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Inventariseren om beter te beheren: 
wat kan je aanvangen met soortenlijsten ? 

JAN VAN DEN BERGHE & SEBASTIAAN VAN DER VEKEN 

Het plannen en uitvoeren van natuurbeheer is vaak gestoeld op eerder algemene ideeën en 

tradities. Denk bijvoorbeeld aan verschraling, kapping voor heideontwild<eling, enz. 

Gebiedsspecifieke kennis over diverse taxonomische groepen is voor vele reservaten 

immers beperkt. Dit forumartikel gaat in op de vraag ofhet beheer beter kan worden 

wanneer extra inventarisaties worden georganiseerd. De auteurs voeren deze discussie aan 

de hand van een praktijkvoorbeeld in het Natuurpuntreservaat de Hooyput in Arendonk. 

Iedere beheerder van een natuurgebied -

vrijwilliger of professioneel - kent het pro

bleem: welke informatie heb ik nodig om het 

beheer te onderbouwen en gepaste beheer

keuzes te maken? Als beheerder wil je een 

nauwkeurig beeld krijgen van de natuur

waarden van een terrein. Natuurstudie is dan 

onontbeerlijk. Grondige, wetenschappelijk 

onderbouwde studies zijn het gedroomde 

summum, maar de tijd, de middelen en de 

kennis ontbreken. Toch ben je bereid om 

natuurstudie-inspanningen te leveren. Je 

gaat zelf aan de slag en mobiliseert ook 

anderen. Dat leidt tot diverse, maar meestal 

ad hoc uitgevoerde inventarisaties van enke

le soortengroepen. Aardig wat tijd en vele 

inspanningen later, heb je een lijst van gege

vens, een soortenlijst. De soortenkennis over 

je gebied is sterk toegenomen, maar wat kan 

je uiteindelijk met al die gegevens aanvan

gen voor het beheer? In dit forumartikel 

gaan we in op de vraag of het verzamelen 

van waarnemingen bijdraagt tot de onder

bouwing en mogelijk de verfijning - of zelfs 

ommezwaai - van het gevoerde beheer. 

Onvermijdelijk zitten we met deze materie 

ook in het spanningsveld tussen de theorie 

van wetenschap met haar methodes en 

vormvereisten en de praktijk van de beheer

der. In tal van wetenschappelijke publicaties 

wordt bezorgd gereageerd op natuurbeheer 

dat niet op wetenschappelijk onderzoe'k is 

gestoeld (bv.Van Dyck et al. 2001). Is er in de 

toegepaste natuurstudie nog plaats voor de 

niet-academisch gevormde vrijwilliger? We 

bespreken deze problematiek aan de hand 

van een praktijkvoorbeeld op basis van vier 

jaar inventarisaties in het Natuurpuntreser

vaat De Hooyput waar de eerste auteur van 

dit artikel sinds eind 1998 conseNator is en 

het natuurstudiewerk coördineert. We geven 

een overzicht van wat er in die vier jaar 

gebeurd is en bespreken de gevolgen van het 

onderzoek voor het beheer. 

Probleemstelli ng 
Het natuurreseNaat De Hooyput is bijna 10 

ha groot en ligt in Arendonk langs het kanaal 

Dessel-Schoten. Het vormt een schakel in de 

natuurrijke ketting van reseNaten die langs 

het bovengenoemde kanaal liggen tussen 

Turnhout en Mol-Postel. Sprekende namen 

zijn het Turnhouts Vennengebied, het Land-

schap De Liereman, de Gewestbossen van 

Raveis, De Ronde Put en Den Diel. Daarnaast 

vinden we in de onmiddellijke omgeving nog 

meerdere reseNaten die wat minder bekend 

zijn, maar daarom niet minder waardevol. De 

Hooyput bestaat vandaag uit een complex van 

heischrale natte graslanden, venig berken

broekbos, vochtige en droge heide. De uit

schieters in de vegetatie zijn Sterzegge, Blau

we zegge, Heidekartelblad, Ronde zonnedauw, 

Borstelgras, Kleine veenbes en Gevlekte orchis. 

