 

• Gemiddelde grondwaterstand 

o Hoogste: > 40 cm 

o Voorjaar: > 75 cm 

o Laagste: > 120 cm 

• Bedekking van soorten die wijzen op eutrofiëring 

o Bovenlimiet: 30% 

o Engels raaigras, Madeliefje, Gewone hoornbloem, Gestreepte witbol, Gewoon 

timoteegras, Grote weegbree, Witte klaver, Grote brandnetel 

• Bedekking van soorten die wijzen op ruderalisering 

o Bovenlimiet: 50% 

o Glanshaver, Zachte dravik, Akkerdistel, Speerdistel, Gewone kropaar, Kweek, 

Basterdwederik, Jakobskruiskruid 

Typisch worden deze graslanden via schapenbegrazing in stand gehouden. 

 

Doelstelling 11: Glanshavergraslanden (fragmentair 6510) [A2] 

Dit graslandtype ontwikkelt zich op matig droge standplaatsen op voldoende schrale 

gronden. Het gewenste eindbeeld is een matig droog, bont hooiland. 

 

De doelstelling is hier om 6510 habitatwaardig in voldoende staat te krijgen, zij het 

fragmentair ontwikkeld (zie Tabel 3.2a en 3.2b van beheerplan).  

Gewenste kenmerken: 
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• Doeloppervlakte: 77,5 ha (binnen visiegebied), 1,6 ha (in eigendom / beheer) 

• Ligging: zie Kaart 1 

• Graslandfase matig droog, bont hooiland 

o Streefwaarde: Fase 4: bloemrijk grasland 

o Bedekking typische kruiden: 

� Onderlimiet: 50% 

� Typische kruiden: Margriet, Gewone rolklaver, Knoopkruid, Rode 

klaver, Scherpe boterbloem, Veldzuring, Rapunzelklokje, Grote 

bevernel en Veldlathyrus. 

o Bedekking gestreepte witbol  

� bovenlimiet 50% 

Factoren: 

• Gemiddelde grondwaterstand 

o Hoogste > 40 cm 

o Voorjaar 50 – 75 cm 

o Laagste > 80 cm 

Deze graslanden worden gemaaid, met eventueel nabegrazing. 

 

Doelstelling 12: Kamgraslanden(rbb) [C1] 

De gewenste eindtoestand is hier een matig productief grasland met Kamgras, Madelief, 

Smalle weegbree en Rode klaver als belangrijkste soorten. Het doel is te komen tot 

kruidenrijke, lage tot middelhoge, dichte grazige vegetaties.  

 

Gewenste kenmerken: 

• Doeloppervlakte: 395 ha (binnen visiegebied), 56 ha (in eigendom / beheer) 

• Ligging: zie Kaart 1 

• Graslandfase 

o Streefwaarde: fase 4 (bloemrijk grasland – bonte kamgrasweide, zie Bax & 

Schipper 1998, p 68) 

• Bedekking kruiden (o.a. madelief, smalle weegbree, rode klaver) 

o Onderlimiet: 30% 

• Houtkanten en bomenrijen 

o Streefwaarde: aanwezig langs perceelsranden in aaneengesloten 

beheereenheden groter dan 5 ha 

 

Factoren: 

• Bedekking van soorten die wijzen op overbegrazing 

o Bovenlimiet: 30% 

o Straatgras, Grote weegbree, Varkensgras, Vogelmuur, Paardenbloem, 

Behaarde boterbloem 

• Bedekking van soorten die wijzen op eutrofiëring 

o Bovenlimiet: 50% 

o Raaigras, Ruw beemdgras, Witte klaver 

• Bedekking van soorten die wijzen op ruderalisering / verruiging 
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o Bovenlimiet: 50% 

o Akkerdistel, Speerdistel, Gewone kropaar, Krulzuring, Ridderzuring, 

Jacobskruiskruid 

 

Doelstelling 13: Grote-vossestaartgraslanden [C2] 

 

De gewenste eindtoestand is een kruidenrijk, vochtig grasland dat van belang is voor 

weidevogels (o.a. Kievit en Wulp). Het belang voor weidevogels wordt groter ingeschat dan 

het botanisch belang.  

Gewenste kenmerken: 

• Doeloppervlakte: 49 ha (binnen visiegebied), 6 ha (in eigendom / beheer, samen 

met Zilverschoongraslanden) 

• Ligging: zie Kaart 1 

• Graslandfase: 

o Streefwaarde: bloemrijk grasland 

• Bedekking Grote vossestaart 

o Bovenlimiet: 50% 

• Bedekking Typische kruiden 

o Onderlimiet: 30% 

o Pinksterbloem, Echte koekoeksbloem, Knolsteenbreek 

• Houtkanten en bomenrijen 

o Streefwaarde: aanwezig langs perceelsranden in aaneengesloten 

beheereenheden groter dan 5 ha 

 

Factoren: 

• Verstoring weidevogels 

o Afwezig (maaidatum wordt uitgesteld tot na de broedperiode) 

 

 

Doelstelling 14: Zilverschoongraslanden (rbb) [C2] 

De gewenste eindtoestand is een kruidenrijk, vochtig grasland dat evolueert naar 

zilverschoongraslanden. Ook deze graslanden zijn van belang voor weidevogels (watersnip 

grutto) en hier dient het beheer mee rekening te houden. 

 

Gewenste kenmerken: 

• Doeloppervlakte: 49 ha (binnen visiegebied), 6 ha (in eigendom / beheer, samen 

met Grote vossenstaartgraslanden) 

• Ligging: zie Kaart 1 

• Graslandfase 

o Streefwaarde: nat kruidenrijk grasland 

• Bedekking typische kruiden 
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o Onderlimiet: 30% 

o Egelboterbloem, Pinksterbloem, Moerasvergeet-mij-nietje, Moeraswalstro, 

Watermunt 

• Bedekking Pitrus of Zeegroene rus 

o Bovenlimiet: 50% 

• Houtkanten en bomenrijen 

o Streefwaarde: aanwezig langs perceelsranden in aaneengesloten 

beheereenheden groter dan 5 ha 

• Poelen in deelgebied Paasdonken met volgende eigenschappen 

o Ongeveer 2 per ha 

o Afstand tot bosrand: max 100 m 

o Diepe (> 1 m) en ondiepe zones 

o Geleidelijk zuid-oever toegankelijk voor grazers 

o Steile noord-oever met struikopslag of afgespannen tegen grazers 

o visvrij 

 

Factoren 

• Vernatting 

• Verdroging 

• Verruiging / ruderalisering 

• Overstroming met oppervlaktewater 

o Incidenteel tot regelmatig 

 

Doelstelling 15: Dotterbloemgraslanden (rbb + fragmentair 6410 en 7140) [D] 

De doelstelling is hier bloemrijke graslanden die niet of zelden met oppervlaktewater 

overstromen en onder invloed staan van kwelwater.  

 

Gewenste kenmerken: 

• Doeloppervlakte: 142 ha (binnen visiegebied), 38,9 ha (in eigendom / beheer) 

• Ligging: zie Kaart 1 

• Graslandfase 

o Streefwaarde: fase 4 

o Tweerijige zegge, Bosbies, Holpijp, Zwarte zegge, Echte koekoeksbloem, Grote 

ratelaar. 

• Dominantie grassoorten doorbroken (Gestreepte witbol, Grote vossestaart, Rietgras) 

• In overgangszones:  

o Laagveenvegetaties (Kleine-zeggenvegetaties) (7140 fragmentair); hoogstens 

afwateringsgrachten van minder dan 20 cm (regenwater of atmotroof 

grondwater is belangrijk) >< de eigenlijke dottergraslanden waar het 

regenwater wel moet afgevoerd worden, zodat kwelwater kan uittreden 

• Houtkanten en bomenrijen 

o Streefwaarde: aanwezig langs perceelsranden in aaneengesloten 

beheereenheden groter dan 5 ha 

Factoren: 

• Overstroming met oppervlaktewater 
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o Geen of plaatselijk en van korte duur 

• Gemiddelde grondwaterstand 

o Hoogste: -10 – 20 cm 

o Voorjaar: 5 – 40 cm 

o Laagste: 20 – 70 cm 

 

Doelstelling 16: Natte heischrale graslanden (6230 fragmentair, 6410 fragmentair, 

7140 fragmentair) [D/Hn] 

Dit graslandtype sluit aan bij de dottergraslanden, maar is iets minder nat doordat delen van 

gebied hoger liggen omwille van overgang naar hogergelegen deel of microreliëf door 

donkjes.  

 

Gewenste kenmerken: 

• Doeloppervlakte: 14 ha (binnen visiegebied), 9,5 ha (in eigendom / beheer) 

• Ligging: zie Kaart 1 

• Bedekking typische soorten: 

o Onderlimiet: 30% 

o Tandjesgras, Borstelgras, Tormentil, Liggend walstro, Struikheide, Gevlekte 

orchis, Blauwe zegge, Stekelbrem, Veelbloemige veldbies, Blauwe knoop 

• Houtkanten en bomenrijen 

o Streefwaarde: aanwezig langs perceelsranden in aaneengesloten 

beheereenheden groter dan 5 ha 

 

 

Factoren: 

• Bedekking gewoon struisgras, Bochtige smele, Rood zwenkgras, witbol, Pijpestrootje 

= Vervilting 

o Bovenlimiet: 30% (op de drogere delen) 

• Gemiddelde grondwaterstand (op vochtige delen) 

o Voorjaar: 20 – 30 cm 

o Laagste: 60 – 150 cm 

• Bedekking pijpestrootje in vochtige delen 

o Bovenlimiet: 50% 

 

 

 

Doelstelling 17: akkerkruidenvegetaties [Z] 

 

De doelstelling is om kleinschalige akkerbiotopen te bekomen die bestaan uit een afwisseling 

van braakland met graanakker, afwisselend met zomergranen, in functie van de 



 

 

20 Bijlage 2: Monitoringsplan Vallei van de drie beken    www.inbo.be 

 

voedselvoorziening van typische akkervogels(Kneu, Geelgors), of met wintergranen, in 

functie van typische akkerflora (Korenbloem, Gele ganzenbloem, …). 

Gewenste kenmerken: 

• Doeloppervlakte: 2,7 ha (binnen visiegebied), 2,7 ha (in eigendom / beheer) 

• Ligging: zie Kaart 1 

• Aandeel in braak gelegd: 

o Streefwaarde: 50% 

• Aandeel ingezaaid met winter- of zomergraan 

o Streefwaarde: 50% 

• Aanwezigheid van typische akkerkruiden 

o Streefwaarde: frequent 

o O.a. Korenbloem, Gele ganzenbloem 

• Aanwezigheid van akkervogels 

o Kneu, Geelgors 

 

2.2.3 Maatschappelijke doelstellingen 

De doelstelling is hier om het landelijke karakter van De vallei van de drie beken te 

behouden en zachte recreatie aan te moedigen en tegelijk gemotoriseerd verkeer, dat reeds 

beperkt is omwille van de weinige verharde wegen die enkel in de periferie van het gebied 

liggen, verder te beperken.  

Om redenen van verstoringsgevoelige broedvogels of kwetsbare vegetaties zullen 

bijkomende beperkingen van toegankelijkheid opgelegd worden zoals tijdelijk of permanent 

afsluiten van paden. 

Belangrijkste maatregelen: 

• Behoud van de (verhardings)toestand van de wegen en paden zoals die nu is. 

• Gemotoriseerd verkeer beperkt tot verharde wegen. 

• Wandel en infofolders regionaal landschap Noord Hageland 

• Infoborden (3 + 1 nieuw). Ook borden voor sensibilisatie grote ingrepen. 

 

2.3 Welk niveau van opvolging en evaluering voor welke 

doelstelling? 

De vraag die we ons stellen is: voor welke doelstellingen is welk niveau van opvolging 

vereist? Het basisniveau, opvolgen van de uitvoer van de werken, is voor elke doelstelling 

nodig en zal in bepaalde gevallen ook voldoende zijn indien we kunnen veronderstellen dat 

de resultaten met hoge zekerheid zullen volgen indien het beheer correct en volgens de 

planning wordt uitgevoerd. Daarnaast zal het, afhankelijk van de doelstelling, wenselijk zijn 

om ook de resultaten op te volgen. Resultaten opvolgen kan zowel aan de hand van 

kwalitatieve als kwantitatieve methoden. 

De evaluatie van het beheer zal gebaseerd zijn op de gegevens die ingezameld werden voor 

het opvolgen van de uitvoer van beheer en / of de resultaten van het beheer. Deze 

objectieve informatie zal, in combinatie met expertenkennis en ervaring, de beheerder en/of 

de evaluator in staat stellen om de doelstellingen te evalueren en zonodig het beheer en / of 

de doelstelling bij te sturen. 
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Binnen de ecologische doelstellingen zal een prioritering vaak helpen om de beslissing over 

welk niveau van opvolging nodig is te begeleiden. Dit kan aan de hand van een 

scoringssysteem. Het systeem is echter alleen bedoeld als (een algemeen bruikbaar) 

hulpmiddel om doelstelling te prioriteren in functie van monitoring. De rangorde die er uit 

voortvloeit is bovendien enkel richtinggevend en moet besproken worden. 

Interessant in het beheerplan is de classificatie van habitatdoelen en toewijzing van deze 

doelen tot op perceelsniveau. Dit laat toe om de scoringstabel voor habitatdoelen optimaal in 

te zetten (de beheerobjecten waarop de ecologische doelstellingen van toepassing zijn 

overlappen niet). We bespreken twee opties om dit scoringssysteem toe te passen. 

 

2.3.1 Optie 1: scoringssysteem toepassen op alle ecologische 
doelstellingen 

Een eerste optie is om het scoringssysteem op alle (ecologische) doelstellingen toe te 

passen. Dit resulteert in een eerste prioritering van de doelstellingen (een ranking), die niet 

absoluut is maar telkens moet besproken worden. Op basis van deze ranking dient er 

vervolgens nagedacht te worden of enkel uitvoer van het beheer registreren volstaat, dan 

wel dat bijkomende opvolging van de beheerresultaten nodig is om het beheer te 

evaluateren. In uitzonderlijke gevallen is het zinvoller bijkomend onderzoek te doen naar de 

haalbaarheid om een doelstelling te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld in een pilootfase. 

Hoe hoger de ranking, hoe meer kans dat opvolging van de resultaten van het beheer nodig 

is (dit is wat klassiek verstaan wordt onder beheermonitoring). Voor de 14 ecologische 

doelstellingen uit het beheerplan van de Vallei van de Drie Beken zijn de resultaten van de 

ranking weergegeven in Tabel 1. 

Verder is het ook van belang om te weten welke oppervlakte (totaal) en voor welk aandeel 

van de oppervlakte per doelstelling behoud, herstel of omvorming nodig is. Het kan immers 

zijn dat in de scoringstabel aangeduid wordt dat grote verandering verwacht worden (lees er 

moeten omvormingen gebeuren), maar het is dan interessant om te weten of dit over slechts 

een kleine oppervlakte dan wel een grote oppervlakte gaat. Deze bijkomende informatie is 

weergegeven in Tabel 2. 

 

 



 

 

22 Bijlage 2: Monitoringsplan Vallei van de drie beken    www.inbo.be 

 

Tabel 1 Scoresysteem om doelstellingen te prioriteren in functie van het gewenste niveau van opvolging van beheer.  

Ecologische doelstellingen [vlak- of lijnvormig habitat element 

(in termen van uitgangssituatie)] 
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Tabel 2 Bijkomende relevante informatie om de doelstelling te prioriteren in functie van het gewenste niveau van opvolging van beheer. De oppervlaktes en oppervlaktepercentages zijn gebaseerd op 

de percelen in eigendom van ANB in 2005. 

