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Kennisdag 8 juni 2017 



Het beheerplan Met dank aan 
Jens Verwaerde 

(Natuurpunt) 



Een goed beheerplan … 

● versterkt biodiversiteit 

●werkt drempelverlagend 

● is praktisch 

●maakt het bedrijf vertrouwd met natuur 



Waar ligt het bedrijf? 

• Landschap 

• Natuur in omgeving 

• Mensen en mogelijkheden 



Ruimer beleid 

● Europees niveau 

▸ Vogelrichtlijngebieden 

▸ Habitatrichtlijngebieden 

●Nederland, Vlaanderen, België, Benelux 

▸ Ruimtelijke bestemming 

▸ Onroerend erfgoed 

▸ Vlaams Ecologisch Netwerk, Ecologische 
Hoofdstructuur 
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De standplaats: de basis voor het 
beheer 

droog 
– nat 



Zoek op kaart 



Wat is natuurbeheer? 

 
de omstandigheden creëren, in 

stand houden of herstellen 

opdat natuurlijke processen 

kunnen plaatsgrijpen 



Wat zijn die “omstandigheden”? 

● schaal: groter is beter 

● tijd: ouder is beter 

●middelen  haalbaarheid 

●mensen: meer is beter 

● leesbaarheid 

● soorten 

▸ actueel 

▸ potentieel 

▸ gedrag en ecologische randvoorwaarden 

overleg en visualiseer! 

jouw kennis 

en ervaring 



natuur 

spontaniteit 

• aanplant 

• vormgeving 

• verspreiding 

processen 

• begrazing 

• hydrologie 

• brand 

• overstroming 

soorten 

• groeperen zich in 
gemeenschappen 

abiotisch 

• bodem 

• grondwater 

tijd 

• ouderdom 

• seizoenen 

• successie 

mens 

• denken 

• doen 

• geld 

• functie 

schaal 

• grootte 

landschap 

• verbonde
nheid 



Het gaat dus om weten … 

● Een beheerplan is kennis verzamelen, in een 
verband brengen, vertalen in een visie en toelichten 
hoe die visie concreet moet gerealiseerd worden. 



Het gaat dus om weten … 

● Soorten en gemeenschappen 

● Abiotiek 

● Tijd en evolutie 



Waarnemingen van soorten 

●meer dan 500 vogelsoorten in 
Eindhoven! 

●meer dan 1.300 bijen, wespen en 
mierensoorten in Eindhoven! 

https://waarneming.nl/search_area.php


De biologische waarderingskaart 



Soortenlijst: weet wat er nu staat! 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Akkervergeet-mij-nietje Myosotis arvensis (L.) Hill 

Gestreepte witbol Holcus lanatus L. 

Gewone hoornbloem Cerastium fontanum Baumg. 

Gewone reigersbek Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. 

Gewone veldbies Luzula campestris (L.) DC. 

Gewone vlier Sambucus nigra L. 

Gewoon biggekruid Hypochaeris radicata L. 

Gewoon duizendblad Achillea millefolium L. 

Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum L. 

Klein kruiskruid Senecio vulgaris L. 

Klein vogelpootje Ornithopus perpusillus L. 

Kleine klaver Trifolium dubium Sibth. 

Kleine veldkers Cardamine hirsuta L. 

Kruipende boterbloem Ranunculus repens L. 

Madeliefje Bellis perennis L. 

Paarse dovenetel Lamium purpureum L. 

Pitrus Juncus effusus L. 

Ruwe berk Betula pendula Roth 

Schapezuring Rumex acetosella L. 

Sint-Janskruid Hypericum perforatum L. 

Smalle weegbree Plantago lanceolata L. 

Speerdistel Cirsium vulgare (Savi) Ten. 

Veldzuring Rumex acetosa L. 

Vogelmuur Stellaria media (L.) Vill. 

Vroegeling Erophila verna (L.) Chevall. 

Witte klaver Trifolium repens L. 

