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■* Ongeveer 87.000 van 125.000 ha VEN is in de eerste 
fase afgebakend na doelgroepenoverleg.
55 % van de habitatrichtiijngebieden en 24 % van de 
vogelrichtlijngebieden in VEN Iste fase.

^  8000 ha groene RUP's zijn in voorbereiding en zijn 
noodzakelijk voor een samenhangend VEN.

Er zijn grote verschillen tussen de ecoregio’s en de pro
vincies in het aandeel natuur dat is geselecteerd voor 
het ontwerp VEN I ste fase.

■* Natuurrichtplannen zijn een nieuw instrument voor 
effectieve realisatie van VEN en IVON: hierbij moet de 
nodige aandacht gegeven worden aan mogelijke knel
punten.

■* Er is een betere afstemming gewenst tussen het 
Natuurdecreet en het RSV voor de realisatie van het 
VEN.

1 Inleiding
Voor de ontwikkeling van een duurzame natuurkwali

te it kiest het beleid voor een strategie van verbeteren, ver
groten en verbinden. Verbetering kan worden bekomen 
door een betere milieukwaliteit en door inrichting en 
beheer Vergroting van de natuurgebieden zorgt voor een 
leefgebied met meer individuen en meer soorten. Deze 
grotere populaties hebben een geringere kans op uitster
ven. O p deze manier is het gebied ook beter gebufferd 
tegen negatieve randinvloeden.Verbinden kan de uitwisse
ling tussen leefgebieden verbeteren o f mogelijk maken, 
waardoor voor vele soorten populatienetwerken kunnen 
ontstaan.

Het gebiedsgericht natuurbeleid tracht hieraan tege
m oet te komen door de afbakening van een Vlaams 
Ecologisch N e tw erk  (VEN), natuurverwevingsgebied 
(N V W G ) en natuurverbindingsgebied (NVBG). De laat-
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ste tw ee categorieën vorm en samen het Integraal 
Verwevend en Ondersteunend N etw erk (IVON). In de 
term inologie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
(RSV) vormen VEN, IVON en het geheel van de ecologi
sche infrastructuur de 'natuurlijke structuur’ voor 
Vlaanderen. Volgens het Natuurdecreet is het VEN "een 
samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden 
van de open ruimte waarin een specifiek beleid w ord t 
gevoerd inzake het natuurbehoud, gebaseerd op de ken
merken en elementen van het natuurlijk milieu, de onder
linge samenhang tussen de gebieden van de open ruimte 
en de aanwezige en potentiële natuurwaarden". Het VEN 
bestaat uit G rote Eenheden N atuur (GEN) en Grote 
Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). Het IVON is 
"een geheel van gebieden waarin de administratieve over
heid zorg draagt voor het behoud van de aanwezige 
natuurwaarden, maatregelen neemt te r bevordering en 
versterking van de natuurwaarden, alsook stimulerende 
maatregelen neemt te r bevordering van de biologische 
diversiteit".

Naast het VEN van 125.000 ha, het N VW G  van 
150.000 ha en een onbepaalde oppervlakte NVBG, voor
ziet het RSV gelijktijdig in een uitbreiding van het natuur
gebied op de bestemmingsplannen met 38.000 ha - priori
ta ir te gebruiken voor de realisatie van een samenhangend 
VEN - en in een toename van 10.000 ha voor ecologisch 
verantwoorde bosuitbreiding.

2 Het afbakeningproces van 

de natuurlijke en agrarische 

structuur

Het afbakenmgsproces w ord t gecoördineerd door een 
stuurgroep ’veweving en afbakening’ (VERA.F). In deze 
stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van verschillende 
administraties van de beleidsdomeinen leefmilieu, land
bouw en ruimtelijke ordening.
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Speciale Beschermingszones

Droge Europese heide (alle subtypen) 4030 cg, cgb, cv, sg ) (eventueel cm in mozaïk met cg)

Jeneverbes -formaties in heidevelden of 
op kalkgrasland

5130 zit mee vervat in cg; 
op kalkgrasland: niet in Vlaanderen

Droge halfnatuurlijke graslanden en 
struikvormende facies op kalkhoudende bodem 
(Festuco-Brometalia)

6210 hk, hkb, sk

Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien 6210 + hk, hkb, sk met zeldzame orchideeën

Soortenrijke borstelgras graslanden 6230 + hn en delen van hmo, ce, ha

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige 
of lemige kleibodem (Eu-Molinion)

6410 hm (en mogelijk delen van hc staande voor 
(soortenrijke) veldrus-vegetaties)

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het 
laagland, en van de montane en alpiene zones

6430 hf, hfb, hfc, hft
ruigten (delen van hr en ku) langs waterlopen of langs 
randen of in open vlekken van natte tot mesofiele bossen 
op voedselrijke bodem (al dan niet in complex met sz en sp)

Laaggelegen, schraal hooiland 
(grote vossenstaart, grote pimpernel)

6510 Hu, hub (hp* en hpr* enkel in betekenis van verbond 
van grote vossenstaart)

Actief hoogveen 71 10 + t, ces, ct

Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie 
nog mogelijk is

7120 tm, ctm

Overgangs- en trilveen 7140 md, ms en delen van ce en ao

Slenken in veengronden met vegetatie 
behorend to t het Rhynchosporion

7150 ce (samen met 4010) en delen van ao

Kalkhoudende moerassen met galigaan en veenzegge 7210 + Mm

Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion) 7220 + gelegen in 91 EO, vc en va

Alkalisch laagveen 7230 mk en delen van mp

Niet voor het publiek opengestelde grotten 8310 /

Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum 91 10 fl (in principe enkel binnen Voerstreek)

Zuurminnende Atlantische beukenbossen 
met ondergroei van //ex of soms Taxus 
(Quercion robori-petraeae of Ilid-Fagetum)

9120 qs en fs op Ferraris-bos; qb op Ferraris-bos op andere 
dan Z- en X-gronden; als fl gekarteerde bossen buiten de 
Voerstreek

Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum 9130 fm, qe, fe

Sub-Atlantische en midden-Europese 
wintereikenbossen of eiken-haagbeukenbossen 
behoren to t het Carpinion-betuli

9160 qa, fa

Ravijnbossen met Tilio-Acerion 9180 ek, es

Oude zuurminnende bossen met zomereik 
op zandvlakten

9190 qb binnen grenzen van Ferraris-bos op zandgronden 
(bodemkaart Z en X)

Veenbossen 91 DO + Vt

Alluviale bossen met zwarte els en gewone es 
(Alno-Padion.Alnion incanae, Salidon albae)

91 EO + va, vo, vm, vc, vf, vn ;
sf in uiterwaarden en alluviale gronden, ru in riviervalleien 
met uitzondering van deze van de Maas; zwarte populier 
bossen in het Maasoverstromingsgebied

Gemengde eiken-iepen-essenbossen langs 
oevers van grote rivieren met zomereik, 
fladderiep, gewone es of pluimes 
(Ulmenion minoris)

9IFO ru in de Maasvallei

(1) Prioritaire habitats): habitats die bedreigd zijn en waarvoor de Europese Gemeenschap bijzondere verantwoordelijkheid draagt 
omdat een belangrijk deel van hun natuurlijke verspreidingsgebied op het Europees grondgebied ligt.

(2) telkens KE, KE* en KE°; ook inclusief vegetaties met eventuele boomopslag (b.v. hfb); tenzij anders gespecificeerd
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Speciale Beschermingszones

Tabel 30.2: Habitattypes volgens Bijlage 1 van de Habitatricht/ijn en hun overeenkomstige BWK-codes.

|  Habitattype volgens Bijlage 1 Natura 2000 Prio
(1)

BWK-code (beperkt tot Vlaamse context) 
(2)

Permanent met zeewater van geringe 
diepte overstroomde zandbanken

1 1 10 /

Estuaria 1130 gehele brakke gedeelte van schelde en ijzer estuarium

Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten 1 140 dz, ds tussen da-vlekken en ds gelegen in zout- of 
brakwatergedeelte van ijzermonding en schelde

Eenjarige pioniersvegetaties van slik-en 
zandgebieden met zeekraal soorten en andere 
zoutminnende planten

1310 delen van ds in brakke en zilte gebieden en delen van da

Schorren met slijkgrasvegetaties 
(Spartlnion maritimae)

1320 delen van ds in brakke en zilte gebieden en delen van da

Atlantische schorren 
(Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1330 da, da-slenken in hpr of hpr*, mz en delen van mr 
onder zilte invloed (= niet permanent geïnundeerde mr)