Ecologische doelstellingen [vlak- 

of lijnvormig habitat element (in 

termen van uitgangssituatie)] 
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2.3.2 Optie 2: alternatieve toepassing scoringssysteem 

Een alternatief is om eerst te beslissen voor welke doelstellingen het voldoende is om het 

beheer te evalueren met enkel een opvolging van de uitvoer van het beheer, zonder het 

scoringssysteem toe te passen. In dat geval, vragen we ons eerst af of er voldoende 

zekerheid is dat het terrein in de juiste richting evolueert of behouden wordt wanneer de 

maatregelen uitgevoerd worden zoals gepland. Bij deze evaluatie ligt het zwaartepunt 

duidelijk op uitvoer van de maatregelen en in veel mindere mate op de opvolging van de 

resultaten die het gevolg zijn van de beheermaatregelen. Enkel indien zulk een evaluatie 

onvoldoende blijkt dient dan beheermonitoring (= opvolging van de doelen / resultaten) 

overwogen te worden. Maar, zelfs voor deze resterende doelstellingen kan het nodig zijn om 

binnen die doelstellingen te prioriteren aan de hand van het scoringssysteem zodat de 

schaarse middelen en tijd optimaal worden ingezet. Dit kan twee zaken betekenen: ofwel 

wordt alsnog besloten om zich te beperken tot de enkel opvolging van de uitvoer van beheer, 

ofwel kan een beheermonitoring uitgedacht worden die zo weinig mogelijk inspanning vraagt 

en toch nog relevant blijft voor de beheerder (spelen met de detailgraad van 

beheermonitoring).  

Enkele vuistregels die kunnen helpen om te beslissen of louter en alleen de uitvoer van 

beheermaatregelen opvolgen voldoende is zijn: 

• Alle doelstellingen in verband met bostypes als habitatdoel, aangezien (1) de 

dynamiek van boshabitat traag is (lange ontwikkelingstijden) en (2) het effect van 

beheermaatregelen vrij goed voorspelbaar is. 

• Doelstellingen waarvoor een nulbeheer kan worden ingesteld om de doelstelling te 

bereiken. In zulke gevallen heeft de beheerder weinig meerwaarde van 

beheermonitoring, aangezien in de meeste gevallen zal besloten worden dat er 

langer gewacht moet worden indien de resultaten op zich laten wachten. 

Beheermonitoring is dan geen instrument op basis waarvan het beheer kan bijstuurd 

worden.  

• Doelstellingen waarbij we vertrekken van een gunstige uitgangsituatie (beheertraject 

= behoud), er sprake is van continuering van het gevoerde beheer en er geen directe 

bedreigingen te verwachten zijn. 

• Doelstellingen die relatief gezien in het gebied slechts voor een beperkte oppervlakte 

gelden (< 2% van het gebied, enkel de terreinen in beheer), tenzij het gaat om een 

op Vlaamse schaal zeldzaam of sterk achteruitgaand habitattype (dit is niet per 

definitie een Natura 2000 habitattype of een regionaal belangrijk habitattype; bv 

akkerkruidvegetaties) en tenzij het gaat om punt- (bv poelen) of lijnvormige 

habitattypes (bv mantel-zoomvegetaties, hagennetwerken, grachten met riet, …) 

Toegepast op de ecologische doelstellingen van de Vallei van de Drie Beken geeft dit dat 

evaluatie gebaseerd op enkel de opvolging van de uitvoer van beheer voldoende is voor: 

• Alluviale rivierbegeleidende bossen en arm Eiken-Haagbeukenbos (9160 fragmentair) 

[AP] 

• Eiken – Berkenbos (9190) en Eiken – Beukenbos (9120) [L] 

• Elzenbroekbos (91E0) [H] 

Bijkomend, is er een doelstelling waarvoor de redenering opgaat voor een deel van de 

beheereenheden: 

• Voedselarme waterpartijen (vennen) [Open water]: namelijk deze vennen waar een 

nulbeheer wordt ingesteld zodat een evolutie naar laagveen optreed. 
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2.3.3 Bespreking prioritering 

Interessant in het beheerplan is de ranking op basis van beheerintensiteit van het 

eindbeheer (zie Tabel 2). Deze hebben we gebruikt als maat om te bepalen wanneer we 

spreken van “duur onderhoudsbeheer”. 

Voor het criterium “cruciale abiotische factor waar het beheer op inspeelt?” moeten we weten 

wat hier onder verstaan wordt. Enkele voorbeelden kunnen dit duidelijk maken:  

• beheermaatregelen die de grondwaterstand beïnvloeden 

• beheermaatregelen die minerale bodem blootstellen (plaggen, ploegen) o.w.v. 

pioniervegetaties 

• brand als beheermaatregel bij de verjonging van heide 

 

 

De verlandingsvegetaties met grote zeggen en riet, rietmoeras na herinrichting 

weekendvijvers (6430) [G] halen de hoogste score. De belangrijkste reden hiervoor is dat 

bijna alle criteria waar er een onmiddellijke link is naar beheervragen voor deze doelstelling 

van tel zijn: er worden dure ingrepen gepland, er zijn grote onzekerheden over de uitkomst 

van de geplande maatregelen en tegelijk weten we dat, ongeacht de uitkomst, er grote 

veranderingen te verwachten zijn.  

Daarenboven is deze doelstelling van toepassing op een groot aantal beheereenheden (66) 

en een grote oppervlakte (een kleine 50 ha) die bovendien nagenoeg volledig gelegen is 

binnen habitatrichtlijngebied. De herinrichting is niet in elke beheereenheid nodig, maar toch 

in een aanzienlijk deel ervan (38%). 

Deze redenen, en het feit dat de doelstelling een habitat van de habitatrichtlijn betreft, 

maken dat opvolging van de resultaten van het beheer gewenst is. 

Dotterbloemgraslanden (rbb, fragm 6410, fragm 7140) [D] en Natte heischrale 

graslanden (fragm 6230, fragm 6410, fragm 7140) [D/Hn] scoren eveneens hoog. In 

termen van instandhoudingsbeheer zijn deze beide types wellicht de meest 

beheersintensieve en dus kostelijk, los van de kosten voor extra maatregelen die nodig zijn 

bij omvormingen of herstel. Voor beide types is directe omvorming nodig over ongeveer 40% 

van de oppervlakte, waardoor de verwachte veranderingen groot zijn. De 

dotterbloemgraslanden nemen een belangrijke oppervlakte in (een kleine 40 ha), maar ook 

de beheereenheden waarvoor natte heischrale graslanden het doel zijn, zijn niet te 

verwaarlozen met een oppervlakte van ongeveer 10 ha. In beide gevallen zullen habitattypes 

van de habitatrichtlijn zich echter slechts fragmentair of deels ontwikkelen (vaak 

overgangssituaties). In de praktijk zal dit betekenen dat van 40 + 10 ha slechts hooguit 

enkele hectare zich zullen ontwikkelen tot het habitattype. Dotterbloemgraslanden zijn 

echter sowieso een belangrijk biotoop in Vlaanderen en worden daarom beschouwd als 

regionaal belangrijk biotoop. 

De doelstellingen over droge heide en de doelstelling voor Voedselarme waterpartijen 

(vennen) [Open water] halen de derde hoogste score. Samen met de drie hoger scorende 

doelstellingen, zijn dit de doelstellingen waar zowel dure éénmalige inrichtingsmaatregelen 

en/of duur instandhoudingsbeheer nodig is als grote veranderingen te verwachten zijn. De 

volledige oppervlakte droge heide moet gerealiseerd worden via omvormingen (meestal 
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directe omvorming) en ongeveer drievierde van deze oppervlakte zal gelegen zijn binnen 

habitatrichtlijngebied (16 ha van 21 ha). Wat de vennen betreft, zijn het vooral 

beheergerelateerde criteria die de doorslag geven (grote veranderingen, dure maatregelen, 

cruciale factor waar beheer op inspeelt). Voorlopig zijn deze vennen maar in een beperkt 

aantal beheereenheden met een beperkte oppervlakte. 

De Alluviale bossen en arme Eiken-haagbeukenbossen (9160) en de Eiken – 

Berkenbos (9190) of Eiken – Beukenbos (9120) [L] scoren gelijk (vierde hoogste score) 

samen met de Kamgraslanden(rbb) [C1] en Grote-vossestaart en zilverschoongraslanden 

[C2]. De Eiken – Berkenbos / Eiken –Beukenbos doelstelling is een habitattype waarvoor 

zowel directe omvormingen als herstel nodig is en dat met 38 ha het op één na belangrijkste 

bostype is voor de Vallei van de drie beken. Ook hier wordt als eindbeheer meestal een 

nulbeheer voorzien. De score voor het Alluviale bos of arm Eiken-haagbeukenbos  is wellicht 

wat geflatteerd, zeker wanneer we dit vergelijken met de vier punten lagere score voor de 

Elzenbroekbossen. Bij de scoring is geen rekening gehouden met het feit of een habitat van 

de habitatrichtlijn zich volledig dekkend kan ontwikkelen of slechts deels/fragmentair. Dit 

laatste is echter het geval voor habitattype 9160 in de vallei van de drie beken. Bovendien is 

de oppervlakte in eigendom/beheer van Elzenbroekbos (91E0) drie en een half maal zo groot 

als deze voor de Alluviale bossen en arme Eiken-Haagbeukenbossen (70 ha versus 20 ha).  

De beide graslandtypes (C1 en C2) zijn regionaal belangrijke habitattypes waar de verwachte 

verandering groot zijn. Voor de Grote vossestaart en zilverschoongraslanden gaat het om 

een eerder bescheiden oppervlakte (6 ha). Er is herstel of omvorming nodig voor de 

volledige oppervlakte. Voor de kamgraslanden is een veel grotere oppervlakte voorzien (56 

ha), waarvan een derde behoud en het overige deel herstel of omvorming vereist. Van de 

Grote vossestaart en zilverschoongraslanden wordt in het beheerplan gesteld dat deze vooral 

belangrijk zijn voor weidevogels.  

Wanneer er in de planningstabellen sprake is van maatregelen die invloed hebben op 

wijzigingen van de grondwaterstand (met name vernatting) worden deze meestal 

voorwaardelijk gesteld (bv indien naburige percelen verworven worden of indien dit kan 

zonder dat aangelanden hiervan hinder ondervinden). Niettemin hebben we voor de 

doelstellingen waar dit soort maatregelen relevant is, aangegeven dat er een cruciale factor 

is waar het beheer op inspeelt (score +4). Naast de hierboven reeds besproken drie hoogst 

scorende doelstellingen, geldt dit  ook voor de doelstelling in verband met Elzenbroekbos. 

Het Elzenbroekbos haalt hiermee de vijfde hoogste score, alhoewel dit, zoals eerder 

besproken, wellicht een onderschatting is ten opzichte van de alluviale / arme Eiken-

Haagbeukenbossen. Het Elzenbroekbos is een type waar de verwachte veranderingen niet 

groot zijn (relatief ten opzichte van de hoger scorende), er weinig onzekerheid is over de 

beheerresultaten en er geen dure ingrepen gepland zijn (het eindbeheer is nulbeheer).  

De doelstelling Akkerkruidenvegetaties scoort even hoog als Elzenbroekbos. Jaarlijks 

inzaaien van zomer- of wintergraan over de helft van de oppervlakte is een dure maatregel, 

maar er wordt in het beheerplan niet aangegeven dat hier soorten of habitats tot doel die de 

score zouden kunnen opdrijven. Enkel opvolgen van de uitvoer van de werken heeft voor 

deze doelstelling echter weinig zin, zolang niet geweten is of de maatregelen succes hebben. 

Om de effectiviteit van het akkerbeheer voor akkervogels en typische akkerkruiden op te 

volgen is een jaarlijkse resultaatsgerichte monitoring nodig. Hier spelen dus duidelijk andere 

argumenten die niet tot uiting komen in de totaalscore. Een compromis is om slechts 

gedurende de eerste jaren resultaten op te volgen en, indien de maatregel succesvol kan 

genoemd worden, daarna enkel nog de uitvoer van werken op te volgen. 
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Doelstelling voor Droge graslanden (fragm 6230 / fragm 2330) [A1], Glanshavergraslanden ( 

6510) [A2] en Vochtige heide (fragm 4010) [VH] hadden een gelijke score (op twee na 

laagste score). Bovendien was de totaalscore in de drie gevallen de resultante van dezelfde 

twee criteria: habitat van de habitatrichtlijn + IHD doel en minder dan 2% relatief 

oppervlakte-aandeel in het gebied ten opzichte van Vlaanderen. Nochtans zijn er wel 

verschillen te noteren tussen deze doelstellingen die mee de beslissing over het niveau van 

opvolging van beheer kunnen bepalen. Enkel voor de glanshavergraslanden wordt een 

perceelsdekkend voorkomen van het habitattype 6510 nagestreefd. Het gaat voorlopig 

echter slechts om 1,6 ha in eigendom. Voor de andere gaat het over deels of fragmentair 

voorkomen van het habitattype. Van de droge graslanden is al 30 ha in eigendom, van 

vochtige heide slechts 0,4 ha. 

 

In Tabel 3 worden de beslissing in verband met het niveau van opvolging en evaluatie 

samengevat voor elke doelstelling. 
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Tabel 3 Samenvattende tabel met de beslissing welk niveau van opvolging vereist is per doelstelling. Het basisniveau, 

opvolgen van de uitvoer van de werken, geldt voor alle doelstellingen. 

Doelstelling Score Opvolging Evaluatie 

Verlandingsvegetaties met 

grote zeggen, riet, 

rietmoeras na herinrichting 

weekendvijvers (6430) [G] 

38 Uitvoer van werken + 

resultaten 

Vijfjaarlijks 

Dotterbloemgraslanden 

(rbb, fragm 6410, fragm 

7140) [D] 

30 Uitvoer van werken + 

resultaten 

Vijfjaarlijks 

Natte heischrale graslanden 

(fragm 6230, fragm 6410, 

fragm 7140) [D/Hn] 

30 Uitvoer van werken + 

resultaten 

Vijfjaarlijks 

Droge heide (4030) [M] 26 Uitvoer van werken + 

resultaten 

Vijfjaarlijks 

Voedselarme waterpartijen 

(vennen) [Open water] 

26 Uitvoer van werken Vijfjaarlijks 

Alluviale bossen en arm 

Eiken-Haagbeukenbos 

(9160 fragmentair) [AP] 

18 Uitvoer van werken Tienjaarlijks 

Eiken – Berkenbos (9190) 

en Eiken – Beukenbos 

(9120) [L] 

18 Uitvoer van werken Vijfjaarlijks 

Kamgraslanden(rbb) [C1] 18 Uitvoer van werken Vijfjaarlijks 

Grote-vossestaart en 

zilverschoongraslanden [C2] 

18 Uitvoer van werken Vijfjaarlijks 

Elzenbroekbos (91E0) [H] 14 Uitvoer van werken Tienjaarlijks 

akkerkruidenvegetaties [Z] 14 Uitvoer van werken + 

resultaten gedurende eerste 

vijf jaar 

Vijfjaarlijks 

Vochtige heide (fragm 

4010) [VH] 

10 Uitvoer van werken Vijfjaarlijks 

Droge graslanden (fragm 

6230 / fragm 2330) [A1] 

6 Uitvoer van werken Vijfjaarlijks 

Glanshavergraslanden 

(6510) [A2] 

6 Uitvoer van werken Vijfjaarlijks 
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3 Evaluatie van het monitoringsplan bij het 

beheerplan 

 

Als belangrijkste bron bij de uitwerking van het monitoringsplan wordt verwezen naar 

Demeulenaere et al. 2002. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen basismonitoring, 

standaardmonitoring, meetnetmonitoring en intensieve monitoring. Voor de Vallei van de 

Drie beken wordt het pakket meetnetmonitoring gekozen. Demeulenaere et al. (2002) 

stellen voor om meetnetmonitoring te doen in alle gebieden met een oppervlakte groter dan 

20 ha.  

Dit houdt opvolging in van biotiek en abiotiek, maar de auteurs van het beheerplan geven 

aan dat deze meetnetmonitoring niet haalbaar is voor alle locaties die in beheer zijn. Op 

basis van de gebiedseigen doelstellingen doen ze dan ook een voorstel om enkele 

doelstellingen prioritair op te volgen. Hierbij valt de keuze vooral op die doelstellingen waar 

het eindbeheer nog niet helemaal duidelijk is, omdat het afhankelijk is van de evolutie na 

bepaalde grote ingrepen. Deze keuze sluit dus nauw aan bij wat we in het nieuwe concept 

beheermonitoring en –evaluatie de “beheervragen” noemen.  

