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1 INLEIDING 
 
Eigen aan het Brussels urbaan gebied is de aanwezigheid van talrijke parken, die niet zelden echte 
natuurwaarden omvatten. Vooral kenmerkend zijn de kasteel- en bosparken met oorspronkelijke 
bosvegetaties met voorjaarsflora, en enkele grote landschapsparken waar dankzij ecologisch beheer 
de potentiële natuurwaarden tot ontwikkeling komen. De periferie van het Brussels gewest wordt 
bovendien gekenmerkt door een vrij open landschap, met kleine landschapselementen, en waar nog 
steeds landbouwactiviteiten plaatsvinden (Brichau et al., 2000).  
 
Een mooi voorbeeld vormt het Koning Boudewijnpark en haar omgeving, gelegen in het noordwesten 
van Brussel, gemeente Jette. Het park omvat drie “fases”, die samen een oppervlakte van 32,5 
hectare beslaan.  De eerste fase betreft een voormalige kloostertuin, en is tevens het oudste gedeelte. 
De aanleg dateert reeds uit 1815, en dit parkgedeelte ademt de sfeer van een oude Engelse tuin met 
grote Beuken, oude paden, grote gazons en water in de vorm van een gegraven vijver en een 
gekanaliseerde beek. Zowel fase 2 als fase 3 werden aangelegd in het kader van de 150e verjaardag 
van de Belgische onafhankelijkheid. In 1978 werd gestart met de inrichting en beheer van het park, in 
1980 werden deze fases aangelegd. Fase 2, het zogenaamde vijvergedeelte, betreft een jong en 
modern park met gazons, bloemperken, heestervlakken en een grote vijver (Anoniem (1), 2003). Fase 
3, het meest natuurlijke deel van het park is een kleinschalig landschap, met een rijke afwisseling van 
graasweiden, houtkanten, bosschages en hoogstamboomgaarden. Deze fase vormt landschappelijk 
zo een uitloper van het Pajottenland.   
 
Het hele Koning Boudewijnpark is ingekleurd als Natura 2000. Het park vervult namelijk een 
belangrijke verbindende functie tussen vier Habitatrichtlijngebieden, met name Dieleghembos, 
Laarbeekbos, Poelbos en het moeras van Jette. De vernoemde bosgebieden zijn oude 
kalksteengroeven, die na stopzetting van de ontginning eind 17de eeuw werden bebost met (in 
hoofdzaak) Beuk. Ze behoren tot het kalkrijkere beuken- en eikenbos, met een lente-aspect dat 
gedomineerd wordt door Daslook. Het moeras van Jette is een relict van de vochtige zones die zich 
ten tijde van De Ferraris (1771-1778) langsheen de hele Molenbeek uitstrekte, en wordt gekenmerkt 
door de afwisseling van nat rietland, zeggevelden, natte ruigtekruidenvegetaties, wilgenstruweel en 
elzenbroekbos (Brichau et al., 2000). De Molenbeek loopt voor een deel langsheen de zuidgrens van 
Fase III van het Koning Boudewijnpark, om in fase II onder de grond te verdwijnen. 
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2 MULTISOORTEN-MONITORING 

2.1 Algemeen 
 
Vaak wordt ervan uitgegaan dat wanneer gebieden goed beheerd en ingericht worden, de gewenste 
soorten vanzelf volgen. Het natuurbeleid in Vlaanderen is momenteel voornamelijk toegespitst op het 
aankopen en beheren van reservaten, en het uitbouwen van een natuurlijke structuur, met name het 
Vlaams Ecologische Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON). 
Hierbij werd tot voor kort maar weinig aandacht besteed aan soortgericht onderzoek, terwijl 
soortenkennis het gebiedsgericht natuurbeleid sterk zou kunnen onderbouwen (Van Dyck et al., 1999, 
Van Dyck, 2004). Anderzijds wordt het zuiver soortgericht natuurbeleid vanuit verscheidene hoeken 
kritisch benaderd, want uit onderzoek blijkt dat het gebruik van één enkele ‘paraplusoort’ of zelfs van 
één taxonomische groep de totale biodiversiteit niet noodzakelijk ten goede komt (Prendergast et al., 
1993; Kerr, 1996; Lambeck, 1996).  
 
Sinds enkele jaren wint het idee van multisoorten-monitoring aan belang. Verschillende taxonomische 
groepen stellen verschillende eisen aan hun leefmilieu, en vooral het schaalniveau speelt hierin een 
duidelijke rol. Vogels hebben vooral nood aan grotere natuurgebieden, doch een grote oppervlakte 
biedt geen garantie voor de aanwezigheid van het geschikte microklimaat voor invertebraten of de 
aanwezigheid van specifieke plantensoorten (Murphy & Wilcox, 1986; Van Dyck et al., 1999). Het 
monitoren van meerdere taxonomische groepen verschaft dus complementaire informatie, wat de 
optimalisatie van het beheer alleen maar ten goede kan komen.   
 
Gezien de huidige toestand van de natuur in Vlaanderen is meer dan ooit nood aan een efficiënt en 
indien mogelijk laagdrempelig monitoringssysteem. Vrijwilligers zijn onmisbaar bij het verzamelen van 
gegevens en ook zij zouden zo een groot deel van het monitoringswerk voor hun rekening kunnen 
nemen. Multisoorten-monitoring biedt goede mogelijkheden op dat vlak (Van Dyck et al., 1999). Bij de 
soortselectie moeten dan volgende principes in acht gehouden worden. De weerhouden organismen 
dienen in de eerste plaats in meer of mindere mate kenmerkend te zijn voor het beoogde natuurtype. 
Daarnaast mogen de geselecteerde soorten enerzijds niet al te zeldzaam zijn, en zijn ze bij voorkeur 
ook relatief gemakkelijk waarneembaar en/of herkenbaar. Voor het samenstellen van een 
betrouwbare multisoortenlijst is het voorhanden zijn van voldoende ecologische achtergrondinformatie 
en een goed beeld van de verspreiding van de soorten onmisbaar. In Vlaanderen is deze ‘baseline 
information’ beschikbaar voor de opvallendste taxonomische groepen zoals hogere planten, vogels, 
amfibieën, slakken, vlinders, libellen, sprinkhanen en kevers (Vermeersch et al., 2005; Maes & Van 
Dyck, 2005). 

2.2 Natuurdoeltypes Koning Boudewijnpark 
 
De eerste stap in deze beheersevaluatie was het bepalen van de natuurdoeltypes. Het uitgangspunt 
hierbij was het ‘behoud van de aanwezige natuurwaarden’. In sommige percelen werd echter nog 
maar vrij recent een nieuw beheer ingevoerd en heeft de vegetatie nog geen evenwicht bereikt. 
Bijgevolg diende te worden ingeschat tot welk natuurtype de verschillende deelgebieden behoren, of 
naar welk natuurtype een bepaald deelgebied zal of kan evolueren. Dit gebeurde op basis van enkele 
verkennende veldbezoeken in het vroege voorjaar (maart), de BWK-kartering en het gevoerde beheer. 
Aan sommige deelgebieden werd geen natuurdoeltype toegewezen omdat het landschap er te 
kunstmatig is aangelegd en de antropogene invloed er al te groot is. Dit is zo voor gebouwen en hun 
privé-grond, percelen onder akkerbouw en al te artificiële parklandschappen waar de recreatiefunctie 
centraal staat (zoals gazons). Alle andere deelgebieden werden ingekleurd volgens de in onderling 
overleg met het BIM overeengekomen natuurdoeltypes.  
 
Volgende paragrafen geven een korte toelichting bij de afbakening van de natuurdoeltypes. Er wordt 
waar mogelijk dieper ingegaan op het benodigde beheer in functie van de besproken natuurtypes. 
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2.2.1 Fasen I & II  

BWK-kartering
Ae°- Eutroof stilstaand water

Kp- Kasteelpark

Kpk(Fa)- Oud kasteelpark (Beukenbos met Bosanemoon)

Lh(Va)- Populieren op vochtige bodem (Alluviaal Essen-Olmenbos)

Va(Pop)- Alluviaal Elzen-Olmenbos (inplanting van populier)

waterloop

0 100 20050 Meters

 
Figuur 1. BWK-kartering van Fase I&II van het Koning Boudewijnpark. 
 
In Fase I & II van het Koning Boudewijnpark zijn slechts enkele BWK-karteringseenheden aanwezig, 
met name Kp (klassiek park), Kpk+Fa (oud kasteelpark met kenmerken van Beukenbos met 
Bosanemoon), Ae° (vijver zonder vegetatie en/of oeverontwikkeling), Lh+Va (populierenaanplant met 
kenmerken van alluviaal Essen-Olmenbos), en Va џ (alluviaal Essen-Olmenbos met inplanting van 
populier) (zie Figuur 1). Dit laatste habitattype wordt aangemerkt als prioriotair in Bijlage I van de 
Habitatrichtlijn. 
  
De afbakening van de natuurdoeltypes resulteert in een ideaalsituatie zoals weergegeven in Figuur 2.  
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Figuur 2. Natuurdoeltypes in Fase I & II van het Koning Boudewijnpark 
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2.2.1.1 Gierstgras-Beukenbos 
 
Het noorden van Fase I werd geheel als Fa (Gierstgras-Beukenbos) ingekleurd, zoals het ook deels 
aangeduid wordt op de BWK-kartering. Het hele perceel wordt overheerst door grote oude Beuken, 
wat niet in overeenstemming is met de BWK-kartering waarop de westelijke helft van het aangeduide 
perceel ingetekend staat als populierenaanplant op vochtige bodem. Over grote oppervlakten is een 
goed ontwikkelde spontane voorjaarsflora aanwezig die gedomineerd wordt door Daslook. Dominantie 
van het lente-aspect door Daslook is typisch voor bossen en bosrestanten in het noorden van 
Brussels Gewest (Brichau et al., 2000). 
  

• Natuurtypologie: Gierstgras-Beukenbos 
• BWK: Fa, Beukenbos met bosanemoon (Milio-Fagetum) 

 
Gierstgras-Beukenbos is een bostype dat vooral voorkomt in het Brabants fytogeografisch district op 
zandleem- en leembodems (Durwael et al., 2000). In de omgeving van het studiegebied komt het 
bostype goed ontwikkeld voor in het Laarbeekbos (Rogister, 1985; De Saeger et al. in prep., 2006).  
 

2.2.1.2 Elzen-Essenbos  
 
Het hele Koning Boudewijnpark is ingekleurd als Natura 2000. Dit is in de eerste plaats een gevolg 
van de verbindende functie die het park vervult tussen de drie Habitatrichtlijngebieden Dieleghembos, 
Laarbeekbos en Poelbos. Er is echter ook een prioritair Bijlage I habitat in het park zelf aanwezig, dat 
ook als dusdanig is ingekleurd op de BWK, met name een alluviaal Essen-Olmenbos in Fase I.  
 

• Natuurtypologie: Elzen-Essenbos 
• BWK: Va, Alluviaal Essen-Olmenbos (Ulmo-Fraxinetum) 
• Habitatcode : 91E0, Alluviale bossen met Zwarte Els en Es (prioritair habitat) 

 
Dit bostype komt voornamelijk voor op leem- en zandleembodems in het Brabants fytogeografisch 
district. Het is typisch voor min of meer vlakke delen van beekdalen en wordt incidenteel tot regelmatig 
overstroomd, en wordt daarom het beekbegeleidende bostype bij uitstek genoemd (Durwael et al., 
2000). In dit geval strekt het bos zich in Fase I uit over een lengte van 500 meter in de 
Molenbeekvallei. In het perceel staan oude ingeplante populieren, wat klassiek is voor dit bostype in 
Vlaanderen (Durwael et al., 2000). Gezien de vastlegging in Natura 2000 vormt Va hier 
vanzelfsprekend het natuurdoeltype.  
 
Ook in Fase II bevindt zich langsheen de Molenbeek een bosperceel, met voornamelijk Essen en  
wilgen in de kruinlaag. De natuurlijke climaxvegetatie betreft ook hier wellicht Elzen-Essenbos, maar 
merk op dat het een erg klein en vooral smal bosfragment is.   
 

2.2.1.3 Rietmoeras  
 
Langs de zuidelijke oever van de vijver in Fase II is een verlandingszone aanwezig die vanwege de 
dominantie van Riet en andere oeverplanten zal worden geëvalueerd op basis van het natuurtype 
Rietmoeras (Phragmites australis). Deze zone werd begin jaren ‘90 kunstmatig aangelegd door 
versteviging met schanskorven en aanplanting van moerasplanten, detailinformatie omtrent de aanleg 
ontbreekt echter. 
 

• Natuurtypologie: Rietmoerassen  
• BWK: Mr, Rietland (Phragmition) 

 
Meeste rietgemeenschappen ontstaan spontaan in het verlandingsproces van open water, of na 
verhoging van het waterpeil. Rietlanden houden stand bij regelmatig maaien en kappen. Het meest 
aangewezen inwendig beheer is wintermaaien, en het verwijderen van de strooisellaag blijkt hierbij 
een zeer belangrijke factor. In rietlanden leidt maaien in de winter tot een homogener, maar vitaler en 
rijkelijker bloeiend rietbestand. Zomermaaien van rietland heeft een totaal ander effect, met name de 
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afname van dominante soorten waaronder Riet. Een jaarlijkse wintermaaiing is nefast voor zowel 
overwinterende als in het voorjaar broedende vogels. In rietvelden van enige omvang is het dus 
aangewezen om verschillende percelen verspreid over meerdere winters te maaien (Vandenbussche 
et al., 2002; Hermy et al., 2004). 
 
Het uitwendig beheer is ook bijzonder belangrijk, en niet in het minst het handhaven van de natuurlijke 
waterhuishouding. Dit betekent, hoge waterstanden in de winter (met al dan niet langdurige inundatie) 
en lagere waterstanden in de zomer, en vooral de waterstand in het vegetatieseizoen is hierbij 
belangrijk. In ’s zomers droogvallende rietlanden zou het waterpeil nooit lager mogen zakken dan een 
tiental cm onder het maaiveld. Winterse inundatie kan botanisch gezien positieve gevolgen hebben 
(verwijdering strooisel, bescherming tegen vorst) maar de waterkwaliteit speelt hierin een belangrijke 
rol. Voedsel- en slibrijk water brengt een zodanige eutrofiërings- en verruigingsinvloed teweeg dat de 
negatieve gevolgen zwaarder kunnen doorwegen dan de positieve gevolgen. Verbetering van de 
waterkwaliteit is daarom een prioritair punt in het uitwendig beheer van rietland (Vandenbussche et al., 
2002). 
 

2.2.1.4 Dotterbloem-grasland + Natte ruigte van het Moerasspirea-verbond 
 
In Fase I bevindt zich een perceel waar tot en met 2004 een populierenbestand stond. Sinds de kap 
van de rijpe populieren wordt een maaibeheer toegepast. Het perceel staat in de winter heel vochtig 
tot nat (water boven maaiveld) en heeft gezien het voormalige beekbegeleidend karakter de potentie 
om te evolueren naar een dotterbloemgrasland. Bovendien zijn tekenen van kwel aanwezig. Bepaalde 
flora-elementen wijzen op een Moerasspirearuigte als natuurtype (Hf) (massaal bloeiaspect van Grote 
kattenstaart bijvoorbeeld), en ook deze elementen ziet het BIM graag behouden. Door het beheer te 
optimaliseren moet de aanwezigheid van beide natuurtypes of een overgang tussen beide types 
mogelijk zijn.  
 
Momenteel verdwijnt de Molenbeek halverwege Fase II onder de grond, maar in de toekomst wordt de 
beek waarschijnlijk terug aan de oppervlakte gebracht om zo het beekbegeleidend karakter van Fase I 
te herstellen. In Figuur 2 komt dit naar voor in de voortzetting van het Hc+Hf natuurdoeltype parallel 
met het Essen-olmenbos. 
 

• Natuurtypologie: Dotterbloem-grasland; Natte ruigte van het Moerasspirea-verbond  
• BWK: Hc, Vochtig, licht bemest grasland (Calthion); Hf, Natte ruigte met Moerasspirea 

(Filipendulion) 
 
Dotterbloemgraslanden zijn natte graslandvegetaties, waarvan het traditioneel beheer bestaat uit één 
of twee maaibeurten. Hierbij kan de tweede maaibeurt vervangen worden door nabegrazing van de 
‘toemaat’. In de winter zijn ze meestal overstroomd, doch in de zomer is een zekere doorluchting van 
de bodem noodzakelijk. Vanuit het Calthion zijn talrijke successies mogelijk naar andere 
vegetatietypes, de belangrijkste sturende parameters hierbij zijn wijzigende waterhuishouding, 
wijzigend beheer en vermesting. Bij wegvallen van het beheer verruigt een Calthion tot een 
Filipendulion (Zwaenepoel et al., 2002).  
 
Een Filipendulion is een ruigtevegetatie die van nature thuishoort op rivieroevers en in uiterwaarden. 
In Vlaanderen komt dit natuurtype zelden op grote schaal voor, maar is het tamelijk algemeen in 
perceelsranden, overgang sloot-aangrenzende biotopen, enzovoort (Zwaenepoel et al., 2002). Het 
behoud van een Filipendulion wordt verzekerd door niet-jaarlijks te maaien. Verdere verruiging leidt tot 
het achterwege blijven van de kensoorten en de introductie van ruigtekruiden van voedselrijker milieu, 
om tenslotte te evolueren tot wilgen- of elzenstruweel. Doorgaans volstaat het om één keer om de vijf 
tot tien jaar te maaien, het strooisel af te voeren, en de overbodige houtige opslag te kappen. Meestal 
wordt een late maaibeurt of wintermaaibeurt aangeraden (Zwaenepoel et al., 2002; Hermy et al., 
2004). 
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2.2.1.5 Glanshaver-verbond  
 
In Fase I liggen een aantal hoger gelegen percelen die tweejaarlijks gemaaid worden. Het beoogde 
natuurtype is hier een mesofiel hooiland Hu. 
 

