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Monitoring
De monitoring is bedoeld om het effect van het beheer op 
de structuur- en soortendiversiteit in het park in de tijd op 
te volgen en te evalueren. Hierbij hanteert men met een 
vaste herhalingsfrequentie een gestandaardiseerde 
methodiek.

Monitoring van hogere planten, broedvogels, dagvlinders en 
amfibieën is als basismodule standaard in alle parken 
voorzien.

Op basis van deze 4 soortengroepen wordt een 
biodiversiteitindex voor het park berekend, waarmee de 
biodiversiteit van parken onderling kan vergeleken worden.

2. Kartering van ecologisch 
waardevolle elementen

De volgende stap bestaat uit een biotoopkartering, waarbij 
elke terreineenheid systematisch doorlopen wordt en men 
alle ecologisch waardevolle elementen karteert:

- Dikke bomen (Ø>1m)

- Dik dood hout (Ø>30cm)

- Groeiplaatsen van bijzondere planten en zwammen

- Nestlocaties van bijzondere vogels

- …

Als uitbreidingsmodule geven we methodieken mee 
voor monitoring van mossen en korstmossen, 
paddenstoelen, vissen, reptielen, vleermuizen, niet-
vliegende zoogdieren en diverse invertebratengroepen. 
Deze soortengroepen kunnen optioneel worden 
gemonitord, bijvoorbeeld indien hoge potenties voor een 
bepaalde groep aanwezig zijn.

Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van het Agentschap 
voor Natuur en Bos.

Waarom inventariseren?
Parken hebben vaak een hoge biologische waarde. Een 
groot aantal planten- en diersoorten zijn immers 
gebonden aan enkele specifieke habitats die frequent in 
parken voorkomen. Het Harmonisch Park- en 
Groenbeheer wil rekening houden met deze 
natuurwaarden. En het opstellen van een goed 
beheerplan vereist dat de aanwezige biodiversiteit vooraf 
in kaart wordt gebracht.

Doel van deze studie was een methodiek op punt te 
stellen om op een consequente en betrouwbare manier 
de natuurwaarden van parken in kaart te brengen en de 
ontwikkeling ervan te monitoren in de tijd.

De methodiek werd opgenomen in het Vademecum 
beheerplanning Harmonisch Park- en Groenbeheer.

Biologische survey
Het biodiversiteitonderzoek begint met het uitvoeren van 
een uitgebreide biologische survey. Die heeft de 
bedoeling alle ecologisch waardevolle elementen in het 
park in kaart te brengen.

1. Kartering van terreineenheden

Het park wordt eerst ingedeeld in terreineenheden. Dit 
zijn punt-, lijn- of vlakvormige elementen, die 
gekenmerkt worden door een specifieke structuur, fauna 
en flora (bijvoorbeeld een vijver, hakhoutbos, ruigte, 
hooiland,…). De natuurwaarde van elke terreineenheid 
wordt ingeschat in 3 klassen (laag, matig of hoog) op 
basis van eenvoudig te beoordelen criteria.

Na kartering van de terreineenheden wordt een 
structuurdiversiteitindex berekend, waarmee de 
structuurdiversiteit van parken onderling kan vergeleken 
worden.

De methodiek werd opgenomen in het Vademecum 
Harmonisch Park- en Groenbeheer (hoofdstuk Biotiek)