Voor de Vallei van de drie beken werden volgende vijf prioritair op te volgen natuurdoeltypes 

geselecteerd (zie p106-107), waarbij we telkens de belangrijkste redenen aangeven die in 

het beheerplan vermeld worden: 

• Geherstructureerde weekendvijvers 

o Eindbeheer nog niet duidelijk, afhankelijk van evolutie na bepaalde (grote) 

ingrepen 

• Herstelde vennetjes 

o Eindbeheer nog niet duidelijk, afhankelijk van evolutie na bepaalde (grote) 

ingrepen 

• Droge heide 

o Lukt de omvorming vanuit bos? 

• Dottergraslanden 

o Lukt de omvorming vanuit (spirea)ruigte of bos? 

• Akkerkruidenvegetaties 

o Opvolging belangrijk omdat het een vrij dure beheersvorm betreft 

 

Deze prioritering komt gedeeltelijk overeen met de prioritering die we eerder hebben 

gemaakt. Zoals eerder opgemerkt, kwamen akkerkruidenvegetaties niet naar boven volgens 

de scoringstabel als prioritair, maar werd toch besloten om hier ook gedurende een korte 

periode van vijf jaar de resultaten van op te volgen. 

Voor herstelde vennetjes wijken we af van het oorspronkelijke monitoringsplan van de Vallei 

van de Drie Beken. In het beheerplan wordt de keuze voor beheer van deze vennetjes na 

inrichtingsmaatregelen afhankelijk gemaakt van de ligging van de vennetjes. In 

deelgebieden waar een historisch wijerssysteem bestond, worden de vennen regelmatig 

drooggelegd in de zomermaanden. In gebieden waar dit niet zo is, wordt gekozen voor een 

spontane evolutie zonder ingrijpen (veenvorming). Er is daarom weinig ruimte voor 

bijsturing en enige vorm van monitoring is dan wellicht enkel interessant vanuit 

wetenschappelijk oogpunt of uit nieuwsgierigheid.  
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De natte heischrale graslanden doelstelling wordt niet als prioritair gekozen, terwijl dit wel 

een hoge score kreeg in het scoresysteem (en het besluit was daar ook om het mee op te 

nemen bij de beheermonitoring). Bovendien sluit deze doelstelling nauw aan bij de 

doelstelling voor dotterbloemgraslanden, waarmee het in complex voorkomt en die dezelfde 

score kreeg omwille van dezelfde criteria (zie Tabel 1). Het lijkt dan ook logisch dat als het 

ene gemonitord zal worden dat dit dan ook geldt voor het andere. 
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4 Bijsturing monitoringsplan 

4.1 Opvolging resultaten 

4.1.1 Verlandingsvegetaties met grote zeggen en riet, rietmoeras na 
herinrichting weekendvijvers (6430) [G] 

In het oorspronkelijke beheerplan wordt een voorstel gedaan om per vijver een fiche op te 

stellen waarop volgende gegevens worden bijgehouden:  

• pH, conductiviteit, helderheid van het water, fysische kenmerken in enkele woorden 

(vb. aanwezigheid dood hout, lage waterstand, …) 

• Voorkomen van waterplanten en oeverplanten 

• Voorkomen van libellen en amfibieën 

Dit voorstel is in de eerste plaats een evaluatie van het open water en is weinig 

beheergestuurd. Bij de bespreking van de doelstelling hebben we gesteld dat de meeste 

onzekerheid heerst over het al dan niet slagen van de ontwikkeling of het herstel van de 

verlandingsvegetaties (rietmoeras / 6430) na de herinrichting van de vele (ex-

)weekendvijvers.  

We geven een voorbeeld voor één van de beheereenheden hoe deze opgevolgd kunnen 

worden. Het betreft hier beheereenheid SW22. De uitgangssituatie is ex–weekendverblijven 

met reeds heringerichte vijvers. Extra voorziene inrichtingsmaatregelen in het beheerplan 

zijn kappen (populier) langs de Z-rand. Hierna volgt een overgangsbeheer met 

exotenbestrijding (parelvederkruid, waterteunisbloem) en jaarlijks 2x maaien. Het 

eindbeheer is periodiek onderhoud vijver (ruimen, afvissen) en cyclisch maaien errond. Het 

eindbeheer vat aan van zodra de exoten volledig bestreden zijn en de verlandingsvegetatie 

zich ontwikkelt. Indien er geen ontwikkeling of herstel van de verlandingsvegetatie 

plaatsvindt, dient de doelstelling bijgestuurd te worden (spontane verbossing). 

Op de volgende pagina’s geven we hoe deze doelstelling aan de hand van een veldformulier 

kan opgevolgd worden. Hetzelfde veldformulier kan gebruikt worden voor zowel de 

inrichtingsfase, overgangsfase als de instandhoudingsfase. Het enige verschil is dat de eerste 

opvolging voorzien wordt in het jaar na het kappen van de populieren (inrichting), vanaf dan 

tweejaarlijks tijdens de overgangsfase en daarna vijfjaarlijks tijdens de instandhoudingsfase. 
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Veldformulier Verlandingsvegetaties (versie 08/2013) 

 

Gebiedsnaam: Vallei van de Drie Beken 

Referentie naar beheerobject: SW22 

Referentie naar doelstelling: 

verlandingsvegetaties 

Gewenste natuurstreefbeeld: rietmoeras 

(habitattype 6430) 

Aanbevolen evaluatieperiode: Jaarrond 

mogelijk 

Jaren waarin controle aanbevolen: één 

jaar na inrichting, 2-jaarlijks in 

overgangsfase, 5-jaarlijks in behoudsfase  

Waarnemer:_____________________ 

Datum:____/____/________ 

 

Te controleren items in verband met factoren: Ja/Nee/Weet niet 

Bedekking bomen en struiken > 2 m in de verlandingsvegetatie < 10%? 

 Zo ja, in welke percelen (refereer naar nummer op kaart) 

Is er nog waterteunisbloem of parelvederkruid aanwezig? 

 Zo ja, in welke percelen (refereer naar nummer op kaart) 

 

Te controleren items in verband met gewenste attributen: Ja/Nee/Weet niet 

Verlandingszone: Riet, Lisdodde, Pitrus, grote zegges dominant? 

 Zo neen, in welke percelen (refereer naar nummer op kaart) 

Verlandingszone: Aanwezig over 50% van de oeverlengte? 

 Zo neen, in welke percelen (refereer naar nummer op kaart) 

Verlandingszone: Gemiddelde breedte van de verlandingszone > 5m? 

 Zo neen, in welke percelen (refereer naar nummer op kaart) 

 

Gebruik dit opmerkingenveld of maak gebruik van de kaart op de achterzijde indien één of 

meerdere van bovenstaande items duiding behoeven. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Gebruik de blanco kaart om met nummers aan te duiden waar er voor het beheer relevante 

zaken zijn of waar er foto’s genomen werden. De gridcellen op de kaart zijn 10 m x 10 m (1 

are). Gebruik de genummerde lijst hieronder om uitleg te geven bij de nummers op de kaart.  
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2  

3  

4  

5  
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4.1.2 Dotterbloemgraslanden (rbb, fragm 6410, fragm 7140) [D] en  
Natte heischrale graslanden (fragm 6230, fragm 6410, fragm 
7140) [D/Hn] 

 

De focus is hier op de percelen waar via directe omvorming dotterbloemgraslanden of 

heischrale graslanden worden ontwikkeld. Het zijn deze percelen waar de grootste 

veranderingen verwacht worden en waar er onzekerheid is over het resultaat. Zie Kaart 2 

voor de ligging van de percelen waar dotterbloemgraslanden en heischrale graslanden het 

doel zijn. De exacte ligging van percelen waar dit via omvorming vanuit ruigte of bos zal 

gebeuren is niet weergegeven, omdat de planningstabel geen één op één link toelaat met de 

aangeleverde GIS bestanden. 

We kunnen wel een inschatting maken van het oppervlaktepercentage waarvoor behoud, 

herstel of directe omvorming nodig is: 

• Dotterbloemgraslanden (39 ha) 

o Behoud: 30% 

o Herstel: 30% 

o Directe omvorming: 40% 

• Nat heischraal grasland (10 ha) 

o Behoud: 60% 

o Herstel: 0% 

o Directe omvorming: 40% 

In Tabel 4 geven we voor elk van deze beheertrajecten aan welke de gehanteerde frequentie 

van opvolgen en methode om resultaten op terrein te beoordelen zal zijn, in functie van de 

fase waarin het beheertraject zich bevindt. 

Tabel 4 Relatie tussen het type beheertraject, de verschillende fases die daarvoor worden doorlopen en een beknopte 

beschrijving van hoe de resultaten van het beheer zullen opgevolgd worden en met welke frequentie. 

 Onmiddellijk 

effect 

Overgangsfase Behoudsfase 

Behoud / / 5-jaarlijks 

Veldformulier 

Herstel / 2 – 3 jaarlijks 

Veldformulier 

en/of 

frequentiebepaling 

indicatorsoorten 

5-jaarlijks 

Veldformulier 

Directe omvorming T+1, +2, +3 

Veldformulier  

Peilbuizen 

2 – 3 jaarlijks 

Veldformulier 

en/of 

frequentiebepaling 

indicatorsoorten 

5-jaarlijks 

Veldformulier 
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Onmiddellijke effecten na directe omvormingen 

Wat? 

In een deel van de gevallen is Dotterbloemgrasland het doel na ontwikkeling vanuit bos of 

ruigtes.  

Voor de ontwikkeling vanuit bos wordt een combinatie van één of meerdere van volgende 

maatregelen voorgesteld: 

• Kappen bomen 

• Ontstronken 

• Afschrapen strooisel 

• Plaggen 

Voor de ontwikkeling vanuit ruigte kan direct begonnen worden met maaibeheer eventueel 

voorafgegaan door kappen van houtopslag. 

Voor zowel ontwikkeling vanuit bos als vanuit ruigte kunnen eveneens maatregelen nodig 

zijn om de grondwaterstand te verhogen (bv dempen van grachten). 

Om het onmiddellijk effect van deze inrichtingsmaatregelen te evalueren moet in eerste 

instantie aangetoond worden dat de op korte-termijn realiseerbare abiotische en biotische 

randvoorwaarden gehaald worden. Indien bij de uitgangssituatie vertrokken wordt van een 

vegetatiesamenstelling zonder relicten van dotterbloemgraslanden of heischrale graslanden, 

zal in eerste instantie naar de abiotiek en vegetatiestructuur moeten gekeken worden, 

aangezien het lang kan duren (> 5 jaar) voor de typische plantensoorten zich vestigen. 

 

Wanneer? 

Start vanaf het jaar volgend op de inrichtingsmaatregel (t+1), vanaf dan jaarlijks tot t+3 

voor bevestiging potentie voor dotterbloemgrasland of nat heischraal grasland.  

 

Hoe en Waar? 

Evaluatie van de resultaten aan de hand van veldformulier/controlelijst in alle 

beheereenheden waar directe omvorming zal gebeuren (in totaal 20 percelen). Bijkomend 

peilbuizen voorzien in percelen waar inrichtingsmaatregelen worden voorzien om te 

vernatten (indien mogelijk gebruik maken van bestaande peilbuizen/raaien). 

 

Evaluatie? 

Indien de inrichtingsmaatregelen voor vernatting niet de gewenste effecten hebben, 

bijsturen aan de hand van de peilbuismetingen. Indien na drie jaar blijkt dat de potentie voor 

dotterbloemgrasland of nat heisschraal grasland er niet is, wordt overgeschakeld op 

ruigtebeheer.  
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Overgangsfase / herstelfase 

Wat? 

Voor de evaluatie van het herstel is een evaluatie aan de hand van graslandfases (zie Bax & 

Schippers 1998) aan de orde.  

Er worden zes graslandfases onderscheiden: 

• Fase 0: Raaigrasweide 

• Fase 1: Grassenmix 

• Fase 2: Dominant stadium 

• Fase 3: Gras-kruidenmix 

• Fase 4: Bloemrijk grasland 

• Fase 5: Schraal grasland 

Bij het juiste beheer (maaien, begrazen, grondwaterstand, stopzetting bemesting) evolueert 

een bemest grasland van een soortenarme, structuurarme toestand met weinig of geen 

kruiden (fase 0) naar een soortenrijke en/of structuurrijke toestand met kruiden (fase 3, 4 

en 5). Het doel voor de dotterbloemgraslanden en heischrale graslanden is fase 4 of 5. 

Voor goed ontwikkelde dotterbloemgraslanden verwachten we (Bax & Schippers 1998, 

Zwaenepoel et al. 2002, De Cock et al. 2008): 

• Fase 4: bloemrijk grasland met een fijn mozaïekpatroon en vrij open mat van 

grassen, stugge schijngrassen en kruiden met een sterk gekleurde bloemrijke indruk, 

of eventueel 

• Fase 5: schraal grasland met meestal een fijn mozaïekpatroon van laagblijvende, 

geel-, grijs-, blauwgroene schijngrassen (zeggen, russen) en kruiden, iets 

soortenarmer maar wel met zeldzamere soorten met hoge natuurbehoudwaarde. 

 

Wanneer? 

Voor beheereenheden waar omvorming voorzien is, start dit na de evaluatie van het 

onmiddellijk effect. 

Voor de andere beheereenheden start vanaf het begin van het beheerplan.  

In de herstelfase is een evaluatie om de twee of drie jaar voldoende. Volgens Bax & Schipper 

(1998) is de ontwikkelingsduur 5 tot 10 jaar om van fase 0 tot fase 4 te komen. 

 

Waar en hoe? 

In totaal zijn er 16 uit 41 en 4 uit 12 percelen in eigendom waar via directe omvorming 

respectievelijk dotterbloemgrasland en heischraalgrasland de doelstelling is. Deze zijn echter 

in min of meerdere mate gegroepeerd in beheereenheden (zie Kaart 2).  

Evaluatie? 

Vanaf fase 4 bereikt wordt, kan overgegaan worden naar instandhoudingsbeheer. 
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Instandhoudingsfase 

 

Beoordeling van de resultaten van beheer in de instandhoudingsfase van het dotterbloem- of 

nat heischraal grasland kan eveneens aan de hand van het graslandfasesysteem en gebruik 

makend van een veldformulier. Om de vijf jaar wordt gekeken of het terrein nog in fase 4 of 

fase 5 zit (en vooral of er geen regressie is naar een lagere fase). Daarbovenop, kan op de 

bijgevoegde detailkaartjes van de beheereenheden een kartering van de natte heischrale 

fragmenten gebeuren (de natte heischrale graslanden zullen in het gebied immers 

fragmentair ontwikkelen en verweven zitten met dottergrasland). 

 

 

 

Kaart 2 Ligging van de beheereenheden waar dottebloemgrasland en/of natte heischrale graslanden de doelstelling zijn. 

 

Voorbeeld 

Bovenstaande methode voor de resultaatsopvolging van dotterbloem- en natte heischrale 

graslanden lichten we toe aan de hand van beheereenheid HA5. De uitgangsituatie is een 

populierenaanplant met riet en bosbies en de gewenste eindsituatie is een 

dotterbloemgrasland (BWK: hc) in graslandfase 4 of 5 (sensu Bax en Schipper 1998). De 

inrichtingsmaatregelen zijn kappen en ontstronken. Hierna volgt een overgangsbeheer en 
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eindbeheer (vanaf fase 4 bereikt) is dat bestaat uit twee maal maaien per jaar. Het enige 

verschil tussen het overgangsbeheer en eindbeheer zijn de data waarop gemaaid wordt 

(eerste snede is vroeger en in functie van bloeipiek van dominante grassen in de 

overgangsfase). 
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Veldformulier voor beheereenheid: HA5 

Versienummer: 1 

Gebiedsnaam: Vallei van de drie beken  

Referentie naar beheerobject: D 

Referentie naar doelstelling: 6 

Gewenste BWK type(s): hc 

(dotterbloemgrasland in graslandfase 4 of 

5) 

Aanbevolen evaluatieperiode: mei - aug 

Jaren waarin controle aanbevolen: 2008, 

2009 daarna driejaarlijks 

Waarnemer:_____________________ 

Datum:____/____/________ 

 

Te controleren items in verband met beheeractiviteiten:  Ja/Nee/Weet niet 

Is er exploitatieschade na de kapping (risico permanent natte bodem)?  

Werd het takkenhout verwijderd? 