• Natuurtypologie: Glanshaver-verbond  
• BWK: Hu, Mesofiel hooiland (Arrhenatherion elatioris) 

 
Het Glanshaver-verbond is een typische hooiland- of wegbermvegetatie, dat zich best ontwikkelt op 
voedselrijke vochtige bodems (zandleem, leem, klei). Door afname van hooibeheer en intensifiëring 
van de landbouw zijn nauwelijks nog grote oppervlakten goed ontwikkeld Glanshaverhooiland 
bewaard buiten de reservaatsfeer, het type komt wel nog talrijk voor op wegbermen (Zwaenepoel et 
al., 2002).  
 
Om bloemrijke hooilanden te krijgen wordt ten minste één keer, en op voedselrijkere leem- of 
kleibodems best twee keer per jaar gemaaid. Graslanden kennen een karakteristieke tweetoppige 
productiecurve, met een eerste piek in de tweede helft van juni, en een tweede in augustus (‘hergroei’ 
of ‘toemaat’). Bij het traditionele natuurgerichte graslandbeheer vindt de eerste maaibeurt plaats einde 
juni - begin juli, na de zaadzetting. Afhankelijk van de uitgangssituatie kan het vijf tot tien jaar duren 
eer er een soortenrijke vegetatie ontstaat. Uitgaande van een soortenarm voedselrijk grasland is het 
aan te raden de eerste maaidatum te vervroegen en reeds begin juni te maaien, zo dicht mogelijk 
tegen de top van de productiecurve. Op dat ogenblik is het gras bijzonder rijk aan eiwitten en 
mineralen en is de nutriëntenexport het grootst. De ‘toemaat’ kan gemaaid worden, of men kan ook 
kiezen voor nabegrazing. Maaien in combinatie met nabegrazing is eeuwenlang de traditionele manier 
van graslanduitbating geweest in vele valleigebieden in Vlaanderen, en levert in de regel de grootste 
soortenrijkdom op (Hermy et al., 2004). Specifiek goed ontwikkelde vegetatietypes kunnen echter 
beter op alternatieve data gehooid worden, in functie van de zaadzetting van de doelsoorten 
(Zwaenepoel et al., 2002).  
 

2.2.1.6 Waterlelie-gele plomp ionenrijk watertype  
 
In het park zijn twee vijvers aanwezig die op de BWK ingekleurd staan als Ae°, eutroof water zonder 
vegetatie- en/of oeverontwikkeling. De vijver in Fase II wordt gevoed door de Molenbeek, die verderop 
in deze fase onder de grond verdwijnt. Het stilstaand water in Fase I omvat een gekanaliseerde beek 
doorheen het beboste Fa-gedeelte, en een vijver die door deze zelfde beek wordt gevoed. Dit zijn 
wateren van het matig ionenrijke type (Ami, Jochems et al., 2002). Afhankelijk van voedselrijkdom en 
diepte worden deze watertypes nog verder onderverdeeld. Deze vijvers zullen getoetst worden aan 
het “Waterlelie-gele plomp ionenrijk” watertype (Anoniem (2), 2003), visueel en ecologisch gezien 
interessanter dan het verwante Kroos-schedefonteinkruidtype.  
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2.2.2 Fase III 
 
De grootste oppervlakte in Fase III wordt ingenomen door graasweides, op de BWK-kartering 
aangeduid als Hp of het iets soortenrijkere Hp*. In de kartering wordt bij de graasweiden ook melding 
gemaakt van Kb en Kh, wat wijst op de aanwezigheid van bomenrijen en hagen. Inderdaad is Fase III 
van het Koning Boudewijnpark opvallend rijk aan kleine landschapselementen, in de vorm van onder 
meer houtkanten en knotbomen. Ook opvallend op bijgevoegd kaartje zijn jonge loofhoutaanplanten N 
en hoogstamboomgaarden Kj (zie Figuur 3).  

 
 

0 100 200 30050 Meters

Fase III: BWK-kartering
Bl- Akker op lemige bodem

Hp (Kb-Kh)- graasweide (bomenrijen en hagen)

Hp* (Kb-Kh)- botanisch waardevolle graasweide (bomenrijen en hagen)

Hx- zeer soortenarm grasland

Kj- hoogstamboomgaard

Kp°- weinig gediversifieerd/weinig begroeid park

Kpk- oud kasteelpark

N- jonge loofhoutaanplant

Ur- urbaan door bebouwing
 

Figuur 3. BWK-kartering van Fase III van het Koning Boudewijnpark. 
 
 
Na enkele veldbezoeken en na kennisname van het gevoerde beheer konden de beoogde 
natuurtypes vastgelegd worden. Figuur 4 toont de natuurdoeltypes en geeft ook de kleine 
landschapselementen weer. 
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Figuur 4. Natuurdoeltypes & kleine landschapselementen in Fase III van het Koning Boudewijnpark.
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2.2.2.1 Gierstgras-Beukenbos  
 
Zie ook 2.2.1.1. 
 
Het noordelijk deel van dit deelgebied staat op de BWK ingetekend als ‘jonge loofhoutaanplant’, het 
zuidelijke deel als ‘oud kasteelpark’. In het veld bleek het een perceel te zijn met veel oude bomen, 
voornamelijk Beuk in het noordelijk deel, en ingeplante Populieren in het zuidelijk deel, met bijmenging 
van Zomereik, Beuk, Esdoorn, Es en Gladde Iep. Er is lokaal ook goed ontwikkelde voorjaarsflora 
aanwezig. Grenzend aan dit deelgebied ligt het Laarbeekbos, alwaar goed ontwikkeld Gierstgras-
Beukenbos voorkomt (Rogister, 1985; De Saeger et al. in prep., 2006). 

 

2.2.2.2 Subatlantisch Eiken-Haagbeukenbos  
 
Twee deelgebieden staan op de BWK ingetekend als ‘jonge loofhoutaanplant’. Dit blijken inderdaad 
vrij jonge Haagbeukbestanden te zijn, met bijmenging van Zomereik, Boskers, Es en Esdoorn. Deze 
jonge bossen werden aangeplant in de jaren ‘80 op toenmalige landbouwpercelen. Door het verleden 
als landbouwgrond is er geen of slechts weinig oude bosflora aanwezig, en de kruidlaag is door de 
dichte inplanting hoedanook heel zwak ontwikkeld. Een lange termijn ontwikkeling tot middelhout van 
een subatlantisch Eiken-Haagbeukenbos lijkt het meest logisch.   
 

• Natuurtypologie: Subatlantisch Eiken-Haagbeukenbos  
• BWK: Qa, Eiken-Haagbeukenbos zonder Wilde Hyacinth (Carpinion betuli) 

 
Dit is een bostype dat verspreid voorkomt in alle fytogeografische districten. Een groot deel van deze 
bossen wordt wel gevonden op leem- en zandleembodems (Durwael et al., 2000). In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest komt dit bostype voor op de minder zure hellingen en valleiflanken, zoals onder 
andere in delen van het nabijgelegen Poelbos en Dieleghembos (Brichau et al., 2000).  

2.2.2.3 Kamgrasweide  
 
In Fase III van het Koning Boudewijnpark nemen graasweides de grootste oppervlakte in. Op de BWK 
staan slechts drie percelen ingetekend als soortenrijkere graasweide Hp*. De aanwezige weiden 
worden van eerder intensief tot vrij extensief beweid. Het is de bedoeling om in de toekomst 
beheersovereenkomsten af te sluiten met de aanwezige boeren en de kinderboerderij (maximum 
aantal GVE/ha, geen pesticidengebruik). Zo komt men tot uitsluitend extensieve begrazing en 
natuurdoeltype Hp* voor alle percelen. 
 

• Natuurtypologie: Kamgrasland  
• BWK: Hp*, soortenrijke graasweide met Engels raaigras en witte klaver (Cynosurion) 

 
Begrazing speelt een essentiële rol bij het ontstaan en de instandhouding van dit vegetatietype. Het 
type grazer speelt hierin geen belangrijke rol. Over optimale dichtheden of begrazingsduur bestaat 
geen eenduidigheid en die zijn vaak afhankelijk van de te beschermen organismen. Onder 
toenemende bemesting evolueren kamgrasweides naar moderne intensieve cultuurgraslanden, de 
kritische bemestingsgrens zou 60 eenheden N per hectare bedragen. Enkele malen werd vastgesteld 
hoe hooien in eerste instantie Kamgras doet toenemen, en het Kamgrasweide-karakter dus versterkt. 
Op langere termijn evolueert het perceel echter meer dan waarschijnlijk naar een Glanshaververbond 
(Zwaenepoel et al., 2002). Een groot voordeel van begrazing is de lagere arbeidsintensiviteit. 
Bovendien ontstaat onder invloed van begrazing een mozaïekpatroon: bepaalde plantensoorten 
genieten de voorkeur en worden het eerst afgevreten, sommige terreingedeelten worden volledig kaal 
gegeten terwijl op andere plaatsen ruige hoekjes ontstaan of mest wordt geconcentreerd (Hermy et 
al., 2004). 

2.2.2.4 Kleine Landschapselementen 
 
Fase III van het park wordt gekenmerkt door een groot aantal hagen en houtkanten rondom de 
graasweides. Deze kleine landschapselementen kunnen niet aan een welbepaald natuurtype worden 
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toegewezen, doch gezien de meerwaarde die deze elementen aan het gebied toekennen is het wel 
gewenst hiervoor een monitoring te voorzien. De meeste van deze hagen zijn samengesteld uit 
verschillende soorten houtige struiken en bomen zoals Sleedoorn, Meidoorn, Rode Kornoelje 
enzovoort. In het gebied is ook een overrijpe Populierenrij aanwezig, welke in de toekomst zal worden 
gekapt. Verwacht wordt dat zich op deze peceelsgrenzen houtkanten zullen ontwikkelen, of dat deze 
zich althans door aangepast beheer zullen ontwikkelen. Daarnaast zijn ook nog twee oude 
knotwilgenrijen aanwezig. Ook de aanwezige hoogstamboomgaarden zullen ongetwijfeld ook 
bijdragen tot de biodiversiteit van Fase III. De ondergroei van de boomgaarden wordt grotendeels 
extensief begraasd dus hiervoor blijft het natuurdoeltype Hp* geldig.  
 

2.2.2.5 Kleine beek  
 
Een “kleine beek” wordt door Jochems et al. (2002) gedefineerd als een kleine stroom gelegen in de 
hydro-ecoregio zand-zandleemstreek, met een stroomgebied van minder dan 50km² en/of met een 
orde kleiner dan 4.  
 
De Molenbeek valt onder die definitie en stroomt over een kort traject langsheen de zuidgrens van 
Fase III van het Koning Boudewijnpark. Het water van de beek is aangerijkt met polluenten (run-off 
van de ring rond Brussel, afspoeling van nutriënten uit intensief landbouwgebied) maar een 
verbetering van de waterkwaliteit van de Molenbeek is gepland (via ontkoppeling van de run-off van 
de ring en kleinschalige waterzuivering). De toestand van dit traject van de beek zal aan de hand van 
een multisoortenlijst worden getoetst.  
 

2.3 Opstellen Multisoortenlijsten 
 
Voor het opstellen van multisoortenlijsten werd vooreerst een lijst samengesteld van min of meer 
typische soorten per natuurdoeltype op basis van literatuur en de ‘expert judgement’ aanwezig op het 
INBO. Deze soorten werden gekozen uit een beperkt aantal taxonomische groepen, met name hogere 
planten, vogels, amfibieën, slakken, vlinders, libellen, sprinkhanen en kevers. De belangrijkste 
standaardwerken die werden geraadpleegd waren: 
 

• Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: grasland (Zwaenepoel et al., 2002) 
• Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: bossen (Durwael et al., 2000) 
• Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: moerassen (Vandenbussche et al., 2002) 
• Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: waterlopen (Wils, 1998) 
• Atlas van de flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest (Van Landuyt et al., 2006) 
• Dagvlinders in Vlaanderen (Maes & Van Dyck, 1999) 
• Ecologische atlas van de dagvlinders van Noordwest-Europa (Bink, 1992) 
• Voorlopige verspreidingsatlas van sprinkhanen en krekels in Vlaanderen (www.saltabel.org) 
• Voorlopige verspreidingsatlas van lieveheersbeestjes in Vlaanderen, resultaten van het 

lieveheersbeestjesproject van de jeugdbonden (Adriaens & Maes, 2004) 
• Biologische waarderingskaart van België, Algemene Verklarende Tekst (De Blust et al., 1985) 
• Natuurbeheer (Hermy, 1989) 
• Natuurbeheer (Hermy et al., 2004) 

 
Aan elk van deze soorten werden scores toegekend voor zes parameters. Deze parameters zeggen 
enerzijds iets over de ecologie van de bewuste soorten, anderzijds ook over de haalbaarheid met 
betrekking tot waarnemingskans of herkenning. Aldus werden scores van 1 tot 3 toegekend voor: 
 

1. Oppervlaktebehoefte: Soorten met kleine oppervlaktebehoefte krijgen de laagste score, dit is 
bijvoorbeeld zo voor alle planten en de meeste insecten. Sommige vogels, en zeker 
roofvogels hebben een duidelijk grotere oppervlaktebehoefte. 

2. Beleidsrelevantie: Deze score is gebaseerd op de eventuele opname van de soort in nationale 
rode lijsten of het voorkomen in bijlages van Europese richtlijnen (Vogel- en Habitatrichtlijn). 

3. Trefkans: Deze geeft een maat voor de kans dat een bepaalde soort in een bepaald gebied 
volgens het te volgen protocol effectief wordt waargenomen. 
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4. Herkenbaarheid: Deze en vorige parameter zijn vooral van belang voor het bekomen van een 
laagdrempelige monitoring. De score houdt rekening met opvallende kleuren, kenmerken of 
geluiden. 

5. Beheersgevoeligheid: Dit is de gevoeligheid van een bepaalde soort voor het wegvallen of 
invoeren van een geschikt beheer. Dit was de moeilijkst toe te kennen score. Om toch een 
zekere objectiviteit te behouden werd voor de planten informatie gehaald uit het 
ecotopensysteem van Nederland en Vlaanderen. Het aantal soortgroepen waarin een soort 
optimaal voorkomt is in zekere zin een maat voor de ecologische amplitudo van die soort, en 
houdt bijgevolg omgekeerd evenredig verband met de beheersgevoeligheid. 

6. Kensoort-score: Soorten die in natuurtypologieën of andere literatuur naar voor worden 
gebracht als echte kensoorten (dit zijn soorten wiens aanwezigheid diagnostisch is voor het 
beoogde natuurtype) krijgen de hoogste score. Soorten met een hoge presentiegraad, doch 
die minder typerend zijn worden lager gescoord. 

 
De som van deze scores bepaalde uiteindelijk of een soort weerhouden wordt of niet. De bekomen 
lijst geldt dan nog steeds als voorlopig, aangezien daarna sommige soorten toch nog kunnen 
weggelaten worden. Dit gebeurde meestal in geval van soorten die een heel beperkte verspreiding 
kennen die duidelijk buiten het Brusselse valt, of omgekeerd, in geval van soorten die net te algemeen 
zijn.  
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3 MONITORING: METHODIEK 

3.1 Monitoringsprotocols 
 
In Bijlage 1 wordt per soortengroep toegelicht via welke methode het best kan gewerkt om tot een 
waardevolle monitoringsdataset te komen, rekening houdend met de op voorhand gestelde tijds- en 
budgettaire vragen. Deze protocols werden grotendeels overgenomen uit de beheersevaluatie van de 
Vuylbeekvallei (Vermeersch et al., 2005). De bedoeling is om deze monitoring elke drie jaar te 
herhalen om tot een optimale opvolging te komen. 
 
Per protocol wordt steeds verwezen naar bepaalde trajecten. Deze werden gedigitaliseerd in GIS en 
worden weergegeven in Bijlage 2 (de bijhorende shapefiles werden opgeslagen op de bij dit rapport 
gevoegde cd-rom). De trajecten werden zodanig gekozen dat ze alle geselecteerde natuurdoeltypes 
aandoen en een maximale kans bieden om de geselecteerde soorten aan te treffen. Het is bovendien 
mogelijk om per traject meerdere soortengroepen tegelijk te monitoren.  
Er worden steeds 2 instapmogelijkheden voorzien: een laagdrempelige die enkel tracht aan- en 
afwezigheden van de multisoorten in kaart te brengen, en een iets meer intensieve 
monitoringsmethode die erop gericht is ook aantallen of dichtheden te bepalen. In één geval (vogels) 
werd nog een derde instapmogelijkheid voorzien die bij een door de jaren heen volgehouden 
inspanning data omtrent populatieontwikkelingen oplevert (Vermeersch et al., 2005).  
 
Meestal werd tijdens het doorlopen van de monitoringstrajecten zo veel mogelijk informatie verzameld 
wat in de praktijk neerkomt op de toepassing van de tweede instapmogelijkheid. Bij de planten werden 
daartoe perceelsdekkende bedekkingscodes toegekend gebaseerd op de Tansleyschaal. De vertaling 
van de codes van deze aangepaste Tansley-schaal (naar Vermeersch et al., 2005) wordt 
weergegeven in Tabel 1. Bij herhaalde inspanning levert deze werkwijze een proefvlakdekkende 
inventaris en een globaal beeld van de ontwikkeling van de vegetatie, informatie over de evolutie van 
de soortenrijkdom en ontwikkeling van bijzondere soorten (De Cock et al. in prep., 2006).  
 
 
Tabel 1. Verklaring aangepaste Tansley-code. 