Belangrijk voor het gebied is de hoge kweldruk, 

waarbij zowel natuurlijke ijzerrijke kwel als 

kalkrijke kwelinvloed vanuit het kanaal kon 

worden aangetoond (Van den Berghe 2001). 

Het terrein werd in 1993 aangekocht door 

Inventarisatiewerk in reservaten leidt tot soortenlijsten. Die zijn op zich maar beperkt bruikbaar 
voor het beheer (Foto: Wouter Vanreusel). 
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Door naar meerder dier groepen (inclusief ongewervelden) in een reservaat te kijken, kan de beheers

visie op gewenste natuurtypes wijzigen. Een voorbeeld is van open heide naar boomheide waar meer 

opslag en struweel kan gedijen (Foto:jokke Smets). 

Natuurpunt (toen Wielewaal). Op dat ogen
blik was het volledig verbost. Het was een 
van de laatste restanten van het eertijds uit
gestrekte moerengebied van Arendonk-Pos
tel dat grotendeels door ontwatering en 
bemesting in dienst van de intensieve land
bouw werd omgezet. In de Hooyput was de 
ontwatering goeddeels mislukt. Daarom 
werd het gebied aan zijn lot overgelaten. In 
1995 werd een beheerplan opgesteld en 
goedgekeurd. Het gebied werd een erkend 
natuurreservaat. De doelstellingen van het 
beheerplan waren volledig gericht op het 
herstel van heide via ontbossing; een enkel 
perceel met moerasbos diende behouden te 
blijven. De ontboste delen werden begraasd 
met pony's en/of runderen . Het gevoerde 
beheer leverde slechts gedeeltelijk het ver
wachte resultaat op en werd als onvoldoen
de geëvalueerd. Vooral in het noordelijk deel 
ontstond een grazige vegetatie met een 
dominantie van Pitrus terwijl Gewone dop
heide hier nauwelijks voorkwam. 
Begin 1999 gooide de beheerwerkgroep het 
roer om. Een evaluatie leerde dat het beheer 
onvoldoende onderbouwd was. Het uit
gangspunt was dat het aantal gegevens 
waarop het beheerplan zich baseerde - een 
lijst van 293 soorten die zich nagenoeg 
beperkte tot vogels, dagvlinders en planten -
veel te beperkt was. Daarom werd besloten 
om meer te inventariseren en het beheer op 
basis van die gegevens aan te passen. 

Nieuwe inventarisaties: aanpak 
Vanaf 1999 inventariseerde de beheerwerk
groep uiteenlopende taxonomische groepen 
waarover men de nodige kennis had. Verder 

werd op zoek gegaan naar externe inventari
seerders die thuis zijn in andere taxonomische 
groepen. Daarbij werd vaak gebruik gemaakt 
van natuurstudiewerkgroepen binnen 
Natuurpunt Studie (toen nog De Wielewaal). 
Zo konden we rekenen op de Plantenwerk
groep Lier, de Nationale Mossenwerkgroep, 
de Insectenwerkgroep Taxandria en de Pad
denstoelenwerkgroep Taxandria. Verder was 
de Hooyput vaak de onderzoekslocatie voor 
praktijklessen van cursussen allerhande door 
NME De Wielewaal- thans Natuurpunt Edu
catie. Daarnaast werden ook heel wat indivi
duele natuurliefhebbers uitgenodigd en gesti
muleerd om hun inventarisatiewandelingen 
in de Hooyput uit te voeren. 
Het moet duidelijk zijn dat geen enkele van 
de inventarisaties wetenschappelijk van 
opzet was. Meestal beperkte het onderzoek 
zich tot het kriskras door het reservaat lopen, 
waarbij genoteerd werd wat men tegen
kwam zonder enige standaardisering. Slechts 
zelden werden precieze gegevens over aan
tallen bijgehouden. Van meer bijzondere 
soorten werd wel genoteerd in welke zone ze 
gevonden werden. In het beste geval werd 
nagegaan of er meerdere exemplaren aan
wezig waren en zo ja of dit ook over ver
schillende jaren zo was. 
Al dit inventarisatiewerk heeft geleid tot 
heel wat lijsten. Deze werden op twee 
manieren bijgehouden. In eerste instantie 
werden ze toegevoegd aan bestaande data
banken van werkgroepen of personen. Hier
bij werden de klassieke gegevens (datum, 
plaats, kilometer- of kwartierhok en bijzon
derheden) opgeslagen. Daarnaast zijn de 
gegevens terechtgekomen in een reservaat-
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databank. Deze is anders van opzet. Hierbij 
wordt de soort gekoppeld aan eerste jaar van 
waarneming, habitatspecificatie, indicator
waarde en Rode Lijststatuutlzeldzaamheid. 