Zachte ooievaarsbek Geranium molle L. 

Zandmuur Arenaria serpyllifolia L. 



Van een soortenlijst naar gemeenschap 

 







Gentiaanblauwtje 
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Vegetatiekunde 

 Vegetatie: een groep planten bij elkaar 

Of een plantengemeenschap 

De vraag: waarom staan die planten daar nu ? 



Vegetatiekunde 

● Een plantengemeenschap: 

▸ Een specifieke soortensamenstelling 

▸ Een specifieke structuur 

▸ Een specifieke bedekking 

▸ Evenwicht 

▸ Een typische standplaats 



De verwerking 

bos 1: Zomereik 5 bos 2: Grove den 4
Ruwe berk 2 Ruwe berk 2
Bochtige smele 2 Zomereik 1
Blauwe bosbes 3 Bochtige smele 4
Lelietje-van-dalen + Struikheide +
Gewone braam 1 Gewone braam +

bos 3: Beuk 5 bos 4: Gewone Es 5
Haagbeuk + Gele dovenetel 2
Wilde hyacint 4 Speenkruid 2
Gele dovenetel + Slanke sleutelbloem +
Lelietje-van-dalen 1 Gewone braam +
Gewone braam 2 Zomereik r

Soort (alfabetisch) bos 1 bos 2 bos 3 bos 4
Beuk 5
Blauwe bosbes 3
Bochtige smele 2 4
Gele dovenetel + 2
Gewone braam 1 + 2 +
Gewone Es 5
Grove den 4
Haagbeuk +
Lelietje-van-dalen + 1
Ruwe berk 2 2
Slanke sleutelbloem +
Speenkruid 2
Struikheide +
Wilde hyacint 4
Zomereik 5 1 r



De associatie als basis 

homogeniteit door kensoorten en differentiërende soorten of door soortencombinatie 

kenmerkend voor een bepaald milieu 

plaats in de successie 

voldoende gelijkende vegetaties  

onder een gelijk beheer 

 



 
 

KLASSE (uitgang – etum) 42

ORDE (- ion) A

VERBOND (- etalia) a b

ASSOCIATIE ( - etea) 1 2 3 1

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Ruwe berk Betula pendula ***** ***** ***** *****

Wintereik Quercus petraea ***** ***** ***** *****

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia ***** ***** ***** *****

Gewoon pluisjesmos Dicrenella heteromalla ***** ***** ***** *****

Tamme kastanje Castanea sativa ***** ***** *****

Gewoon knopjesmos Aulacomnium androgynum ***** ***** *****

Geelsteeltje Orthodontium lineare ***** ***** *****

Dalkruid Maianthenum bifolium *****

Beuk Fagus sylvatica *****

Gewoon pronkmos Isopterygium elegans *****

Witte veldbies Luzula luzuloides *****

Mispel Mespilus germanica *****

a' =
Zomereikverbond

1' Berken-eikenbos
2' Beuken-eikenbos
3' Bochtige smele-beukenbos

b' = Verbond der veldbies-beukenbossen
1' Veldbies-beukenbos



Enkele termen 

Presentie : aanwezigheid of niet 

Abundantie en bedekking 

 code Aantal individuen Bedekking  

 r Zeer weinig (1of 2) <5% (“niets” bedekkend)  

 + Weinig (<20) “  

 1 Talrijk (20-100) “  

 2m Zeer talrijk  (>100, “ontelbaar”) “  

 2a Willekeurig 5-12,5%  

 2b “  12,5-25%  

 3 “  25-50%  

 4 “  50-75%  

 5 “  75-100%  

 



Soortenlijst: weet wat er nu staat! 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Akkervergeet-mij-nietje Myosotis arvensis (L.) Hill 

Gestreepte witbol Holcus lanatus L. 

Gewone hoornbloem Cerastium fontanum Baumg. 

Gewone reigersbek Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. 

Gewone veldbies Luzula campestris (L.) DC. 

Gewone vlier Sambucus nigra L. 