 Verklaring aangepaste Tansley-code 
1 Schaars: Op het gehele terrein komen enkele exemplaren voor (1 - 3).  
2 Zeldzaam: Op het gehele terrein komen een gering aantal exemplaren voor (4 - 10).  
3 Hier en daar: Op een aantal plaatsen komen groepjes voor, totaal niet meer dan 10 - 20.  
4 Plaatselijk frequent: Talrijk, lokaal verspreid, 20 - 100 exemplaren.  
5 Lokaal zeer veel: Plaatselijk zeer talrijk, > 100 exemplaren.  
6 Frequent: Zeer talrijk, regelmatig verspreid, > 100 exemplaren. 
7 Co-dominant: Soort domineert, samen met andere soorten.  
8 Dominant: Soort domineert, bedekking > 50%.  

 

3.2 Permanente quadraten 
 
Het doel van bijkomende monitoring van vegetatie in PQ’s is een fijnere opvolging van plekken met 
veel kensoorten of “brongebiedjes” van waaruit kensoorten kunnen verspreiden. Gebaseerd op de 
methodiek beschreven door De Cock et al. in prep. (2006) werden 4x4 m² kwadraten opgenomen in 
open graslanden of ruigten, en 16x16 m² kwadraten in de beboste delen. Voor de vegetatieopnames 
werd de Londo-schaal toegepast. Deze schaal werkt met bedekkingscodes: de waarnemer tracht voor 
elke plantensoort in te schatten hoeveel procent van het proefvlak erdoor wordt bedekt. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen soorten met een bedekking van meer of minder dan 5%. Soorten die 
voor meer dan 5% bedekken worden enkel op basis van hun bedekking gecodeerd. Indien de 
bedekking minder dan 5% bedraagt wordt additioneel een aantalsschatting gemaakt. Zo worden nog 
vier categorieën onderscheiden, namelijk r (rarum, 1-3 exemplaren), p (paulum, 4-20 exemplaren), a 
(amplum, 20-100 exemplaren) en m (multum, >100 exemplaren) (zie Tabel 2). Dit wordt gedaan voor 
de verschillende aanwezige etages (kruidlaag: <2m, struiklaag: 2-6m en boomlaag >6m).  
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Van elk kwadraat werd minstens één punt ingemeten met de RTK-GPS (Trimble 5800). Bovendien 
werden telkens op twee tegenoverstaande hoekpunten, of in het middelpunt van een PQ met gekende 
oriëntatie, ijzeren plaatjes van 4 x 8 cm op enkele centimeters diepte ingegraven. Op deze manier 
kunnen deze punten ook teruggevonden worden via een metaaldetector. Bijlage 2 toont kaartjes met 
daarop aangeduid de lokalisatie van de permanente kwadraten en geeft in tabelvorm detailinformatie 
omtrent de vastlegging van de opgemeten proefvlakken. Telkens worden latitude en longitude 
opgegeven, en indien de meting rechtstreeks met het GPS-toestel gebeurde is ook de 
meetnauwkeurigheid vermeld. De horizontale precisie bedroeg maximaal 72 cm, en minimaal 0,5 cm. 
Punten waar geen nauwkeurigheid bij staat zijn via de gekende oriëntatie en grootte van het PQ 
geherconstrueerd in ArcGis. De kolom “metaal” geeft aan of het aangegeven punt gemarkeerd is met 
een metalen plaatje.  
 
 
Tabel 2. Verklaring Londo-schaal. 

 Aantal individuen  Bedekking Londo-code 

< 1 % r1 
1-3 % r2 

sporadisch (rarum) 
1-3  

3-5 % r4 
< 1 % p1 
1-3 % p2 weinig talrijk (paulum) 

4-20  
3-5 % p4 
< 1 % a1 
1-3 % a2 talrijk (amplum) 

21-100  
3-5 % a4 
< 1 % m1 
1-3 % m2 

< 5% 
bedekking 

zeer talrijk (multum) 
>100  

3-5 % m4 
5 – 15 % 1 

15 – 25 % 2 
25 – 35 % 3 
35 – 45 % 4 
45 – 55 % 5 
55 – 65 % 6 
65 – 75 % 7 
75 – 85 % 8 

> 5% 
bedekking willekeurig 

85 – 95 % 9 

 

3.3 Access-applicatie 
 
Voor een beschrijving van de Access-applicatie wordt verwezen naar Bijlage III in dit rapport. Deze 
applicatie maakt het mogelijk verzamelde gegevens snel in te voeren en de resultaten te visualiseren. 
De bijhorende databank werd aangevuld met alle gegevens omtrent het Koning Boudewijnpark zijnde 
de aangevulde soortenfiches, multisoortenlijsten per aanwezig natuurdoeltype en de resultaten van de 
monitoringsronde in 2006. 
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4 MONITORING 2006 
 
In dit deel worden de resultaten van de monitoringsronde van 2006 uiteengezet. Eerst wordt de 
samenstelling van de uiteindelijk bekomen multisoortenlijsten kort toegelicht. Vervolgens worden de 
resultaten van de monitoring in tabelvorm samengevat. Voor alle soorten van de multisoortenlijst 
wordt zowel voor het park als geheel, als voor elk monitoringstraject en samenvattend het 
natuurdoeltype de aanwezigheid (x) of de toegekende Tansleycode aangeduid. Soorten die 
onvoldoende konden worden gemonitored worden aangemerkt met een vraagteken (?). De resultaten 
worden besproken, en op het eind van elke paragraaf wordt het beheer van het besproken 
natuurdoeltype geëvalueerd. 
 

4.1 Gierstgras-Beukenbos  

4.1.1 Multisoortenlijst: toelichting 
 
Er worden door van der Werf (1991) en Durwael et al. (2000) geen kensoorten opgegeven voor dit 
bostype, doch wel volgende karakteristieke soortencombinatie: Bosanemoon, Schaduwgras, Gewone 
salomonszegel, Lelietje-van-dalen, Witte klaverzuring, Bleeksporig bosviooltje, Bosgierstgras, Grote 
muur. Noirfalise (1984), Durwael et al. (2000) en De saeger et al. in prep. (2006) vermelden als min of 
meer typische soorten daarenboven nog Klimop, Ruige veldbies, Brede en Smalle stekelvaren, Wilde 
kamperfoelie, Gladde witbol en Adelaarsvaren.  
 
Bij de monitoring van de Vuylbeekvallei werd dit type ook geëvalueerd en om enige onderlinge 
vergelijking mogelijk te maken werd de multisoortenlijst van toen grotendeels overgenomen 
(Vermeersch et al., 2005). Havik, Buizerd en Wespendief werden wel uit de lijst weggelaten vanwege 
de geringe oppervlakte van de aanwezige bosgedeeltes, en de daarmee tegenstrijdige grote 
oppervlaktebehoefte van deze soorten. 

4.1.2 Resultaten monitoring 2006 
 
Iets meer dan de helft van de plantensoorten werden teruggevonden. Van Bosgierstgras werden 
slechts op één enkele plaats drie bloeistengels teruggevonden (in Fase I), terwijl deze soort in het 
beoogde natuurtype haar optimum heeft. In Fase I is Daslook dominant (bijna bodembedekkend in 
vroege voorjaar, volgens Brichau et al. (2000) typisch voor bossen en bosrestanten in het noorden 
van het Brussels Gewest). Meer kenmerkende oude bosflora komt in beide fase lokaal in ‘patches’ 
voor. De voorjaarsflora heeft vooral in Fase III duidelijk te lijden onder betreding enerzijds en 
kapwerkzaamheden anderzijds.  
 
Qua fauna werd niet goed gescoord en slechts twee van de tien weerhouden soorten werden 
teruggevonden. Hierbij dient wel gezegd dat de aanwezigheid van soorten als Vliegend Hert en Bosuil 
niet goed werd onderzocht gezien geen avondbezoeken werden verricht. Vliegend Hert is echter 
hoedanook een moeilijk te monitoren soort: het voorkomen is vaak heel lokaal, en het vergt heel wat 
werk om ze te zoeken. Als niets gevonden wordt kan je daarom maar zelden echt zeker zijn dat ze er 
niet zitten (Pers. med. Arno Thomaes). Men kan zich dan ook afvragen of dit een geschikte soort is 
voor dit type beheersmonitoring.  
 
De kans op voorkomen van Zwarte Specht, Fluiter en Appelvink is volgens Hermy (2004) zelfs in 
bospercelen groter dan 10 hectare slechts 10 tot 30 procent, en daarmee zijn dit de meest 
oppervlakte-eisende bosvogels. Glanskop is minder veeleisend en heeft een kans van voorkomen 
tussen 30 en 60% in bospercelen kleiner dan 10 hectare. Voor de vogels zijn de behandelde percelen 
daarom wellicht veel te klein en is de ligging, ondanks de aanwezigheid van de drie bosgebieden 
Laarbeekbos, Poelbos en Dieleghembos, toch te geïsoleerd. Verder kan geen Kleine Ijsvogelvlinder 
worden verwacht aangezien ook de waarplant Wilde Kamperfoelie niet werd teruggevonden. Merk ook 
op dat het Minimum Structuur Areaal (MSA, minimale oppervlakte opdat een bos als een zelfstandige 
ecologische eenheid kan functioneren) voor dit bostype 25 ha bedraagt, terwijl de percelen in het 
Koning Boudewijnpark amper enkele hectares beslaan (Koop et al., 1981; Hermy et al., 2004). 
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Tabel 3. Multisoortenlijst en monintoringsresultaten van 2006 voor het natuurdoeltype Gierstgras-Beukenbos  
(x= aanwezig / ‘(…)’= Tansleycode (zie Tabel 1) / ‘?’=onvoldoende gemonitored). 

Traject Soort (Latijn) Soort (Nederlands) KB-
park 19 28 

Fa 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn x (6) (6) X 
Anemone nemorosa Bosanemoon x (5) (5) X 
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren x (3)  X 
Convallaria majalis Lelietje-van-Dalen     
Corylus avellana Hazelaar x (6) (6) X 
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren     
Fagus sylvatica Beuk x (7) (6) X 
Galeobdolon luteum Gele dovenetel x  (4) X 
Hedera helix Klimop x (6) (6) X 
Holcus mollis Gladde witbol     
Milum effusum  Bosgierstgras x (1)  X 
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie     
Luzula pilosa  Ruige veldbies     
Oxalis acetosella Witte klaverzuring     
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel x (5) (5) X 
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren     
Rubus fructicosus agg. Gewone braam x (6) (6) X 
Aglia tau Tau-vlinder     
Limenitis camilla Kleine ijsvogelvlinder     
Lucanus cervus Vliegend hert  ? ? ? 
Coccothraustes coccothraustes Appelvink     
Dryocopus martius Zwarte specht     
Dendrocopus major Grote bonte specht x x x X 
Parus palustris Glanskop     
Phylloscopus sibilatrix Fluiter     
Sitta europaea Boomklever x x x X 
Strix aluco Bosuil  ? ? ? 
     44%
 
 
Uitgaande van het de dominantie van Beuk in de kruinlaag lijkt een beheersevaluatie gebaseerd op 
het Gierstgras-Beukenbos logisch. Anderzijds is het zo dat de beukenbossen rond het Brusselse 
werden aangeplant, terwijl de Beuk niet optimaal is aangepast aan de hier heersende 
klimaatomstandigheden. De climaxvegetatie in het Brabantse wordt gekenmerkt door een Eiken-
haagbeukenbos. Om die reden, en met het oog op duurzaam bosbeheer kan gepleit worden voor een 
terugkeer naar een meer natuurlijke situatie, in dit geval een gemengd eikenbos (Pers. med. Sandrine 
Godfroid). Na de eerste monitoringsronde lijkt de kruidvegetatiesamenstelling ook effectief eerder te 
neigen naar die van Subatlantisch Eiken-Haagbeukenbos. Als de resultaten van de monitoring worden 
getoetst aan de multisoortenlijst van het Carpinion-betuli blijken deelgebieden 1 en 2 samen een 
presentiegraad van 70% te bereiken. Let wel dat deze presentiepercentages niet te absoluut mogen 
benaderd worden, en dat deze getallen niet zomaar onderling vergelijkbaar zijn, doch de verhoogde 
aanwezigheid van differentiërende soorten is wel opvallend. Veelzeggend is de lokale maar 
opvallende aanwezigheid in de kruinlaag van soorten als Gewone es en Gladde Iep, de volledige 
afwezigheid van een aantal belangrijke soorten zoals Witte klaverzuring, Grote muur, Ruige veldbies, 
Adelaarsvaren en de aanwezigheid van soorten als Gele dovenetel, Muskuskruid, Slanke 
sleutelbloem en Eenbes (van der Werf, 1991;  De Saeger et al. in prep., 2006).  Daar waar de 
vegetatie kansen krijgt zijn de struiklaag en kruidlaag rijk ontwikkeld, typisch voor Gierstgras-
Beukenbos is echter een ijle ondergroei (van der Werf, 2001).  
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4.1.3 Evaluatie beheer 
 
In plaats van het streven naar een Gierstgras-Beukenbos is op middenlange termijn een omvorming 
naar Eiken-haagbeukenbos aangewezen. Dit hoeft niet via actieve omvorming te gebeuren: gezien dit 
de climaxvegetatie is en er reeds behoorlijk wat elementen van dit bostype aanwezig zijn zal deze 
ontwikkeling na het afsterven van de grote oude beuken waarschijnlijk van nature plaatsvinden.  
De grootste bedreiging voor deze percelen vormt wellicht de bodemverstoring door betreding en door 
werkzaamheden. Een oplossing voor de overmatige betreding zou een lage afspanningsdraad kunnen 
zijn (een enkele ijzerdraad, 20 centimeter boven het maaiveld), die reeds voor veel mensen een 
voldoende drempel vormt om zich aan de paden te houden. Anderzijds zouden bepaalde delen 
ingericht kunnen worden voor recreatie, terwijl andere (reeds mooi ontwikkelde) delen strikt 
ontoegankelijk gemaakt worden (zoals momenteel in het Laarbeekbos). In de afgesloten delen is dan 
ook een grotere tolerantie mogelijk ten aanzien van dood hout. 
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4.2 Subatlantisch Eiken-Haagbeukenbos  

4.2.1 Multisoortenlijst: toelichting  
 
Durwael et al. (2000) geven geen kensoorten op voor dit bostype, maar vermeldt wel volgende 
soorten als zijnde min of meer typisch: Bonanemoon, Bleeksporig/Donkersporig bosviooltje, Gevlekte 
aronskelk, Boszegge, Bosgierstgras, Mannetjesvaren, Bosandoorn, Haagbeuk en Gele dovenetel. 
Bovendien wordt een lijst opgegeven van plantensoorten met een presentie hoger dan 20% in de 
onderzochte proefvlakken. Deze lijst werd als basis gebruikt voor de uiteindelijke afbakening van een 
multisoortenlijst. Voor de kensoort-score werd gebruik gemaakt van de typerende soorten opgegeven 
in Hermy & De Blust (1989). De weerhouden vlindersoorten zijn typisch voor bossen met Beuken en 
eiken (Bink, 1992), en de vogels zijn typische bosvogels (Hermy & De Blust, 1989) en werden 
geselecteerd in samenspraak met de collega’s op het INBO. 
 

4.2.2 Resultaten monitoring 2006 
 
Tabel 4. Multisoortenlijst en monintoringsresultaten van 2006 voor het natuurdoeltype Eiken-Haagbeukenbos 
(‘x’= aanwezig / ‘(…)’= Tansleycode (Tabel 1)). 

Traject Soort (Latijn) Soort (Nederlands) KB-
park 25 27 

Qa 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn x (3) (7) X 
Adoxa moschatellina Muskuskruid x    
Anemone nemorosa Bosanemoon x    
Arum maculatum Gevlekte aronskelk x (3) (3) X 
Carpinus betulus Haagbeuk x (8) (7) X 
Circaea lutetiana Groot heksenkruid x (5) (6) X 
Fraxinus excelsior Gewone es x  (4) X 
Geum urbanum Geel nagelkruid x (3) (4) X 
Hyacinthoides non-scripta Wilde hyacint     
Lamium galeabdolon Gele dovenetel x    
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel x  (2) X 
Primula elatior Slanke sleutelbloem x    
Quercus robur Zomereik x (3) (3) X 
Ranunculus ficaria Speenkruid x (6) (6) X 
Ribes rubrum Aalbes x    
Sambucus nigra Vlier x (3)  X 
Silene dioica Dagkoekoeksbloem x    
Accipter nisus Sperwer x    
Certhia brachydactyla Boomkruiper x    
Coccothraustes coccothraustes Appelvink     
Dendrocopus major Grote bonte specht x x  X 
Garrulus glandarius Vlaamse gaai x    
Parus palustris Glanskop     
Phoenicurus phoenicurus Gekraagde Roodstaart     
Phylloscopus sibilatrix Fluiter     
Regulus ignicapilla Vuurgoudhaan x    
Sitta europaea Boomklever x    
Celastrina argiolus Boomblauwtje x  x X 
Limenitis camilla Kleine ijsvogelvlinder     
Neozephyrus quercus Eikenpage     
Pararge aegeria Bont zandoogje x x x X 
     42% 
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Deze bossen werden aangeplant op landbouwgrond en zijn gezien hun jonge leeftijd nog in volle 
ontwikkeling. Naar oude bosflora toe is het vroegere landgebruik erg ongunstig, en wellicht als gevolg 
van de geringe lichtinval door de dichte inplanting is de kruidlaag hoedanook pover ontwikkeld. Hier 
en daar komen wel kleine ‘patches’ voor van bijvoorbeeld Gevlekte aronskelk, Groot heksenkruid en 
op één plaats ook Gewone salomonszegel. Andere typische soorten als Bosanemoon, Gele dovenetel 
en Slanke sleutelbloem ontbreken volledig. Hoopvol is dat in de nabijheid nog bossen met oude 
bosplanten aanwezig zijn en dat verbreiding vanuit het Poelbos of Laarbeekbos eventueel mogelijk is 
via de aanwezige kleine landschapselementen. De kleine landschapselementen in Fase III van het 
park gedragen zich als echte bosrelicten gezien het (weliswaar zeer lokaal) voorkomen van Gele 
dovenetel en Gevlekte aronskelk. De kolonisatiesnelheid van oude bosplanten verloopt echter heel 
traag (20-100 meter per eeuw). Ook qua fauna-elementen zijn het zoals verwacht enkel de minder 
veeleisende soorten die werden aangetroffen. Soorten als Appelvink, Glanskop, Gekraagde 
roodstaart, Fluiter, Vuurgoudhaan en Boomklever zijn alle typisch voor oudere en meer ontwikkelde 
bossen.  
 