Indicatorwaarde, Rode 
Lijststatuut en zeldzaamheid: 
relativeren in aLLe richtingen 
In de reservaatdatabank werd vooral belang 
gehecht aan de indicatorwaarde (habitatspe
cificiteit), het Rode Lijststatuut en de zeld
zaamheid van de aangetroffen soorten. We 
gaan er vanuit dat deze gegevens het meest
al mogelijk maken om de relatieve waarde 
van het voorkomen van een soort voor de 
natuurwaarde van het gebied en voor de 
doelmatigheid van het beheer in te schatten. 
Daartoe werd ook relevante, beschikbare lite
ratuur doorgenomen. Het belang dat we 
hechten aan indicatorwaarde, Rode Lijststa
tuut en zeldzaamheid is wetenschappelijk vrij 
dubieus. Er is een berg wetenschappelijke lite
ratuur die zich kritisch uitlaat over het gebruik 
van Rode Lijsten, van het zeldzaamheidscrite
rium en van de indicatorwaarde van soorten 
(bv. Van Dyck et al. 2001, Simberloff 1997, 
Caro & O'Doherty 1999). Bovendien hoeft 
het vaststellen van een individu helemaal niet 
te betekenen dat de betrokken soort daar een 
stabiele populatie heeft. Het kan best om een 
toevalstreffer gaan of om de laatste restant 
van een plaatselijk uitstervende soort. Mis
schien is het terrein op zich - en dat is in een 
relatief klei n en vrij geïsoleerd reservaat als de 
Hooyput best mogelijk - gewoon te klein om 
een duurzame populatie op te bouwen. Iede
re natuurbeheerder moet zich dus bewust zijn 
van de relativiteit van een dergelijke inschat
ting. Toch zijn habitatspecificiteit, zeldzaam
heid en Rode Lijststatuut vaak de enige 
beschikbare en bruikbare parameters waar de 
modale natuurbeheerder mee aan de slag 
kan. Idealiter zou de enige handvangst van die 
ene, zeldzame spin moeten gevolgd worden 
door een populatieonderzoek, maar tijd, ken
nis en middelen ontbreken. 

Hard werken en het resultaat: 
een Lijst. En dan? 
Vele tientallen inventarisatiewandelingen, 
onderzoek met bodemvallen en een malais
eval hebben voor de Hooyput nu een lijst 
met 928 soorten opgeleverd. Dat zegt op 
zich niet veel, maar als we het cijfer plaatsen 
tegenover de 291 soorten van eind 1998, 
vertelt het wel heel wat over de inspanning 
(Tabel 1). Bovendien beschikken we van
daag over gegevens van meerdere taxono
mische groepen waarover we eind 1998 nog 
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Tabel 1 : Aantal waargenomen soorten in natuurreservaat de Hooyput per taxonomische groep 

in 199Ben in 2002. 

Taxonomische groep 
(volgorde naar Gysels 1999) 

Mossen 

Vaatcryptogamen 

Zaadplanten 

Zwammen 

Lichenen 

Spinnen 

Pissebedden 

Libellen 

Sprinkhanen en kakkerlakken 

Wantsen 

Netvleugeligen 

Dagvlinders 

Nachtvlinders 

Zweefvliegen 

Andere vliegen en muggen 

Wespen (allerhande) 