Embryonale wandelende duinen 21 10 in kustduinen mee in dd of dm; als onderdeel van 
strand niet weergegeven in bwk, versie 1 en dl* in bwk, 
versie 2

Wandelende duinen op de strandwal met 
helm (witte duinen)

2120 dd

Vastgelegde duinen met kruidvegetaties 
(grijze duinen)

2130 + hd, delen van had

Eu-atlantische vastgelegde ontkalkte duinen 
(Calluno-Ulicetea)

2150 + delen van had

Duinen met duindoorn 2160 sd

Duinen met kruipwilg (ondersoort argentea) 
(Salicion arenariae)

2170 delen van mp, dd en hd

Beboste duinen van het Atlantische, 
Continentale en Boreale kustgebied

2180 qd, rud, ru in de kustduinen (en eventuele andere q- en 
f-bossen in de duinen en sf in de duinen)

Vochtige duinvalleien 2190 mp en ae, ao, mr; mc, mm, hc, hj in duinen

Psammofiele heide met struikhei en 
Genista-soorten

2310 delen van cg en cgb

Open grasland met Corynephorus- en 
Agrostis-soorten op landduinen

2330 ha, hab, dm (buiten de witte duinen aan de kust)

Mineraalarme oligotrofe wateren van de 
Atlantische zandvlakten (Littorelletea uniflora) 3110 aom en delen van ao

Oligotrofe to t mesotrofe stilstaande wateren 
met vegetaties behorend to t het Littorelletea 
unipora en/of Isoëto-Nanojuncetea of met 
eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers 
(Nanocyperetalia)

3130 aom en delen van ao

Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren 
met benthische Chara spp. vegetaties

3140 delen van ae, ao, kn

Van nature eutrofe meren met vegetatie van 
het type Magnopotamium of Hydrocharition

3150 ae*, aer*, aev, aev*, delen van ae

Submontane en laagland rivieren met 
vegetaties behorend to t het Ranunculion 
Puitans en het Callitricho-Batrachion

3260 waterlopenbestand

Noordatlantische vochtige heide met gewone 
dophei

4010 Ce, ceb (excl. ces) (samen met 7150) 
(eventueel cm in mozaïk met ce)

Instituut voor Natuurbehoud .
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Speciale Beschermingszones

den. Deze zijn samengevat in tabel 30.2. In de ‘habitatfiches’ 
w ordt meer informatie gegeven over de vegetaties en de 
relatie met de BWK. Tabel 30.2 is in dit hoofdstuk opgeno
men als actualisatie van tabel 4.3.2 in NARA 2001.

In het deel ‘Soorten’ (hoofdstukken I to t en met 7) en 
het deel ‘Gebieden’ (hoofdstukken 8 to t en met I 8) van 
het Natuurrapport w ord t systematisch verwezen naar het 
belang van SBZ’s voor het behoud van de behandelde 
soorten en gebieden.

2 Evaluatie
Het Besluit van 24 mei 2002 en het Wijzigingsdecreet 

van het Natuurdecreet (31/08/02) zijn belangrijke mijlpalen 
voor de implementatie van de Habitat- en Vogelrichtlijn en 
voor de realisatie van het Natura 2000-netwerk. De imple
mentatie van de Habitatrichtlijn blijft echter vertraging oplo
pen ten opzichte van het originele en de gecorrigeerde tijd
schema’s. Een vlottere omzetting van Europese natuurrichtlij- 
nen in de eigen wetgeving dringt zich in de toekomst op.
De evaluatie van de besluitvorming over de afbakening van 
de habitatrichtlijngebieden moet gebaseerd zijn op de doel
treffendheid van de afbakening. Momenteel gebeurt de eva
luatie te vaak op basis van de totale o f van de procentuele 
oppervlakte die is afgebakend. Kwantiteit primeert boven 
kwaliteit. Figuur 30.1 toont de oppervlakte afgebakende habi
tatrichtlijngebieden per habitattype in functie van de aanwe
zige oppervlakte van dit gebied. Opgelet: de verticaal aange
geven typen zijn niet allemaal habitattypen waarvoor de 
SBZ’s moeten worden afgebakend!

U it deze figuur blijkt dat de Vogel- en Habitatrichtlijnen 
procentueel slechts een aantal zeldzame biotopen in 
Vlaanderen doeltreffend beschermen. Nochtans stelt de 
Europese Commissie in haar tweede evaluatie (juni 2002) 
dat Vlaanderen voor alle habitattypen en -soorten  vol
doende gebieden heeft afgebakend. Het is de invulling van 
de afbakening die een onvoldoende moet krijgen.

De praktijk to o n t aan dat de realisering van natuur
doelstellingen in grotere eenheden zoals vogel- en habitat
richtlijngebieden inspanningen vraagt van alle betrokken 
sectoren. In realiteit blijkt er slechts een draagvlak voor 
grootschalige natuurontwikkeling te zijn als deze ontwikke
ling andere knelpunten, zoals wateroverlast helpt oplossen.

2.1 Statisch versus dynamisch

Mogelijke conflicten tussen een SBZ - gericht op het 
beschermen van wat er zich op een bepaalde plaats bevindt 
- en de keuze voor een meer dynamische natuur - met ingre

pen in beschermingszones en niet specifiek soortgerichte 
inrichtings- en beheermaatregelen -, zijn mogelijk in de toe
komst. Een keuze voor een meer dynamische natuurontwik
keling op grotere schaal kan wellicht beter worden ingevuld 
door het waterbeleid dan door de aanduiding van SBZ’s (zie 
hoofdstuk 32 Waterbeleid). De natuurtypen die het water
beleid daar verkiest - vaak zeer dynamische riviergebonden 
pionierstypen - zijn soms moeilijk te  verzoenen met de eisen 
van de Speciale Beschermingszones, waar men zeer plaatsge
bonden vegetatietypen moet aanduiden.

3 Kennis
- Een nauwkeurige inventarisatie van de aangeduide 

vogel- en habitatrichtlijngebieden dringt zich op. 
Samen met een permanente monitoring van de aan
geduide gebieden kan de inventarisatie eventuele ten
densen blootleggen. Alleen zo kan de doeltreffendheid 
van het afbakeningbeleid volledig worden geëvalueerd;

- De specifieke wetenschappelijke criteria die aan de basis 
liggen van de afbakeningen zelf moeten in kaart worden 
gebracht. Deze gegevens moeten ook de basis vormen 
voor de uitwerking van de instandhoudingsdoelstellingen 
die voor elk gebied moeten worden uitgewerkt en voor 
de gebiedsvisie over het natuurrichtplan;

- Hoewel de overheid tracht te  zorgen voor de nodige 
bekendheid van SBZ-V en SBZ-H -  onder meer met 
behulp van provinciale infosessies, brochures en pos
ters over Natura 2000 in Vlaanderen (december 
2002) - blijken lokale besturen nog onvoldoende op 
de hoogte te zijn van deze materie. Bijscholing van het 
personeel dat zich met dit thema bezighoudt, is een 
noodzaak. Anderzijds blijkt dat de interesse van de 
besturen zelf voor de betreffende infosessies ook een 
beperkende factor is;

- De actieve bescherming van leefgebieden en/of soor
ten in Speciale Beschermingszones.

- Het afstemmen van de huidige natuurdoelstellingen 
voor SBZ’s op de meer dynamische natuurdoelstellin
gen die worden gestuurd vanuit o.a. het waterbeleid is 
noodzakelijk. De natuurrichtplannen kunnen hierbij 
een belangrijke rol spelen.
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beperkt om te voldoen aan de instandhoudings- en ontwik- 
kelingsdoelstellingen waarnaar wordt gestreefd binnen de 
Speciale Beschermingszones, Slechts 10 % van de vogelricht- 
lijngebieden en 15 % van de habitatrichtlijngebieden is als 
natuur- o f bosreservaat verworven, De inspanningen voor 
prioritaire terreinverwerving binnen de Speciale 
Beschermingszones moeten ook worden verdergezet. In 
hoofdstuk 35 Natuurreservaten wordt gemeld dat het 
merendeel van de erkende Vlaamse natuurreservaten terug 
te  vinden zijn in de SBZ’s. 78 % van de aangewezen Vlaamse 
en erkende natuurreservaten liggen in de habitatrichtlijnge
bieden en 52 % in de vogelrichtlijngebieden. Hoewel het niet 
de bedoeling is dat alle Speciale Beschermingszones reserva
ten worden, heeft toch slechts 9 % van de habitatrichtlijnge
bieden en 6 % van de vogelrichtlijngebieden het officieel 
beschermingsstatuut van aangewezen Vlaamse o f erkende 
natuurreservaat. Ongeveer 50.000 ha van de 150.000 ha bos 
in Vlaanderen ligt in een SBZ (hoofdstuk I I Bossen). Van de 
beboste oppervlakte in het totale bosreservatennetwerk is 
1415 ha (90 %) opgenomen in een SBZ (hoofdstuk 36 
Bosreservaten). O ok 12 van de 18 ingestelde natuurinrich- 
tingsprojecten liggen geheel o f gedeeltelijk in vogelrichtlijnge- 
bied en/of habitatrichtlijngebied. D it is goed voor 57 % van de

totale projectoppervlakte (hoofdstuk 37 Natuurinrichting). 
De in de bosreservaten gelegen habitattypes van de 
Habitatrichtlijn zijn alle bostypes (91 10, 9 120, 9 I 30, 9 160, 
9190 en 91 EO) en daarnaast ook, zij het vaak op een 
beperkte oppervlakte, open vegetatietypes.