4.2.3 Evaluatie beheer 
 
Voor dit natuurdoeltype geldt in de eerste plaats dat de bossen nog te jong zijn. Door voldoende 
dunningen uit te voeren krijgen natuurlijke verjonging en de onderste bosetages meer kansen 
(momenteel zijn de bestanden gelijkjarig en geven daardoor een erg homogene indruk). Net als bij het 
vorige bostype dient betreding ontmoedigd te worden, en dient dood hout, zowel staand als liggend 
zoveel mogelijk behouden worden, zonder de veiligheid van de parkbezoekers in het gedrang te 
brengen. 
 

 

 
Figuur 5. Zeer spaarzame ondergroei in de jonge loofhoutaanplanten met als natuurdoeltype sub-Atlantisch Eiken-
haagbeukenbos. 
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4.3 Elzen-Essenbos 

4.3.1 Multisoortenlijst 
 
van der Werf (1991) beschrijft de kruidlaag van dit bostype als een combinatie van nitrofiele soorten 
(zoals Geel nagelkruid, Speenkruid, Hondsdraf, Grote brandnetel en Kleefkruid) met vochtminnende 
soorten (Moerasspirea, Pinksterbloem, Rietgras, Gele lis, Kale jonker) en soorten van bossen op 
rijpere voedselrijke bodems (Slanke sleutelbloem, Groot heksenkruid, Bosandoorn, Bosanemoon, 
Gele dovenetel). De afbakening van een multisoortenlijst gebeurde op analoge wijze als voor het 
subatlantisch Eiken-Haagbeukenbos. 
 

4.3.2 Resultaten monitoring 2006 
 
Tabel 5. Multisoortenlijst en monintoringsresultaten van 2006 voor het natuurdoeltype Elzen-Essenbos  
(‘x’= aanwezig / ‘(…)’= Tansleycode (Tabel 1)). 

Soort (Latijn) Soort (Nederlands) KB-
park 

Traject 
18 Va 

Adoxa moschatellina Muskuskruid x   
Alnus glutinosa Zwarte els x (6) X 
Anemone nemorosa Bosanemoon x   
Angelica sylvestris Gewone engelwortel x   
Arum maculatum Gevlekte aronskelk x (6) X 
Filipendula ulmaria Moerassprirea x (5) X 
Fraxinus excelsior Gewone es x (6) X 
Geranium robertianum Robertskruid x (6) X 
Geum urbanum Geel nagelkruid x (5) X 
Humulus lupulus Hop x   
Lamium galeabdolon Gele dovenetel x (4) X 
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel x   
Primula elatior Slanke sleutelbloem x (4) X 
Ranunculus ficaria Speenkruid x (8) X 
Ribes rubrum Aalbes x (6) X 
Rumex sanguineus Bloedzuring x (6) X 
Sambucus nigra Vlier x (6) X 
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid    
Stachys sylvaticus Bosandoorn x (6) X 
Valeriana repens Echte valeriaan x (3) X 
Viburnum opulus Gelderse roos x   
Certhia brachydactyla Boomkruiper x x X 
Dendrocopus major Grote bonte specht x x X 
Dendrocopus minor Kleine bonte specht    
Garrulus glandarius Vlaamse gaai x x X 
Luscinia megarhynchos Nachtegaal    
Oriolus oriolus Wielewaal    
Parus montanus Matkop    
Anthocharis cardamines Oranjetipje x   
Polygonia c-album Gehakkelde aurelia x   
Limenitis camilla Kleine ijsvogelvlinder    
    55% 
 
Van de drie gemonitorede bostypes blijkt het Elzen-essenbos er het beste uit te komen. Vooral qua 
planten scoort het bostype goed (71%). Het is ook het enige bosperceel in het park dat afgesloten is 
voor recreatie en waar er een aanzienlijke tolerantie is ten opzichte van dood hout. Merk op dat het 
minimumstructuurareaal 10 ha bedraagt (Koop et al., 1981), terwijl het perceel slechts 2 ha groot is.  
Dit bosperceel wordt in haar lengte begrensd door tuinen, en dat laat zich jammergenoeg merken in 
een opvallende aanwezigheid van exotische plantensoorten. Indische schijnaardbei komt bijna 
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dominant als bodembedekker voor. Ook de struiklaag is exotisch getint, met onder andere 
Sneeuwbes, Bamboe en Japanse duizendknoop. Die laatste lijkt voorlopig weinig hinder uit te oefenen 
op de aanwezige voorjaarsflora die reeds begint af te sterven op het moment dat Japanse 
duizendknoop opschiet.  
 

 
Figuur 6. Ondergroei in Elzen-Essenbos met Moerasspirea op de voorgrond. 
 

4.3.3 Beheersevaluatie 
 
Dit bosperceel is mooi ontwikkeld, met een rijke voorjaarsflora, en de aanwezigheid veel dood hout. 
De grootste beheersuitdaging is het tegengaan van de aanwezige exoten. Het terugdringen van de 
momenteel reeds bodembedekkend aanwezige Indische schijnaardbei is wellicht een onmogelijke 
opdracht. Soorten als Japanse duizendknoop, bamboe en enkele struiksoorten komen momenteel wel 
nog vrij lokaal voor. Japanse duizendknoop in het bijzonder staat gekend om haar woekerend 
karakter, en het is zaak deze soort te bestrijden voordat het probleem zich over het gehele perceel 
uitbreidt. Gezien de inkleuring van het perceel als Speciale Beschermingszone zal deze maatregel 
zich vroeg of laat toch opdringen. 
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4.4 Rietmoeras 

4.4.1 Multisoortenlijst: toelichting 
 
Diagnostisch voor Rietmoerassen (Phragmition australis) is abundantie tot dominantie van Riet. Deze 
soort kan echter evengoed ontbreken en haar rol kan volledig of gedeeltelijk overgenomen worden 
door Grote Lisdodde, Kleine Lisdodde, Gele Lis, Hennegras, Liesgras, Heen of Mattenbies. Deze 
gemeenschappen worden vaak verrijkt door de aanwezigheid van onder andere Waterzuring, 
Watermunt, Bitterzoet, Haagwinde, Grote Brandnetel en Wolfspoot (Vandenbussche et al., 2002).  
 
De lijst van fauna-elementen in de multisoortenlijst werd overgenomen uit De Cock et al. in prep. 
(2006). Hieruit werden Bruine kiekendief en Waterral weggelaten vanwege de geringe oppervlakte van 
de zone. Moeilijker te herkennen invertebraten-groepen werden evenmin opgenomen. De verspreiding 
van Glassnijder valt een eind buiten het Brusselse en deze soort zal hier niet worden gemonitored. 
 

4.4.2 Resultaten monitoring 2006 
 
Tabel 6. Multisoortenlijst en monintoringsresultaten van 2006 voor het natuurdoeltype Rietmoeras 
(‘x’= aanwezig / ‘(…)’= Tansleycode (Tabel 1)). 

Soort (Latijn) Soort (Nederlands) KB-
park 

Traject 
22 Mr 

Calystegia sepium Haagwinde x (3) X 
Cardamine pratensis Pinksterbloem x   
Iris pseudacorus Gele lis x (4) X 
Galium palustre Moeraswalstro    
Glyceria maxima Liesgras x (6) X 
Lycopus europaeus Wolfspoot x (6) X 
Lysimachia vulgaris Grote wederik x (3) X 
Mentha aquatica Watermunt x (6) X 
Phalaris arundinacea Rietgras x (7) X 
Phragmites australis Riet x (7) X 
Polygonum amphibium Veenwortel x   
Rumex hydrolapatum Waterzuring    
Scirpus lacustris Mattenbies x (5) X 
Scirpus maritimus Heen x (7) X 
Solanum dulcamara Bitterzoet x   
Typha angustifolia Kleine lisdodde    
Typha latifolia Grote lisdodde x (6) X 
Acrocephalus scirpaceus Kleine karekiet    
Emberiza schoeniclus Rietgors    
Luscinia svevica Blauwborst    
Aeschna mixta Paardenbijter x   
Conocephalus dorsalis Gewoon spitskopje x x X 
Anisosticta novemdecimpunctata Negentienpuntlieveheersbeestje x x X 
    57% 
 
 
Ook het Rietland is vrij mooi ontwikkeld. Wellicht werden de bestandsbepalende soorten als Riet en 
Heen aangeplant, en kwamen kleinere kruiden zoals Watermunt en Wolfspoot er op natuurlijke wijze 
terecht. Zeker is alleszins dat de aanwezige Dotterbloemen eind jaren negentig werden aangeplant. 
Hoedanook komt de verlandingszone erg natuurlijk over en herbergt ze een interessante 
verscheidenheid.  
 
De te monitoren vogels werden als verwacht niet aangetroffen, gezien de erg kleine oppervlakte van 
de moeraszone. Paardenbijters werden her en der jagend in het park waargenomen, echter niet in de 
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buurt van het rietland. Insecten typisch voor rietvegetaties zoals Gewoon spitskopje en 
Negentienpuntlieveheersbeestje werden wel aangetroffen.  
 
 

 
Figuur 7. Verlandingszone met knuppelpad langsheen de zuidelijke oever van de vijver in Fase II. 
 

4.4.3 Evaluatie beheer 
 
Het rietland is oorspronkelijk door aanplanting tot stand gekomen, en is momenteel mooi ontwikkeld 
mede dank zij typische kruidensoorten die spontaan hun intrede deden. Indien het huidige beheer 
wordt aangehouden is te verwachten dat het rietland zich ook zonder extra aanplantingen verder zal 
ontwikkelen.  
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4.5 Dotterbloemgrasland/Natte Moerasspirearuigte 

4.5.1 Multisoortenlijst: toelichting 
 
Echte Koekoeksbloem, Grote ratelaar, Brede orchis, Dotterbloem, Gevleugeld hertshooi en Tweerijige 
zegge worden door Zwaenepoel et al. (2002) aangehaald als zijnde bruikbare indicatoren voor het 
Calthion. Bosbies vormt een gemeenschappelijke soort tussen Calthion en Filipendulion. 
Moerasspirea, Echte Valeriaan en Poelruit zijn kensoorten van het Filipendulion (Zwaenepoel et al., 
2002). Poelruit werd echter niet weerhouden gezien de verspreiding van de soort zich in Vlaanderen 
beperkt tot de grote valleigebieden (Van Landuyt et al., 2006). Andere soorten werden weerhouden 
vanwege hun opvallende verschijning, en hun typisch doch niet exclusief voorkomen in het 
Filipendulion, dit zijn met name Grote kattenstaart, Grote Wederik, Leverkruid en Moesdistel.  
 
De opname van fauna in de multisoortenlijst is gebaseerd op de lijst bepaald door De Cock et al. in 
prep. (2006) voor Calthions. De vogelsoorten Slobeend, Zomertaling en Graspieper werden vanwege 
de beperkte oppervlakte en de isolatie van het perceel niet weerhouden. Als indicatorsoorten voor 
Filipendulion werden onder andere nog Bosrietzanger opgenomen, een typische bewoner van natte 
ruigtes die genoegen neemt met kleine oppervlaktes (Zwaenepoel et al., 2004; Vermeersch et al., 
2005), evenals Groot dikkopje en Koevinkje (Bink, 1992, Zwaenepoel et al., 2004). 
 

4.5.2 Resultaten monitoring 2006 
 
Tabel 7. Multisoortenlijst en monintoringsresultaten van 2006 voor het natuurdoeltype Dotterbloemgrasland+Natte 
moerasspirearuigte (‘x’= aanwezig / ‘(…)’= Tansleycode (Tabel 1)). 

Soort (Latijn) Soort (Nederlands) KB-
park 

Traject 
20 Hc/Hf 

Caltha palustris Dotterbloem x   
Carex disticha Tweerijige zegge    
Cirsium oleraceum Moesdistel x (3) X 
Dactylorhiza majalis Brede orchis    
Eupatorium cannabinum Leverkruid x (4) X 
Filipendula ulmaria Moerassprirea x (6) X 
Hypericum tetrapterum Gevleugeld hertshooi x (5) X 
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem x (4) X 
Lysimachia vulgaris Grote wederik x (2) X 
Lythrum salicaria Grote kattenstaart x (8) X 
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar    
Scirpus sylvaticum Bosbies x (2) X 
Valeriana repens Echte valeriaan x (3) X 
Anthocharis cardamines Oranjetipje x   
Aphantopus hyperanthus Koevinkje    
Ochlodes venatus Groot dikkopje x x X 
Hippodamia tredecimpunctata Dertienstippelig lieveheersbeestje    
Conocephalus dorsalis Gewoon spitskopje x   
Tetrix subulata Zeggedoorntje x x X 
Acrocephalus palustris Bosrietzanger x x X 
    60% 
 
Dit perceel was tot en met 2004 een populierenaanplant, en heeft zich momenteel ontwikkeld tot een 
bijzonder kruiden- en bloemenrijk perceel. Van beide natuurtypes werden kensoorten aangetroffen. 
De aanwezigheid van Bosbies, gemeenschappelijke kensoort van beide natuurtypes, wijst op 
basenrijke kwel (Zwaenepoel et al., 2002). De vegetatie bleek echter sterk heterogeen. Enkel de 
zuidelijke helft parallel met de gracht lijkt zich te ontwikkelen naar de beoogde natuurtypes. De 
noordzijde van het perceel is een stuk droger, en weinig van de kensoorten uit de multisoortenlijst zijn 
daar nog terug te vinden. De aanwezige flora is er tamelijk ruderaal van aard (weinig grassen en 
dominantie van vlinderbloemigen en Kruipende boterbloem, aanwezigheid van ruderalen als Witte 
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honingklaver en Middelste teunisbloem) wat wijst op een vrij recent grondverzet. In combinatie met de 
opschietende wilgen en Akkerdistels geeft dit een rommelige indruk en twee maal maaien lijkt hier, 
ook uit esthetisch oogpunt, zeker aangewezen (momenteel wordt slechts één keer per jaar gemaaid). 
Dit ruderaal deel trekt wel veel invertebraten aan zoals Icarusblauwtjes, en verschillende soorten 
sprinkhanen. In de oostwaartse uitloper komen vooralsnog geen kensoorten voor. Dit deel wordt nog 
grotendeels als gazon beheerd en werd enkel bij dit natuurdoeltype betrokken met het oog op de 
toekomstige blootlegging van de Molenbeek. Langs de haaks toelopende gracht is er een sterk 
ontwikkelde monotypische rietkraag aanwezig, die resulteerde in de aanwezigheid van een koppel 
Bosrietzanger, maar die verder niet aanleunt bij het natuurdoeltype. Het uitblijven van beheer in een 
Phragmition leidt tot eutrofiëring en een ophoging van de strooisellaag, en dit vergemakkelijkt de 
intrede van ruigtekruiden, wat uiteindelijk leidt tot het ontstaan van een soortenrijke rietkraag. Mits 
invoeren van het gepaste beheer kan een Phragmition eventueel zelfs omgevormd worden tot een 
Calthion of Filipendulion, maar hiervoor is een daling van de grondwaterstand noodzakelijk 
(Vandenbussche et al., 2002).  
 
Verschillende fauna-elementen werden niet teruggevonden zoals bijvoorbeeld het Oranjetipje. Ook 
Pinksterbloemen (waardplant) bleken echter niet aanwezig in het perceel. Oranjetipjes werden wel 
regelmatig waargenomen in Fase III van het park, in associatie met kleine landschapselementen 
(aanwezigheid van Look-zonder-look).  
 
 
 

 
Figuur 8. Bosbies, kwelindicator en gemeenschappelijke kensoort van het Filipendulion en Calthion, op voorgrond, 
massaal bloeiaspect van Grote kattenstaart op achtergrond. 
 

4.5.3 Evaluatie beheer 
 
Het gevoerde maaibeheer heeft de (potentiële) natuurwaarden van dit perceel mooi blootgelegd en 
elementen van beide natuurdoeltypes blijken aanwezig. Toch is er nog nood aan een duidelijke visie, 
die zich dan kan vertalen in een consequent maaischema. Gezien de voorgeschiedenis als 
populierenbos is het aan te raden het grootste deel voorlopig zeker twee maal per jaar te maaien (zo 
wordt verder verschraald, en wordt gestreefd naar een Calthion). Lokaal kan men een niet-jaarlijks 
maaibeheer doorvoeren, zoals bijvoorbeeld op de grachttaluds, alwaar dan ruigtevegetaties kunnen 
ontstaan. Gezien de natheid van het terrein kunnen bepaalde delen mogelijk niet machinaal worden 
gemaaid. 
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De aanwezigheid van een met Riet begroeid gedeelte en een ruderaler deel is zeker niet negatief, wel 
integendeel. Soms zijn de abiotische gradiënten zelfs op perceelsniveau zo groot dat het niet haalbaar 
is om tot een homogene vegetatie van één welbepaald natuurtype te komen, maar dat kan de 
diversiteit enkel ten goede komen. 
 