Bijen en aanverwanten 

Mieren 

Loopkevers 

Lieveheersbeestjes 

Boktorren 

Andere kevers 

Vissen 

Amfibieën en reptielen 

Vogels 

Zoogdieren 

Totaal 

niets wisten. Het onderzoek is nog verre van 
afgelopen. Vooral zwammen, korstmossen 
en meerdere groepen van insecten en spin
achtigen moeten nog verder onderzocht 
worden. Zo is er de laatste jaren geen enke
le nachtvlinder gedetermineerd. Dan duikt 
onze kritische vraag op: wat is de informa
tieve meerwaarde van de 637 extra soorten 
die werden waargenomen? Wat heeft al dat 
werk nu voor het beheer opgeleverd? 
Voor ons bestaat er geen twijfel over dat het 
grootste deel van de nieuw gedocumenteer
de soorten voor het beheer een nietszeggend 
deel van een soortenlijst is. Daar zijn drie 
belangrijke redenen voor. Ten eerste, is de 
ecologie van vele soorten - vooral insecten, 
maar ook zwammen en mossen - slecht of 
totaal niet gekend. De waarneming van een 
dergelijke soort bevestigt alleen haar aanwe
zigheid, maar zegt dan niets over het waarom 
van de aanwezigheid. Ten tweede, betreft een 
aanzienlijk deel van organismen waarvan de 
ecologie beter bekend is net zgn. eurytope 
soorten. Het zijn, met andere woorden, soor
ten met een brede ecologische amplitude; ze 
stellen weinig specifieke eisen aan hun leef
omgeving en kunnen in verschillende bioto-

1998 2002 

0 72 

2 4 

118 147 

0 248 

0 31 

0 53 

0 4 

0 23 

0 12 

0 4 

0 3 

13 15 

8 9 

13 37 

2 19 

32 

0 22 

0 4 

0 34 

2 8 

3 8 

3 7 

0 

6 

105 109 

12 16 

291 928 

pen voorkomen. Ook deze soorten leveren 
weinig bruikbare informatie voor het beheer 
van specifieke biotopen. Ten derde, kunnen 
sterk migrerende soorten een reservaat wel 
eens bezoeken, maar zo'n tijdelijk bezoek kan 
weinig betekenend zijn. Dat geldt zeker voor 
vele vogels. Maar ook sommige libellen als de 
Venglazenmaker en de Bandheidelibel wer
den in het reservaat waargenomen, maar 
planten er zich - tenminste voorlopig - niet 
voort. Hun bezoek heeft vaak veel met toeval 
te maken of kan in het beste geval herleid 
worden tot de vaststelling dat het reservaat 
tijdelijk invulling geeft aan een deel van de 
levenscyclus, maar niet voor de volledige 
levenscyclus. Ondanks het vele plezier dat 
men kan beleven aan het inventariseren op 
zich, helpt dit type waarnemingen dus niet 
als je wil inschatten of de natuurwaarde gun
stig evolueert in de richting van de voorop
gestelde natuurdoeltypen en of het beheer 
daartoe een gunstige bijdrage levert. 

De soortenlijst als basis voor 
het beheer? 
Met een beperkt deel van de soortenlijst is 
het anders gesteld; deze soorten hebben een 