1.7 De habitats

Annex I van de Habitatrichtlijn geeft een overzicht van 
de 198 (origineel 164) Europese habitats die moeten w or
den beschermd.Van deze I98 habitats telt Vlaanderen er 45. 
België te lt in totaal 58 van deze habitats. Een volledige 
omschrijving van de habitats vermeld in de Habitatrichtlijn, 
w ordt gegeven in de Interprétation Manual o f European 
Union Habitats’. Een beschrijving van de in België voorko
mende habitats w ordt gegeven in [ 19 1 ]. Deze beschrijving 
verwijst ook naar de meest gerefereerde habitat classificatie 
systemen. De vertaling van de habitats naar lokale vegetatie
types en de bijhorende BWK-karteringseenheden is onder
werp van regionaal en Europees onderzoek Naar aanleiding 
van de opmaak van de habitatfiches - een uitvoerend aspect 
van de Habitatrichtlijn - zijn een aantal wijzigingen opgetre-

duinvegetatie (1.481 ha) 
slik, schor en zilt water (1.185 ha) 

duingrasland (1.018 ha) 
heide (15.124 ha) 

mesofiel bos met voorjaarsflora (6.149 ha) 
moeras en moerasbos (7.200 ha) 

mesofiel zuur bos (32.332 ha) 
bos en struweel (10.072 ha) 

rietland (3.707 ha) 
stilstaand water (5.930 ha) 

halfnatuurlijk en zilt grasiand (7.329 ha) 
soortenrijk cultuurgrasland en grasland met fauna belang (50.770 ha) 

akker met zeldzame akkerkruiden (102 ha) 
aanplanten en park (95.891 ha) 

poel (62 ha)
tijdelijk grasland met verspreide biologische waarden (8.988 ha)

kunstmatige wateren (4.438 ha) 
dijk, spoorwegberm en taluds (1.234 ha) 

sirand (117 ha) 
ruigte (8.327 ha) 

akker met verspreide natuurwaarden (2.084 ha) 
struweel (644 ha) 

opslag en kapvlakte (5.963 ha) 
overige of niet gekarteerd (25.205 ha) 

permanent grasland met verspreide biologische waarden (21.246 ha) 
hoogstamboomgaard en opgaande KLE's (10.123 ha) 

holle wegen en graften (1.750 ha) 
permanent grasland met bomenrijen (68.792 ha) 

intensief akker- en grasland (631.581 ha) 
urbaan en/of industrieel gebied (326.414 ha)

Figuur 30.1 : Percentage van de grondgebruiksklasse die in SBZ- 0 20 40 60 80 100
H is gelegen. Bij elke grondgebruiksklasse wordt de totale opper
vlakte van deze grondgebruiksklasse in Vlaanderen gegeven. P ercentage g rondgebru ikk lasse  in SBZ-H  (% )
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Gebieden vastgesteld! Gebieden beschermd?

Juridisch gezien heeft Vlaanderen de laatste jaren een aantal 
stappen ondernomen om de Vogel richtlijn en de 
Habitatrichtlijn te implementeren, In de praktijk brengt dit 
een aantal extra verplichtingen met zich mee zoals een 
gewijzigd vergunnmgsbeleid, rapporteringen en een langdu
rige monitoring van een aantal indicatoren die verband hou
den met milieu en natuur Het vaststellen van bijvoorbeeld 
habrtatnchtlijngebieden geeft geen o f onvoldoende garanties 
op een daadwerkelijke bescherming van soorten en natuur
lijke habitats:

- Het in 2000 aangeduide vogelrichtlijngebied Klemskerke- 
Vlissegem en Paddegat - onderdeel van het 5BZ-V 
‘Poldercomplex’ sinds 2000 - wordt nauwkeurig opge- 
volgd.Tussen 1999 en 2002 zijn 20 inbreuken vastgesteld: 
13 op het beschadigen van historisch permanente gras
landen (minimaal 18,5 ha), 2 op het opvullen van laantjes, 
I op de vertuining van een historisch permanent grasland 
en 4 op het dempen van poelen o f grachten, In 9 dos
siers zijn de werken stilgelegd o f is herstel gevorderd, 3 
dossiers zijn doorgegeven aan AROHM, voor 2 dossiers 
kon geen actie worden ondernomen omdat de wijzigin
gen dateren van vóór de SBZ-aanduiding en voor de 
overige 6 dossiers is een PV opgesteld.

- Vergunningsaanvragen voor grondwaterwinning in een 
SBZ o f op een afstand van minder dan 700m van een 
SBZ worden getoetst aan de effecten voor de SBZ.Veelal 
bestaan de wetenschappelijke criteria met om op een

adequate wijze vast te stellen dat de grondwaterwinnmg 
geen negatieve impact zal hebben op de Speciale 
Beschermingszone,

- Heel wat soorten die in Speciale Beschermingszones 
terug te vinden zijn, blijven achteruitgaan. In de vallei van 
de Zwarte Beek bijvoorbeeld worden de instandhou- 
dingsdoelstellingen van het vogelrichtlijngebied met 
gehaald voor verschillende vogelsoorten die in Bijlage I 
zijn opgenomen. Hoewel het gebied een afdoende 
bescherming biedt voor minder zeldzame soorten, is dit 
niet het geval voor de zeldzamere soorten.

- Habitatrichtlijnsoorten (Bijlage II van de Habitatrichtlijn) 
zoals de beekprik en de rivierdonderpad gaan nog steeds 
achteruit

- Fint is een habitatrichtlijnsoort die to t de jaren '30 voor
kwam in de Schelde, De recente terugkeer van de fint 
illustreert de verbeterde waterkwaliteit van de brakwa- 
terzone van de Schelde. D oor het ontbreken van 
geschikte paaiplaatsen - oorspronkelijk de zandplaten te r 
hoogte van de monding van de Rupel en de Dender - is 
het herstel van een zichzelf reproducerende populatie op 
de Schelde momenteel nog onmogelijk Hoewel de fint 
een Habitatrichtlijnsoort is, zijn geen actieve maatregelen 
genomen om de soort optimaal te beschermen.

Alleen het afbakenen van de Speciale Beschermingszones 
blijkt in Vlaanderen een zeer zwak instrument te zijn voor de 
eigenlijke doelstelling: de bescherming van soorten en habi
tats. Het kader dat een gepaste invulling geeft aan de afba
keningen zal voor elk gebied uitgewerkt worden in een 
natuurrichtplan.

en/of van de soort waarvoor de habitat is aangeduid kun
nen niet worden geduld. Intensivering van het huidige 
gebruik en eventuele nieuwe activiteiten moeten eerst 
worden beoordeeld op mogelijke schade. Voor deze 
beoordeling moet volgens het Natuurdecreet van 1997 
ook advies worden gevraagd aan AM IN AL - afdeling 
Natuur De Habitatrichtlijn biedt een afwegingskader voor 
de beoordeling van plannen en projecten die belangrijke 
gevolgen kunnen hebben voor het gebied. Hierbij krijgen 
natuurwaarden een veel belangrijkere rol toebedeeld dan 
vroeger. Het alternatieven-onderzoek en het compensatie
beginsel maken hier deel van uit. De invulling van deze 
internationale verplichtingen vraagt dan ook een perma
nente oplettendheid bij de beoordeling van ontwikkelingen 
op ruimtelijk vlak. Tot op heden zijn er enkele dossiers 
waarbij de Vlaamse regering heeft geopteerd voor com
penserende maatregelen: aanleg van een industrieterrein in 
een deel van het habitatrichtlijngebied ‘Z ilte  
Poldergraslanden' in Oostende, de uitbouw van de achter- 
haven van Zeebrugge in het vogelrichtlijngebied 
‘Poldercomplex’ en de aanleg van het Deurganckdok en 
het Verrebroekdok in een deel van de 
Habitatrichtlijngebied ‘Schelde en Durme-estuarium’. De

maatregelen komen neer op een uitbreiding van dezelfde 
o f van andere speciale beschermingsgebieden, te r com
pensatie van het deel van de Speciale Beschermingszone 
dat w ord t gewijzigd door de uitvoering van een project. In 
elk van deze dossiers blijft de actieve compensatie zoals 
vereist door de Europese Commissie gebrekkig.

