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Een biodiversiteitsaudit van Bos t’Ename

Veel soorten zijn sterk in hun voortbestaan bedreigd en voor 
hen is specifiek habitatbeheer nodig om ze te behouden. Als 
beheerder van een natuurgebied is het vaak moeilijk om te 
kiezen op welk type beheer je best inzet. Vaak weet je niet eens 
exact welke soorten er in een gebied voorkomen. Het is niet altijd 
eenvoudig te achterhalen welke soorten extra beheeraandacht 
nodig hebben, welke (micro)habitats noodzakelijk zijn en wat de 
kritische processen zijn binnen die habitats. Om een antwoord 
te formuleren op deze vragen werd voor het eerst in Vlaanderen 
voor het natuurgebied Bos t’Ename in Oudenaarde een biodiver-
siteitsaudit uitgevoerd.

De methodiek van de biodiversiteitsaudit vertrekt van de vast-
stelling dat overal in Europa natuurbeheerplannen gebaseerd 
zijn op een te smalle basis, een te beperkt aantal taxonomische 
groepen. Bedoeling is die basis te verbreden tot een zo breed 
mogelijke biodiversiteit. Door middel van de audit worden alle 
soorten geclusterd tot ‘beheergilden’. Beheergilden zijn groepen 
van soorten die dezelfde habitat delen en ecologisch samen-
hangen. Biodiversiteitsaudits zijn tot op heden nog maar heel 
beperkt gebruikt. De hoeveelheid werk om ze uit te voeren is 

hier niet vreemd aan. De beschikbare voorbeelden komen uit 
Engeland en gaan over grote gebieden zoals Breckland en Broads 
(Dolman et al. 2012). Biodiversiteitsaudits kunnen uiteraard ook 
voor kleine natuurgebieden nuttige beheerinzichten opleveren.

De eerste stap in een biodiversiteitsaudit is het inventarise-
ren van soorten binnen zo veel mogelijk taxa. In een tweede 
stap worden prioritaire soorten aangeduid. Soorten met Rode 
Lijststatus ‘zeldzaam’, ‘kwetsbaar’ of ‘bedreigd’ beschouwden 
we als prioritaire soorten. Als er geen Rode Lijsten beschik-
baar waren voor een taxon, dan werd de status van een soort 
ingeschat op basis van de website waarnemingen.be en best 
professional judgement. Zeldzame soorten in de leemstreek of 
de westelijke helft van Vlaanderen werden ook als prioritaire 
soorten beschouwd. 

In een derde stap werden beheergilden gevormd. De habitats 
en de nodige beheerprocessen (bv. extensieve begrazing of 
cyclische kap) van al de prioritaire soorten worden gegroepeerd 
tot beheergilden. Die zijn schaalafhankelijk en hiërarchisch 
opgebouwd, bijvoorbeeld: bos > vochtig bos > elzen-essenbos > 
in dood hout in essen-elzenbos > in zon beschenen dood hout 
in essen-elzenbos. Een soort waarvan alleen geweten is dat ze 
in bos voorkomt, valt dus in de beheergilde macro-habitat ‘bos’. 
In tegenstelling tot eerdere biodiversiteitsaudits is de indeling 
in beheersgilden in Bos t’Ename niet gedaan vanuit een compu-
teranalyse, maar vanuit best professional judgement. 

Bos t’Ename is gelegen in de Vlaamse Ardennen, op de ooste-
lijke flank van Scheldevallei. De vegetatie en de cultuurhistorie 
werden reeds uitvoerig beschreven (Tack et al. 1993). De opper-
vlakte beheerd als natuurgebied bedraagt 150 ha. Daarbovenop 
werden ook de aanpalende percelen in de audit meegenomen, 
waardoor de totale geïnventariseerde oppervlakte 380 ha 
bedraagt. Via waarnemingen.be krijgen we een blik op de soor-
tenrijkdom. Alle bekende waarnemingen uit Bos t’Ename van na 
1850, afkomstig van alle mogelijke bronnen zoals bv. museum-
collecties, werden ingevoerd in waarnemingen.be.

In totaal werden in het Bos t’Ename meer dan 7.000 soorten 
vastgesteld (Tabel 1). Gemiddeld werd meer dan een derde van 
de in België voorkomende soorten waargenomen in Bos t’Ename. 
In tabel 1 zie je dat dit één-derde-regeltje opgaat voor de meeste 
taxa. De vraag die gesteld kan worden is of die 7.000 soorten het 
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Figuur 1. Verdeling van de habitats van de prioritaire soorten waargenomen in Bos 

t’Ename. 

Tabel 1. Aantal waargenomen soorten in Bos t’Ename ten opzichte van het totaal 

aantal waargenomen soorten in België. (bron waarnemingen.be, juni 2018)

Soortengroep
Aantal soorten
in Ename

% aantal soorten
in België

Kevers 1.589 54

Zoogdieren 40 51

Planten 683 49

Nachtvlinders en micro’s 899 43

Reptielen en amfibieën 11 41

Dagvlinders 40 39

Vogels 166 37

Libellen 24 34

Wantsen en cicaden 357 34

Insecten (overig) 136 33

Paddenstoelen 1.440 33

Mossen en korstmossen 317 32

Geleedpotigen (overig) 387 32

Vliegen en muggen 676 29

Bijen, wespen en mieren 351 28

Sprinkhanen en krekels 13 26

Algen, wieren en 
eencelligen

107 14

Weekdieren 79 14

Vissen 14 9

Overige ongewervelden 16 3

Totaal 7.344 35
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werkelijke aantal soorten weerspiegelen. Statistische technie-
ken geven aan dat het totaal aantal te vinden soorten bij onder-
zoek op dezelfde manier uitgevoerd maximaal tussen de 9.000 
en 9.400 zou liggen.

Bijna twee derde van de prioritaire soorten (59%) in het gebied 
komen voor in oudbos (Figuur 1). De andere soorten binnen half-
natuurlijk grasland, poelen en moeras, wastine enz.

Binnen de prioritaire soorten gebonden aan de bosstructuur 
verkiest de helft (51%) de gesloten bosstructuur die bekomen 
wordt bij nulbeheer. De andere helft (49%) verkiest een open 
bosstructuur die bekomen wordt door hak- en middelhoutbe-
heer en het frequent terugzetten van de bosrand. 

Dankzij de biodiversiteitsaudit met gerichte inventarisaties, 
data-analyse en de indeling in beheergilden kunnen we reke-
ning houden met bijna alle soorten. Concreet leidde dit bijvoor-
beeld in een vijver tot een gedifferentieerd beheer met enerzijds 
behoud van veel slib ten voordele van slankpootvliegen en 
Slanke zegge en anderzijds een gedeeltelijke ruiming ten voor-
dele van o.a. amfibieën en libellen. 

Benieuwd naar meer details over de methodiek of alle resulta-
ten van de biodiversiteitsaudit? We zijn bezig die te verwerken 
in het nieuwe boek ‘Het verhaal van een bos in zijn landschap. 
Natuur en cultuur van het Bos t’Ename’.
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