I 

bruikbare informatie-inhoud. Het betreft 
soorten met een zekere mate van habitat
specialisatie waarvan de ecologie dus vol
doende gekend is. Aan de hand van dergelij
ke soorten wordt het mogelijk - weliswaar 
rekening houdend met de hogerop geformu
leerde opmerkingen - om een beoordeling te 
maken van de toestand en ontwikkelingen in 
je reservaat. De aanwezigheid van zo' n soort 
zegt immers dat het reservaat - tenminste 
tijdelijk - voldoet aan de soortspecifieke 
ecologische eisen. Soorten met een vol
doende nauwe niche die reageren op lokale 
omstandigheden zijn potentiële indicator
soorten voor de evaluatie van het beheer. 
Voor ons reservaat vinden we goede voor
beelden bij de zwammen. In het vochtig hei
schraal grasland werden grote populaties 
van de Zwartsneesatijnzwam, de Veenmos
grauwkop en de Gele moeraszwavelkop aan
getroffen. Dit zijn vrij zeldzame tot zeer zeld
zame soorten van veenmosrijke heischrale 
graslanden (Vermeulen 1999). We kunnen ze 
als indicatief beschouwen voor de actuele 
natuurwaarde van dit grasland, maar ook 
voor het gevoerde beheer op dit perceel. De 
talrijke aanwezigheid van deze gespeciali
seerde soorten blijkt te rijmen met het hier 
gevoerde beheer. Bovendien wijzen ook 
enkele plantensoorten op een gunstige 
botanische ontwikkeling van het vochtig 
heischraal grasland: een toename van Ster
zegge, Gevlekte orchis, Veldrus en het 
opnieuw verschijnen van Heidekartelblad. 
De 'nieuwe soorten' bevestigen hier het 
gevoerde beheer. 
In het hogere en drogere deel van het reser
vaat wordt overeenkomstig het beheersplan 
gestreefd naar het herstel van droge heide
vegetaties. In het verleden heeft overbegra
zing hier voor een grazig karakter gezorgd 
waarbij Struikheide nu langzaam regene
reert. Met onze recente inventarisatie
inspanningen vonden we hier echter waspla
ten . Dat zijn fraai oranjerood gekleurde 
zwammen waarvan meerdere soorten zeld
zaam tot zeer zeldzaam zijn. Naast het vrij 
algemene Vuurzwammetje komt er ook de al 
heel wat zeldzamer Elfenwasplaat voor. Deze 
laatste is een typische soort van zure hei
schrale graslanden (Arnolds 1994). Hier zor
gen de 'nieuwe soorten' voor vragen of zelfs 
dilemma's voor het beheer. Laten we het 
perceel zijn gang gaan met een lichte zomer
begrazing om de grassen terug te dringen en 
de heide meer kansen te geven, of, kiezen we 
voor de ontwikkeling van een wasplaatgras
land dat eerder gebaat is met een hooiland
beheer? Voorlopig werd vast gehouden aan 
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De Koraaljuffer wordt in natuurreservaten de Hooyput als een informatieve soort voor het beheer van 

vennen beschouwd (Foto:Jeroen Mentens). 

de keuze om de vergrassing nog verder terug 
te dringen en de herstellende heide meer 
kansen te bieden, maar op wat langere ter
mijn is dit nog geen uitgemaakte zaak. 
Een gelijkaardig voorbeeld is de Gevlekte 
orchis die sinds het opstarten van het maai
beheer massaal in bloei komt en zich duide
lijk verspreidt. Het maaibeheer was in eerste 
instantie opgestart om de dominantie van 
Pitrus te breken, maar bleek ook voor andere 
soorten niet zonder gevolgen. De dominantie 
van Pitrus is grotendeels gebroken en vervan
gen door een hoge bedekking van Sterzegge, 
Blauwe zegge en Veld rus. Nu het heischraal 
grasland vrij goed ontwikkeld is, valt het te 
overwegen om opnieuw te kiezen voor 
begrazing. Natte heischrale graslanden kun
nen even goed gedijen onder een extensief 
begrazingsbeheer (Schaminée et al. 1996). 
Bovendien is dat veel minder arbeidsintensief 
dan het manueel maaien (bosmaaier) van de 
natte graslanden. De huidige talrijke aanwe
zigheid van de Gevlekte orchis doet ons kie
zen om het maaibeheer te behouden. 
Ook bij de libellen vinden we voorbeelden. 
Het verschijnen en het opbouwen van popu
laties van de Koraaljuffer en de Tengere gras
juffer beschouwen we als indicatief. Beide 
soorten staan als 'zeldzaam' op de Rode Lijst 
(De Knijf & Anselin 1996) en zijn gebonden 
aan ondiep, snelopwarmend water, vooral in 
wat zuurdere omstandigheden. We interpre
teren hun toestand als een signaal dat het 
beheer van de oeverranden van de grachten 
op een goede manier gebeurt. 
Moeilijker wordt het met soorten die minder 
makkelijk te vangen of te herkennen zijn. Een 
voorbeeld daarvan is de loopkever O/istop
hus rotundatus. Hij is één van de 33 gevan
gen loopkeversoorten. De andere 32 andere 
soorten blijken weinig informatief voor ons 
reservaat omdat het om zeer algemene 