Een gedetailleerde opvolging van de vegetatie kan met name in dit perceel interessante resultaten 
opleveren, twee permanente kwadraten werden daartoe afgebakend. Voor de resultaten van de 
vegetatieopnames wordt verwezen naar paragrafen 5.4 en 5.5. 
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4.6 Glanshaververbond 

4.6.1 Multisoortenlijst: toelichting 
 
Als kensoorten voor dit natuurtype worden Groot streepzaad, Grote bevernel, Glad walstro, 
Rapunzelklokje, Beemdooievaarsbek, Beemdkroon en Karwijvarkenskervel beschreven (Zwaenepoel 
et al., 2002). Beemdooievaarsbek en Karwijvarkenskervel zijn echter erg zeldzame soorten in 
Vlaanderen en werden daarom niet weerhouden (Van Landuyt et al., 2006). Kraailook, Peen, Gewone 
Berenklauw zijn differentiërend ten opzichte van Kamgrasweide (Cynosurion) en het verbond van 
Grote Vossenstaart (Alopecurion) (Zwaenepoel et al., 2002). Andere soorten kwamen in deze lijst 
terecht omwille van hun hoge presentie en/of opvallende verschijning (Aardaker, Gewone glanshaver, 
Grote vossenstaart, Margriet en Vogelwikke) (De Blust et al., 1985; Zwaenepoel et al., 2002). De 
opgenomen vlindersoorten worden door Bink et al. (1992) besproken als zijnde typisch voor 
Arrhenatherion  eliatoris. Zestienpuntlieveheersbeestje is een indicatorsoort voor schrale, bloemrijke 
wegbermvegetaties (Van Dyck et al., 2006). Sprinkhanen zijn niet aanwezig in overmatig bemeste 
weilanden, dus werden ook sprinkhanen, analoog aan de multisoortenlijst voor Kamgrasweides, in de 
lijst betrokken (De Cock et al. in prep., 2006).  
 

4.6.2 Resultaten monitoring 2006 
 
Tabel 8.  Multisoortenlijst en monintoringsresultaten voor 2006 voor het natuurdoeltype Glanshaverhooiland  
(‘x’= aanwezig; ‘(…)’= Tansleycode (Tabel 1)). 

Soort (Latijn) Soort (Nederlands) KB-
park 

Traject 
21 Hu 

Allium vineale Kraailook x   
Alopecurus pratensis Grote vossenstaart x (7) X 
Arrhenatherum elatius  Gewone glanshaver x   
Campanula rapunculus Rapunzelklokje    
Crepis biennis Groot Streepzaad    
Daucus carota Peen x   
Galium mollugo Glad Walstro x   
Heracleum sphondylium  Gewone berenklauw x (3) X 
Knautia arvensis Beemdkroon    
Lathyrus tuberosus Aardaker    
Leucanthemum vulgare Margriet    
Pimpinella major Grote bevernel    
Vicia cracca Vogelwikke x   
Aphantopus hyperantus Koevinkje    
Coenonympha pamphilus Hooibeestje    
Lasiommata megera Argusvlinder    
Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder    
Ochlodes venata Groot dikkopje x   
Maniola jurtina Bruin zandoogje x   
Papilio machaon Koninginnepage x   
Pyronia tithonus Oranje Zandoogje    
Chorthippus biguttulus Ratelaar x x X 
Chorthippus brunneus Bruine sprinkhaan x   
Chorthippus parallelus Krasser x x X 
Tytthaspis 16-punctata Zestienpuntlieveheersbeestje x   
    16% 
 
 
Van alle natuurdoeltypes is het Glanshaververbond het zwakst ontwikkeld met amper twee van de 
kenmerkende plantensoorten en twee van de fauna-elementen die werden teruggevonden. Bovendien 
blijkt slechts een klein deel van de in Figuur 2 ingekleurde oppervlakte als hooiland te worden 



 

32 

beheerd, en wordt de rest van de oppervlakte onderhouden als gazon. In het zuidelijk gedeelte komen 
nog vrij veel kruiden voor en Kruipende boterbloem is zelfs dominant aanwezig, samen met Witte 
klaver. Het noordelijk deel betreft een heel ‘vet’ perceel met sterke dominantie van grassen die weinig 
tot geen kansen laten voor minder concurrentiekrachtige kruiden. Ook qua fauna-elementen werden 
povere resultaten geboekt, zo werd geen enkele van de verwachte of verhoopte vlindersoorten 
aangetroffen, hoewel verschillende van deze soorten elders wel in het Koning Boudewijnpark bleken 
voor te komen. De grote bedekking van Witte klaver in de zuidelijke helft van het deelgebied 
resulteerde wel in de aanwezigheid van Icarusblauwtjes. 
 

4.6.3 Evaluatie beheer 
 
Het perceel wordt pas sinds enkele jaren twee maal jaarlijks gemaaid, en de vegetatie getuigt van een 
zeer voedselrijke situatie. Het maaisel bleek echter niet te worden afgevoerd, en bovendien zorgt de 
bladval van de parkbomen een extra en jaarlijks weerkerende nutriënteninput. Om zo snel mogelijk 
verschralingseffecten te bekomen dient de eerste maaibeurt reeds plaats te vinden begin juni, zo dicht 
mogelijk tegen de top van de productiecurve, gecombineerd met een tweede maaibeurt eind 
augustus, telkens met afvoer van maaisel. Indien mogelijk dient in de herfst ook de bladval te worden 
geruimd. Na enkele jaren kan worden overgeschakeld op het klassieke onderhoudsbeheer met een 
maaibeurt na de zaadzetting eind juni, en een maaibeurt eind augustus, begin september (Hermy et 
al., 2004).  
 
Momenteel wordt slechts een klein deel van de als Glanshaverhooiland ingekleurde oppervlakte als 
dusdanig beheerd (de rest wordt als gazon onderhouden). Het moet echter mogelijk zijn om de 
oppervlakte onder maaibeheer te verdubbelen zonder dat de dit de recreatiefunctie in het gedrang 
brengt. 
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4.7 Kamgrasweide 

4.7.1 Multisoortenlijst 
 
De multisoortenlijst werd geselecteerd uit de soorten opgesomd door De Blust et al. (1985). Kamgras, 
Timoteegras en Madeliefje zijn volgens Zwaenepoel et al. (2002) diagnostische soorten voor het 
Kamgrasverbond. De fauna-elementen werden overgenomen uit de multisoortenreeks voor 
kamgrasweide opgesteld door De Cock et al. in prep. (2006) geldig voor ecoregio leemstreek. 
Geelgors en Grasmus werden niet in deze lijst opgenomen, gezien deze soorten reeds opgenomen 
zijn in de multisoortenlijst voor de kleine landschapselementen. 
 

4.7.2 Resultaten monitoring 
 
Tabel 9. Multisoortenlijst en monintoringsresultaten voor 2006 voor de deelgebieden Kamgrasweide  
(‘x’= aanwezig / ‘(…)’= Tansleycode (Tabel 1)). 

Traject 
Soort (Latijn) Soort (Nederlands) KB-

park 34 35 37 
Hp* 

Bellis perennis Madeliefje x   (5) X 
Cardamine pratensis Pinksterbloem x     
Cynosurus cristatus Kamgras x   (5) X 
Festuca pratensis Beemdlangbloem x   (5) X 
Leontodon autumnalis Herfstleeuwetand      
Phleum prantense Timoteegras x  (4) (4) X 
Plantago lanceolata Smalle weegbree x  (6)  X 
Ranunculus acris Scherpe Boterbloem x  (7) (7) X 
Ranunculus repens Kruipende Boterbloem x (6) (7) (7) X 
Trifolium repens Witte Klaver x (4) (4) (4) X 
Anthus pratensis Graspieper      
Tyria jacobaeae Sint-jacobsvlinder      
Coenonympha pamphilus Hooibeestje      
Lasiommata megera Argusvlinder      
Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder      
Polyommatus icarus Icarusblauwtje x     
Chorthippus biguttulus Ratelaar x x   X 
Chorthippus brunneus Bruine sprinkhaan x     
Chorthippus parallelus Krasser x x x x X 
      53% 
 
Qua planten scoren de graasweides erg goed met maar liefst 8 van 10 kenmerkende soorten die 
werden teruggevonden. Tussen de verschillende graasweides onderling blijken er vrij grote verschillen 
te zijn. Door kwel zijn er plaatselijk vochtminnende vegetaties ontstaan met dominantie van 
Smeerwortel. Bovendien bleken alle percelen te worden gemaaid eind juni, en sommige nog eens 
begin augustus. Slechts enkele percelen werden ook effectief beweid.  
 
Het best ontwikkeld was de meest oostelijke graasweide. Een mooie verscheidenheid aan grassen 
werd hier in teruggevonden, waaronder de kensoorten Kamgras en Beemdlangbloem. Een andere 
interessante grassoort die hier voorkomt is Goudhaver, een soort van voedselarme tot matig 
voedselrijke bodems (Van Landuyt et al., 2006). Qua fauna werden jammergenoeg geen enkele van 
de opgenoemde vlinders aangetroffen, mogelijk zit de koude en regenachtige meimaand daar voor 
iets tussen. 
 
Indien ooit geopteerd zou worden voor het invoeren van een maaibeheer, om te komen tot 
kruidenrijke hooilanden, is het aangewezen dit te doen daar waar reeds kensoorten van het 
Glanshaververbond voorkomen. Dit is het geval voor de percelen van traject 35, en het perceel 
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omsloten door traject 29 (zie Bijlage 2), alwaar soorten voorkomen als Glanshaver, Wilde Peen, Grote 
Vossenstaart, Gewone Berenklauw en Vogelwikke.  

 

 
Figuur 9. Graasweide in Fase III van het Koning Boudewijnpark; rechts het Poelbos, en recht voor de te rooien 
populierenrij. 
 

4.7.3 Evaluatie beheer 
 
De percelen aangeduid als Kamgrasweide getuigen van een niet geringe botanische waarde. Het 
ontbreekt echter aan een duidelijk beheer: geen enkele van de percelen werd uitsluitend begraasd, 
alle percelen werden minstens één maal ook gemaaid. Een duidelijk uitgestippeld beheer is 
noodzakelijk, met óf uitsluitend begrazing, óf een maaibeheer, al dan niet met nabegrazing. Om te 
komen tot het natuurdoeltype Kamgrasweide is enkel de eerste optie relevant. 
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4.8 Kleine Landschapselementen  

4.8.1 Multisoortenlijst: toelichting 
 
Oorspronkelijk werd deze lijst opgesteld aan de hand van kensoorten van doornstruweel en 
braamstruweel enerzijds, en nitrofiele zomen en ruigtes anderzijds (De Fré & Hoffmann, 2004). Dit 
resulteerde echter in een lijst van zeer algemene en wijdverbreide soorten. De waarde en biologische 
rijkdom van kleine landschapselementen zoals hagen en houtkanten wordt vooral bepaald door de 
ouderdom van deze elementen (Hermy & De Blust, 1997). In samenspraak met collega’s op het INBO 
(Wouter Van Landuyt & Ward Vercruysse) werd een eerste lijst van plantensoorten samengesteld 
waarvan de gecombineerde aanwezigheid een maat moet vormen voor de ouderdom en 
structuurrijkdom van de desbetreffende kleine landschapselementen. Hierbij denken we in de eerste 
plaats aan de aanwezigheid van oude bosplanten. Verder werden vooral typerende struiksoorten en 
min of meer schaarse schaduwminnende planten opgenomen. Ook hier werd in belangrijke mate 
rekening gehouden met de verspreiding van de gekozen plantensoorten. De fauna-lijst werd opgesteld 
in samenspraak met INBO-collega’s Dirk Maes, Tim Adriaens & Ward Vercruysse. De uiteindelijk 
weerhouden faunalijst bevat voornamelijk soorten wiens aanwezigheid duidt op een voldoende 
structuurrijkdom. Holenbroeders zoals Steenuil en Ringmus werden opgenomen ter evaluatie van de 
aanwezige knotwilgenrijen.  
 

4.8.2 Resultaten Monitoring 2006 
 
Uit het resulterende percentage blijken de kleine landschapselementen in het Koning Boudewijnpark 
goed ontwikkeld. Dit is voornamelijk te danken aan de diversiteit aan struik- en kruidsoorten. Lokaal 
zijn zelfs oude bosplanten aanwezig zoals Gevlekte aronskelk, Muskuskruid, Daslook, Gele Dovenetel 
en Ruig klokje.  
 
Qua vogels bleken een aantal verwachte/verhoopte soorten niet aanwezig. Vooral voor soorten als 
Geelgors, Zomertortel en Steenuil is de ligging van het park wellicht te geïsoleerd. Ringmus, Kneu en 
Putter leken dan weer wel pefect in het plaatje te passen maar werden toch niet aangetroffen. De 
meeste andere fauna-elementen werden wel teruggevonden. Viervleklieveheersbeestje werd meer 
dan eens waargenomen in het park doch enkel in het Beukenbos in Fase I.  
 
 

 

 
Figuur 10. Graasweide omsloten door hagen en houtkanten, met op de achtergrond de basiliek van Koekelberg. 
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Tabel 10. Multisoortenlijst voor monitoring van Kleine landschapselementen  (‘x’= aanwezig). 

Soort (Latijn) Soort (Nederlands) KB-
park KLE 

Acer campestre Spaanse aak x X 
Adoxa moschatellina Muskuskruid x X 
Allium ursinum  Daslook x X 
Arum maculatum Gevlekte aronskelk x X 
Bryonia dioica  Heggenrank   
Carpinus betulus Haagbeuk x X 
Clematis vitalba  Bosrank x X 
Cornus sanguinea Rode kornoelje x X 
Corylus avellana Hazelaar x X 
Crataegus laevigata  Tweestijlige meidoorn   
Crataegus monogyna  Eenstijlige meidoorn x X 
Euonymus europaeus  Wilde kardinaalsmuts   
Fallopia dumetorum Heggenduizendknoop   
Geum urbanum Geel nagelkruid x X 
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie   
Moehringia trinervia Drienerfmuur   
Prunus spinosus Sleedoorn x X 
Stellaria holostea Grote muur   
Torilis japonica  Heggendoornzaad x X 
Viburnum opulus Gelderse roos x X 
Athene noctua Steenuil   
Carduelis cannabinus Kneu x  
Carduelis spinus Putter   
Emberiza citrinella Geelgors   
Passer montanus Ringmus   
Prunella modularis Heggenmus x X 
Streptopelia turtur Zomertortel   
Sylvia communis Grasmus x X 
Sylvia curruca Braamsluiper x X 
Araschnia levana Landkaartje x X 
Pararge aegeria Bont zandoogje x X 
Polygonia c-album Gehakkelde aurelia x X 
Thecla betulae Sleedoornpage ? ? 
Leptophyes punctatissima Struiksprinkhaan x X 
Pholidoptera griseoptera Bramesprinkhaan x X 
Calvia decemguttata Tienvleklieveheersbeestje x X 
Calvia quatuordecimguttata Roomvleklieveheersbeestje x X 
Exochomus quadripustulatus Viervleklieveheersbeestje x  
   61% 
 

4.8.3 Evaluatie beheer 
 
De beheersdoelstelling met betrekking tot kleine landschapselementen dient in de eerste plaats 
gericht te zijn op het behoud en onderhoud ervan. De vele goed ontwikkelde hagen, houtkanten en 
bodemrijen in Fase III van het Koning Boudewijnpark getuigen ervan dat het gevoerde beheer in haar 
opzet slaagt.  
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4.9 Kleine beek 

4.9.1 Multisoortenlijst: toelichting 
 
Als indicatoren voor een gezonde kleine beek worden door Wils (1998) onder andere Vlottende 
waterranonkel (Ranunculus fluitans), Weidebeekjuffer en Ijsvogel aangehaald. Vlottende 
waterranonkel is echter heel zeldzaam met een verspreidingsgebied in Vlaanderen dat zich beperkt 
tot de Grensmaas  (Van Landuyt et al., 2006). Typische planten voor helder, voedselrijk stromend 
water zijn volgens Wils (1998) Kleine watereppe, Watermunt, Beekpunge, Witte of Slanke waterkers, 
Groot moerasscherm en Moerasvergeet-mij-nietje.  
 

4.9.2 Resultaten monitoring 2006 
 
Tabel 11. Multisoortenlijst voor monitoring van een Kleine beek (‘x’= aanwezig). 
Soort (Latijn) Soort (Nederlands) KB-

park 
Kleine 
beek 

Apium nodiflorum Groot moerasscherm   
Berula erecta Kleine watereppe x X 
Myosotis scorpioides Moeras-v-m-nietje x  
Nasturtium microphyllum Slanke Waterkers   
Nasturtium officinale Witte waterkers x X 
Potamogeton crispus Gekroesd fonteinkruid   
Veronica beccabunga Beekpunge x X 
Calopteryx splendens Weidebeekjuffer   
Alcedo atthis IJsvogel x X 
   44% 
  
Drie van de zes plantensoorten van de multisoortenlijst werden teruggevonden in de Molenbeek in 
Fase III van het Koning Boudewijnpark. De Molenbeek voert ter hoogte van Fase III echter niet 
permanent water. Dit is ook de reden waarom Gekroesd fonteinkruid niet te verwachten viel, een soort 
van relatief diep stilstaand tot zwak stromend water (Van Landuyt et al., 2006). In dit opzicht is ook de 
afwezigheid van Weidebeekjuffer weinig verwonderlijk gezien die soort ‘hoofdzakelijk voorkomt langs 
minstens 60 cm brede door de zon beschenen beken’ (Zahner, 1960). Ijsvogel werd langs de beek 
meermaals langsvliegend gezien, de nabijheid van het moeras van Jette heeft daar ongetwijfeld veel 
mee te maken. Bedelgedrag van twee jonge vogels werd waargenomen in Fase I van het park, dus de 
soort broedt ergens in de nabijheid.  
 