Werden de stronken verwijderd? 

Werd het strooisel verwijderd? 

Werd er een haagkant aangeplant?  

 Is onderhoud nodig? 

 

Te controleren items in verband met factoren:  Ja/Nee/Weet niet 

Zijn er tekenen van verdroging (bv Pijpestrootje neemt toe)? 

 

Te controleren items in verband met gewenste attributen:  

In welke fase van graslandontwikkeling zitten we (zie achterzijde): 

 Fase 1: Grassen-mix 

 Fase 2: Dominant stadium (Witbol, Grote vossestaart, Rietgras) 

 Fase 3: Gras – kruidenmix (is de dominantie doorbroken?) 

 Fase 4: Bloemrijk grasland 

 Fase 5: Schraalland 

 

Gebruik dit opmerkingenveld of maak gebruik van de kaart op de achterzijde indien één of 

meerdere van bovenstaande items duiding behoeven. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Fase 1 Grassen-mix 

Links: beweide situatie 

Rechts: nog ongemaaide situatie 

 

 

 

Fase 3 gras – kruidenmix 

 

Karakteristieke soorten: 

Gewone waterbies, Moeraswalstro, 

Watermunt 

 

Fase 4 Nat kruidenrijk grasland 

foto-inzet: voorjaarsaspect met 

dotterbloem 

 

Voor het gebied karakteristieke soorten: 

Dotterbloem, Zwarte zegge, tweerijige 

zegge, Holpijp, Bosbies, Echte 

koekoeksbloem, Grote ratelaar 
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Gebruik de blanco kaart om met nummers aan te duiden waar er voor het beheer relevante 

zaken zijn (problemen, overgangszones met habitatwaardig 6410 (dominantie van 

Pijpestrootje, Biezeknoppen en Veldrus) of 7140 (kleine zeggevegetaties)) of waar er foto’s 

genomen werden. De gridcellen op de kaart zijn 10 m x 10 m (1 are). Gebruik de 

genummerde lijst hieronder om uitleg te geven bij de nummers op de kaart.  

1 .........................................................................................................................................  

2 .........................................................................................................................................  

3 .........................................................................................................................................  

4 .........................................................................................................................................  

5 .........................................................................................................................................  

6 .........................................................................................................................................  

7 .........................................................................................................................................  

8 .........................................................................................................................................  

9 .........................................................................................................................................  

10 ........................................................................................................................................  

11 ........................................................................................................................................  

12 ........................................................................................................................................  

13 ........................................................................................................................................  

14 ........................................................................................................................................  

15 ........................................................................................................................................  

16 ........................................................................................................................................  

17 ........................................................................................................................................  

18 ........................................................................................................................................  

19 ........................................................................................................................................  

20 ........................................................................................................................................  

21 ........................................................................................................................................  

22 ........................................................................................................................................  

23 ........................................................................................................................................  

24 ........................................................................................................................................  
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4.1.3 Droge heide (4030) [M] 

De volledige oppervlakte tot doel gestelde droge heide moet door omvorming, meestal 

vanuit naaldbos, gerealiseerd worden. Voor de opvolging van de resultaten maken we 

daarom weer het onderscheid tussen de onmiddellijke effecten na inrichtingsmaatregelen, 

het herstel vanuit de zaadbank en de behoudsfase. 

We baseren ons op T’Jollyn et al. (), Van Uytvanck en De Blust (2012) en Schaminée et al. 

(1998) en informatie in het beheerplan om de resultaatsopvolging uit te werken voor de 

droge heide. 

Voor de droge heide doelstelling moet de opvolging van de resultaten meer op het niveau 

gebeuren van grote min of meer aaneengesloten blokken. Een gunstig ontwikkelde droge 

heide kenmerkt zich immers door een mozaïek gedomineerd door vlekken met struikhei in de 

verschillende fasen van ontwikkeling, met daartussen andere dwergstruiken en meer open 

gras- en kruidenrijke plekken. 

Onmiddellijk effect na directe omvorming 

Wat en wanneer? 

Voor de beheermonitoring van deze éénmalige inrichtingsmaatregelen (voornamelijk kappen, 

strooisel afschrapen) kunnen we in het jaar volgend op de uitvoer van de beheermaatregel 

een eerste opvolging doen aan de hand van een controlelijst. In het jaar van uitvoer wordt 

sowieso al gecontroleerd of de maatregelen werden uitgevoerd volgens plan.  

 

Waar en hoe? 

In volgende beheereenheden is droge heide de doelstelling: BU14, BU21, BU6, BU8, HO4, 

HO7,PR11, PR12, PR1A, SW10, SW12. Deze beheereenheden groeperen we tot vier 

beheerblokken (namelijk beheereenheden waarvan de twee eerste letters dezelfde zijn), 

zodat de opvolging per beheerblok kan gebeuren in plaats van voor elke beheereenheid 

apart. We hebben dus droge heide in Prinsenbos (PR), Busselberg (BU), Schutshagen-

Willebroek (SW) en de Hooilandse berg (HO). 

We werken een voorbeeld uit voor de Busselberg (zie voorbeeld veldformulier). 

 

Evaluatie? 

Indien Struikheide uitbreidt en / of verschijnt vanuit de zaadbank én indien ongewenste 

vegetatie-elementen (bv te veel adelaarsvaren, bramen, houtige opslag, grassen) onder 

controle zijn, is de inrichting geslaagd en wordt onmiddellijk overgegaan naar het 

eindbeheer. Indien dit niet zo is, kunnen bijkomend nog inrichtingswerken nodig zijn (zoals 

plaggen of kappen). 
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Overgangsfase en instandhoudingsfase 

Er zal een overgangsfase zijn voordat een structuurrijke, soortenrijke droge heide met 

mozaïek van ontwikkelingsfasen bereikt is. De realisatie van zo’n mozaïek en de ruimtelijke 

resolutie ervan is afhankelijk van de manier van beheren (kleinschalig versus grootschalig 

gefaseerd plaggen, gefaseerd maaien, begrazing, …). Het is niet realistisch dat binnen de 

termijn van één beheerplan al alle ontwikkelingsfasen aanwezig zullen zijn (de vervalfase 

van struikhei treed in vanaf een leeftijd van meer dan 25 jaar). In die zin zal de volledige 

termijn van dit beheerplan blijven steken in een overgangsfase. Toch voorzien we voor de 

opvolging maar een beperkte periode na de inrichting waarin frequenter de resultaten 

worden geëvalueerd, namelijk drie maal tweejaarlijks en vanaf dan een vijfjaarlijkse 

opvolging.  

De soortenrijkdom van een droge heide is niet gelinkt met vaatplanten, maar wel met 

typische mossen, korstmossen, en thermofiele fauna. Het zou te ver leiden en een te hoge 

kennisgraad vereisen om al deze soorten te herkennen. De opvolging in de 

instandhoudingsfase moet zich daarom in de eerste plaats richten op gemakkelijk 

herkenbare structuren, zoals het relatieve voorkomen van de verschillende ontwikkelingsfase 

van droge heide, andere dwergstruiken en open gras- en kruidenrijke plekken. In de tweede 

plaats kunnen een beperkte set van gemakkelijk herkenbare soorten of soortengroepen 

opgevolgd worden. Dit vereist een grotere inspanning aangezien er meerdere malen per jaar 

op het terrein moet gegaan worden afhankelijk van de optimale periode waarin de soort 

waar te nemen is. Anderzijds, zouden we gebruik kunnen maken van losse waarnemingen 

om een gedeeltelijk beeld te krijgen van welke soorten uit de lijst in, bijvoorbeeld, de 

voorbije vier jaar werden waargenomen. Voor soorten waar er onzekerheid over is, kan dan 

bijkomend volgens een gestandaardiseerd veldprotocol gezocht worden. 
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Veldformulier Droge heide (versie 08/2013) 

Gebiedsnaam: Vallei van de Drie Beken 

Referentie naar beheerobject: alle 

beheereenheden met Droge heide als 

doelstelling in deelgebied Busselberg 

Referentie naar doelstelling: Droge heide 

Gewenste BWK type(s): cm (4030) 

Aanbevolen evaluatieperiode: Jaarrond 

mogelijk (voor fauna: zie aldaar) 

Jaren waarin controle aanbevolen: één 

jaar na inrichting, daarna drie maal 2-

jaarlijks, vanaf dan 5-jaarlijks  

Waarnemer:_____________________ 

Datum:____/____/________ 

 

Te controleren items in verband met de kwaliteit van uitvoer van de werken: 

Na kapping en strooisellaag afschrapen: 

• Strooisellaag afgevoerd? 

• Sporkehout gespaard van kap? 

 

Na plaggen: 

• Plagdiepte OK? Er mag niet te diep geplagd zijn (zaadbank mag niet afgevoerd zijn), 

maar er moet voldoende diep geplagd zijn opdat nutrienten voldoende afgevoerd, 

evenals wortels van bramen, adelaarsvaren) 

Na begrazing: 

• Zijn er tekenen van overbegrazing (overbetreding, biomassa te sterk gereduceerd)? 

Te controleren items in verband met factoren 

Vergrassing met Pijpestrootje of Bochtige smele blijft beneden  50% van het perceel? 

Zijn er nog te grote haarden (> 10% van beheereenheid) van Bramen of Adelaarsvaren? 

Er is geen boomopslag in kleine heidepercelen omringd door bos en beperkte boomopslag ( 

uitgez. Sporkehout, beperkt tot maximaal 1 exemplaar met hoogte > 2 m per are én bomen 

met hoogte > 10 m afwezig) in andere percelen?. 

Percentage naakte grond niet meer dan 10%? 

Te controleren items in verband met gewenste attributen 

Na inrichtingswerken: 

• Is er uitbreiding van of vestiging van Struikhei?  

Overgangs – en instandhoudingsfase: 

• Struikhei en andere dwergstruiken zijn aspectbepalend (codominant of dominant)? 

• Welke struikheide - fasen zijn aanwezig? 

o Pionier (0 – 6 jaar oud)? 

o Ontwikkeling (6 – 15 jaar oud)? 

o Climax (15 – 25 jaar oud)? 
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o Degeneratie (25 – 40 jaar oud)? 

 

• Aanwezigheid typische fauna (Waargenomen / Gezocht maar niet gevonden / Niet 

gezocht) 

o Nachtzwaluw (eind mei – begin juli tussen 22-24u) 

o Boomleeuwerik (half maart – eind april) 

o Boompieper (half april – half mei) 

o Levendbarende hagedis (april) 

o Bont dikkopje (mei – half juni) 

o Groentje (mei – juni) 

o Veldkrekel (mei) 

o Heidesabelsprinkhaan (augustus) 

o Negertje (augustus) 

o Groene en Bonte zandloopkever (april) 
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Gebruik de blanco kaart om met nummers aan te duiden waar er voor het beheer relevante 

zaken zijn, waar er foto’s genomen werden en om duiding te geven bij bepaalde controle-

items. De gridcellen op de kaart zijn 10 m x 10 m (1 are). Gebruik de genummerde lijst 

hieronder om uitleg te geven bij nummers die je plaatst op de kaart.  

1 .........................................................................................................................................  

2 .........................................................................................................................................  

3 .........................................................................................................................................  

4 .........................................................................................................................................  

5 .........................................................................................................................................  

6 .........................................................................................................................................  

7 .........................................................................................................................................  

8 .........................................................................................................................................  

9 .........................................................................................................................................  

10 ........................................................................................................................................  

11 ........................................................................................................................................  

12 ........................................................................................................................................  

13 ........................................................................................................................................  

14 ........................................................................................................................................  

15 ........................................................................................................................................  

16 ........................................................................................................................................  

17 ........................................................................................................................................  

18 ........................................................................................................................................  

19 ........................................................................................................................................  

20 ........................................................................................................................................  

21 ........................................................................................................................................  

22 ........................................................................................................................................  

23 ........................................................................................................................................  

24 ........................................................................................................................................  
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4.1.4 Akkerkruidenvegetaties 

 

Opvolging hiervan kan meteen licht aangepaste versie van het monitoringsvoorstel dat in het 

beheerplan (Lambrechts et al. 2005) vermeld staat: 

• In jaren waarin zomergraan werd ingezaaid: in de winter telling aantallen 

overwinterende zaadetende zangvogels (Geelgors, Rietgors, Grauwe gors, Ringmus, 

Kneu en Groenling) (1 x dec, 1 x jan, 1 x feb) 

• In jaren waarin winterrogge werd ingezaaid: in de zomer Tansley-opname 

akkerkruiden 

Evaluatie na vijf jaar in functie van het al dan niet behouden van deze doelstelling. 

 

4.2 Werklast beheermonitoring 

Voor de Vallei van de drie Beken werd een inschatting gemaakt van de werklast voor 

opvolging van de resultaten van het beheer. Uiteraard zijn hierbij een aantal 

vereenvoudigende aannames gemaakt in verband met het veldwerk: 

• Invullen van een controlelijst voor een beheereenheid 

o 1 uur per formulier 

• Invullen van evaluatieformulieren beheerder + ANB (voortgangsanalyse) 

o Vijf uur per km² gebied in beheer 

• Frequentie bepalen van indicatorsoorten langs transecten 

o 50 proefvlakcirkels / dag 

• Metingen van de grondwaterstand 

o 0,5 uur werk per peilbuis 

• Tansley-opname: 2,5 uur 

• Telling akkervogels: 2,5 uur 

Dit zijn generieke inschatting voor veldwerk en verplaatsingstijd ter plaatse. De 

verplaatsingstijd van de (werk)standplaats naar het gebied werd in de berekening van het 

aantal mandagen verrekend door te veronderstellen dat gewerkte uren per dag gelijk is aan 

vijf. M.a.w. de overige uren van de dag (2,6 uur voor een 38 uren week) dienen voor deze 

verplaatsingstijd. Er is nog geen kosteninschatting. 

Om tot een totale tijdsduur per doelstelling te komen, werden deze tijden nodig om één 

eenheid op te volgen vermenigvuldigd met het aantal eenheden dat in een gegeven jaar 

moest opgevolgd worden en het aantal jaren gedurende de looptijd van het beheerplan 

waarin opvolging gebeurde. Dit laatste hing af van de monitoringsfrequenties, zoals vermeld 

in het voorgestelde monitoringsplan, die op hun beurt afhingen van de fase waarin het 

beheertraject zich bevond. Voor een omvormingstraject veronderstelden we volgende 

tijdsduren voor de verschillende fasen: 

• Ontwikkelingsfase = 2 jaar 

• Herstel / overgangsfase = 8 jaar 

• Instandhoudingsfase = 10 jaar 

Voor een hersteltraject of geleidelijke omvormingstraject werd dit 10 jaar overgangsfase en 

10 jaar instandhoudingsfase. Voor behoudstraject loopt de instandhoudingsfase de volledige 

duur van het beheerplan (20 jaar).  
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Op basis van deze veronderstellingen wordt opvolging van de resultaten voor de Vallei van 

de Drie Beken ingeschat op gemiddeld jaarlijks 9 mandagen veldwerk (Tabel 5). Deze 

ingeschatte werklasten moeten wellicht verdubbeld worden voor invoer en opslag van de 

ingezamelde gegevens.  

Tabel 5 Ingeschatte werklast in mandagen voor de opvolging van de resultaten van het beheer en de vijfjaarlijkse 

voortgangscontrole. De totale werklast werd opgeplitst per doelstellingen en beheerfasen. 

Verplaatsingstijd is inbegrepen. Invoer, opslag en verwerking van gegevens is niet inbegrepen. 
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ValleiDDB 2,4 2,1 4,0 0,7 9,1 

Alle doelstellingen 

 

0,7 0,7 

Akkerkruidenvegetaties 0,3 

  

0,3 

Directe omvorming 0,3 

  

0,3 

dotterbloem en nat heischraal 

grasland 1,5 0,9 2,1 

 

4,5 

Behoud 0,8 

   

0,8 

Directe omvorming 0,4 0,9 1,4 

 

2,7 

Herstel 0,2 

 

0,7 

 

0,9 

Droge heide 0,3 0,3 0,7 

 

1,4 

Directe omvorming 0,3 0,3 0,7 

 

1,4 

Rietmoeras/6430 0,6 0,6 1,2 

 

2,3 

Directe omvorming 0,6 0,6 1,2 

 

2,3 



 

 

54 Bijlage 2: Monitoringsplan Vallei van de drie beken www.inbo.be 

 

Referenties 

Bax I.H.W., Schippers W. (1997). Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland: Lunodruk, 
Houten. 