Hoewel de aanwijzing van een gebied als SBZ niet 
betekent dat de menselijke activiteiten in deze gebieden 
moeten worden stopgezet, zijn SBZ’s toch een voor de 
hand liggende keuze voor een meer actief natuurbeheer en 
natuurbehoud. Hoofdstuk 34 heeft het over de verwerving 
van natuurgebieden. Er mag worden verwacht dat de 
inspanningen voor de aankoop van natuurgebieden groter 
zijn in de Speciale Beschermingszones. Deze gebieden zijn 
ook aangegeven als prioritaire gebieden in de nota voor 
het aankoopbeleid natuur- en bosgebieden. U it het GIS- 
reservatenbestand blijkt dat 9.638 ha o f 42 % van alle 
reservaten -de al dan niet aangewezen Vlaamse en al dan 
niet erkende natuurreservaten en de bosreservaten - in 
vogelrichtlijngebied ligt en 15.703 ha o f 68 % in habitat
richtlijngebied. Daarmee w ord t de hypothese bevestigd.
In absolute oppervlakte is dit areaal natuurlijk nog zeer

•Op W
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Speciale Beschermingszones

tatgebieden in Wallonië pas in november 2002 zijn aange
meld.Tabel 30.1 geeft dus een sterk vertekend beeld.

1.6 Rechtsgevolgen

De algemene beschermingsbepalingen van de richtlijnen 
ging voor de meeste lidstaten verder dan de nationale w et
geving. Lidstaten hebben hun bestaande wetgeving gewij- 
zigd/vernieuwd om tegemoet te komen aan de bepalingen 
van de richtlijnen. Vaak gebeurde dit niet overal op dezelfde 
wijze en hetzelfde niveau. D it heeft verschillende arresten van 
het Europees H of van Justitie to t gevolg gehad.

De richtlijnen stellen dat de lidstaten passende maat
regelen moeten treffen voor de bescherming, de instand
houding en het herstel van de leefgebieden. Het gaat hier 
zowel over beheerrmaatregelen als over beschermings
maatregelen. D oor passende maatregelen te treffen moe
ten de lidstaten ervoor zorgen dat de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats er niet op achteruitgaan, de leefgebie
den van soorten in de SBZ’s niet verslechtert en er geen 
storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de 
zones zijn aangewezen (voorbeelden van verstorende fac
toren zijn terug te vinden in hoofdstuk I9 Vermesting, 
hoofdstuk 20Verzuring, hoofdstuk 2 1 Verdroging, hoofdstuk 
22 Verontreiniging en hoofdstuk 23 Versnippering).

Er zijn afwijkingen mogelijk van de beschermingsbepa
lingen omwille van meerdere redenen zoals: het belang van

de volksgezondheid, de openbare veiligheid, de preventie 
van belangrijke schade aan de landbouw, beschermings
maatregelen, onderzoek en onderwijs. De lidstaten moeten 
jaarlijks een verslag van deze afwijkingen aan de Europese 
Commissie voorleggen.

Mogelijke maatregelen om hieraan tegemoet te komen zijn:
- beheermaatregelen: actieve maatregelen die zijn 

gericht op het behoud, het herstel en/of de ontwikke
ling van het gebied en die beantwoorden aan de eco
logische vereisten van de habitats en de soorten waar
voor de gebieden zijn aangeduid

- beschermingsmaatregelen: de wijze van beoordeling 
van ingrepen in de gebieden

- aandacht voor de gebieden in plannen van ruimtelijke 
ordening

- beheerovereenkomsten waardoor het maatschappelijk 
draagvlak en de samenwerking kan worden gestimuleerd.

- voorlichting

De aanwijzing van een gebied als 5BZ betekent niet 
dat de menselijke activiteiten in deze gebieden moeten 
worden stopgezet. Activiteiten binnen deze Speciale 
Beschermingszones blijven mogelijk onder voorwaarde dat 
de bezigheden geen betekenisvolle effecten hebben op de 
natuurwaarden die moeten worden beschermd. De land
gebruiken moeten wel compatibel zijn met de doelstellin
gen van de richtlijnen. Activiteiten moeten worden geïnte
greerd vanuit de optiek van duurzame ontwikkeling. 
Activiteiten die leiden to t  de achteruitgang van de habitat

Tabel 30.1 : De Natura 2000 Barometerstand op 11 april 2002 (bron: Europese Commissie).

Lidstaat aantal

Vogelrichtlijn 
Aangewezen SBZ-V 

km2 % voortgang aantal

Habitatrichtlijn 
Aangewezen SBZ-H 

km2 % voortgang

België 36 4 .3 13 I4 + 209 l. l  05 3 ,1 + 0,5 —

Denemarken I I I 9 .601 22 + I94 10.259 6,6+17,2 -

Duitsland 448 27.058 7,6 + 2.I96 15 .175 3,9 +1,9 -

Griekenland I I0 8 .1 I I 4,1 + 234 26.522 17,6 + 2,5 -

Spanje 303 6I.832 I2 + 937 88.076 17,2 + 0,7 -

Frankrijk I I7 8.989 1,6 - 1.030 3 1.440 4,9 + 0,8 -
Ierland 109 2.236 3,2 + 362 3.091 14,1 -

Italië 342 13.707 4,6 + 2.507 49.364 16,4 -

Luxemburg 13 160 6,2 + 38 352 13,6 -
Nederland 79 10.000 24 + 76 7.078 6 + 1 1 -

O ostenrijk 83 12.080 I4 + I27 9 .I44 10,9 -
Portugal 47 8.468 9,2 + 94 I2.I50 17,3 +0,6 -

Finland 4 5 1 27.500 8 ,1 + 1.381 4 7 .154 12,4 + 1,5 -

Zweden 403 24.892 5,5 + 2.454 50.996 12 + 0,4 -

Verenigd Koninkrijk 233 13 .1 I5 5,4 + 386 17.660 5,2 + 2,2 --

Totaal 2.827 209.792 12.225 388.243 12,2

SBZ-V = Vogelrichtlijngebieden; SBZ-H = Habitatrichtlijngebieden
Voortgang: aanwijzigingen SBZ-V: + voldoende, - onvolledig, -  volstrekt onvoldoende
aanmeldingen SBZ-H (terrestrische + mariene oppervlakte): + voldoende, - aanzienlijke lijst, maar onvolledige gegevens, -  volstrekt onvoldoende
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1.2 De Habitatrichtlijn1

Deze richtlijn is complementair met de Vogelrichtlijn, 
maar richt zich op de bescherming van soorten en natuur
lijke habitats met uitzondering van vogels en hun leefgebie
den. O ok de Habitatrichtlijn gaat uit van de aanduiding van 
Speciale Beschermingszones. De aanwijzing van de gebie
den gebeurt in 3 fasen:

- aanmelding bij de Europese Commissie van de gebie
den die in aanmerking komen (de nationale lijst);

- opstellen van een lijst van gebieden van communautair 
belang (communautaire lijst van ‘Sites o f Community 
Importance’). Deze lijst wordt opgesteld in onderling 
overleg tussen de Europese Commissie en de lidstaten. 
De habitats en soorten van communautair belang w or
den opgesomd in respectievelijk Bijlage I en II van de 
richtlijn. Alle gebieden met prioritaire habitats en/of soor
ten moeten worden aangemeld onder de Habitatrichtlijn;

- definitieve aanwijzing van de gebieden die op de com
munautaire lijst voorkomen.

1.3 Het ecologische netwerk 
Natura 2000

De vogel- en habitatrichtlijngebieden vormen samen 
Natura 2000 [ 125], een netwerk van beschermde gebie
den in de Europese Unie. De ecologische samenhang van 
het netwerk zou verder moeten worden verzekerd door 
een adequaat beheer van verbindingsgebieden -  gelijkaar
dig aan de opbouw van het Vlaams Ecologisch N etwerk 
(VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend 
N etw erk (IVON) (zie hoofdstuk 3 I VEN-IVON).