soorten gaat met een breed ecologisch spec
trum. Maar O/istophus rotundatus wordt 
beschouwd als één van de zwaarwegende 
indicatorsoorten voor droge heide en droge 
heischrale graslanden (Turin 2000). De waar
neming van deze soort is dan een belangrijk 
gegeven. Het vormt een indicatie dat we hier 
te maken hebben met een voor deze habi
tatspecialist goed ontwikkeld stukje heide. 
Deze soort staat bovendien als 'kwetsbaar' 
op de Rode Lijst (Desender et al. 1995). Dat 
geeft aan dat we hier te maken hebben met 
een kritische soort, die niet zomaar gelijk 
waar voorkomt. Toch past opnieuw enige 
relativering. Eén zeldzame en kritische soort 
is fraai, maar de informatiewaarde voor het 
terrein en zijn beheer stijgt naarmate we 
kunnen terugvallen op meerdere indicator
soorten, bij voorkeur uit verschillende taxo
nomische groepen (bv. Van Dyck et al. 2001). 
Van sommige bijzondere soorten werden in 
de beperkte inventarisaties slechts enkele 
exemplaren aangetroffen (bv. Heidepyama
spin en Staafwants). Dat noopt tot voorzich
tigheid. Maar toch moet je soms keuzes 
maken op basis van die beperkte gegevens. 
Neem de waarneming van de montane en bij 
ons uiterst zeldzame graafwesp Pemphredon 
lugens (derde waarneming voor België). Ze 
heeft een areaal in Noord- en Centraal Euro
pa en nestelt in rottend hout (Klein 1996). 
Door het kappen en tijdelijk laten liggen van 
boomopslag, is rot hout momenteel aanwe
zig in het gebied. Met het oog op verschraling 
zou je houtafval willen verwijderen. Wat doe 
je ermee? Blijven we trouw aan een aantal 
verschralingsprincipes of moeten we bijstu
ren voor deze uiterst zeldzame soort en dus 
permanent voor houtafval zorgen? In het 
huidige beheer wordt gekozen voor het 
behoud van houtafval, zodat de soort zich 
misschien kan handhaven. We weten even-
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wel niet of ons reservaat een populatie van 
deze graafwesp herbergt of dat de eerdere 
waarneming een toevalstreffer was. 
Deze voorbeelden tonen aan hoe bepaalde 
soorten uit een lijstje kunnen bijdragen tot 
het stellen van gerichte, kritische biodiversi
teitsvragen bij het gevoerde beheer en bij de 
vooropgestelde beheersdoelstelli ngen. 

Discussie 
In het Natuurpuntreservaat De Hooyput werd 
er de laatste jaren flink geïnventariseerd. Die 
inspanning was bedoeld om het beheer beter 
te onderbouwen. Wat heeft dat opgeleverd? 
We hebben nu in ieder geval weet van het 
voorkomen van veel meer soorten. Onze ogen 
zijn ook open gegaan voor organismen waar
van we voorheen weinig of niets wisten. Voor 
het onderbouwen van het beheer, kunnen we 
evenwel met het overgrote deel van de soor
ten op de lijst niet veel aanvangen. Je weet dat 
ze aanwezig zijn (of waren op het ogenblik van 
de inventarisatie), maar daar houdt het op. 
Voor soorten waarvan de kennis bestaat om ze 
te koppelen aan een indicatorwaarde (habitat
specificiteit), zeldzaamheid en Rode Lijststatus, 
vertelt hun aanwezigheid dat het reservaat -
minstens op het ogenblik van de inventarisatie 
- aan een aantal bijzondere habitatkwaliteits
eisen beantwoordt. Wanneer dit over meerde
re soorten uit verschillende taxonomische 
groepen gaat, kunnen we met enige voorzich
tigheid concluderen dat dergelijke soorten 
informatief zijn voor de totale natuurwaarde 
van het reservaat. Ze kunnen als het ware een 
kwaliteitslabel vormen. Het inventarisatiewerk 
heeft er voor gezorgd dat de kennis van het 
reservaat sterk is toegenomen. Dit niet alleen 
door de vele nieuwe waarnemingen, maar ook 
door vaak in het reservaat rond te lopen en 
goed rond te speuren. 
We zijn van mening dat het beheer nu beter 
onderbouwd kan worden dan enkele jaren 
geleden en dat het oorspronkelijke beheer
plan onnauwkeurigheden en zelfs fouten 
bevatte wegens te weinig informatie. Ons 
vrijwillig studiewerk heeft geleid tot aanpas
singen van het beheer. Zo is het beheer van 
het noordelijk grasland - en deels ook in het 
zuidelijk deel - niet langer gericht op het 
herstel van vochtige heide, maar wel op de 
ontwikkeling van veenmosrijk heischraal 
grasland. De vooropgestelde droge heide 
zien we nu eerder als een complex van dro
ge heide en grasland van de klasse van de 
droge graslanden op zand waar ook waspla
ten volop kansen krijgen. De natte heide, 
waar de verbossing nog niet volledig opge
heven is, zal nu ontwikkeld worden tot een 
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boomheide omwille van de talrijk voorko
mende en soms zeer zeldzame symbionte 
paddestoelen. De venige broekbossen blijven 
behouden. De resultaten ervan beoordelen 
we als goed tot zeer goed. Fyto-sociologisch 
gaan verschillende beheereenheden van het 
terrein vooruit. Zo verscheen Heidekartel
blad opnieuw, nam de bedekking van zeldza
me zeggesoorten enorm toe, kwamen er 
populaties van diverse soorten paddestoelen 
en libellen. Zonder al die inventarisatieron
den en het bijkomend speurwerk in ecologi
sche literatuur hadden we deze evaluatie en 
gedeeltelijke bijsturing wellicht niet gedaan. 
De resultaten van het inventarisatiewerk heb
ben tot constructieve discussies geleid en zet-