Butaye J., Lambrechts J., Gabriels J., Hermy M. (2003). Studie van het abiotisch en biotisch 
milieu in de 'Vallei van de drie beken'. KUL & AEOLUS in opdacht van AMINAL 
afdeling Natuur (Vlaams-Brabant). 

Demeulenaere E., Schollen K., Vandomme V., T’Jollyn F., Hendrickx F., Maelfait J.P., 
Hoffmann M. (2002). Een hiërarchisch monitoringssyteem voor beheersevaluatie van 
natuurreservaten in Vlaanderen. Instituut voor Natuurbehoud: Rapport Instituut voor 
Natuurbehoud 2002.09. 

Indeherberg M., Lambrechts J., Aubroeck B. (2005). Inrichtings- en beheerplan van de Vallei 
van de drie Beken. Voorbereidende studie.: AEOLUS in opdracht van AMINAL afdeling 
Natuur. 

Lambrechts J., Indeherberg M., Aubroeck B. (2005). Beheerplan Vallei van de Drie Beken. 
Aeolus in opdracht van Aminal afdeling Natuur. 126pp. + kaartenbundel p. 

 

 

 



 

Bijlage 3: Monitoringsplan 
Liedekerkebos en Hertigembos 
Bijlage bij “Toetsing van een nieuw concept over 
beheermonitoring en -evaluatie aan drie 
beheerplannen” 

Toon Westra en Hans Van Calster 

Bijlage bij INBO.R.2013.963409 
Besteknummer ANB/12/MW/MON1 

 

 



 

 

4 Bijlage 3: Monitoringsplan Liedekerkebos en Hertigembos      www.inbo.be 

 

Inhoud 

1 Bos- en natuurcomplex Liedekerkebos en Hertigembos ........................ 5 

2 Voorafgaande stappen ........................................................................... 7 

2.1 Visie ...................................................................................................................... 7 

2.1.1 Economische doelstellingen ...................................................................................... 7 

2.1.1.1 Beschrijving van economische doelstellingen in beheerplan .......................................... 7 

2.1.1.2 SMART formulering economische doelstellingen .......................................................... 8 

2.1.2 Ecologische doelstellingen ........................................................................................ 8 

2.1.2.1 Beschrijving van ecologische doelstellingen in beheerplan ............................................ 8 

2.1.2.2 SMART formulering ecologische doelstellingen ............................................................ 9 

2.1.3 Maatschappelijke doelstellingen .............................................................................. 12 

2.2 Hoe doelstellingen opvolgen en evalueren? .............................................................. 13 

2.2.1 Werkwijze prioritering ........................................................................................... 13 

2.2.2 Resultaat prioritering ............................................................................................. 15 

2.2.2.1 Ecologische doelstellingen ...................................................................................... 15 

2.2.2.2 Economische en maatschappelijke doelstellingen ...................................................... 17 

2.2.3 Overzicht ............................................................................................................. 17 

3 Monitoringplan .................................................................................... 18 

3.1 Heischraal grasland ............................................................................................... 18 

3.2 Leefgebied kamsalamander .................................................................................... 22 

3.3 Kamgrasland, dotterbloemgrasland, glanshavergrasland ............................................ 24 

4 Raming meetinspanning monitoring .................................................... 29 

5 Referenties .......................................................................................... 31 

 

 

  



 

 

www.inbo.be       Bijlage 3: Monitoringsplan Liedekerkebos en Hertigembos                     5 

 

1 Bos- en natuurcomplex Liedekerkebos en 

Hertigembos 

Het beheerplan voor het bos- en natuurcomplex Liedekerkebos en Hertigembos (LBHB) werd 

opgemaakt in 2006 (De Coster et al., 2006). Het beheerplan voor LBHB heeft betrekking op: 

• 120 ha domeinbos (anno 2006) onderverdeeld in drie bosplaatsen: 

o Liedekerkebos 

o Hertigembos 

o Bosreservaat Liedekerkebos 

• 6 ha privé bos 

• 280 ha gebieden voor bosuitbreiding in optie 

Voor bosreservaten bestaat er een afzonderlijke monitoring. Het Bosreservaat Liedekerkebos valt dus 

buiten de beheermonitoring en wordt niet verder behandeld in dit rapport. 

LBHB valt grotendeels binnen het Habitatrichtlijngebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 

Zuid-Vlaamse bossen’ (BE2300007). 

LBHB bevat verschillende bostypes, waaronder verschillende Natura 2000 habitattypen (zie Tabel). 

Tabel 1-1 Bostypen in LBHB 

Code Natura 2000 habitattype Vlaams bostype BWK type 

9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en 

Taxus-soorten, rijk aan epifyten 

Wintereiken-

Beukenbos 

fa, fs, qs 

9130 Beukenbossen van het type Asperulo-

Fagetum  

Hyacinthenrijk Eiken-

Haagbeukenbos 

qe 

9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese 

Wintereikenbossen of Eiken-

Haagbeukbossen behorend tot het 

Carpinion-betuli 

Arme Eiken-

Haagbeukenbos 

qa 

91E0 Overblijvende of relictbossen op alluviale 

grond (Alnion-glutinoso-incanae) 

Elzen-essenbos va, vn, vc 

 

Daarnaast bevat LBHB relicten van heidevegetatie (4030) en heischraal grasland (6230) van het in 

Vlaanderen zeer zeldzame Brabantse-heidetype.  

LBHB bevat ongeveer 5ha aan open plekken (anno 2006) waaronder: 

• Poelen, die het leefgebied vormen voor de kamsalamander (Habitatrichtlijnsoort) 

• Dreven 

• Speelweide 

• Mozaïekgraslanden, met o.a. potentie voor dotterbloemgrasland (Regionaal belangrijke 

biotoop) 

In LBHB komt de kamsalamander (Habitatrichlijn) en de wespendief (bijlage Vogelrichtlijn) voor. 

Daarnaast komen er verschillende rode-lijstsoorten (anno 2006) voor, waaronder vinpootsalamander 

(RL:zeldzaam), hazelworm (RL:zeldzaam), levendbarende hagedis (RL:zeldzaam) en kleine 

ijsvogelvlinder  (RL: kwetsbaar). In Liedekerkebos en het Bosreservaat komt een groot aantal oude-

bosplanten voor, waarvan twee rodelijstsoorten (anno 2006): paarbladig goudveil (RL: vrij zeldzaam) 

en verspreidbladig goudveil (RL: vrij zeldzaam). 

Het beheerplan bevat nog geen monitoringplan maar wel een evaluatietabel met de op te volgen 

beheerwerken, de evaluatieperiode en de te evalueren attributen (bv. beheer bestaande poelen; 

jaarlijks in zomer; slibt de poel niet dicht?, voldoende water op elk ogenblik?).  
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In deze tekst doen we een voorstel voor een monitoringsplan waarbij we ons baseren op het concept 

beheermonitoring en – evaluatie. 

 

Figuur 1-1 Bosplaatsen in LBHB en bestanden in eigendom van ANB 

Hertighembos

Liedekerkebos

Bosreservaat

Legende

bosplaatsen

bestanden 0 500 1.000250 Meters
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2 Voorafgaande stappen 

2.1 Visie 

De visie voor het beheerplan van LBHB wordt niet in een daaraan toegewijd tekstdeel vermeld. Wel kan 

uit de tekst opgemaakt worden dat de langetermijn visie in overeenstemming is met de door ANB 

opgestelde “Beheervisie voor openbare bossen” (Buysse et al. 2001).Op lange termijn wordt gestreefd 

naar 80% inheemse, gemengde bestanden.  

Daarnaast wordt er in het visiegebied gestreefd naar uitbereiding van ecologisch waardevolle habitats, 

zowel bosvegetaties als open vegetaties (voornamelijk kamgrasland en glanshaverhooiland). Het 

beheerplan voorziet ook een uitbereiding voor het leefgebied van de kamsalamander in het visiegebied.  

In het beheerplan worden de uitbereiding van ecologische waardevolle habitats op nog te verwerven 

terreinen in het visiegebied onder de beheerdoelstellingen geformuleerd. Echter, enkel de doelen voor 

beheereenheden in eigendom (bij de opmaak van het beheerplan) zouden als beheerdoelstellingen 

beschouwd mogen worden in beheerplannen. De ‘doelen’ voor de nog aan te kopen terreinen wordt als 

visie beschouwd. Verder in dit rapport zullen we doelstellingen en visie strikt onderscheiden en dus 

enkel een monitoringplan opmaken voor de (strikte) beheerdoelstellingen.   Identificatie van de 

doelstellingen 

We herinneren er eerst nog eens aan dat een doelstelling een omschrijving is van een gewenste 

eindtoestand (nooit een beschrijving van de beheeractiviteiten die nodig zijn om deze toestand te 

bereiken). Doelstellingen dienen ook zoveel als mogelijk SMART geformuleerd te worden. In deze 

context betekent dit:  

• dat de gewenste eindtoestand duidelijk en ondubbelzinnig moet geformuleerd worden, 

• dat deze haalbaar is binnen de planningsperiode van het beheerplan in termen van tijd en in 

termen van de aanwezige randvoorwaarden en potenties, 

• dat deze ruimtelijk gedefinieerd is,  

• dat deze meetbaar kan gemaakt worden.  

2.1.1 Economische doelstellingen 

2.1.1.1 Beschrijving van economische doelstellingen in beheerplan 

Algemeen kan gesteld worden dat de doelstellingen weinig SMART geformuleerd worden in het 

beheerplan. We maken volgende bedenkingen: 

• De doelstellingen kunnen min of meer uit de tekst gehaald worden, maar worden niet concreet 

(SMART) gespecifieerd. De tekst bestaat uit een mengeling van (vage) doelstellingen, 

randvoorwaarden en andere informatie. Dit maakt het moeilijk om de ‘echte’ doelstellingen uit 

de tekst te halen. 

• Het nastreven van verschillende beheertypen (productief hooghout, ijl hooghout, hak- en 

middelhout) is geen doel op zich. Het is een middel om een bepaald doel te bekomen, 

namelijk structuurvariatie om de biodiversiteit te bevorderen. Dit doel wordt verder besproken 

bij ecologische doelstellingen. De verschillende beheertypen zijn wel een randvoorwaarde bij 

de economische doelstelling m.b.t. houtopbrengst. De beheertypen ijl hooghout en hak-en 

middelhout geven immers een verminderde houtopbrengst. 

• De omvorming naar inheems, gemengde bestanden wordt besproken bij doelstellingen over 

houtproductie, maar kunnen we beter  als een ecologische doelstelling beschouwen. 

• Eénmalige houtopbrengsten als gevolg van beheermaatregelen in functie van ecologische 

doelstellingen (omvormen dreven, creatie open plekken), beschouwen we niet als 

economische doelstellingen.  

• Natuurlijke verjonging met standplaatseigen boomsoorten zouden we niet als een doelstelling 

beschouwen (en zeker niet als een economische doelstelling). De eigenlijke (ecologische) 

hoofdoelstelling is het bekomen van inheems gemengde bestanden. De aanwezigheid van 

natuurlijke verjonging kunnen we hierbij als een factor beschouwen of m.a.w. een 

randvoorwaarde die vervuld moet worden om het de doelstelling te behalen.  

• De uitbereiding van multifunctioneel bos wordt nagestreefd op nog te verwerven terreinen (bij 

opmaak van beheerplan). Dit valt dus onder de visie en niet onder de beheerdoelstellingen.   
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2.1.1.2 SMART formulering economische doelstellingen 

Doelstelling 1: duurzame houtopbrengst 

• Beschrijving: duurzame houtopbrengst uit reguliere kappingen in multifunctioneel bos aan 

gemiddeld 7m³/ha/jaar . Duurzaam betekent dat de gemiddelde jaarlijkse aanwas 

(8m³/ha/jaar) niet overschreden mag worden. Alle bestanden behalve deze gelegen in het 

bosreservaat worden als multifunctioneel bos beschouwd. 

• Waar?: alle beboste bestanden in bosplaats Liedekerkebos en Hertigembos. De totale 

oppervlakte bedraagt 85ha. 

• Gewenste kenmerken en streefwaardes: 

o Gemiddeld jaarlijks verkocht houtvolume. Streefwaarde = 595 m³/j.  

 

Figuur 2-1 Situering van bestanden met productiefunctie 

2.1.2 Ecologische doelstellingen 

2.1.2.1 Beschrijving van ecologische doelstellingen in beheerplan 

Ook hier is het moeilijk om de concrete doelstellingen uit de tekst in het beheerplan te destilleren. We 

maken volgende bedenkingen. 

• Bosuitbreiding, inclusief open plekken, wordt als een van de ecologische doelen vermeld. Het 

doel is om de open plekken uit te breiden tot 50 ha om tot 25% open plekken te komen 

binnen de nagestreefde oppervlakte domeinbos van 200 ha (50ha open plekken + 128ha 

Hertighembos

Liedekerkebos

Bosreservaat

Economische doelstellingen
Geen productiefunctie (bosreservaat, open plekken)
Productiefunctie

0 500 1.000250 Meters
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multifunctioneel bos + 22ha bosreservaat). Doelstellingen voor open plekken worden verder 

apart geformuleerd voor de verschillende doel(vegetatie)typen (poelen, 

mozaiëkgraslanden,…) die in de open plekken nagestreefd worden. Dit alles maakt dat de 

verschillende doelstellingen overlappen. Dit bemoeilijkt het prioriteren en selecteren van de te 

monitoren doelstellingen. We stellen daarom voor om de doelstellingen zoveel mogelijk op te 

splitsen volgens het fijnste detail/schaalniveau (dus hier: poelen, mozaïekgrasland, dreven…). 

Verder worden enkel de doelen meegenomen voor de terreinen in eigendom bij de opmaak 

van het beheerplan.  

• Zoals eerder vermeld, wordt omvorming naar inheems, gemengde bestanden onder 

economische doelen besproken in het beheerplan. We beschouwen dit als een ecologisch 

doel. Het omvormen naar 80% inheems, gemengde bestanden wordt pas op zeer lange 

termijn nagestreefd, dus buiten de planperiode van het beheerplan. Omvorming van de 

homogene naaldhoutbestanden wordt wel opgenomen in het beheerplan.  

• Het behoud of de kwaliteitsverbetering van de verschillende Natura 2000 boshabitattypen/ 

Vlaamse bostypen wordt slechts vaag aangehaald in de tekst, aangezien het beheerplan is 

opgemaakt in een periode waarin er nog geen instandhoudingsdoelen voor deze habitattypes 

bekend waren. Zo vermeldt het beheerplan dat door een divers beheer (ijl hooghout, hak- en 

middelhout) de verschillende boshabitats van de Habitatrichtlijn zullen hersteld en/of 

versterkt zullen worden.  

• De doelstellingen m.b.t. fauna en flora zijn zeer vaag geformuleerd. Enkel de doelstellingen 

voor kamsalamander worden in concrete beheerdoelen vertaald. Het beheerplan vermeldt 

verder dat ‘de inbreng van meer variatie in het bos op termijn zal zorgen voor een 

optimalisering van de potenties voor de oud-bosflora’ en vermeldt dat de mantel-zoom 

vegetatie ‘een zeer positief effect heeft op vlinders, zweefvliegen, boktorren en andere 

bloembezoekende insecten’. We stellen voor om het behoud/ toename van oude-bosflora mee 

te nemen in de beheerdoelen als attribuut bij de doelstelling m.b.t. boshabitattypen. Deze 

oude-bosflora zijn indicatoren voor de kwaliteit van de bostypen (volgens de LSVI-tabellen). 

Eventueel kunnen we de kleine ijsvogelvlinder mee opnemen als attribuut bij het beheerdoel 

interne bosrand/mantel-zoomvegetatie.   

2.1.2.2 SMART formulering ecologische doelstellingen 

Doelstelling 2: omvorming naar inheems, gemengde bestanden 

• Beschrijving: omvorming van homogene naaldhoutbestanden naar inheems, gemengde 

bestanden. 

• Beheerobject: inheems, gemengde bestanden. 