De habitatrichtlijngebieden zijn als basis gebruikt bij de 
opmaak van het VEN. Ongeveer 78 % van de habitatrichtlijn
gebieden komt zonder bestemmingswijziging in aanmerking 
voor opname in het VEN. Ongeveer 93 % komt zonder 
bestemmingswijziging in aanmerking voor de afbakening van 
natuurverwevingsgebieden. Naast de 78 % VEN-waardige 
gebieden, gaat het over I4 % landschappelijk waardevolle 
agrarische gebieden en recreatiegebieden. De afbakening van 
het VEN omvat ook 0,36 % woon- en industriegebieden. De 
realisering van een beschermingsregime voor habitatrichtlijn
gebieden kan dan ook worden gerealiseerd via VEN en IVON 
(zie hoofdstuk 3 1 VEN-IVON). Ongeveer 36 % (ca. 36.600 
ha) van de habitatrichtlijngebieden is gelegen in de perimeter 
van vogelrichtlijngebieden.

1.4 De implementatie op Vlaams niveau

Op 24 mei 2002 heeft de Vlaamse regering het besluit 
goedgekeurd over de vaststelling van de gebieden die in uit
voering van artikel 4, lid I, van de Habitatrichtlijn aan de

Europese Commissie zijn voorgesteld als Speciale 
Beschermingszones (BS I7 augustus 2002). Het
Wijzigingsdecreet van I9 juli 2002 (BS 3I augustus 2002) 
heeft diverse veranderingen aangebracht aan het 
Natuurdecreet, het Bosdecreet, het Decreet betreffende de 
landschapszorg, het Mestdecreet, de landinrichting- en ruilver- 
kavelingswetgeving en de W et betreffende de politie over het 
wegverkeer Deze decreetswijzigingen hebben twee hoofd
doelen: de implementatie van de Vogel- en de Habitatrichtlijn 
en de afbakeningsprocedure van het VEN (zie hoofdstuk 3I 
VEN-IVON). Voortaan bevat het Natuurdecreet een titel 
‘Speciale Beschermingszones’. Onder deze titel worden de 
aanduidingsprocedure en de bescherming van vogelrichtlijn
gebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) 
bepaald. Ter uitvoering van het gewijzigde Natuurdecreet zijn 
3 voorontwerpen van Vlaamse regeringsbesluiten goedge
keurd. Deze zijn de voorontwerpen voor de maatregelen die 
zullen gelden in VEN en IVON, voor de opmaak en vaststel
ling van natuurrichtplannen en voor de procedure die moet 
worden gevolgd te r bescherming van SBZ.

De uitvoering van de Vogel- en de Habitatrichtlijn en 
de gevolgen op de dossiers van de aanleg van het 
Deurganckdok en het Verrebroekdok worden beschreven 
in Hoofdstuk 28 Recente evoluties in het natuurbeleid.

1.5 Aanduiding Speciale 
Beschermingszones

Vlaanderen heeft in I996 een eerste reeks habitat
richtlijngebieden gemeld aan de Europese Commissie 
(N ARA 1999). In juli 1999 is België in gebreke gesteld door 
de Commissie omwille van een onvolledige aanmelding in 
Wallonië. De Commissie oordeelde dat de gebieden 
onvoldoende oppervlakte te beschermen habitattypes en 
populaties van te beschermen soorten bevatten. In novem
ber 2000 is een aanvullende ingebrekestelling gevolgd.

De Vlaamse regering heeft in haar beslissing van 4 mei 
2001 de herziening en aanvulling van de habitatrichtlijngebie
den goedgekeurd. De toen aangemelde habitatrichtlijngebie
den bedroegen in totaal bijna 102.000 ha (zie NARA 2001). 
Sinds de publicatie van het Natuurrapport 20 0 1 zijn geen 
wijzigingen aangebracht aan de bestaande Belgische vogel
richtlijngebieden in België,

Tabel 30.1 geeft een overzicht van de aangemelde vogel- en 
habitatrichtlijngebieden in de verschillende lidstaten van de 
Europese Unie. Hieruit blijkt dat België zeer goed scoort voor 
de Vogelrichtlijn maar het niet al te best doet voor de 
Habitatrichtlijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat de habi-

1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 2 1 mei 1992 over de instandhou
ding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna
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Speciale Beschermingszones
Jurgen Jack - Désiré Paelinckx - Jviny Anseiin - Karin De Roo - Instituut voor Natuurbehoud

■* De Habitatrichtiijn heeft in 2002 een juridische invulling 
gekregen in Vlaanderen,

De aanduiding van gebieden als Speciale 
Beschermingszone heeft nog niet geleid to t de daad
werkelijke realisatie van een betere natuurbescherming.

De actieve compensatie zoals vereist door de Europese 
Commissie w ord t gebrekkig uitgevoerd.

■* De verwezenlijking van natuurdoelstellingen in grotere 
eenheden zoals vogel- en habitatrichtlijngebieden vraagt 
inspanningen van alle betrokken sectoren.

^  Conflicten tussen SBZ en de keuze voor meer dynami
sche natuur zijn mogelijk in de toekom st

D it hoofdstuk beschrijft in de eerste plaats het beleids
proces en de evaluatie van het beleid over de Speciale 
Beschermingszones binnen de Vogel- en Habitatrichtiijn. 
Cijfermatige gegevens die zijn verbonden aan de Vogel- en 
Habitatrichtiijn en hun relatie met andere beschermingszo
nes komen in verschillende hoofdstukken van dit 
Natuurrapport aan bod. Als andere hoofdstukken bepaal
de aspecten behandelen die verband houden met Speciale 
Beschermingszones, worden ze in dit hoofdstuk slechts 
bondig besproken. Naar die andere hoofdstukken w ord t 
wel verwezen.

1 Toestand

1.1 De Vogelrichtlijn1 en wijzigingen2

De Vogel richtlijn heeft to t doel de instandhouding van 
alle natuurlijke in het wild levende vogelsoorten op het 
Europese grondgebied te bevorderen en hun leefgebieden 
doeltreffend te beschermen. De Europese lidstaten zijn 
verplicht de nodige maatregelen te nemen om voldoende 
leefgebieden (voor vogels) met een voldoende omvang te 
beschermen, in stand te houden o fte  herstellen. De lidsta
ten moeten ook de nodige beschermingsmaatregelen tre f
fen om de leefgebieden van zeldzame en bedreigde soor

ten in Europa te beschermen. D it geldt voor de leefgebie
den van de vogelsoorten die zijn opgenomen in Bijlage I 
van de richtlijn, maar ook voor de broed-, rui-, overwinte- 
ringsgebieden en rustplaatsen van trekvogels die regelma
tig worden waargenomen. Om  de leefgebieden van de 
zeldzame en bedreigde soorten te beschermen moeten de 
lidstaten de meest geschikte gebieden voor de instand
houding van deze vogelsoorten aanwijzen als Speciale 
Beschermingszone, D it zijn de zogenaamde vogel richtlij n- 
gebieden. De Europese landen moeten niet alleen bescher
mingszones creëren, ze moeten er ook voor zorgen dat 
vervuiling en achteruitgang van de leefgebieden van deze 
vogelsoorten w ord t voorkomen. De jurisprudentie van het 
Europees H of van Justitie heeft ertoe geleid dat bij de 
keuze en de begrenzing van de vogelrichtlijngebieden uit
sluitend ornithologische criteria mogen worden gebruikt.

In Vlaanderen broeden 27 vogelsoorten van Bijlage I, 
waarvoor 23 gebieden met een totale oppervlakte van 
97.580ha werden aangeduid als SBZ-V (Besluit Vlaamse 
Executieve, B.VI.Ex. 17 oktober 1988, BS 29 oktober 1988). 
4 van deze 23 gebieden zijn in 1984 aangeduid als Ramsar- 
gebieden (zie hoofdstuk 29 Internationaal Beleid). D oor 
een wijziging (aanvulling) van het B.VI.Ex. is het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 20 september I996 (BS I2 okto
ber 1996) aangevuld met de habitat 'poldergraslanden en 
hun m icrore lië f’ vo o r Ijzervallei, H et Zw in en 
Poldercomplex’. D oo r de uitbreidingen in de haven te r 
hoogte van Doel is op 23 juni I998 (BS 25 oktober I998) 
beslist de inkrimping van vogelrichtlijngebied 'Schelde- en 
Durme-estuarium ’ te compenseren door een nieuw 
gebied ‘Kruibeke-Bazel-Rupelmonde’ als vogelrichtlijnge
bied aan te wijzen en dat ook als overstromingsgebied in 
te richten. D oor een Besluit van de Vlaamse regering van 
I7 juli 2000 (BS 3 I augustus 2000) is een oppervlakte van 
de SBZ-V ‘Poldercomplex’ geschrapt voor havenuitbrei
dingswerken in de achterhaven van Zeebrugge. Ter com
pensatie zijn een aantal zones op het grondgebied van de 
gemeenten De Haanjabbeke en Oudenburg aan de SBZ- 
V'Poldercomplex’ toegevoegd. Huidige oppervlakte SBZ-V 
bedraagt 97.745 ha.