ten begrippen als 'gewenst natuurtype' en 
'doelsoort' soms onder druk. De doelstellingen 
zijn op heel wat plaatsen aangepast en som
mige minder populaire componenten van de 
biodiversiteit hebben nu aandacht gekregen 
zonder meteen centrale doelsoorten te wor
den (bv. de graafwesp Pemphredon lugens). 
Je kan de vraag stellen of het niet beter is om 
de gebruikte tijd in te zetten voor diepgaan
der onderzoek op één of enkele taxonomi
sche groepen of zelfs soorten. Dan wordt 
populatieonderzoek mogelijk (bv. aantals
evoluties, effecten van specifieke beheers
maatregelen, enz.). Er kan dan worden op 
toegezien om een meer gestandaardiseerde, 
wetenschappelijke aanpak te volgen. Zonder 

het grote belang van echt wetenschappelijk 
onderzoek in onze reservaten te minimalise
ren, moeten we onder ogen durven zien dat 
dergelijk onderzoek voor vele vrijwilligers te 
ver gegrepen is. Gepaste vorming en vol
doende tijd ontbreken vaak. Gewoon inven
tarisatieonderzoek is voor vele vrijwilligers 
wel een haalbare kaart. Alle beperkingen in 
acht genomen, heeft de geïnterpreteerde 
soortenlijst naar onze mening toch gezorgd 
voor een beter beheerd reservaat en is onze 
kennis over veel soorten sterk toegenomen. 
Inventariseren is dus zinvol voor het natuur
behoud, en - last but not least - het is 
gewoon plezierig om weer eens elf nieuwe 
soorten aan je lijstje toe te voegen! 

SUMMARY BOX: 

VAN DEN BERGHE J. & VAN DER VEKEN S. 2003. Are species lists 
of any use for the management of nature reserves? [in Dutch] 
Natuur.focus 2(3): II5-II9. 

Managers of private or public reserves often worry about the 
appropriateness of their management strategies. Therefore, 
managers welcome surveys on different taxonomical groups. 

DANKWOORD: 
Dit dankwoord richt zich tot allen die de afgelopen jaren 
hun tijd hebben gestopt in de Hooyput. Het gaat om veel 
mensen en werkgroepen. Sommigen een enkele namiddag, 
anderen vele uren en dagen, maar allen hebben ze bijgedra
gen tot een betere kennis van het reservaat. Ook iedereen, 
die alle onderzoeksresultaten vertaald heeft in een ver
nieuwd beheer, verdient dit dankwoord. 
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Amateur naturalist most often does such surveys (in a non
systematic way). But, are the results of these efforts - long 
species lists - of any use for evaluating or even adjusting man
agement schemes? This forum paper deals with this question 
using the authors' experience with the Hooyput reserve 
(Arendonk) as a case. Gnly species that are ecologicaIly weIl 
known (induding threat status) have a dear potential to be 
indicative for the management. 
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