• Gewenste kenmerken en streefwaarden: 

o Oppervlakte omgevormde naaldhoutbestanden. Streefwaarde: 4ha 

• Factoren 

o Natuurlijke verjonging van inheemse boomsoorten beschouwen we als een factor. 

Natuurlijke verjonging van de gewenste boomsoorten is immers een voorwaarde om 

tot inheems gemengde bestanden te komen. We vermelden dit hier als factor omdat 

het beheerplan expliciet vermeldt dat het onzeker is voor deze bestanden of er 

voldoende natuurlijke verjonging zal optreden en dat indien nodig bijkomende 

aanplantingen moeten gebeuren.  

• Waar?: in drie bestanden in LB (bestand 2e, 5b en 7b) aangeduid op kaart 4.2. 

Doelstelling 3: kwaliteitsverbetering boshabitattypen (91xx) 

Onder deze doelstelling bundelen we de verschillende doelstellingen die bijdragen tot een verbeterde 

kwaliteit van de boshabitattypen. De kwaliteit wordt bepaald door de verschillende indicatoren uit de 

LSVI-beoordelingstabellen. We focussen hier op die indicatoren waar het beheer rechtstreeks impact op 

heeft en die aangehaald worden in het beheerplan: sleutelsoorten in kruidlaag (oude-bosplanten), 

sleutelsoorten in boomlaag en dood hout.     

• Beschrijving: toename van de kwaliteit (~LSVI) van de boshabitattypen: behoud/toename van 

oude bosplanten, toename van standplaatseigen boomsoorten in de boomlaag en toename 

van dood hout. 

• Beheerobject: boshabitattypen (91xx). 
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• Gewenste kenmerken en streefwaarden: 

o Aanwezigheid van typische soorten in de kruidlaag. Streefwaarde: behoud van in 

LBHB voorkomende sleutelsoorten. 

� 9120: witte klaverzuring, dalkruid, bosanemoon, wilde kamperfoelie, 

adelaarsvaren, gewone salomonszegel 

� 9130: daslook, eenbes, wilde hyacint, groot heksenkruid, gele dovennetel, 

bosanemoon, groot heksenkruid, witte klaverzuring, gewone salomonszegel, 

slanke sleutelbloem, mannetjesvaren 

� 9160: mannetjesvaren, witte klaverzuring, daslook, eenbes, gele 

dovennetel, grote muur, donkersporig bosviooltje, muskuskruid, groot 

heksenkruid, gewone salomonszegel 

� 91E0: paarbladig goudveil, verspreidbladig goudveil; eenbes, daslook; 

slanke sleutelbloem 

o Typische soorten in boomlaag. Streefwaarde: > 90% bestandsgrondvlak bestaat uit 

typische soorten. 

� 9120: hulst, wintereik, zomereik, wilde lijsterbes, gewone esdoorn, beuk, 

ruwe berk, hazelaar, haagbeuk, sporkehout 

� 9130: wintereik, zomereik, gewone esdoorn, beuk, hazelaar, haagbeuk, es, 

zoete kers, Spaanse aak, zomerlinde, meidoorn, wilde kardinaalsmuts, rode 

kornoelje. 

� 9160: Zomereik, Wintereik, Haagbeuk, Winterlinde, Es, Beuk (hoogstens 

occasioneel), Zoete kers, Gewone esdoorn, Grauwe abeel, Spaanse aak, 

Aalbes, Wilde kardinaalsmuts, Gewone vlier, Boswilg, Ruwe berk, Wilde 

lijsterbes, Hazelaar, Meidoorn, Sleedoorn, Zwarte els 

� 91E0: Zwarte els, Zachte berk, Sporkehout, Wilde lijsterbes, Ruwe berk, 

Grauwe wilg, Geoorde wilg, Kruipwilg, Es, Boswilg, Zomereik 

o Dood hout. Streefwaarde: 4% van het totaal houtvolume dood hout per bestand. 

• Waar: het beheerplan bevat een vegetatiekaart met verschillende bostypen. Deze bostypen 

komen niet eenduidig overeen met de Vlaamse bostypen waardoor het ook niet volledig 

duidelijk is waar de verschillende Natura 2000 habitattypen gelegen zijn. Dit is voor een groot 

deel te verklaren doordat tet beheerplan van voor de opmaak van de 

instandhoudingdoelstellingen (IHD) dateert, waardoor de focus minder op de Natura 2000 

habitattypen lag. In nieuwe beheerplannen moet steeds duidelijk vermeldt waar de Natura 

2000 habitattypen gelegen zijn en welke IHD gerealiseerd zullen worden.    

Doelstelling 4: ontwikkeling enkwaliteitsverbetering leefgebied kamsalamander 

• Beschrijving: ontwikkeling poelen en herstel van bestaande poelen als leefgebied voor de 

kamsalamander.  

(Opmerking: het beheerplan vermeldt ook dat er wordt gestreefd naar de aanleg van 

bijkomende poelen op nog aan te werven gronden. Dergelijke doelen vallen onder de visie van 

het beheerplan en worden dus in dit rapport niet opgenomen onder doelstellingen.) 

• Beheerobject: poel/kamsalamander. 

• Gewenste kenmerken en streefwaarde: 

o Aantal nieuw aan te leggen poelen. Streefwaarde: 2. 

o Kroonsluiting rond de bestaande poelen. Streefwaarde: een bosrand van 20 m rond 

de poelen. 

o Kwaliteit leefgebied volgens criteria lokale staat van instandhouding (LSVI) (Adriaens 

et al., 2008). Streefwaarde: gunstig. 

o Aanwezigheid kamsalamander. Streefwaarde: aanwezig in alle poelen. 

• Waar?: 

o De bestaande poelen zijn gelegen in het beboste gedeelte van bosplaats LB (zie kaart 

4.2). 

(Opmerking: deze info is in het beheerplan niet terug te vinden bij de doelstellingen, maar 

wordt vermeld onder beheermaatregelen) 

Doelstelling 5: ontwikkeling heischraal grasland (6230) 

• Beschrijving: ontwikkeling heischraal grasland. 

• Beheerobject: heischraal grasland. 

• Factoren: 

o Gunstige evaluatie van pilootproject waarin omvorming uitgetest wordt. 

o Financiële haalbaarheid en praktische haalbaarheid (afgeplagde gronden moet 

afgevoerd kunnen worden).  
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• Het beheerplan geeft aan hoe het proefproject geëvalueerd moet worden. Het splits daarbij de 

gewenste kensoorten op in verschillende categorieën. De gewenste kenmerken en 

streefwaarden kunnen we daarom als volgt formuleren:  

o Aanwezigheid kensoorten van categorie 3 (kwetsbare en zeldzame soorten: liggende 

en gewone vleugeltjesbloem, mannetjesereprijs, fraai en liggend hertshooi, 

tandjesgras, guldenroede, blauwe knoop) en categorie 4 (RL-soorten en doelsoorten: 

kruipbrem, grote wolfsklauw, heidekartelblad) in proefproject. Streefwaarde: 

aanwezigheid van minstens één soort uit categorie 4 en/of meerdere soorten uit 

categorie 3. 

o Oppervlakte heischraal grasland. Streefwaarde: 3 à 4 ha, indien proefproject 

succesvol. 

• Waar?: twee opties worden overwogen (indien proefproject slaagt), zie figuur 57 in 

beheerplan.  

o Te verwerven percelen ten zuiden van bosreservaat. 

o Indien bovenstaande optie niet mogelijk: omvorming van bestand in bosreservaat. 

Doelstelling 6: behoud en ontwikkeling kamgrasland (rbb) 

• Beschrijving: behoud bestaande kamgraslanden en omvorming van grasland met intensief 

landbouwbeheer naar kamgraslanden. 

• Beheerobject: kamgrasland. 

• Gewenste kenmerken: 

o Oppervlakte kamgrasland binnen bestaande eigendommen. Streefwaarde: 11,83 ha 

(oppervlakte 2006: 3,82ha). 

(Opmerking: er wordt eveneens gestreefd naar kamgrasland op nog aan te kopen terreinen. 

Dit valt onder de visie van het beheerplan. Oppervlaktes worden enkel onder 

beheermaatregelen vermeld in het beheerplan)  

o Graslandfase. Streefwaarde: fase 4. 

• Waar?: kaart 4.2 uit het beheerplan geeft de doelgebieden voor kamgrasland weer. 

Kamgrasland komt reeds voor in bestand 14b. Het doelgebied omvat bestand 12c dat reeds in 

eigendom is van ANB (anno 2006). 

Doelstelling 7: ontwikkeling van dotterbloemgrasland (rbb) 

• Beschrijving: ontwikkeling van dotterbloemgraslanden in potentieel geschikte gebieden 

• Beheerobject: dotterbloemgraslanden. 

• Gewenste kenmerken: 

o Oppervlakte dotterbloemgrasland binnen bestaande eigendommen. Streefwaarde: 

0,34 ha. 

(Opmerking: er wordt eveneens gestreefd naar 2,47ha dotterbloemgrasland op nog aan te 

kopen terreinen. Dit valt onder de visie van het beheerplan.  Oppervlaktes worden enkel onder 

beheermaatregelen vermeld in het beheerplan)  

o Graslandfase. Streefwaarde: fase 4. 

• Waar?: kaart 4.2 uit het beheerplan geeft de doelgebieden voor dotterbloemgrasland weer. 

Een deel van bestand 14b is in het doelgebied gelegen. 

Doelstelling 8: ontwikkeling van glanshaverhooiland (6510_hu) 

• Beschrijving: ontwikkeling van glanshaverhooiland in potentieel geschikte gebieden 

• Beheerobject: glanshaverhooiland. 

• Gewenste kenmerken en streefwaarden: 

o Oppervlakte glanshaverhooiland binnen bestaande eigendommen. Streefwaarde: 

0,63 ha. 

(Opmerking: er wordt eveneens gestreefd naar 83,37ha glanshaverhooiland op nog aan te 

kopen terreinen. Dit valt onder de visie van het beheerplan.  Oppervlaktes worden enkel onder 

beheermaatregelen vermeld in het beheerplan)  

o Graslandfase. Streefwaarde: fase 4. 

• Waar?: kaart 4.2 uit het beheerplan geeft de doelgebieden voor glanshaverhooiland weer.  
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Doelstelling 9: aanleg en omvorming dreven 

(Opmerking: deze doelstelling wordt grotendeels gespecifieerd in het hoofdstuk 

beheermaatregelen van het beheerplan) 

• Beschrijving: aanleg van kwaliteitsvolle dreven met inheemse soorten (gewone es, haagbeuk 

en linde) en omvorming van bestaande populierendreven naar dreven met inheemse soorten. 

• Beheerobject: dreven. 

• Gewenste kenmerken: 

o Lengte nieuw aangelegde en omgevormde dreven met inheemse soorten. 

Streefwaarde: 1702 meter. 

o Vitaliteit dreefbomen. Streefwaarde: rechte groei, geen dode takken. 

o Lichtinval, ruimte. Streefwaarde: voldoende lichtinval om rechte groei te garanderen, 

vrijgestelde strook van 6 à 10 meter aan weerskanten van de weg. 

• Factor: voldoende draagvlak bij recreanten voor het kappen van de om te vormen 

populierendreven. 

• Waar?: kaart 1 (met titel beheeroptie dreven) (kaart 1 komt na kaart 4.2 in het beheerplan) 

toont de ligging van de om te vormen en nieuw aan te leggen dreven. 

Doelstelling 10: ontwikkeling interne bosrand/ mantel- zoomvegetatie 

• Beschrijving: omvorming van populierendreven naar interne bosrand met gevarieerde 

structuur.  

• Beheerobject: interne bosrand. 

• Gewenste kenmerken en streefwaarde: 

o Lengte omvorming naar interne bosrand. Streefwaarde: 849 m. 

o Kwaliteit interne bosrand. Streefwaarde: gevarieerde structuur (zie figuur), gewenste 

soortensamenstelling (Gelderse Roos, Gewone vlier, Hazelaar, Veldesdoorn, 

Lijsterbes, Haagbeuk, Meidoorn, Hondsroos, Sleedoorn, Gele en Rode kornoelje, 

Bergvlier, Wilde appel).  

  

    

 

    

 

 

 

 

 

• Factor: voldoende draagvlak bij recreanten voor het kappen van de om te vormen 

populierendreven. 

• Waar?: kaart 1 (met titel beheeroptie dreven) (Opmerking: kaart 1 komt na kaart 4.2 in 

beheerplan) toont de ligging van de dreven die worden omgevormd naar interne bosrand. 

2.1.3 Maatschappelijke doelstellingen 

Doelstelling 11: optimale ontwikkeling en versterking recreatie; vrijwaren van andere 

bosfuncties van negatieve effecten door afnemende geleiding; recreatie kanaliseren en 

zoneren. 

• Beschrijving: deze doelstelling omvat 

o De aanleg van nieuwe toegangspoorten voor wandelaars, fietsers en auto’s. 

o Ontwikkeling van nieuwe wandel en fietsroutes  
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2.2 Hoe doelstellingen opvolgen en evalueren?  

We onderscheiden twee niveaus waarop beheermonitoring kan gebeuren: 

o Het basisniveau waarbij enkel de uitvoer van beheerwerken wordt geregistreerd. 

o Een extra niveau waarbij bovenop het basisniveau gegevens worden ingezameld over de 

resultaten van het beheer a.d.h.v. specifieke indicatoren. Dit kan op basis van kwalitatieve 

of kwantitatieve methoden. 

Registratie van de uitvoer van beheerwerken is voor elke doelstelling nodig en zal in bepaalde gevallen 

ook voldoende zijn indien we kunnen veronderstellen dat de resultaten met hoge zekerheid zullen 

volgen indien het beheer correct en volgens de planning wordt uitgevoerd. Daarnaast zal het, 

afhankelijk van de doelstelling, een extra gegevensinzameling wenselijk zijn om ook de resultaten op te 

volgen. Resultaten opvolgen kan zowel aan de hand van kwalitatieve als kwantitatieve methoden.  

Op basis van de ingezamelde gegevens zal een 5-jaarlijkse evaluatie van de doelstellingen in het 

beheerplan gebeuren. Voor deze evaluatie gaat de evaluator (ANB) en de beheerder samen op terrein. 

Er kan daarbij eventueel gebruik gemaakt worden van een veldformulier om bepaalde doelen te 

evalueren. Op basis van deze evaluatie kunnen beheermaatregelen of beheerdoelen bijgestuurd 

worden. Daarnaast kan de beheerder uiteraard ook tussentijds beheermaatregelen bijsturen op basis 

van de opvolging van de resultaten van het beheer.    

Het zal meestal niet haalbaar zijn om de resultaten van het beheer op te volgen voor alle 

doelstellingen. Daarom is het belangrijk om een prioritering uit te voeren van de 

beheerdoelstellingen, waarbij gekeken wordt voor welke doelstellingen het meest gewenst/noodzakelijk 

is om de resultaten ven het beheer op te volgen. Hieronder bespreken we de werkwijze van deze 

prioritering en de resultaten ervan voor het beheerplan LBHB.    

2.2.1 Werkwijze prioritering 

Voor de ecologische doelstellingen maken we gebruik van een prioriteringstabel (  
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Tabel 2-1) als hulpmiddel om de te bepalen voor welke doelstellingen de resultaten van het beheer 

zullen opgevolgd worden (bovenop de uitvoer van de beheerwerken). Deze tabel bevat enerzijds een 

aantal criteria gerelateerd aan de natuurwaarde van een bepaalde doelstelling en anderzijds een aantal 

beheergerelateerde criteria (zoals kosten en onzekerheid van het beheer).  

Ook de omvang van de verschillende beheerdoelen kan een rol spelen bij de prioritering. In Tabel 2-2 

geven we de omvang van de verschillende beheerdoelen met onderverdeling tussen behoud, herstel en 

ontwikkeling. We maken onderscheid tussen vlakvormige beheerobjecten (oppervlaktes), lijnvormige 

beheerobjecten (lengtes) en puntvormige beheerobjecten (aantallen). Het heeft uiteraard enkel zin om 

de omvang van beheerdoelen te vergelijken voor beheerobjecten met dezelfde vorm (vlakken, punten 

of lijnen). 