1 Richtlijn 791409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud 
van de Vogelstand

2 Richtlijn 9 112241EEG en 94/24/EEG

Instituut voor Natuurbehoud C
222 Natuurrapport 2003



Internationaal Beleid

en landschappelijke systemen, op de versterking van de 
onderlinge samenhang van deze systemen. Gedurende 
deze periode lag de nadruk op de integratie van pan- 
Europese prioriteiten in het nationale en internationale 
beleid en in andere initiatieven die voortvloeien uit de 
nationale biodiversiteitstrategie, programma’s en plannen 
die elke overheid heeft opgezet om het 
Biodiversiteitsverdrag te implementeren.

De Strategie moet de ecosystemen, de habitats, de 
soorten, de genetische diversiteit en de landschappen van 
Europees belang beschermen door de ontwikkeling van 
een pan-Europees netwerk over een periode van 10 jaar 
Natura 2000, het VEN en het IVON zullen deel uitmaken 
van dit netwerk.

De pan-Europese biologische en landschappendiversi- 
teitstrategie w ord t gecoördineerd door een gemeenschap
pelijk secretariaat van de Raad van Europa en UN EP en 
w o rd t ondersteund door ECNC (European Centre fo r 
Nature Conservation).

2.8 Andere verdragen

In dit hoofdstuk zijn een selectie van de voor 
Vlaanderen belangrijkste natuurbehoudsverdragen 
beschreven. Andere natuurbehoudsverdragen die zijn 
ondertekend door België zijn:

- Overeenkomst betreffende het behoud van de fauna
en flora in hun natuurlijke staat (Londen, 1933)

- Internationaal verdrag to t bescherming van de voor de 
landbouw nuttige vogels (Parijs, 1902)

- Internationaal verdrag to t bescherming van vogels 
(Parijs, 1950)

- Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en 
de vogelbescherming (Brussel, 1970)

-Verdrag inzake Antarctica (Washington, 1959)
- Overeenkomst inzake de bescherming van zeehonden 

in Antarctica (London, 1972)
- Overeenkomst inzake de instandhouding van de 

levende rijkdommen in de Antarctische wateren 
(Canberra, 1980)

- Protocol inzake milieubescherming bij het verdrag 
inzake Antarctica (Madrid, 1991)

- Overeenkomst inzake de bescherming van het cultu
reel en natuurlijk erfgoed (Parijs, 1972)

- Benelux-overeenkomst op het gebied van natuurbe
houd en landschapsbescherming (Brussel, 1982)

- Internationale overeenkomst over tropisch hout 
(Genève, 1994) [3 19],

Lectoren
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16. De internationale status van natuurgebieden in Vlaanderen

Evaluatie van het gebiedsgericht 
natuurbeleid in Vlaanderen

16. De internationale  

status van natuurgebie
den in Vlaanderen

ANNYANSELIN, NIKO BOONMAN CLIQUET,
KRIS DECLEER, KOEN DEVOS, ECKHART KU/JKEN, 
PATRICK MEIRE & TOM YSEBAERT

De verschillende internationale 
beschermingsstatuten

V ijf internationale wetgevende initiatieven hebben 
gevolgen voor het Vlaamse gebiedsgerichte natuurbeleid. 
H et gaat om tw ee Europese richtlijnen - de 
"Vogelrichtlijn" en de "Habitatrichtlijn" -, de Conventie van 
Ramsar de Conventie van Bern en de Benelux-overeen- 
komst op het gebied van natuurbehoud en landschaps- 
bescherming. De Europese richtlijnen en de Ramsar- 
Conventie hebben in de praktijk het zwaarste gewicht. 
Tabel I 6 .1 geeft per provincie de oppervlakte met een 
internationaal beschermingsstatuut.

Voor een algemene bespreking van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn en de betekenis voor het natuurbehoud in 
Vlaanderen en Nederland kan ook nog worden verwezen 
naar een themanummer van de Levende Natuur ( 1998, jg. 
99, nr 6) met o.a. een interessante introductie door 
OSIECK (1998a).

De Europese Vogelrichtlijn

Doelstellingen

De Europese Gemeenschap vaardigde in 1979 
Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand 
uit, beter bekend als de Vogelrichtlijn. Het doel ervan is de 
instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogel
soorten op het Europese grondgebied te bevorderen. 
Volgens artikel 4 van deze richtlijn moeten er speciale 
beschermingsmaatregelen worden genomen voor de leef
gebieden van in Europese context zeldzame o f bedreigde 
vogelsoorten, opgesomd in de Bijlage I. Bovendien moet 
men ook de broed-, rui-, overwinterings- en rustplaatsen 
van enkele niet in Bijlage I voorkomende trekvogelsoorten 
beschermen. De lidstaten zijn er toe gebonden bescher
mingszones (zogenaamde Vogelrichtlijngebieden), die vol
doen aan de vereisten van de richtlijn, af te bakenen en 
voor te leggen aan de Europese Commissie. O ok buiten de 
beschermingszones moeten de lidstaten zich inspannen 
om vervuiling en verslechtering van woongebieden (lees: 
habitats) van de Bijlage l-soorten, evenals de niet in Bijlage 
I voorkomende trekvogelsoorten, te  voorkomen. De 
Vogelrichtlijngebieden zullen ook deel uitmaken van het 
toekomstig Natura2000-Netwerk, een Europees ecolo
gisch netwerk in het kader van de EU-Habitatrichtlijn (zie 
hiervoor o.a. OSIECK, 1998b).

Tabel 16.1: Overzicht van de oppervlakte (ha) in Vlaanderen met een internationaal beschermingsstatuut, uitgesplitst per provincie.

W -VL O-VL A N T W LIMB VL-B TOTAAL

Vogelrichtlijngebieden (integraal) I I 18 740 2462 3694 0 8 0 13
Vogelrichtlijngebieden (enkel habitats beschermd) 16484 9604 18825 40502 4 154 89569
Habitatrichtlijngebieden 4 5 15 5 144 18858 3 1673 9750 69939
Ramsargebieden 10758 I I7 2464 0 0 13339

W -V L : W e s t V laanderen ; O -V L : O o s t  V laanderen ; A N T W : A n tw e rp e n ; LIMB: L im burg; V L -B :V laam s-B raban t.
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“V

Tabel 16.2: Overzicht van de 23 Vogelrichtlijngebieden in Vlaanderen met oppervlakte en beschermde habitats. De nummering 
en habitatterminologie zijn volgens het B.VI.Ex. van 17/10/1988.

Vogelrichtlijngebied ha Beschermde habitats

2 .1 Westkust I I 18 Integraal beschermd

2.2 De Kuifeend en Blokkersdijk 192 Integraal beschermd

2.3 Kalmthoutse Heide 2 183 Integraal beschermd

2.4 De Zegge 86 Integraal beschermd

2.5 Bokrijk en omgeving 784 Integraal beschermd

2.6 De Maten 566 Integraal beschermd

2.7 Mechelse Heide en 
Vallei van de Ziepbeek

2344 Integraal beschermd

3 .1 Ijzervallei 5 I 36 riet- en zeggevelden, verlaten kleigroeven, oude veenwinningen, 
broekbossen, dijken, vijvers en moerassen, poldergraslanden en 
hun m icroreliëf

3.2 Poldercomplex 9526 Duinmoerassen, oude kleiputten, moerasbosjes, dijken, kreken en 
hun oevervegetatie, polder-graslanden en hun m icroreliëf

3.3 Het Zw in 1823 Zeeschorren en slikken, strand, eventueel gefixeerde kustduinen 
en duinpannen, duingraslanden, duinbosjes, kreken en hun oever
vegetatie, poldergraslanden en hun microreliëf

3.4 Krekengebied 7 8 1 kreken, plassen en wielen m et hun dijken, moerasbosjes, lijn- en 
puntvormige elementen zoals houtkanten, hagen en plassen

3.5 Durm e en M iddenloop 
van de Schelde

3449 Stromende en stilstaande waters, met hun oevervegetatie en 
hun slikplaten, in het zoetwater-getijdengebied, rietvelden, 
zeggevelden en moerassen