Gewoon biggekruid Hypochaeris radicata L. 

Gewoon duizendblad Achillea millefolium L. 

Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum L. 

Klein kruiskruid Senecio vulgaris L. 

Klein vogelpootje Ornithopus perpusillus L. 

Kleine klaver Trifolium dubium Sibth. 

Kleine veldkers Cardamine hirsuta L. 

Kruipende boterbloem Ranunculus repens L. 

Madeliefje Bellis perennis L. 

Paarse dovenetel Lamium purpureum L. 

Pitrus Juncus effusus L. 

Ruwe berk Betula pendula Roth 

Schapezuring Rumex acetosella L. 

Sint-Janskruid Hypericum perforatum L. 

Smalle weegbree Plantago lanceolata L. 

Speerdistel Cirsium vulgare (Savi) Ten. 

Veldzuring Rumex acetosa L. 

Vogelmuur Stellaria media (L.) Vill. 

Vroegeling Erophila verna (L.) Chevall. 

Witte klaver Trifolium repens L. 

Zachte ooievaarsbek Geranium molle L. 

Zandmuur Arenaria serpyllifolia L. 



De vegetatiesamenstelling is alles … 
… of toch het begin van alles. 

 





 

E Blauwborst

E Boomleeuwerik

E Boompieper

E Bruine snavelbies

E Gekraagde Roodstaart

E Gewone dophei

E Glassnijder

E Groentje

E Heidesabelsprinkhaan

E IJsvogel

E Krabbenscheer

E Loos Blaasjeskruid

E Loos blaasjeskruid

E Matkop

E Nachtegaal

E Oeverkruid

E Poelkikker

E Ronde zonnedauw

E Rosse Vleermuis

E Veenpluis

E Wielewaal

E Zwarte Specht



Soorten: nog meer … 

●Rode lijsten 

● Beschermde soorten 

● Soorten met beleidsbelang 

●Dierengemeenschappen 

● Paraplusoorten 



 

Abiotiek 



De abiotiek: complex, maar 
superbelangrijk 

 



De abiotiek: complex, maar 
superbelangrijk 

 



De abiotiek: complex, maar 
superbelangrijk 

 



De abiotiek: complex, maar 
superbelangrijk 

 



De abiotiek: complex, maar 
superbelangrijk 



De abiotiek: complex, maar 
superbelangrijk 



Abiotiek samengevat 

● Superbelangrijk 

● Kennisniveau is niet zo eenvoudig 

● Leer kijken (de vegetatie zegt veel) 



 

De historiek 



Kijken naar ‘bemestings’ 
geschiedenis 
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Historiek samengevat 

● Superbelangrijk 

● Kennisniveau is niet zo eenvoudig 

●Niet overal relevant, maar wel kijken waar 

● Leer kijken 



wat je natuurbeheer nodig heeft 

een doel 



Een doel bepalen 

●De uitgangspunten zijn beperkt: 

▸ De vegetatie 

▸ De soorten 

▸ De abiotiek 

▸ De zonering en de klant 
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Tips, tips, tips, … 

 



Omvormingsbeheer en eindbeheer 



Hou de volledigheid in het oog 

 



Zaaien en planten 

 



Zaaien en planten 

 



Zaaien en planten 

 



Zaaien en planten 

● Enkele vuistregels 

▸ Kijk naar gras 

▸ Kijk naar biomassa 

▸ Kijk naar natuurlijke verspreiding 

▸ Kijk naar regionale verspreiding 

▸ Kijk naar zeldzaamheid 

▸ Kijk naar beschikbaarheid en prijs 



Kijken naar beeldkwaliteit 



Kijken naar beeldkwaliteit 

 



Visualiseer 

 



Visualiseer 

 



Durf in te richten 

 



Durf in te richten 

 



Tijd en stabiliteit 

 



Tijd en stabiliteit 

 



Kiezen voor mensen 



Zorg ervoor dat het kan 
worden gemonitord! 