Er zijn slechts een beperkt aantal economische en maatschappelijke doelstellingen waardoor een 

prioriteringstabel hier minder aan de orde is. We bekijken hier per doelstellingen of er naast gegevens 

over de uitvoer van het beheer, extra gegevens over de resultaten van het beheer ingezameld moeten 

worden.  
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Tabel 2-1 Prioriteringstabel voor ecologische doelstellingen 

Criteria prioritering 
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1. Relatief belang in Europa en Vlaanderen 

Bijlage I habitat of regionaal 
belangrijk habitat 

4  4  4 4 4 4   

Rel aandeel Vlaams areaal: 
< 2%; 2 – 15 %;  > 15% 

2;4;6  2  2 2 2 2   

Aanwezigheid (deel van) 
populatie van soorten 

waarvoor aparte 
doelstellingen geformuleerd 
zijn (doelsoorten) of bijlage-
soorten of rode lijst soorten 

4  4 4      4 

2. Vraag-gerelateerde criteria 

Dure ingreep of duur 
onderhoudsbeheer 

8   8 8      

De verwachte veranderingen 
onder het beheer zijn groot 

8   8 8 8 8 8  8 

Hoge onzekerheid in de 
beheerstrategie 

8   8 8 8 8 8   

Cruciale abiotische factor 
waar beheer op inspeelt? 

4    4      

Totaal   10 28 34 22 22 22  12 

 

2.2.2 Resultaat prioritering 

2.2.2.1 Ecologische doelstellingen 

Uit de prioriteringstabel komt de doelstelling ontwikkeling heischraal grasland als meest prioritaire 

naar voor. De beheermaatregelen gerelateerd aan deze doelstelling zijn relatief duur. Vooraleer we 

willen overgaan tot de uitvoer ervan willen we zeker zijn dat het proefproject succesvol is. Hiervoor is 

monitoring van het proefproject noodzakelijk, zoals ook het beheerplan aangeeft. Ook indien het 

proefproject slaagt, blijft monitoring noodzakelijk. Een bijkomend argument is de hoge natuurwaarde 

van het doelvegetatietype (heischraal grasland van het Brabantse heidetype) en de zeldzaamheid 

ervan in Vlaanderen. 

Op een tweede plaats komt de doelstelling uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het 

leefgebied van de kamsalamander. Een eerste argument voor beheermonitoring van deze 

doelstelling is dat de kamsalamander een soort is van de Habitatrichtlijn. Daarnaast is de uitkomst van 

het beheer vrij onzeker: het creëren van nieuwe poelen garandeert niet dat de soort er effectief zal 

komen. Het is ook noodzakelijk om de kwaliteit van de poelen voldoende op te volgen om indien nodig 

bijkomende beheermaatregelen uit te voeren (bv. bij dichtslibben of droogvallen van poel). Het beheer 

van de poelen is ten slotte ook vrij intensief. Dit alles maakt dat beheermonitoring hier zeker aan de 

orde is.     
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Op een derde plaats komen de doelstellingen behoud en omvorming naar kamgraslanden, 

omvorming naar dotterbloemgrasland en omvorming naar glanshaverhooiland. De 

doelvegetatietypen zijn Regionaal belangrijke biotopen of Natura 2000 habitattypen. Naarmate de 

huidige intensief bemeste graslanden evolueren naar meer soortenrijke graslanden, moet ook het 

beheer aangepast worden (aantal keer maaien per jaar, tijdstip maaien, al dan niet nabegrazen,…). Om 

het beheer te optimaliseren is dus beheermonitoring noodzakelijk zoals ook het beheerplan aangeeft. 

Bijkomend argument is dat het om een aanzienlijke oppervlakte gaat dat wordt nagestreefd, vooral dan 

voor de kamgrasland en glanshaverhooiland. De potentieel geschikte gronden zullen wel pas geleidelijk 

aan verworven worden. Beheermonitoring op de gronden die reeds in bezit zijn van ANB laat toe om te 

leren uit ervaringen voor het beheer van de nog te verwerven gronden. Dit kan mogelijks toelaten om 

meer gericht naar geschikte gronden te zoeken of indien nodig doelstellingen bij te stellen als deze niet 

haalbaar blijken. 

Vervolgens vinden we met gelijkaardige score de doelstellingen kwaliteitsverbetering 

boshabitattypen en ontwikkeling van interne bosrand. We bespreken eerst de doelstelling m.b.t. 

boshabitattypen. Het betreft hier Natura 2000 habitattypen, maar de evolutie ervan onder het 

voorgestelde beheer is vrij goed voorspelbaar. Bovendien is de bosdynamiek vrij traag waardoor 

tussentijds specifieke sleutelindicatoren opvolgen minder noodzakelijk is. Een 5-jaarlijkse evaluatie 

waarbij gekeken wordt of de planning gevolgd werd en beheerwerken goed werden uitgevoerd, moet 

dus volstaan om deze doelstelling op te volgen. Dunningen waarbij standplaatseigen boomsoorten 

bevoordeeld worden garandeert een hoger percentage gewenste soorten in de boomlaag. Voor de 

bestrijding van Amerikaanse vogelkers worden verschillende nabehandelingen in de planning 

opgenomen tot dat de soort volledig verdwenen is. Verder garandeert het voorgestelde beheer met 

voldoende zekerheid een toename van liggend en staand dood hout. Door het creëren van meer 

structuurvariatie kunnen we verwachten dat de omstandigheden voor oude bosplanten zullen 

verbeteren. Een mogelijke toename van oude-bosplanten als gevolg hiervan is echter een traag proces. 

Er zijn ook geen aanwijzingen voor een mogelijke achteruitgang van oude-bosplanten. Gezien er geen 

directe veranderingen te verwachten zijn, is hier dus minder nood aan tussentijdse monitoring. 

Optioneel kan er wel tussentijds (bv 10-jaarlijks) gegevens ingezameld in de botanisch meest 

waardevolle delen zoals deze met de RL-soorten gepaarde goudveil en verspreidbladig goudveil.  

Tabel 2-2 Omvang van de verschillende beheerdoelen 
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Behoud 0 ? 0 3,82 0 0 0 0 0 

Herstel 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

Ontwikkeling 4 0 3 à 4  8 0,34 0,68 2 1702 849 

Totaal 4 ? 3 à 4 11,82 0,34 0,68 7 1702 849 

 

De ontwikkeling van interne bosranden leidt tot een aanzienlijke verandering. Het resultaat ervan is 

echter opnieuw vrij voorspelbaar indien de voorgestelde planning wordt gevolgd. Een 5-jaarlijkse 

evaluatie, waarbij de uitvoer van beheer wordt geëvalueerd en gekeken wordt of de bosrand 

beantwoord aan het beoogde streefbeeld, moet volstaan om deze doelstelling op te volgen. Het 

beheerplan vermeldt dat de creatie van interne bosranden ten goede komt van vlinders, zoals de RL-

soort kleine ijsvogelvlinder. Monitoring van deze soort zou overwogen kunnen worden, maar een 

relatief grote monitoringinspanning is noodzakelijk om tot bruikbare gegevens te kunnen komen. 

Vermits deze soort niet expliciet als doelsoort vermeld wordt in het beheerplan, veronderstellen we dan 

ook dat monitoring ervan niet prioritair is.  
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De laagste score krijgen de doelstellingen aanleg en omvorming dreven en omvorming naar 

inheems, gemengde bestanden. Ook hier zijn de resultaten van het beheer relatief goed 

voorspelbaar en volstaat dus het opvolgen van de beheerwerken. Bij de evaluatie van de dreven wordt 

dan eveneens gekeken of de dreefbomen voldoende ruimte hebben en ze een voldoende rechte groei 

hebben. Bij de omvorming naar inheems, gemengde bestanden wordt er gekeken of er voldoende 

natuurlijke verjonging aanwezig is van de gewenste soorten. Het beheerplan geeft immers aan dat er 

kunstmatige verjongingen moeten toegepast worden indien de natuurlijke verjonging onvoldoende is. 

2.2.2.2 Economische en maatschappelijke doelstellingen 

Ook voor de economische en maatschappelijke doelstellingen zal in de eerste plaats de uitvoer van de 

beheerwerken opgevolgd worden.  

Voor de economische doelstelling houtopbrengst kan bijkomend de resultaten opgevolgd worden via de 

gegevens uit de houtverkoopdatabank.  

Tabel 2-3 geeft aan op basis van welke criteria er een afweging gemaakt kan worden om bijkomend de 

resultaten van het beheer (bv bezoekersaantallen, bezoekerstevredenheid) op te volgen van 

maatschappelijke doelstellingen. Op basis van deze tabel stellen we voor om enkel de uitvoer van het 

beheer op te volgen voor de doelstelling recreatie in LBHB. 

Tabel 2-3 Prioritering maatschappelijke doelstelling 

Criteria prioritering Doelstelling: recreatie 

Belang van de maatschappelijke functie 

Is het gebied in de top 5 binnen de gebieden van de 
terreinbeherende instantie voor wat betreft recreatieve functie? 

Nee 

Zijn er gebiedsspecifieke, dure ingrepen gepland in het kader 
van maatschappelijke doelstellingen? 

Nee 

2.2.3 Overzicht  

Tabel 2-4 geeft een overzicht van het resultaat van de prioritering. Voor alle doelstellingen wordt een 

5-jaarlijkse evaluatie voorgesteld, behalve voor de doelstelling m.b.t. boshabitattypen waar een 10-

jaarlijkse evaluatie volstaat gezien de trage dynamiek. Zoals eerder vermeld, gebeurt deze evaluatie 

gezamenlijk door de evaluator (ANB) en de beheerder tijdens een terreinbezoek. Voor doelstelling 

waarbij enkel de uitvoer van beheerwerken wordt opgevolgd is het daarbij aangewezen te werken met 

een veldformulier waarop de te evalueren items worden opgelijst.    

Tabel 2-4 Samenvattende tabel met de beslissing welk niveau van opvolging vereist is per doelstelling. Het 

basisniveau, opvolgen van de uitvoer van de werken, geldt voor alle doelstellingen 

Doelstelling Hoe opvolgen? Hoe evalueren? 

Heischraal grasland Uitvoer beheerwerken + resultaten 5-jaarlijks 

Leefgebied kamsalamander Uitvoer beheerwerken + resultaten 5-jaarlijks 

Kamgrasland Uitvoer beheerwerken + resultaten 5-jaarlijks 

Dotterbloemgrasland Uitvoer beheerwerken + resultaten 5-jaarlijks 

Glanshaverhooiland Uitvoer beheerwerken + resultaten 5-jaarlijks 

Boshabitattypen Uitvoer beheerwerken 10-jaarlijks 

Interne bosrand Uitvoer beheerwerken 5-jaarlijks 

Inheems, gemengde bestanden Uitvoer beheerwerken 5-jaarlijks 

Duurzame houtopbrengst Uitvoer beheerwerken + resultaten 
(databank houtverkoop) 

5-jaarlijks 

Optimale ontwikkeling en versterking 
recreatie 

Uitvoer beheerwerken 5-jaarlijks 
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3 Monitoringplan 

In dit onderdeel bespreken we het monitoringplan voor de doelstellingen waarvoor de resultaten van 

het beheer zullen opgevolgd worden.   

3.1 Heischraal grasland 

Evaluatie proefproject 

• Wat?: De beoordeling van het proefproject gebeurt op basis van de vegetatiesamenstelling, 

meer bepaald de aanwezigheid van doelsoorten (zie doelstelling 6, §2.1.2.2).  

• Hoe?: In principe volstaat het om de aanwezigheid van de doelsoorten te controleren in het 

proefgebied. De Keersmaeker et al. (2011) maakte gebruik van een vlakdekkende 

vegetatieopname waarbij alle aanwezige soorten worden genoteerd en hun abundantie wordt 

ingeschat volgens een vereenvoudigde Tansley-schaal. Dit is slechts een beperkte 

meerinspanning, maar kan wel relevante extra informatie opleveren voor het beheer.  

• Waar?: zie Figuur 3-1. 

• Wanneer?: 5 jaar na de inrichtingsmaatregel (t +5) 

Evaluatie: aanwezigheid van minstens één soort uit categorie 4 en/of meerdere soorten uit categorie 3 

(zie doelstelling 6, §2.1.2.2). De Keersmaeker et al. (2011) vonden 5 doelsoorten in het proefgebied: 

struikhei, fraai hertshooi, liggende vleugeltjesbloem, tormentil en mannetjesereprijs. Ze evalueerden 

het proefproject als geslaagd en stellen voor om zo snel mogelijk over te gaan tot het herstel van 

heischraal grasland in één van de twee voorgestelde locaties.  

 

Figuur 3-1 Situering proefproject herstel heischraal grasland (blauw omcirkeld) 

Ontwikkelingsfase: evaluatie onmiddellijke effecten van eindkap en afplaggen grond  

• Wat? Beoordeling van de uitvoer van de beheermaatregelen: eindkap en de afplaggen. 

o Werd het takkenhout verwijderd? 

o Werd de strooisellaag verwijderd? 

o Is er hergroei vanuit de stobben? 

 

 

• Wanneer? 

o tontwikkeling+1 

• Hoe? 

o Controlelijst 
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• Waar?  

o Twee locaties worden overwogen in het beheerplan.  

 

Evaluatie herstelbeheer/ instandhoudingsbeheerbeheer 

De beheermaatregelen bestaan uit maaien (eind augustus) en begrazen. Er wordt voorgesteld om de 

eerste 5 jaar na de directe omvorming te maaien (herstelfase) en vervolgens indien er voldoende 

verschraling is opgetreden enkel nog te begrazen (instandhoudingsfase)-.    

• Wat? De nadruk ligt hier op het opvolgen van de uitvoer van het beheer en van (negatieve) 

factoren die beperkend werken op de gewenste evolutie naar heischraal grasland. Maar er 

wordt ook gekeken of de doelsoorten verschijnen en in welke graslandfase (Bax & Schippers, 

1997) men zich bevindt. 

o Uitvoer beheer: is het maaisel verwijderd? (enkel in herstelfase) 

o De voornaamste negatieve factoren die een rol spelen zijn:  

� Dominantie van adelaarsvaren of bramen  

� Verzilting/vergrassing (met o.a. gewoon struisgras, pijpenstrootje).  

� Aanwezigheid strooisellaag 

o Aanwezigheid doelsoorten van categorie 3 (kwetsbare en zeldzame soorten: liggende 

en gewone vleugeltjesbloem, mannetjesereprijs, fraai en liggend hertshooi, 

tandjesgras, guldenroede, blauwe knoop) en categorie 4 (RL-soorten en doelsoorten: 

kruipbrem, grote wolfsklauw, heidekartelblad).  

• Wanneer? 

o therstel tot tinstandhouding+2: jaarlijks of 2-jaarlijks; vanaf tinstandhouding+3  4-jaarlijks   

o Vooraleer er gemaaid wordt (eind augustus): in juni, juli of begin augustus       

• Hoe? 

o Controlelijst uitvoer beheer 

o Gebiedsdekkende opname  

� Aan-/afwezigheid van positieve indicatorsoorten + eventueel abundantie (r: 

sporadisch; l: lokaal abundant; a: abundant) 

� Bedekking (<10%; 10-25%; 25-50%;>50%) van adelaarsvaren, bramen 

� Gezamelijke bedekking indicatoren voor vervilting/vergrassing (<10%; 10-

25%; 25-50%;>50%) 

� Probleemzones waar negatieve indicatorsoorten lokaal abundant zijn, 

aanduiden op kaart 

o Bepaling van graslandfase aan de hand referentiebeelden. Indien twijfel kan er 

gebruik gemaakt worden van transecten met frequentieplots.   

o Foto’s uit vaste locaties.   

• Evaluatie 

o Indien de negatieve indicatorsoorten(groepen) te sterk gaan overheersen, d.w.z. de 

bedekking van één van de indicatorsoorten(groepen) >50%, kan overwogen worden 

om bijkomend te maaien. 

o Vanaf therstel+4 kan overgeschakeld worden naar instandhoudingsbeheer (enkel 

begrazen) indien aan volgende voorwaarden voldaan:  

� de (afzonderlijke) bedekking van de verschillende negatieve 

indicatorsoorten(groepen) <10% is  

� minstens 5 doelsoorten zijn aanwezig   

� graslandfase 4 of 5 is bereikt.  