Polder van Kruibeke 740 Integraal beschermd

3.6 Schorren en polders 
van de Beneden-Schelde

7280 slikken en brakwaterschorren, dijken, kreken en hun oevervegetaties

3.7 De Maatjes, W uustwezelheide 
en G roo t Schietveld

4 109 heiden en vennen, moerassen

3.8 Arendonk, Merksplas, 
Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout

7074 vennen, heiden, loofbossen, lijn- en puntvormige elementen 
zoals houtkanten, hagen en plassen, ontginningsputten

3.9 De Ronde Put 5400 Moerassen, heiden en heiderelicten, oude turfvijvers en 
rietvelden, hoogvenen, loofbossen

3 .10 Bocholt,Hechtel-Eksel, 
M eeuwen-Gruitrode, Neerpelt 
en Peer

I00 I I Houtkanten en houtwallen, lijn- en puntvormige elementen 
zoals houtkanten, hagen en plassen, beken en hun oevers

3 .1 I M ilitair domein en vallei van 
de Z w arte  Beek

8 7 4 1 Beken en hun oevervegetatie, heiden en vennen, landduinen, 
loofbossen

3 .12 Het Vijvercomplex van 
Midden-Limburg

2563 Vijvers m et oevervegetatie, beken met hun oevervegetatie, 
broekbossen, heiden en heiderelicten

3 .13 Houthalen-Helchteren, 
Meeuwen-Gruitrode en Peer

285 I Brongebieden, vennen en heiden, rietvelden, loofbossen

3.I4 Hamonterheide, Hageven, 
Buitenheide, Stamprooierbroek 
en Mariahof

13 129 Eventueel gefixeerde landduinen, droge en vochtige heiden, 
moerassen en vijvers, houtwallen, loofbossen

3 .15 De Dijlevallei 1237 Vijvers, moerasssen, loofbossen, bron- en kwelgebieden

3 .16 De Demervallei 6457 Ruigten, moerassen, riet- en zeggevelden, heiden en heiderelicten, 
vijvers, oude riviermeanders en turfputten, loofbossen, holle 
wegen, broekbossen

SOM 97580
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Figuur 16.1: De Vogelrichtlijngebieden in Vlaanderen. Nummers: zie Tabel 16.2

De situatie in Vlaanderen

Juridische achtergronden
In Vlaanderen werden pas in 1988 Vogelrichtlijn

gebieden aangeduid. In een rapport van het Instituut voor 
Natuurbehoud werd de keuze van elk gebied uitvoerig 
gestaafd en werd aanvullènde informatie verstrekt over te 
beschermen habitats, bestaande bescherming, grondge
bruik en knelpunten (VAN VESSEM & KUIJKEN, 1986). De 
kaarten werden opgemaakt door de toenmalige AROL 
(Administratie Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu).

Het Besluit van de Vlaamse Executieve (B.VI.Ex.) van 
17/10/88 (BS, 29/10/88) wijst 'Speciale Beschermings
zones' aan in de zin van artikel 4 van de richtlijn. In 
Vlaanderen werden 23 gebieden met een oppervlakte van 
97.580 ha aangeduid. Hiervan liggen er 4 in West- 
Vlaanderen, 3 in Oost-Vlaanderen, 6 in Antwerpen, I in 
Vlaams-Brabant en 9 in Limburg (zie Figuur 16.1). Van de 
23 gebieden zijn er 7 waarin alle habitats beschermd zijn, 
terwijl bij de I 6 andere, naast de op het gewestplan voor 
natuur bestemde gebieden, slechts bepaalde habitats w or
den beschermd. Een overzicht van de gebieden en hun 
beschermde habitats w ord t gegeven in Tabel I 6.2. D oor 
een aanvullend besluit (B.VI.R. 20/09/96, BS, 12/10/96) 
werd de habitat 'poldergraslanden en hun microreliëf ook 
beschermd binnen de gebieden 'Ijzervallei', 'Het Zwin' en 
'Poldercomplex'.

Het besluit van 1988 bevat geen concrete bescher
mingsmaatregelen voor de 23 gebieden. Deze werden nadien

- zij het slechts in beperkte mate - genomen in het kader van 
andere natuur- en milieuwetgeving (DE ROO, 1994):

• voor enkele activiteiten (aanleg van een hoofdtransport
leiding, ruilverkavelings-, landinrichtings- en waterhuishou- 
dingsprojecten) is een milieueffectrapport (MER) vereist;

• de jacht op Smienten mag niet worden uitgeoefend op 
terreinen gelegen binnen de perimeter van de vogel
richtlijngebieden (1998-2003);

• de jacht op alle waterwild is verboden binnen de peri
meter van volgende vogelrichtlijngebieden: Ijzervallei, 
Poldercomplex, Zwin, Oost-Vlaams Krekengebied, 
Kuifeend en Blokkersdijk, Durme en Middenloop van de 
Schelde, Bokrijk en omgeving, Vijvergebied Midden- 
Limburg, De Maten, (met uitz..van W ilde Eend voor 
bepaalde van deze gebieden tussen 15/8 en 15/10).

• de bepalingen inzake vegetatiewijziging van het B. VI. R. 
21/10/97 (BS, 10/09/98) zijn van toepassing.

• volgens het mestdecreet is bemesting met dierlijke mest 
verboden tussen 2 november en 15 februari; en moeten 
rond bepaalde kwetsbare habitats bufferzones worden 
gerespecteerd.

• bepaalde delen genieten een bescherming die w ordt 
gerealiseerd via een andere bestaande regelgeving 
(erkende staatsnatuurreservaten, reservaat- en natuur
gebieden op het gewestplan en bosdecreet).

Ingevolge het B.VI.R. van 23/06/98 (BS, 25/07/98) wer
den de begrenzingen van de vogelrichtlijngebieden 'Durme 
en middenloop van de Schelde' en 'Schorren en polders 
van de Beneden-Schelde' hertekend.
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Tabel 16.3: Soorten van Bijlage I die in de periode 1994-1 996 broedden in Vlaanderen met aanduiding van hun aanwezigheid 
binnen en/of buiten de Vogelrichtljngebieden en hun populatiegrootte in 1996 (*: schatting, °: 1995).

Soort Wetenschappelijke
naam

pop.
1996

buiten binnen

Woudaapje Ixobrychus minutus 4 © ©

Roerdomp Botaurus stellaris 8 o

Kwak Nycticorax nycticorax 42 © ©

Kleine Zilverreiger Egretta garzetta 3 ©

Wespendief Pernis apivorus 10 0 -120 © ©

Zwarte W ouw Milvus migrans I ©

Rode W ouw Milvus milvus 4 ©

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 90-95 © ©

Blauwe Kiekendief Circus cyaneus I ©

Grauwe Kiekendief5 Circus pygargus I © o

Slechtvalk Falco peregrinus I ©

Korhoen Tetrao te trix 3m 2w ©

Kwartelkoning0 Crex crex 2 ©

Porseleinhoen Porzana porzana I -2 © ©

Kluut Recurvirostra avosetta 273 o •

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus I42 © ©

Grote Stern Sterna sandvicencis 607 ©

Visdief Sterna hirundo 1864 © ©

Dwergstern Sterna albifrons 250 ©

Noordse Stern Sterna paradiseae I ©

Nachtzwaluw Caprimulgus europateus 250-270* O ©

Ijsvogel Alcedo atthis 200-220 © o

Zwarte Specht Dryocopus martius 600-650* O ©

Boomleeuwerik Lullula arborea 350* 0 ©

Blauwborst Luscinia svecica >2000 © ©

Grauwe Klauwier Lanius collurio 7 O

Ortolaan Emberiza hortulana 2zgp ©

Tabel 16.4 : Soorten van Bijlage I en hun broedpercentage binnen Vogelrichtlijngebieden. /Vlet een * zijn soorten aangeduid met 
lage aantallen die altijd zeldzaam zijn geweest in Vlaanderen.