Vermeldenswaardig is de aanwezigheid van Watergras langs de beek die vanuit het Poelbos 
doorheen de graaswei de Molenbeek instroomt. Volgens Van Landuyt et al. (2006) is Watergras een 
soort van allerlei kwelzones, en gedijt het goed in door vertrappeling ontstane modderige open 
plekken in weilanden, wat de groeiplaats in het Koning Boudewijnpark perfect omschrijft. 
 

4.9.3 Evaluatie beheer  
 
Momenteel is de beek mooi ontwikkeld, en kan het beheer (maaien van de taluds, ruiming van de 
beek om de paar jaar) positief worden geëvalueerd. De toekomstige plannen voor herstel van de 
waterkwaliteit kunnen dit natuurdoeltype enkel ten goede komen. 
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Figuur 11. Kleine beek doorheen graasweide, met Watergras, Beekpunge en Witte waterkers. 
 
 

 
Figuur 12. Watergras op overgang tussen graasweide en kleine beek in het Koning Boudewijnpark (Foto: Ward 
Vercruysse). 
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4.10 Waterlelie-gele plomp ionenrijk watertype 

4.10.1 Multisoortenlijst: toelichting 
 
Voor de multisoortenlijst van het Waterlelie-gele plomp natuurdoeltype werd de multisoortenlijst 
overgenomen van Vermeersch et al. (2005) voor ditzelfde watertype, opgesteld in het kader van de 
beheersevaluatie van de Vuylbeekvallei.  
 

4.10.2 Resultaten monitoring 2006 
 
Tabel 12. Multisoortenlijst voor monitoring van eutroof stilstaand water van het natuurtype Waterlelie-gele plomp 
(‘x’= aanwezig / ‘?’=onvoldoende gemonitored). 

Traject 
Soort (Latijn) Soort (Nederlands) KB- 

park 39 40 
Ae 

Elodea nuttalii Smalle waterpest     
Lemna gibba Bultkroos     
Nuphar lutea Gele plomp     
Nymphaea alba Witte waterlelie     
Spirodela polyrhiza Veelwortelig kroos     
Alcedo atthis Ijsvogel x x x X 
Aythya ferina Tafeleend     
Aythya fuligula Kuifeend x  x X 
Podicems cristatus Fuut     
Cercion lindenii Kanaaljuffer     
Coenagrion puella Azuurwaterjuffer x x x X 
Coenagrion pulchellum Variabele waterjuffer     
Cordulia aenea Smaragdlibel     
Erythromma najas Grote roodoogjuffer x  x X 
Ischnura elegans Lantaarntje x x x X 
Triturus alpestris Alpenwatersalamander  ? ? ? 
Triturus cristatus Kamsalamander  ? ? ? 
Triturus helveticus Vinpootsalamander  ? ? ? 
Triturus vulgaris Kleine watersalamander  ? ? ? 
     26% 
 
 
Strikt genomen bedraagt het percentage aanwezige soorten 33% gezien amfibieën niet goed werden 
gemonitored. Door omstandigheden konden vangfuiken pas geplaatst worden in juni, en gedurende 
drie nachten werd niets gevangen.  
 
Het natuurtype Waterlelie-gele plomp wordt qua vegetatie bijlange na niet bereikt. De vijver in Fase II 
is erg troebel, mede als gevolg van de aanwezigheid van grote karpers, en is nagenoeg vegetatieloos. 
Ter herstel van de vijver in Fase II zijn wellicht drastische maatregelen nodig zoals een afvissing van 
minstens 70% van het huidige bodembewonende en zoöplanktonetende visbestand. Dit moet echter 
gecombineerd gaan met het creëren van geschikte randvoorwaarden, en in dit opzicht is de reductie 
van de aanvoer van vervuild of nutriëntenrijk water het allerbelangrijkst. In nutriëntenrijke 
omstandigheden is de troebele watertoestand stabiel, en is een helderwatertoestand moeilijk te 
handhaven of te bereiken (voor meer hierover zie Declerck et al., 2004). Dit zou kunnen kaderen in 
het geplande herstel van de waterkwaliteit van de Molenbeek.  
 
De vijver in Fase I, en dan vooral de gekanaliseerde beek die er in uitmondt, is helderder en daar 
komen verschillende soorten waterplanten voor zoals Dwergkroos, Klein kroos en Callytriche sp., 
doch geen enkele van de soorten op de multisoortenlijst. De aanwezigheid van Callytriche sp. wijst 
wel op een vrij goede waterkwaliteit. Eventueel kan overwogen worden om soorten als Gele plomp en 
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Witte waterlelie in de vijver aan te planten. Libellen en juffers bleken in Fase I duidelijk prominenter 
aanwezig dan rond de vijver in Fase II. Soorten die werden aangetroffen waren Grote keizerlibel, 
Gewone oeverlibel, Paardenbijter, Lantaarntje en Azuurwaterjuffer, evenals Kleine en Grote 
roodoogjuffers. Een probleem die zich bij deze vijver stelt zijn de betonnen randen die in de zomer tot 
vijftig centimeter boven de waterlijn uitkomen, erg amfibie-onvriendelijk met andere woorden. 
Amfibieën zouden wel perfect kunnen voorkomen in de gekanaliseerde beek.  
 
 

 
Figuur 13. Vijver in Fase I, let op de betonnen rand. 
 

4.10.3 Evaluatie beheer 
 
Momenteel worden de aanwezige waters niet echt beheerd, en is er sprake van een povere 
uitgangssituatie. Om te komen tot het beoogde natuurtype zijn enkele vrij drastische maatregelen 
nodig zoals afvissen van het karperbestand en regulatie van de waterkwaliteit. In Fase I vormt de 
betonnen rand een probleem door het amfibieonvriendelijk karakter en de afwezigheid van ondiep 
water.   
 



   Beheersevaluatie Koning Boudewijnpark 

41 

5 RESULTATEN MONITORING VIA PQ’s 
 

5.1 Gierstgras-Beukenbos Fa1 
 
Gebied: Koning 

Boudewijnpark 
ID PQ:  Fa1 

PQ-vorm 16x16 

BEZOEKnr (monitoringsronde/jaar) 1 

Datum: 22/05/2006 

Waarnemer(s): VEN 

  

ALGEMENE GEGEVENS:  

percentage onbedekte bodem (%) 30 

percentage strooisellaag (%) 80 

procentuele bedekking van de kruidlaag (%) 75 

procentuele bedekking van de struiklaag (>2m; <6m) (%) 30 

procentuele bedekking van de boomlaag (>6m) (%) 75 
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Daslook 6   
Klimop 1   
Gladde iep 1   
Gewone salomonszegel a2   
Aalbes a2   
Gewone es a2   
Hazelaar a2   
Bosanemoon a1   
Gevlekte aronskelk p1   
Gewone braam p1   
Grote brandnetel p1   
Beuk r1   
Eenstijlige meidoorn r1   
Gewone vlier 

K 

r1   
        
Zomerlinde 1   
Gladde iep 1   
Hazelaar 1   
Gewone esdoorn 

S 

p2   
        
Zomerlinde 3   
Gladde iep 2   
Beuk 2   
Gewone esdoorn 1   
Wilde kastanje 

B 

r2   
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5.2 Gierstgras-Beukenbos Fa2 
 
Gebied: Koning Boudewijnpark 

ID PQ: (van de vorm: XX#PVNTPV) Fa2 

PQ-vorm 16x16 

BEZOEKnr (monitoringsronde/jaar) 1 

Datum: 22/05/2006 

Waarnemer(s): VEN 

  

ALGEMENE GEGEVENS:  

percentage onbedekte bodem (%) 30 

percentage strooisellaag (%) 90 

procentuele bedekking van de kruidlaag (%) 70 

procentuele bedekking van de struiklaag (>2m; <6m) (%) 20 

procentuele bedekking van de boomlaag (>6m) (%) 40 

 

SOORT Laag Londo  Bedel-
king 

Vegetatie 
Structuur 

Grote brandnetel 2   

Gewone braam 2   

Klimop 1   

Speenkruid m4   

Robertskruid m4   

Groot heksenkruid m4   

Hondsdraf m2   

Gewone salomonszegel a2   

Gewone esdoorn p2   

Gladde iep p2   

Gewone vlier p2   

Muskuskruid m1   

Kleefkruid a1   

Bosanemoon p1   

Gevlekte aronskelk p1   

Eenstijlige meidoorn p1   

Mannetjesvaren p1   

Gewone es r1   

Gele dovenetel r1   

Hazelaar r1   

Spaanse aak r1   

Aalbes 

K 

r1   
        

Gewone vlier 1   

Gladde iep 1   

Gewone esdoorn p2   
Gewone es r1   
Hazelaar 

S 

r1   
        
Gladde iep 2   
Gewone es 2   
Gewone esdoorn r2   
Beuk 

B 

r1   
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5.3 Elzen-Essenbos Va1 
 
Gebied: Koning Boudewijnpark

ID PQ: (van de vorm: XX#PVNTPV) Va1 

PQ-vorm 16x16 

BEZOEKnr (monitoringsronde/jaar) 1 

Datum: 17/05/2006 

Waarnemer(s): VEN 

  

ALGEMENE GEGEVENS:  

percentage onbedekte bodem (%) 5 

percentage strooisellaag (%) 50 

procentuele bedekking van de kruidlaag (%) 95 

procentuele bedekking van de struiklaag (>2m; <6m) (%) 10 

procentuele bedekking van de boomlaag (>6m) (%) 60 

 
 

SOORT Laag Londo 
Bedekking 

Vegetatie 
Structuur 

Daslook 7   

Framboos 3   

Klimop 2   

Gewone Es 1   

Kleefkruid 1   

Schijnaardbei 1   

Groot heksenkruid m4   

Geel nagelkruid m4   

Speenkruid m4   

Grote brandnetel a4   

Hazelaar p4   

Japanse duizendknoop p4   

Gewone vlier p4   

Stekelbes a2   

Gevlekte aronskelk a2   

Moerasspirea a2   

Eenstijlige meidoorn r2   

Zwarte els r2   

Gele dovenetel m1   

Zomereik r1   

Robertskruid r1   

Gewone berenklauw 

K 

r1   
        

Gewone es p4   

Eenstijlige meidoorn r2   

Zwarte els r2   
Hazelaar 

S 

r1   
        
Gewone es 6   
Klimop p2   
Ruwe berk r1   
Gewone esdoorn 

B 

r1   
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5.4 Dotterbloemgrasland/Natte ruigte met Moerasspirea HcHf1 
 
Gebied: Koning Boudewijnpark 

ID PQ: (van de vorm: XX#PVNTPV) HcHf1 

PQ-vorm 4x4 

BEZOEKnr (monitoringsronde/jaar) 1 

Datum: 1/06/2006 

Waarnemer(s): VEN + VCW 

  

ALGEMENE GEGEVENS:  

percentage onbedekte bodem (%) 20 

percentage strooisellaag (%) 50 

procentuele bedekking van de kruidlaag (%) 80 

procentuele bedekking van de struiklaag (>2m; <6m) (%) - 

procentuele bedekking van de boomlaag (>6m) (%) - 

    

kwelindicaties Fe-bacteriën, 
kwelindicatieve planten 

 
 

SOORT Laag Londo 
Bedekking 

Vegetatie 
Structuur  

Kruipende Boterbloem 3    
Pitrus 3    
Ruw beemdgras 1    
Grote kattenstaart 1    
Kluwenzuring a2    
Stomp vlotgras a2    
Gevleugeld hertshooi a1    
Geoord helmkruid a1    
gras sp. a1    
Borstelbies a1    
Zomprus a1    
Echte koekoeksbloem p1    
Beekpunge p1    
Moerasspirea p1    
Fioriengras p1    
Heermoes p1    
Kleine veldkers p1    
Viltige basterdwederik p1    
wilg sp. r1    
Zwarte els r1    
Grote brandnetel r1    
Zeegroene rus 

K 

r1 3 1 pol, > 20 
bloeistengels 
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5.5 Dotterbloemgrasland/Natte ruigte met Moerasspirea HcHf2 
 
Gebied: Koning 

Boudewijnpark 
ID PQ: (van de vorm: XX#PVNTPV) HcHf1 

PQ-vorm 4x4 

BEZOEKnr (monitoringsronde/jaar) 1 

Datum: 1/06/2006 

Waarnemer(s): VEN + VCW 

  

ALGEMENE GEGEVENS:  

percentage onbedekte bodem (%) 20 

percentage strooisellaag (%) - 

procentuele bedekking van de kruidlaag (%) 80 

procentuele bedekking van de struiklaag (>2m; <6m) (%) - 

procentuele bedekking van de boomlaag (>6m) (%) - 

    

kwelindicaties 
Fe-bacteriën, 

kwelindicatieve 
planten 

 
 

SOORT Laag Londo 
Bedekking 

Vegetatie 
Structuur  

Kruipende boterbloem 4    
Grote kattenstaart 3    
Pitrus 1    
Ruw beemdgras m4    
Fioriengras m1    
Stomp vlotgras a1    
Kluwenzuring a1    
gras sp. a1    
Bosbies p1    
Heermoes p1    
Zeegroene rus r1 3 3 pollen v. >25 

bloeistengels 
Grote lisdodde r1    

Zomprus r1 3  

Ruwe bies 

K 

r1   1 pol van > 50 
bloeistengels 
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5.6 Glanshaververbond Hu1 
 
Gebied: Koning 

Boudewijnpark 
ID PQ: (van de vorm: XX#PVNTPV) Hu1 

PQ-vorm 4x4 

BEZOEKnr (monitoringsronde/jaar) 1 

Datum: 1/06/2006 

Waarnemer(s): VEN + VCW 

  

ALGEMENE GEGEVENS:  

percentage onbedekte bodem (%) 5 

percentage strooisellaag (%) 30 

procentuele bedekking van de kruidlaag (%) 95 

procentuele bedekking van de struiklaag (>2m; <6m) (%) - 

procentuele bedekking van de boomlaag (>6m) (%) - 

 
 

SOORT Laag Londo 
Bedekking 

Vegetatie 
Structuur 

Ruw beemdgras 6   

Rietzwenkgras 3   

Kweek m4   

Grote vossenstaart a4   

Ruige zegge a4   

Kruipende boterbloem a2   

Ridderzuring p1   

Paardenbloem 

K 

r1   
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5.7 Rietland Mr1 
  
Gebied: Koning 

Boudewijnpark 
ID PQ: (van de vorm: XX#PVNTPV) Mr1 

PQ-vorm 4x4 

BEZOEKnr (monitoringsronde/jaar) 1 

Datum: 8/06/2006 

Waarnemer(s): VEN + VCW 

  

ALGEMENE GEGEVENS:  

percentage onbedekte bodem (%) 40 

percentage strooisellaag (%) - 

procentuele bedekking van de kruidlaag (%) 60 

procentuele bedekking van de struiklaag (>2m; <6m) (%) - 

procentuele bedekking van de boomlaag (>6m) (%) 20 

 
 
 

SOORT Laag Londo 
Bedekking 

Vegetatie 
Structuur 

Ruw beemdgras 1   

Wolfspoot 1   

Watermunt 1   

Heermoes 1   

Dotterbloem 1   

Grote lisdodde a4   

Rietgras a4   

Ruwe bies a2   

Heen a2   

Gewone waterbies a1   

Liesgras a1   

Harig wilgenroosje a1   

Viltige basterdwederik p1   

Kruipende boterbloem p1   

Grote kattenstaart p1   

Moerasvergeet-mij-nietje p1   

Riet p1   

Glanshaver p1   

Moerasbeemdgras r1   

zuring sp. r1   

Kleine veldkers r1   

Veldbeemdgras r1   

Tuinboon 

K 

r1   

        

Boswilg B 2   
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5.8 Kamgrasweide Hp*1 
 

GEBIED: 
Koning 

Boudewijnpark 

ID PQ: (van de vorm: XX#PVNTPV) Hp1 

PQ-vorm 4x4 

BEZOEKnr (monitoringsronde/jaar) 1 

Datum: 8/06/2006 

Waarnemer(s): VEN + VCW 

  

ALGEMENE GEGEVENS:  

percentage onbedekte bodem (%) 1 

percentage strooisellaag (%) - 

procentuele bedekking van de kruidlaag (%) 99 

procentuele bedekking van de struiklaag (>2m; <6m) (%) - 

procentuele bedekking van de boomlaag (>6m) (%) - 
 
 
 

SOORT Laag Londo 
Bedekking 

Vegetatie 
Structuur 

Ruw beemdgras 5   

Gestreepte witbol 3   

Kropaar 3   

Grote vossenstaart a2   

Zachte dravik a2   

Hoog struisgras a1   

Grote brandnetel p1   

Engels raaigras p1   

Hondsdraf p1   

Kruipende boterbloem r1   

Akkerdistel 

K 

r1   
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5.9 Kamgrasweide Hp*2 
 
GEBIED: Koning 

Boudewijnpark 
ID PQ: (van de vorm: XX#PVNTPV) Hp2 

PQ-vorm 4x4 

BEZOEKnr (monitoringsronde/jaar) 1 

Datum: 20/06/2006 

Waarnemer(s): VEN  

  

ALGEMENE GEGEVENS:  

percentage onbedekte bodem (%) 5 

percentage strooisellaag (%) - 

procentuele bedekking van de kruidlaag (%) 95 

procentuele bedekking van de struiklaag (>2m; <6m) (%) - 

procentuele bedekking van de boomlaag (>6m) (%) - 

 
 

SOORT Laag Londo 
Bedekking 

Vegetatie 
Structuur 

Gestreepte witbol 4   

Ruige zegge 2   

Beemdlangbloem 2   

Hoog struisgras 1   

Ruw beemdgras 1   

Lidrus m4   

Kruipende boterbloem m4   

Reukgras m2   

Witte klaver m2   

Engels raaigras m1   

Grote vossenstaart a1   

Gewone hoornbloem a1   

Rood zwenkgras a1   

Geknikte vossenstaart p1   

Timoteegras p1   

Veenwortel p1   

Kleefkruid r1   

Akkerdistel r1   

Scherpe Boterbloem 

K 

r1   
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BIJLAGE I: MONITORINGSPROTOCOLS PER SOORTGROEP 
 
(naar Vermeersch et al., 2005) 

 
• Hogere planten 

 
 
Locatie 

 
Alle 23 trajecten (nr. 18 tot en met 40) 
 

 
Instapniveau + beschrijving 
methodiek 

 
1) Aan-/afwezigheid multisoorten langsheen het 

traject aanvinken  
2) Aan-/afwezigheid multisoorten langsheen het 

traject aanvinken + bepalen van de in het kader 
van dit project licht aangepaste Tansley-
bedekkingscode voor het gehele perceel 
behorende tot het betreffende natuurdoeltype  

 
 
Frequentie 

 
Jaarlijks alle trajecten 3 x doorlopen 

 
 
Periode 

 
1) 1/04 – 15/04 
2) 1/05 – 15/05 
3) 1/06 – 15/06 
 

 
Tijdsinvestering 

 
Instapniveau 1: 15’ per traject  
(monitoring 2006, 12 trajecten: KLE, kleine beek, Ae) 
 
Instapniveau 2: 30’ per traject 
(monitoring 2006, 11 trajecten: alle overige) 

 
 
Materiaal 

 
Flora, loupe 
 

 
Tijdstip van de dag 
 

 
Niet relevant 

 
Weersomstandigheden 

 
Niet relevant 
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• Sprinkhanen 

 
 
Locatie 

 
15 trajecten: KLE (Kh), KLE (Kb), Hp*, Hu, Hc+Hf & Mr 
 

 
Instapniveau + beschrijving 
methodiek 

 
1) Aan-/afwezigheid multisoorten langsheen het 

traject aanvinken. Soorten worden waargenomen 
op gehoor en/of zicht.  