Marc: “de korhoenders zijn uitgestorven” 
Arjen: “oké, maar we hebben nu wél 

geelzuchtige waternavel en het 
betonbloempje” 



Zorg dat het kan worden 
gemonitord! 

● Evalueer en durf evalueren 

● Biedt je opdrachtgever een haalbaar evaluatie-
schema aan 





BIODIVA 2017  

 

 
BIODIVA werd ontwikkeld door de provincie Antwerpen,  

samen met de Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw en LV Consult. 

Samen met KBC zetten we onze schouders onder de ontwikkeling van de online tool BIODIVA. 

 

Binnen het Interreg Vlaanderen-Nederland project 2B Connect,  

wordt aan de verdere verfijning van de scan gewerkt. 
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BIODIVA 2017  

= Instrument tot opstap naar structuur  

- Principes - 

 

 

 

 • Inzicht geven in de huidige status van biodiversiteit, de direct te 
nemen acties en de mogelijke toekomstige verbeteringstrajecten 

 

• Eenvoudig en makkelijk toe te passen 

 

• Inpasbaar in verschillende normeringskaders en 
managementsystemen (bv. GRI, ISO14001) 

 

• Op maat van bedrijven / in bedrijfstaal 

 

• Opvolging over meerdere jaren  Streefdoel: continue 
verbetering 
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BIODIVA 

Hoe goed zijn we bezig met biodiversiteit? 

BIODIVERSITEITSLADDER 
 

= voorstelling van de mate 

waarin biodiversiteitszorg 

binnen je bedrijf is 

ingeburgerd.  

 

Houdt je bedrijf NU reeds 

rekening met biodiversiteit? 
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Slechts 22 vragen, telkens 5 mogelijke antwoorden 

 

Gestructureerd volgens de ISO / High Level Structure / 14001:2015 

 - Context van de organisatie 

 - Leiderschap en beleid 

- Planning 

- Ondersteuning 

- Uitvoering 

- Evaluatie van de prestaties 

- Verbetering 

 

Gelinkt aan GRI-indicatoren en duurzaamheidsverslaggeving 

 

 Biodiversiteitsprestaties 1) internaliseren en 2) continu verbeteren 

 

 

BIODIVA - Biodiversiteitsscan 2 



BIODIVA concreet 2017 
Score – Plan van aanpak - Verbetertraject 
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Plan van 

aanpak 
2017 

2018 



BIODIVA – Het concept 

ISO – HLS - PDCA en GRI PI 

Louis Verbruggen 
29/06/2017 

Provincie 
Antwerpen – SPK 

- LV Consult 
73 

X 
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Het resultatenrapport wordt 

automatisch opgestuurd naar 

het opgegeven e-mailadres 

 

 

Dit rapport bevat naast alle 

resultaten ook een actieplan! 

BIODIVA-scan 

Surf naar www.provincieantwerpen.be en tik 

BIODIVA  in de zoekbalk in 

3 

http://www.provincieantwerpen.be/


BIODIVA  
Visualisatie & Trend 
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GRI G4 – 2015 

Duurzaamheidsverslaggeving 

 

 

GRI G4 
SUSTAINABILITY REPORTING GUIDELINES 

             

Louis Verbruggen 
29/06/2017 LV Consult 76 

Presentatie is intellectuele eigendom van Louis Verbruggen . Geen enkel gebruik – onderdelen of geheel -  toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord 
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MVO 

UN SDG 2030 – RADAR Q1/2017 

Presentatie is intellectuele eigendom van Louis Verbruggen . Geen enkel gebruik – onderdelen of geheel -  toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord 
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De kracht van Biodiva 

• Taal van bedrijven 

• Monitoringsysteem 

• Gericht op verbetering 

• Relatief eenvoudig als systeem 

• Een manier van praten 



De valkuil van Biodiva 

• Een specifieke taal die niet iedereen kent 

• Biodiversiteit is niet hetzelfde als milieu 



Biodiva light 

 