Evaluatie eindtoestand 

• Wat? 

o BWK kartering, oppervlakte 6230 + LSVI-kwaliteit 

• Wanneer? 

o Na ongeveer 10 jaar; laten samenvallen met kartering andere beheerdoeltypen 
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Tabel 3-1 Overzicht opvolging resultaten van beheer voor doelstelling heischraal grasland 

Wanneer? Wat? Hoe? Frequentie 

tontwikkeling+1 Uitvoer eindkap + plagwerken Controlelijst Eenmalig 

therstel � 

tinstandhouding 

Uitvoer maaien Controlelijst Jaarlijks 

>= therstel 

 

Aanwezigheid/bedekking 

indicatorsoorten 

Gebiedsdekkende 

opname 

Foto’s 

Jaarlijks tot 

tinstandhouding+2; 

daarna 3-/4-

jaarlijks  

+/- tinstandhouding+5 Kaart BWK-eenheden, N2000 

habitat 

Karteringsprotocol Eenmalig  

 

Hieronder geven we weer hoe een veldformulier er zou kunnen uitzien. Een dergelijk formulier bevat 

best ook een kaart van de bestanden die opgevolgd worden, waarop relevante zaken aangeduid 

kunnen worden. Vermits het nog niet gekend is in welk bestand het beheer zal uitgevoerd worden, 

hebben we hier nog geen kaart toegevoegd aan het formulier.  
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Veldformulier voor beheereenheden: te 

bepalen 

Versienummer: 1 

Gebiedsnaam: Liederkekebos - Hertigembos  

Beheerdoelstelling: Ontwikkeling heischraal 

grasland 

Aanbevolen evaluatieperiode: juni - augustus 

Jaren waarin controle aanbevolen: jaarlijks bij 

herstelbeheer en eerste twee jaar van 

instandhoudingbeheer, daarna 3-jaarlijks 

Waarnemer:_____________________ 

Datum:____/____/________ 

 

Te controleren items in verband met beheeractiviteiten: Ja/Nee/Weet niet 

Na eindkap en plagwerken: 

• Werd het takkenhout verwijderd? 

• Werd de strooisellaag verwijderd? 

• Is er hergroei vanuit de stobben? 

Na maaien: 

• Is het maaisel verwijderd? 

Vegetatieopname en te controleren items i.v.m. habitatkwaliteit (Periode: juni – begin augustus; voor er 

gemaaid wordt) 

Aanwezigheid doelsoorten (omcirkel aanwezige soorten) 

liggende vleugeltjesbloem   /  gewone vleugeltjesbloem  /  mannetjesereprijs / fraai hertshooi   

/ liggend hertshooi  / tandjesgras  / guldenroede   /   blauwe knoop  /  Kruipbrem  / grote wolfsklauw  /   

heidekartelblad 

• Totaal aantal soorten: 

Bedekking verstoringsindicatoren (kruis aan) 

Verstoring (Gezamenlijke) bedekking 

<10% 10 % - 25% 25% - 50 % > 50% 

Bramen     

Adelaarsvaren     

Vergrassing (pijpestrootje + 
gewoon struisgras) 

    

Strooisellaag     

 

Gebruik dit opmerkingenveld indien één of meerdere van bovenstaande items duiding behoeven. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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3.2 Leefgebied kamsalamander 

De 5 bestaande poelen liggen in de beboste delen van LBHB. Daarnaast worden 9 bijkomende poelen 

gerealiseerd waarvan 2 op percelen reeds in eigendom van ANB (anno 2006). De volgende 

beheermaatregelen worden voorzien: 

• Ruimen van slib ( om de 10 jaar) 

• Vegetatiebeheer: maaien van vegetatie en voldoende open water voorzien (om de 5 jaar) 

• Bosrandbeheer voor de poelen in de beboste delen (hakhout afzetten om de 10 jaar, 

mantelvegetatie snoeien om de 5 jaar, natuurlijke vegetatie vrijstellen om de 2 jaar). 

De opvolging van de resultaten kan volgende aspecten omvatten: 

• het opvolgen van de kwaliteit van de inrichting van de nieuwe poelen,  

• opvolgen van de kwaliteit als leefgebied voor de kamsalamander,  

• opvolging van de aanwezigheid van de kamsalamander. 

We stellen hier dus voor om niet enkel het leefgebied van de soort op te volgen, maar ook de soort op 

zich. De reden hiervoor is dat enerzijds de beheermaatregelen zeer specifiek op deze soort afgestemd 

zijn, het om een relatief dure ingreep gaat en dat de soort zeer gericht gemonitord kan worden 

(locaties zijn gekend en duidelijk afgebakend).   

Ontwikkelingsfase: aanleg poelen 

• Wat?: Er wordt nagegaan of de poelen op een goede manier werden aangelegd. De 

belangrijkste te controleren elementen zijn: 

o Diepte poel (streefwaarde rond de 1,80m)  

o Aanwezigheid van water 

o Oppervlakte poel (streefwaarde 50-100m²) 

o Aanwezigheid van een steile en aflopende talud 

o Aanwezigheid van houtkanten, struwelen, mantelzoomvegetatie,… in omgeving van 

poel (binnen een straal van 300 meter) 

• Wanneer?:Eenmalig tontwikkeling. In augustus of september, zo snel mogelijk na de aanleg van de 

poel. In deze periode is de watertafel meestal het laagst. Dit maakt het mogelijk om te kijken 

of de poel voldoende diep is om het hele jaar door water te bevatten. 

• Hoe?: 

o Controlelijst 

o Oppervlakte bij benadering: afstappen langste en kortste doorsnede  

o Foto 

o Aanduiden ligging poel op kaart   

Herstel en instandhouding kwaliteit leefgebied kamsalamander 

• Wat en hoe?: De kwaliteit van de poel als leefgebied voor de kamsalamander (zie Tabel 3-2) 

• Wanneer?:  

o Periode: de beoordeling gebeurt in mei-juli (kan samen gebeuren met het 

bemonsteren van de larven van de kamsalamander), enkel de beoordeling van de 

permanentie van de waterkolom moet op het eind van de zomer gebeuren. 

o Frequentie: jaarlijks indien leefgebied ongunstig; 3-jaarlijks indien leefgebied 

gunstig. 

• Evaluatie:  

o De kwaliteit van het leefgebied is goed: indien alle criteria gunstig scoren. Een poel 

mag maximum een keer om de vier jaar droogvallen.    
 

Tabel 3-2 Evaluatie kwaliteit leefgebied kamsalamander 

Criterium Evaluatie Gunstig Ongunstig 

Afwezigheid vis Zijn grote vissen afwezig in de poel?  Ja Nee 

Permanentie 
waterkolom 

Is er water aanwezig op het eind van de zomer?   Ja Nee 

Waterkwaliteit Is het water helder en zijn algen afwezig? Ja Nee 
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Verlanding Treedt er verlanding op (dichtslibben van poel door 
plantenresten)  

Nee Ja 

Beschaduwing Is (de op het middaguur te verwachten) beschaduwing  
<30%? 

Ja Nee 

Waterplanten Bedekken de waterplanten tussen de 10% en 75% van 
de oppervlakte van de poel?   

Ja Nee 

Landbiotoop Voor de poelen in bos gelegen: is de poel omgeven door 
een mantelzoomvegetatie van ongeveer 20 meter breed? 

Voor de poelen in open veld: zijn er kleine 
landschapselementen aanwezig binnen een straal van 

300 meter  

Ja Nee 

 

Monitoring aanwezigheid kamsalamander  

• Wat?: aanwezigheid kamsalamander 

• Hoe? Een of meerdere van volgende methodes kan gebruikt worden om de aanwezigheid van 

kamsalamander vast te stellen: 

o Zichtwaarnemingen van adulten in de periode maart tot mei (enkel s’avonds). 

o Zichtwaarnemingen van larven in de periode juni tot augustus (overdag, kan 

gecombineerd worden met inschatting kwaliteit leefgebied). Figuur 3-2 geeft aan hoe 

de larve van de kamsalamander kan onderscheiden worden. 

o Vangen van larven via schepnet. Indien via zichtwaarnemingen geen larven worden 

waargenomen kan de zoekinspanning verhoogd worden door een schepnet te 

gebruiken.  

• Wanneer? 

o Bestaande poelen: vanaf t0; 3-jaarlijks. 

o Nieuwe poelen: vanaf tinrichting + 3; 3-jaarlijks 
o Elk  jaar 1/3de van de poelen   

 

Figuur 3-2 Herkenning larve kamsalamander 
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3.3 Kamgrasland, dotterbloemgrasland, glanshavergrasland 

Overgangsfase / herstelfase 

• Wat? 

Voor de evaluatie van het herstel is een evaluatie aan de hand van graslandfases (zie Bax & Schippers 

1998) aan de orde.  

Er worden zes graslandfases onderscheiden: 

• Fase 0: Raaigrasweide 

• Fase 1: Grassenmix 

• Fase 2: Dominant stadium 

• Fase 3: Gras-kruidenmix 

• Fase 4: Bloemrijk grasland 

• Fase 5: Schraal grasland 

Bij het juiste beheer (maaien, begrazen, grondwaterstand, stopzetting bemesting) evolueert een 

bemest grasland van een soortenarme, structuurarme toestand met weinig of geen kruiden (fase 0) 

naar een soortenrijke en/of structuurrijke toestand met kruiden (fase 3, 4 en 5). Het doel voor de 

dotterbloemgraslanden en glanshavergrasland is fase 4 of 5. Het doel voor de kamgraslanden is fase 4. 

• Wanneer? 

In de herstelfase is een evaluatie om de twee of drie jaar voldoende. Volgens Bax & Schipper (1998) is 

de ontwikkelingsduur 5 tot 10 jaar om van fase 0 tot fase 4 te komen. 

• Hoe? 

o Referentiebeelden. 

o Indien nodig transect met frequentieplots of Tansley waarbij enkel gekeken wordt 

naar sleutelsoorten. 

• Evaluatie? 

o Vanaf fase 4 bereikt wordt, kan overgegaan worden naar instandhoudingsbeheer. 

Instandhoudingsfase 

Beoordeling van de resultaten van beheer in de instandhoudingsfase kan eveneens aan de hand van 

het graslandfasesysteem en gebruik makend van een veldformulier. Om de vijf jaar wordt gekeken of 

het terrein nog in fase 4 of fase 5 zit (en vooral of er geen regressie is naar een lagere fase).  

Op de volgende pagina geven we een voorbeeld van een veldformulier voor de doelstelling 

kamgrasland. 
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Veldformulier voor beheereenheid: 12c 

Versienummer: 1 

Gebiedsnaam: Natuurcomplex Liedekerkebos 

en Hertigembos  

Beheerdoelstelling: herstel/instandhouding 

kamgrasland 

 

Gewenste BWK type(s): hp* (kamgrasland in 

graslandfase 4) 

Aanbevolen evaluatieperiode: mei - aug 

Jaren waarin controle aanbevolen: 2008, 2009 

daarna driejaarlijks 

Waarnemer:_____________________ 

Datum:____/____/________ 

 

Te controleren items in verband met gewenste kenmerken:  

In welke fase van graslandontwikkeling zitten we (zie achterzijde): 

Fase 0: Raaigrasweide (Engels raaigras > 50%) 

Fase 1: Grassen-mix (Engels raaigras < 50% en ruw beemdgras > 25%) 

Fase 2: Gestreepte witbol-stadium (bedekking witbol > 50%) 

Fase 3: Gras – kruidenmix (kleine klaver, smalle weegbree) 

Fase 4: Bloemrijk kamgrasland (kamgras, madeliefje) 

 

Gebruik dit opmerkingenveld of maak gebruik van de kaart op de achterzijde voor verdere duiding 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Fase 1 Grassen-mix 

Links: beweide situatie; Rechts: nog 

ongemaaide situatie 

 

 

 

Fase 3 gras – kruidenmix 

Karakteristieke soorten: 

Smalle weegbree, kleine klaver 

 

Fase 4 Bloemrijk kamgrasland 

Karakteristieke soorten: kamgras, madeliefje 
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Gebruik de kaart om met nummers aan te duiden waar er voor het beheer relevante zaken zijn en 

waar er foto’s genomen werden. De gridcellen op de kaart zijn 10 m x 10 m (1 are). Gebruik de 

genummerde lijst hieronder om uitleg te geven bij de nummers op de kaart.  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  
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4 Raming meetinspanning monitoring  

Voor Liedekerkebos / Hertigembos werd een inschatting gemaakt van de werklast voor opvolging van 

de resultaten van het beheer. Uiteraard zijn hierbij een aantal vereenvoudigende aannames gemaakt in 

verband met het veldwerk: 

• Invullen van een controlelijst voor een beheereenheid 

o 1 uur per formulier 

• Invullen van evaluatieformulieren beheerder + ANB (voortgangsanalyse) 

o Vijf uur per km² gebied in beheer 

• Aanwezigheid Kamsalamander (2 bezoeken) 

o 2 uur per poel 

• Tansley-opname: 2,5 uur 

Dit zijn generieke inschatting voor veldwerk en verplaatsingstijd ter plaatse. De verplaatsingstijd van 

de (werk)standplaats naar het gebied werd in de berekening van het aantal mandagen verrekend door 

te veronderstellen dat gewerkte uren per dag gelijk is aan vijf. M.a.w. de overige uren van de dag (2,6 

uur per dag voor een 38 uren week) dienen voor deze verplaatsingstijd. Er is nog geen 

kosteninschatting. 

Om tot een totale tijdsduur per doelstelling te komen, werden deze tijden nodig om één eenheid op te 

volgen vermenigvuldigd met het aantal eenheden dat in een gegeven jaar moest opgevolgd worden en 

het aantal jaren gedurende de looptijd van het beheerplan waarin opvolging gebeurde. Dit laatste hing 

af van de monitoringsfrequenties, zoals vermeld in het voorgestelde monitoringsplan, die op hun beurt 

afhingen van de fase waarin het beheertraject zich bevond. Voor een omvormingstraject 

veronderstelden we volgende tijdsduren voor de verschillende fasen: 

• Ontwikkelingsfase = 2 jaar 

• Herstel / overgangsfase = 8 jaar 

• Instandhoudingsfase = 10 jaar 

Voor een hersteltraject of geleidelijke omvormingstraject werd dit 10 jaar overgangsfase en 10 jaar 

instandhoudingsfase. Voor behoudstraject loopt de instandhoudingsfase de volledige duur van het 

beheerplan (20 jaar).  

Op basis van deze veronderstellingen wordt opvolging van de resultaten voor Liedekerkebos ingeschat 

op 3 mandagen per jaar gemiddeld (Tabel 4-1). Dit is een relatief beperkte meetinspanning. Deze 

ingeschatte werklast moet wellicht verdubbeld worden voor invoer en opslag van de ingezamelde 

gegevens.  

Let wel, de doelstelling voor de graslanden wordt slechts op een beperkte oppervlakte nagestreefd. De 

visie van het beheerplan voorziet een veel grotere oppervlakte waar deze graslanden nagestreefd 

worden. Ook voor de doelstelling i.v.m. leefgebied kamsalamander voorziet de visie een aantal extra 

poelen op nog te verwerven terreinen. Indien de visie gerealiseerd wordt zal de meetinspanning meer 

dan verdubbelen. 
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Tabel 4-1 Ingeschatte werklast in mandagen voor de opvolging van de resultaten van het beheer en de vijfjaarlijkse 

voortgangscontrole. De totale werklast werd opgeplitst per doelstellingen en beheerfasen. 

Verplaatsingstijd is inbegrepen. Invoer, opslag en verwerking van gegevens is niet inbegrepen.  
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Liedekerkebos 1,5 1.0 0,3 2,7 

Alle doelstellingen (vijfjaarlijkse eval.)  0,3 0,3 

graslanden 0,2 0,1 0,2 

Herstel 0,2 0,1 0,2 

Heischraal 0,2 0,1 0,3 

Herstel 0,2 0,1 0,3 

kamsalamander aanwezigheid (2 bezoeken) 0,7 0,7 1,3 

Herstel 0,7 0,7 1,3 

kamsalamander leefgebied 0,5 0,2 0,7 

Herstel 0,5 0,2 0,7 
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