2) Aan-/afwezigheid multisoorten langsheen het 
traject aanvinken + noteren van de precieze 
aantallen waargenomen of gevangen exemplaren 
per soort. Trajecten slepend doorlopen, 
afgewisseld met kloppen van struiken en bomen, 
alle gevangen exemplaren worden op soort 
gebracht en geteld. 

 
 
Frequentie 

 
Jaarlijks alle trajecten 2 x doorlopen, best aanvullend 
reeds in mei op zoek gaan naar doorntjes. 

 
 
Periode 

 
1) 15/05 – 30/05 (doorntjes) 
2) 15/07 – 30/07 
3) 15/08 – 30/08 

 
 
Tijdsinvestering 

 
Instapniveau 1: 15’ per traject 
(monitoring 2006, 6 trajecten: Hp*, Hu, Hc+Hf & Mr) 
 
Instapniveau 2: 30’ per traject 
(monitoring 2006, 9 trajecten: KLE) 

 
 
Materiaal 

 
Zwaar, fijnmazig sleepnet 
 

 
Tijdstip van de dag 
 

 
Bij voorkeur pas vanaf de late voormiddag (10.30 h) 

 
Weersomstandigheden 

 
Bij voorkeur zonnig en warm (> 20 °C) weer, sprinkhanen 
roepen veel minder bij de minste bewolking, weinig wind 
 

 
Extra info 

 
Kleukers et al. 1997: naslagwerk met bijgevoegde nuttige 
cd met geluiden van alle soorten uit de multisoortenreeks 
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• Dagvlinders en dagactieve nachtvlinders 
 
 
 
Locatie 

 
Alle trajecten behalve Mr, Kleine beek en Ae 
 

 
Instapniveau + beschrijving 
methodiek 

 
1) Aan-/afwezigheid multisoorten langsheen het 

traject aanvinken.  
2) Aan-/afwezigheid multisoorten langsheen het 

traject aanvinken + noteren van de precieze 
aantallen waargenomen of gevangen exemplaren 
per soort.  

 
 
Frequentie 

 
Jaarlijks alle trajecten 3 x doorlopen, aanvullend in mei 
op zoek gaan naar Oranjetip 

 
 
Periode 

 
1) 1/05  – 15/05 (Oranjetip) 
2) 1/06  – 15/06 
3) 1/07  – 15/07 
4) 1/08  – 15/08 

 
Voor de aanwezigheid van Sleedoornpage na te gaan 
wordt aangeraden om in de winter op zoek te gaan naar 
eitjes. Deze worden afgezet op de overgang tussen één- 
en tweejarige twijgen, of aan de basis van een doorn, op 
een hoogte tussen 0,20 tot 1 meter. 
 

 
Tijdsinvestering 

 
Instapniveau 1: 15’ per traject 
 
Instapniveau 2: 30’ per traject  
(toegepast voor alle relevante trajecten in 2006) 
 

 
Materiaal 

 
Hoewel alle soorten hoog scoren wat betreft 
herkenbaarheid vanop afstand kan een vlindernet 
bruikbaar zijn voor determinatie van bijvoorbeeld 
blauwtjes. Een tot op korte afstand scherp te stellen 
verrekijker kan ook dienen als determinatiehulpmiddel, 
hoewel het handig is over beide te beschikken. 
 

 
Tijdstip van de dag 
 

 
Bij voorkeur pas vanaf de late voormiddag (10.30 h) 

 
Weersomstandigheden 

 
Bij voorkeur zonnig of lichtbewolkt weer en zachte 
temperaturen, weinig wind 
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• Libellen 
 
 
 
Locatie 

 
Trajecten:  Kleine beek, Ae, Mr 
 

 
Beschrijving methodiek 

 
1) Aan-/afwezigheid multisoorten langsheen het 

traject aanvinken.  
2) Aan-/afwezigheid multisoorten langsheen het 

traject aanvinken + noteren van de precieze 
aantallen waargenomen of gevangen exemplaren 
per soort.  

 
 
Frequentie 

 
Jaarlijks alle trajecten 3 x doorlopen 

 
 
Periode 

 
1) 15/05 – 30/05 
2) 15/06 – 30/06 
3) 15/07 – 30/07 

 
 
Tijdsinvestering 

 
Instapniveau 1: 15’ per traject 
 
Instapniveau 2: 30’ per traject  
(toegepast voor alle relevante trajecten in 2006) 
 

 
Materiaal 

 
Eventueel een vlindernet met verlengde steel, hoewel 
bijna alle soorten hoog scoren wat betreft herkenbaarheid 
vanop afstand. Een tot op korte afstand scherp te stellen 
verrekijker kan ook dienen als determinatiehulpmiddel, 
hoewel dan iets meer geduld en ervaring vereist is. 
Ideaal is zowel over een vlindernet als een verrekijker te 
beschikken. 
 

 
Tijdstip van de dag 
 

 
Bij voorkeur pas vanaf de late voormiddag (10.30 h) 

 
Weersomstandigheden 

 
Bij voorkeur zonnig of lichtbewolkt weer en zachte 
temperaturen, weinig wind 
 

 



   Beheersevaluatie Koning Boudewijnpark 

59 

• Kevers 
 
 
 
Locatie 

 
Trajecten:  KLE’en, Mr, Hc+Hf & Hu (Lieveheersbeestjes), 
Fa (Vliegend Hert) 
 

 
Instapniveau + beschrijving 
methodiek 

 
1) Aan-/afwezigheid multisoorten langsheen het 

traject aanvinken.  
2) Aan-/afwezigheid multisoorten langsheen het 

traject aanvinken + noteren van de precieze 
aantallen waargenomen of gevangen exemplaren 
per soort. Trajecten slepend doorlopen, 
afgewisseld met kloppen van struiken en bomen. 

 
 
Frequentie 

 
Jaarlijks alle trajecten 3 x doorlopen 

 
 
Periode 

 
1) 15/04 – 30/04 (tijdens monitoring in 2006 werd 

veruit de grootste diversiteit lieveheersbeestjes 
waargenomen de tweede decade van april) 

2) 15/06 – 30/06  
3) 15/07 – 30/07 
 

Aanvullend worden voor Vliegend Hert best verschillende 
zoekacties ondernomen op zwoele avonden tussen half 
juni en eind juli. 

 
 
Tijdsinvestering 

 
Instapniveau 1: 15’ per traject 
 
Instapniveau 2: 30’ per traject 
(monitoring 2006: toegepast voor alle relevante trajecten) 
 

 
Materiaal 

 
Een sleepnet en/of licht vlindernet is onmisbaar voor het 
monitoren van lieveheersbeestjes.  
 

 
Tijdstip van de dag 
 

 
Bij voorkeur pas vanaf de late voormiddag (10.30 h). 
Vliegend hert is vooral actief van de schemer tot 0u30 
(Mond. med. Arno Thomaes). 
 

 
Weersomstandigheden 

 
Bij voorkeur zonnig of lichtbewolkt weer en zachte 
temperaturen, weinig wind. De trefkans voor Vliegend 
Hert is beduidend hoger op zwoele avonden rond half 
juni. 
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• Amfibieën 
 
 
 
Locatie 

 
Trajecten:  Ae (39, 40) 
 

 
Instapniveau + beschrijving 
methodiek 

 
1) Aan-/afwezigheid multisoorten langsheen het 

traject aanvinken + noteren van de precieze 
aantallen waargenomen of gevangen exemplaren 
per soort, enkel gebruik makend van fuiken. Er 
worden naargelang de beschikbare hoeveelheid 
fuiken 2 exemplaren per vijver voorzien. Plaatsing 
van de fuiken bij voorkeur in de late namiddag, 
leegmaken de volgende ochtend of ten laatste 
nog 1 dag later. Fuiken worden met de opening 
weg van de oever geplaatst, hetzij parallel aan de 
oever, hetzij naar het centrum van de plas of 
vijver gericht. Plaats ze bij voorkeur in die delen 
van de vijver die rijk zijn aan onderwaterplanten.  

2) Instapniveau 1 met aanvullend 2 avondbezoeken 
waarbij met behulp van pillampen actief langs de 
oevers van de vijvers wordt gezocht naar 
salamanders. Ook scheppen met fijnmazig 
schepnet.  

 
 
Frequentie 

 
Jaarlijks alle trajecten 3 x doorlopen 

 
 
Periode 

 
1) 10/04 – 20/04 (ad.) 
2) 01/05 – 15/05 (ad.) 
3) 30/06 – 15/07 (larven) 

 
 
Tijdsinvestering 

 
Instapniveau 1: 3 uren voor beide trajecten 
 
Instapniveau 2: 5 uren voor beide trajecten 
 

 
Materiaal 

 
Amfibieënfuiken, pillampen, fijnmazige schepnetjes 
 

 
Tijdstip van de dag 
 

 
Plaatsing fuiken late namiddag, leegmaken vroege 
voormiddag. Gericht zoeken (instapniveau 2) na 
zonsondergang 
 

 
Weersomstandigheden 

 
Bij voorkeur droge, niet te koele en windstille avonden 
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• Vogels 
 
 
 
Locatie 

 
Alle trajecten behalve Kleine beek, Hu & Hp 
 

 
Instapniveau + beschrijving 
methodiek 

 
1) Aan-/afwezigheid multisoorten langsheen het 

traject aanvinken, vooral werken op geluid en in 
mindere mate op zicht 

2) Aan-/afwezigheid multisoorten langsheen het 
traject aanvinken + noteren van de precieze 
aantallen waargenomen exemplaren per soort. 

3) Uitgebreide territoriumkartering per doelsoort per 
natuurdoeltype (zie Vermeersch et al., 2005) 

 
 
Frequentie 

 
Jaarlijks alle trajecten 3 x doorlopen, met aanvullend 
vroeg voorjaarsbezoek in bospercelen voor monitoring 
van spechten en uilen. 

 
 
Periode 

 
1) 15/02 – 30/02 (bossen: spechten & Bosuil) 
2) 1/04   – 15/04 
3) 15/05 – 30/05 
4) 15/06 – 30/06 

 
 
Tijdsinvestering 

 
Instapniveau 1: 15’ per traject 
 
Instapniveau 2: 30’ per traject 
(toegepast voor alle relevante trajecten in 2006) 
 
Instapniveau 3: 60’ per traject 
 

 
Materiaal 

 
Goede verrekijker, eventueel mp3-speler of 
cassetterecorder voor gebruik bij instapniveau 3 
 

 
Tijdstip van de dag 
 

 
Bij voorkeur in de vroege voormiddag, probeer bij elke 
volgende bezoekronde de omgekeerde volgorde van 
trajecten aan te houden in vergelijking met de 
voorgaande 
 

 
Weersomstandigheden 

 
Bij voorkeur zonnige tot lichtbewolkte, windstille dagen 
 

 
Nuttige info 

 
Geluidsbestanden van alle vogelsoorten uit de 
multisoortenreeks werden opgenomen in de bijgeleverde 
cd-rom  
 

 
 
 
 



 

62 



   Beheersevaluatie Koning Boudewijnpark 

63 

BIJLAGE II: MONITORINGSTRAJECTEN EN LOCATIE PQ’S 
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Figuur 14. Trajecten voor monitoringsprotocols en locatie PQ’s in Fase I & II. 
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Figuur 15. Trajecten voor monitoringsprotocols en locatie PQ’s in Fase III.
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Tabel 13. Overzicht van monitoringstrajecten. 

Traject Deelgebied Natuurdoeltype Opmerkingen 
18 8 Va  
19 1 Fa  
20 7 Hc+Hf  
21 6 Hu  
22 9 Mr  
23 10 Kleine beek  
24 21 KLE (Kb) Knotwilgenrij 
25 4 Qa  
26 28 KLE (Kh) Sleedoornhaag 
27 5 Qa  
28 2 Fa  
29 32 KLE(Kb+Kh) Knotwilgen+houtkant 
30 33 KLE (Kh) Dreef 
31 35 KLE (Kj) Hoogstamboomgaard 
32 36 KLE (Kj) Hoogstamboomgaard 
33 37 KLE (Kj) Hoogstamboomgaard 
34 15 Hp*  
35 14 Hp*  
36 22 KLE (Kh) Sleedoornhaag 
37 12 Hp*  
38 17 KLE (Kh) Sleedoornhaag 
39 38 Ae Vijver fase II 
40 39 Ae Vijver fase I 
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Tabel 14. Detailinformatie omtrent vastlegging PQ’s. 

Coördinaten Precisie PQ 
Longitude Latitude Hor. (m) Vert. (m) 

Metaal 

Fa1  146953,34 174796,73 0,728 1,031  
  146931,46 174790,69    
  146942,40 174793,71   X 
Va1  147082,42 174616,26 0,391 0,596  
  147068,60 174598,29    
  147075,51 174607,27   X 
HcHf1  146954,90 174649,97 0,005 0,009 X 
 146949,30 174649,86 0,005 0,009 X 
  146952,10 174649,91    
HcHf2  174658,63 146957,47 0,005 0,009 X 
 174664,13 146957,31 0,005 0,009 X 
  174661,38 146957,39    
Hu  147049,90 174811,17 0,007 0,011 X 
  147052,46 174806,13    
  147051,18 174808,65    
Mr 146444,17 174529,48 0,005 0,010 X 
  146439,34 174531,89 0,006 0,015 X 
  146441,76 174530,68    
Fa2 145382,47 174811,70    
  145359,96 174809,21    
 145371,43 174810,47 0,622 2,363 X 
Hp1  145491,12 174691,09 0,006 0,009  
 145485,57 174691,57 0,008 0,011  
  145488,34 174691,33   X 
Hp2 145986,26 174536,30 0,010 0,012  
 145981,80 174539,55 0,010 0,013  
  145984,02 174537,92   X 
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Bijlage III: Access-applicatie 
 
(naar Vermeersch et al., 2005) 
 
Het BIM wil het hier uitgewerkte voorstel tot monitoring via de multisoortenaanpak enerzijds eenvoudig 
kunnen uitbreiden naar alle groengebieden in het BHG en anderzijds wil men kunnen beschikken over 
een gebruiksvriendelijke Access-toepassing die toelaat de verzamelde gegevens snel in te voeren en 
te visualiseren. De toepassing moet eveneens hulp bieden bij de interpretatie van de verzamelde 
gegevens. 
 
Op de bij dit eindrapport meegeleverde cd-rom staan twee bestanden: ‘MonitoringBIMDb.mdb’ en 
‘MonitoringBimAppl.mdb’. Beide bestanden dienen binnen eenzelfde map te worden opgeslagen. 
BimDb is het database-onderdeel van de applicatie en BimAppl vormt de eigenlijke applicatie.  
 
Hieronder volgt enige meer praktisch gerichte uitleg m.b.t. gebruik en toepassing van de applicatie.  
 
 
I. TECHNISCHE BESCHRIJVING 
 
Databank voor 1 of meerdere gebieden waarbinnen een multisoortenmonitoring opgestart en 
uitgevoerd wordt.  
Doel databank: Per gebied bijhouden van waarnemingsgegevens. In elke gebied kunnen één of 
meerdere natuurdoeltypes onderscheiden worden. De gemonitorde soortgoepen worden per gebied 
vastgelegd bij het opstarten van het monitoringproject. Ahv toegekende scores worden per 
natuurdoeltype soorten uit deze soortgroepen geselecteerd voor deelname in het monitoringproject. 
Selectie van de soortgroepen en soorten voor het monitoringproject valt buiten de scope van de 
databank.  
 
tblSoort 
Informatie over plant- en diersoorten. Inclusief scores voor kenmerken die gebruikt worden als 
criterium om de soort al dan niet op te nemen in het monitoringproject. Sommige van deze kenmerken 
zijn direct afhankelijk van de soort (oppervlakte-behoefte, beleidsrelevantie, trefkans, herkenbaarheid). 
Andere van deze kenmerken zijn eveneens afhankelijk van het Natuurdoeltype (kensoort, 
gevoeligheid huidig beheer) en zijn dus terug te vinden in tabel tblGebiedNatuurDoeltypeSoort. De 
monitoring-specifieke kenmerken krijgen de prefix ‘M’. 
Om te vermijden dat soorten van verschillende soortgroepen dezelfde code krijgen (in mate van 
mogelijke worden bestaande erkende codes gebruikt, die uniek zijn binnen de soortgroep, maar niet 
noodzakelijke over soortgroepen heen), wordt de soortgroepcode mee opgenomen in de primary key. 
Alle soorten die in het monitoringproject opgenomen worden, moeten opgenomen worden in deze 
tabel. 
 
tblSoortgroep 
Taxonomische groepen die in het monitoringproject opgenomen worden. 
Alle soortgroepen die in het monitoringproject opgenomen worden, moeten opgenomen worden in 
deze tabel. 
 
tblGebied 
Gebied waarvoor het monitoringproject uitgewerkt wordt, en waarbinnen de waarnemingen gebeuren. 
 
tblNatuurdoeltype 
Informatie over de natuurdoeltypes die onderscheiden worden. 
Alle natuurdoeltypes die in het monitoringproject opgenomen worden, moeten opgenomen worden in 
deze tabel; informatie over andere natuurdoeltypes mag eveneens opgenomen worden in deze tabel. 
 
tblPersoon 
Personen die betrokken zijn bij het monitoringproject. Alle personen die waarnemingen verrichten 
dienen in deze tabel opgenomen te worden. 
 
tblGebiedSoortgroep 
Oplijsting van soortgroepen die in aanmerking komen voor monitoring binnen een gebied. 
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tblGebiedNatuurdoeltype 
Oplijsting van de verschillende natuurdoeltypes die binnen het monitoringgebied onderscheiden 
worden. In deze tabel wordt geen geografische informatie opgenomen; het zijn de trajecten die door 
de natuurdoeltypes lopen (tblTraject) die een geografische component hebben. 
Per gebied kunnen meerdere natuurdoeltypes onderscheiden worden. Eenzelfde natuurdoeltype kan 
maximaal één keer opgenomen worden in deze tabel. Er kunnen wel meerdere deelgebieden 
hetzelfde natuurdoeltype hebben, maar deze soort informatie wordt hier niet bijgehouden. 
 
tblGebiedNatuurdoeltypeSoort 
Oplijsting van soorten die relevant zijn voor het monitoringproject binnen een natuurdoeltype van een 
gebied. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen sterk relevante soorten (korte lijst van soorten die strikt 
noodzakelijke zijn voor het monitoringproject) en minder relevante soorten (langere lijst van soorten 
die interessant kunnen zijn voor het monitoringproject, maar die bijkomende inspanningen vereisen). 
Een verdere verfijning van deze verdeling naargelang de beschikbare vrijwilligers kan steeds 
doorgevoerd worden door de databank-beheerder. 
De tabel bevat eveneens scores voor – natuurdoeltypeafhankelijke - kenmerken die gebruikt worden 
als criterium om de soort al dan niet op te nemen in het monitoringproject. De monitoring-specifieke 
kenmerken krijgen de prefix ‘M’. 
 
tblGebiedWaarnemer 
Oplijsting van personen die waarnemingen verrichten binnen een bepaald gebied. 
 
tblLocatie 
Geografische waarnemingseenheid (punt/PQ of lijn/traject) die in een natuurdoeltype ligt. Een locatie 
ligt steeds binnen 1 natuurdoeltype/perceel. Een natuurdoeltype kan meerdere (waarnemings)locaties 
hebben. Wanneer een bepaalde route door meerdere natuurdoeltypes loopt, wordt deze per 
natuurdoeltype opgedeeld als aparte locatie. Locaties worden op voorhand vastgelegd in functie van 
één of meerdere waar te nemen soortgroepen (zie tblLocatieSoortgroep). 
 
tblLocatieSoortgroep 
Oplijsting van soortgroepen waarvoor locaties (trajecten, PQ’s) bedoeld zijn. Bij het samenstellen van 
de lijst van soortgroepen kan enkel gekozen worden uit soortgroepen die relevant zijn voor het 
natuurdoeltype (zie tblGebiedNatuurdoeltypeSoort) waar de locatie zich in bevindt. 
 
tblSoortBeheerkenmerk 
Oplijsting van alle soorten uit tblSoort met aanvullende info wat betreft beheerskenmerken: voor 
hogere planten worden Ellenberg-waarden toegevoegd voor stikstofgehalte, vochtigheids- en 
zuurtegraad van de bodem. Voor dierlijke organismen wordt info opgenomen omtrent te verwachten 
reactie op uitwendige druk (= beheer), mobiliteit van een soort (hoog-gemiddeld-laag), 
oppervlaktebehoefte van een soort (hoog-gemiddeld-laag), specifieke structuurkenmerken die een 
soort vereist in een bepaald natuurdoeltype en het trofieniveau waartoe elke soort behoort (omnivoor-
insectivoor-herbivoor-carnivoor-mengelingen). 
 
tblWaarneming 
Beschrijving omstandigheden van de waarnemingen: plaats (locatie), tijdstip (datum), waarnemer en 
ev andere omstandigheden.  
De gebiedcode wordt redundant opgenomen (uit locatie-informatie) , zodat gemakkelijk enkel die 
personen kunnen geselecteerd worden die voor het gebied gedefinieerd zijn als waarnemer 
(tblGebiedWaarnemer). 
Wanneer een waarneming aangemaakt wordt (nieuwe record in deze tabel) worden alle relevante 
soorten klaargezet in tblWaarnemingsoort, zodat enkel nog hun al dan niet aanwezig zijn moet 
aangeduid worden (en ev aantal of bedekkingsgraad). Bij het klaarzetten van de soorten worden 
volgende regels in acht genomen: 

• Enkel die soorten die relevant zijn voor het natuurdoeltype waar de locatie in ligt (gedefinieerd 
in tblGebiedNatuurdoeltypeSoort) 

• Enkel die soorten die behoren tot de soortgroep waarvoor de locatie vastgelegd is 
(gedefineerd in tblLocatieSoortgroep) 
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tblWaarnemingSoort 
Opsomming van de waargenomen soorten bij een waarnemingsactie. 
De records worden automatisch aangemaakt bij het beschrijven van een waarneming 
(tblWaarneming). Hierbij worden de soorten initieel aangeduid als zijnde afwezig. De waarnemer moet 
dan enkel die soorten die hij effectief waargenomen heeft aanvinken als zijnde aanwezig. Optioneel 
kunnen ook het aantal of de Tansley-bedekkingsgraad (voor de hogere planten) ingevoerd worden. 
 
 
II. UITBREIDINGEN HUIDIGE DATABASE 
 
Uitbreiding soortengroepen binnen bestaande gebied 
 
Stel dat men in de toekomst binnen het Vuylbeekreservaat een nieuwe soortengroep wil gaan 
monitoren via de reeds bestaande trajecten. Een dergelijke aanpassing dient te gebeuren in het 
database-bestand. In eerste instantie dient in de ‘tblSoortgroep’ de nieuwe soortgroep te worden 
toegevoegd. Vervolgens kan men in de ‘tblSoort’ de verschillende soorten gaan invullen, alsook hun 
kenmerken die belangrijk zijn bij het bepalen van de relevantiecode (zie hiervoor het deel m.b.t. de 
finale soortenselectie en Bijlage VI). In de tabel ‘tblGebiedNatuurdoeltypeSoort’ worden de soorten 
gekoppeld aan bepaalde natuurdoeltypen. Het is vervolgens belangrijk te bepalen via welke 
bestaande trajecten de nieuwe soortgroep dient gemonitord te worden. Eens die keuze gemaakt, kan 
dit aangevuld worden in de tabel ‘tblLocatieSoortgroep’. Tenslotte worden van de weerhouden soorten 
de beheerskenmerken ingevuld in de tabel ‘tblSoortBeheerskenmerk’. Vanaf dan worden de soorten 
automatisch opgenomen in de waarnemings- en rapporteringsmodaliteiten. 
 
Uitbreiding soorten 
 
Stel dat men nieuwe soorten wil toevoegen van reeds bestaande soortgroepen. In grote lijnen dienen 
dan de stappen van de voorgaande paragraaf te worden herhaald, met uitzondering van de eerste. 
Een uitbreiding met nieuwe soorten binnen reeds jaren opgevolgde groepen dient wel overdacht te 
gebeuren en steeds goed gedocumenteerd te worden. Men dient zich steeds de vraag te stellen of het 
opvolgen van die bijkomende soort effectief een meerwaarde betekent in het evalueren van het 
gevoerde beheer. Jaarlijks nieuwe soorten toevoegen leidt onherroepelijk tot verwarring wat betreft de 
interpretatie van monitoringstijdsreeksen. 
 
Uitbreiding trajecten 
 
Het is mogelijk dat men na verloop van tijd in een bepaald gebied een nieuw traject wil bijmaken, 
bijvoorbeeld omdat er een nieuwe soortengroep wordt opgevolgd die via de bestaande trajecten niet 
in voldoende mate kan opgevolgd worden. Een eerste stap is dan de digitalisatie van dat nieuwe 
traject in het bij dit eindrapport gevoegde Gis-bestand ‘trajecten.shp’. In het Gis-bestand wordt een 
nieuwe code en een deelgebiedcode bepaald die vervolgens wordt ingevuld in het database-bestand 
in respectievelijk de tabellen ‘tblLocatie’ en ‘tblDeelgebied’. Vervolgens worden aan dit nieuwe traject 
soortgroepen gekoppeld. 
 
Uitbreiding naar nieuwe gebieden 
 
Indien wordt overgegaan tot de uitbreiding van dit systeem naar een nieuw groengebied in het BHG, 
dient eerst de tabel ‘tblGebied’ te worden aangepast. Vervolgens wordt voor het nieuwe gebied 
bepaald welke natuurdoeltypes worden weerhouden (zie hiervoor ook natuurtypen en 
natuurdoeltypen). Deze worden ingevuld in de tabel ‘tblGebiedNatuurdoeltype’. De soortgroepen en 
soorten die in het nieuwe gebied worden opgevolgd, worden aangevuld bij de reeds voor andere 
gebieden bestaande soorten en soortgroepen in de tabellen ‘tblSoortgroep’ en ‘tblSoort’. Het is pas in 
de tabel ‘tblGebiedNatuurdoeltypeSoort’ dat de nieuwe (en oude!) soorten worden toegekend aan een 
nieuw gebied. Vervolgens dienen nieuwe Gis-bestanden te worden aangemaakt voor de 
natuur(doel)types en de eventuele trajecten in het nieuwe gebied. De overeenkomstige codes worden 
ingevuld in de respectievelijke tabellen in het database-bestand.  
 
Toevoegen waarnemers 
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Hiervoor kan men best vertrekken vanuit het applicatie-bestand. In het menu linksboven kiest men 
‘Beheer => Basisgegevens => Personen’. Men krijgt dan een overzicht te zien van de verschillende 
reeds geregistreerde waarnemers. Door in het nieuwe scherm op de rechtermuisknop te klikken en te 
kiezen voor ‘toevoegen’ kan men de coördinaten van een nieuwe waarnemer invullen. Onderaan heeft 
men bovendien de mogelijkheid een waarnemer toe te kennen aan een bepaald gebied. 
 
 
III. BEKIJKEN/INVOEREN/WIJZIGEN WAARNEMINGEN 
 
In het applicatiebestand kiest men in het menu linksboven voor “Beheer => Waarnemingen”. Er 
verschijnt een nieuw scherm met een overzicht van de reeds ingevoerde waarnemingen per traject en 
per datum. De bestaande waarnemingen kunnen op verschillende manieren ingekeken worden. Een 
eerste mogelijkheid is een enkelvoudige waarneming te openen. Klik daarvoor met de 
rechtermuisknop op een waarneming naar keuze en kies voor ‘Openen’. Er verschijnt een subscherm 
met een overzicht van alle waargenomen soorten uit de multisoortengroep. Indien nodig kan de 
individuele waarneming nog gewijzigd worden. 
Een tweede mogelijkheid is eerst een selectie op te vragen van een bepaald aantal waarnemingen. 
Men kan waarnemingen selecteren op basis van de volgende criteria: deelgebied, locatie (traject), 
natuurdoeltype, datum(range), waarnemer, soortgroep of soort. Wil men bijvoorbeeld weten op welke 
locaties in een bepaald veldseizoen een soort als Bosuil werd waargenomen, volstaat het om bij de 
drop-down lijst ‘soort’ Bosuil te kiezen en vervolgens op de selectieknop (trechtertje) te klikken. Er 
verschijnt dan een lijst met waarnemingen die individueel kunnen worden bekeken zoals hierboven 
beschreven. 
Om nieuwe waarnemingen in te voeren, dient men in het selectiescherm op de rechtermuisknop te 
klikken en te kiezen voor ‘Toevoegen’. Er verschijnt een subscherm ‘Waarneming’ met 3 verplichte 
invulvelden (drop-down lijsten): locatie (= traject), datum en waarnemer. Indien gewenst kan ook het 
precieze uur van de waarneming en eventuele omstandigheden (bv. weersomstandigheden) worden 
genoteerd. Vervolgens klikt men op ‘Invullen soorten’ waarna de applicatie op basis van het 
geselecteerde traject een multisoortenlijst zal aanmaken die enkel relevant is voor dat traject. Op die 
manier wordt een mogelijk foutieve invoer al sterk beperkt. Voor alle soorten kunnen steeds de 
waarnemingen worden ingevuld volgens de verschillende instapniveaus. Men dient verplicht de 
aanwezigheid aan te vinken, maar alle andere velden zijn optioneel. Indien aantallen of 
bedekkingsgraden (hogere planten) worden ingevuld zonder dat de aanwezigheid werd aangevinkt, 
zal het programma een foutmelding genereren.  
 
 
IV. RAPPORTERING 
 
In de applicatie werden reeds een aantal rapporteringsmogelijkheden standaard voorzien. Deze 
worden hier kort besproken. De verschillende modules bieden de beheerder de mogelijkheid om de 
ingevoerde monitoringsdata kort samen te vatten en te visualiseren waardoor de interpretatie 
vereenvoudigd wordt.  
 
Overzicht veldwerk 
 
In het applicatiegedeelte van de toepassing kiest men in het menu linksboven voor ‘Rapporten => 
Overzicht_veldwerk’. Er verschijnt een rapport dat per traject een overzicht geeft van de 
waarnemersinspanning, in dit geval het antal waarnemingsdagen met vermelding van de precieze 
data en de betreffende waarnemer. De beheerder kan aldus op een snelle manier nagaan of aan alle 
protocols werd voldaan, of de dataset m.a.w. volledig is voor dat bepaalde monitoringsjaar.  
  
Overzicht soorten per natuurdoeltype 
 
Hiervoor werden 2 rapporteringsmogelijkheden voorzien: ‘Aantal soorten per jaar per natuurdoeltype’ 
en ‘Aantal soorten per jaar per natuurdoeltype tov verwacht aantal’. De eerste mogelijkheid toont per 
natuurdoeltype een grafiek met het aantal soorten uit de respectievelijke multisoortenlijsten die in een 
bepaald jaar als aanwezig werden genoteerd. De beheerder heeft de mogelijkheid de grafische 
voorstelling op een aantal manieren te wijzigen. Zo kan hij de grafiekenreeks beperken tot één of 
meerdere natuurdoeltypes door in de drop-down reeks linksboven enkel de gewenste types te 
selecteren. Standaard worden alle natuurdoeltypes weergegeven. Men kan ook de keuze maken op 
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basis van de relevantiecodes. Standaard worden per grafiek twee balkjes getoond: soorten met een 
hoge relevantiecode t.o.v soorten met een lage relevantiecode. In de drop-down reeks rechts 
onderaan kan de keuze gemaakt worden tussen deze codes en kunnen de grafieken desgewenst 
aangepast worden. Het spreekt voor zich dat de meerwaarde van deze rapporteringsmogelijkheid zal 
toenemen naarmate langer in een bepaald gebied gemonitord wordt. Het is ook erg belangrijk goed te 
documenteren wanneer eventuele nieuwe soortengroepen werden toegevoegd om aldus de 
interpretatie niet te vertroebelen.  
Aangezien de precieze aantallen soorten in de verschillende multisoortenreeksen per natuurdoeltype 
niet noodzakelijk gelijk zijn, bestaat ook de mogelijkheid om percentages uit te zetten. De tweede 
rapportering toont dezelfde grafiektypes, maar in plaats van aantallen worden percentages van de 
waargenomen soorten t.o.v. het totaal aantal soorten per multisoortenreeks uitgezet. Dit biedt de 
beheerder de kans na te gaan hoever een bepaald natuurdoeltype verwijderd is van een zogenaamd 
‘optimum’, waarbij het optimum staat voor de aanwezigheid van alle soorten uit de multisoortenreeks. 
Ook hier kan men zelf bepalen welke natuurdoeltypen dan wel relevantiecodes worden getoond. 
 
Overzicht afwezige soorten met beheerskenmerken 
 
Ook hier werden twee verschillende rapporten voorzien: enerzijds een eenvoudige weergave van de 
in een bepaald monitoringsjaar en per natuurdoeltyoe afwezige soorten en anderzijds een meer 
uitgebreide rapportage die per afwezige soort aangeeft wat de ecologische vereisten zijn van die 
soort, alsook hoe elke soort verwacht wordt te reageren op een bepaald beheerstype. Een combinatie 
van de beide rapporteringen biedt de beheerder de mogelijkheid in te schatten binnen welke 
natuurdoeltypen nog extra inspanningen moeten doorgevoerd worden en met welke variabelen vooral 
dient te worden rekening gehouden.  
 
Eventuele nieuwe inzichten wat betreft ecologische randvoorwaarden per soort kunnen steeds 
aangevuld worden in het database-gedeelte in de tabel ‘tblSoortBeheerskenmerk’. De nieuw 
toegevoegde gegevens zullen dan automatisch in de rapportering verschijnen. 
 
 