Percentage broedgevallen 
binnen VRL-gebieden

Bijlage l-soorten

100% Roerdomp, Kleine Zilverreiger*, Zw arte  W ouw *, Korhoen, Noordse Stern*, 
Grauwe Klauwier; Ortolaan

7 5 -100% Bruine Kiekendief, Kwak, Nachtzwaluw, Blauwborst
50-75% Wespendief, Porseleinhoen, Kluut, Zwarte Specht, Boomleeuwerik, Woudaapje, Ijsvogel, 

Grauwe Kiekendief*
32% Zwartkopmeeuw

5% Visdief
0% Rode W ouw *, Blauwe Kiekendief*, Slechtvalk*, Kwartelkoning*, Grote Stern, Dwergstern
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16. De internationale status van natuurgebieden in Vlaanderen

Broedvogelsoorten van Bijlage I in Vlaanderen
Informatie over populatieaantallen en -trends van 

Bijlage l-soorten werd verzameld in het kader van het 
monitoringproject "Bijzondere Broedvogels Vlaanderen" 
(verder BBV genoemd), opgestart in I993 als een geza
menlijk initiatief van het Instituut voor Natuurbehoud en 
Vlavico vzw. Het was de eerste keer dat op Vlaams regio
naal niveau werd gepoogd het broedbestand van zeldza
me, koloniebroedende en verwilderde vogelsoorten (exo- 
ten) via een gestandaardiseerde methode jaarlijks te vol
gen. Tussentijdse resultaten verschenen in DEVOS & 
ANSELIN (I996, 1997a) en ANSELIN et al. (I998a,b). In 
Tabel I 6.3 worden de meest recente populatieschattingen 
weergegeven van de broedvogelsoorten uit de Bijlage I van 
de Vogelrichtlijn.Tevens is hun aanwezigheid binnen o f bui
ten de beschermde Vogelrichtlijngebieden aangegeven.

In de periode 19 94 -1996 broedden in Vlaanderen 27 
vogelsoorten van Bijlage I o f van deze soorten was min
stens een duidelijk territorium  aanwezig. Daarvan broed
den 7 soorten alleen binnen de Vogelrichtlijngebieden en 6 
soorten alleen daarbuiten.

Van 23 van de 27 Bijlage l-soorten wordt de populatie- 
trend sinds 1994 gebiedsdekkend gevolgd via het BBV-moni- 
toringsproject, zodat vrij nauwkeurige gegevens beschikbaar 
zijn over hun aantallen en verspreiding, zowel binnen als bui
ten deVogelrichtlijngebieden.Voor 4 soorten zijn de gegevens 
niet zo gedetailleerd beschikbaar; maar kunnen toch vrij 
betrouwbare extrapolaties worden gemaakt, nl. Nachtzwaluw, 
Zwarte Specht, Boomleeuwerik en Blauwborst. In Tabel 16.4 
is weergegeven welk percentage van de Bijlage l-soorten bin
nen en buiten de Vogelrichtlijngebieden broedt. Van de 2I 
soorten die geheel o f deels in Vlaamse Vogelrichtlijngebieden 
broeden, komen 12 soorten (57%) met meer dan 75% van 
hun populatie in deze gebieden voor; o f I9 soorten (90%) 
met meer dan 50% van hun populatie. Dit illustreert duidelijk 
het belang van deze beschermingszones. Daarentegen zijn er 
toch soorten zoals de drie sternen, Zwartkop mee uw, 
Wespendief, Porseleinhoen, Kluut, Zwarte Specht, 
Boomleeuwerik,^Woudaapje en Ijsvogel waarvan hun po-pula- 
ties ofwel praktisch volledig, ofwel toch zeker voor I/3 buiten 
de Vogelrichtlijngebieden zijn gelegen.

Vogelrichtlijngebieden: een garantie voor bescher
ming van Bijlage l-broedvogelsoorten?

Garanderen de Vogelrichtlijngebieden voldoende de 
bescherming van Bijlage l-soorten - en dit in de eerste plaats 
door de bescherming van hun habitats -, o f niet? Doen de 
soorten waarvoor gebieden werden aangeduid het daar nu 
beter (o f minstens even goed) zoals voorheen? En doen ze 
het er ook beter dan hun populaties erbuiten? Hierover is 
nog zeer weinig onderhoek gebeurd. Vergelijken met de toe
stand van 10 -15 jaar geleden is ook niet zo eenvoudig als het 
op het eerste zicht lijkt, want de populatieaantallen opgege
ven inVANVESSEM & KUIJKEN (I986) werden niet altijd op

dezelfde wijze verzameld zoals nu binnen het BBV-project 
gebeurt. Voor enkele soorten is het echter wel mogelijk via 
aanvullend literatuuronderzoek en opzoekwerk een 
betrouwbaar beeld te krijgen van de evolutie van hun popu
laties binnen bepaalde Vogelrichtlijngebieden. Een dergelijke 
uitwerking wordt in de nabije toekomst gepland.

Een interessante analyse over wijzigingen in het broed- 
vogelbestand in de Vogelrichtlijngebieden van de provincie 
Limburg vindt men in DE RIDDER & GABRIELS (1994). Aan 
de hand van de inventarisatiegegevens verzameld in het 
kader van beide broedvogelatlassen van Limburg (GABRIELS,
1985, GABRIELS et al, 1994), werden de wijzigingen in de 
aanwezigheid van Bijlage l-broedvogels binnen en buiten de 
Vogelrichtlijngebieden onderzocht. H iervoor werden ver- 
spreidingsgegevens in kilometerhokken, maar ook tellingen 
van het aantal broedparen gebruikt. Bij alle regelmatig broe
dende Bijlage l-soorten (5-I3 per gebied), stellen ze per 
gebied een gemiddelde afname vast van I/3 van het aantal 
soorten tussen de periode 1974 -1983 en 19 9 1 - 1992. 
Daarnaast toonde de analyse van de evolutie van het bestand 
per soort binnen en buiten de Vogelrichtlijngebieden aan dat 
de meerderheid van de soorten overal achteruit gaat, en dat 
voor de meeste soorten deze trend zich in dezelfde mate 
voordoet zowel binnen als buiten de Vogelrichtlijngebieden.

Alhoewel geen voorbarige conclusies mogen worden 
getrokken, tonen ook de zeer lage populatieaantallen van 
enkele Bijlage l-soorten, bekomen via recente BBV-gege- 
vens, aan dat onze Vogelrichtlijngebieden nog steeds niet 
de nodige beschermingsgarantie bieden (geboden hebben) 
die men zou (moeten) verwachten.

Knelpunten en aanbevelingen

Gebrek aan specifieke beschermingsmaatregelen en 
een globaal handhavingsbeleid

In uitvoering van de Vogelrichtijn zijn geen specifieke 
beschermingsmaatregelen uitgevaardigd, waardoor hand
having van de ecologische waarden onvoldoende kan w or
den gegarandeerd. De versnipperde regelgeving in uitvoe
ring van andere wetten en decreten te r bescherming van 
de Vogelrichtlijngebieden heeft niet kunnen verhinderen 
dat problemen van o.a. verdroging, versnippering, eutrofië
ring en verlies aan biodiversiteit vo o rt toenamen (b.v. ten 
gevolge van ruilverkaveling, autonome ontwikkelingen in de 
landbouw enz.). O ok in het gemeentelijk beleid werd zeer 
weinig to t  geen rekening gehouden met de aanwezigheid 
van deze op Europees niveau belangrijke vogelgebieden.

Om een goed handhavingsbeleid te kunnen voeren zijn in 
de eerste plaats voldoende beschermingsmaatregelen nood
zakelijk Het is belangrijk een betere controle te organiseren 
op de diverse activiteiten in Vogelrichtlijngebieden, gekoppeld 
aan voldoende strenge juridische sancties bij overtredingen.
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Onvoldoende bekendheid
De Vlaamse Vogelrichtlijngebieden zijn bij het groot 

publiek en in het bijzonder bij de beleidsdragers en inwoners 
van de gebieden in kwestie, onvoldoende bekend gemaakt en 
gepromoot. D it werkte zeker niet bevorderlijk voor een alge
mene 'waardering' en positieve opstelling tegenover het 
begrip en het doel van een Vogelrichtlijngebied. Het is wen
selijk meer promotie te voeren rond het bestaan van de 
Vogelrichtlijngebieden, o.a. via het maken van specifieke bro
chures, sensibilisatiecampagnes, jaaroverzicht van verwezenlij
kingen (aankopen, beheer enz.) en acties.

Onvoldoende habitatbescherming en twijfelachtig 
statuut van de niet-integraal beschermde 
Vogelrichtlijngebieden

V oor verschillende niet-integraal beschermde 
Vogelrichtlijngebieden werden enkele habitats van de daar 
aanwezige Bijlage l-soorten helemaal niet in het uitvoe
ringsbesluit van I988 opgenomen. Voor de Ijsvogel (een 
soort van ecologisch waardevolle beken) werd dit nage
gaan door ANSELIN (I996) en het bleek dat in enkele 
Vogelrichtlijngebieden waar de soort voorkwam de typi
sche habitat niet eens beschermd was. Het is dus geen ver
rassing dat de situatie voor veel broedvogels niet zo posi
tie f is geëvolueerd. O ok werd bijvoorbeeld de habitat bij 
uitstek voor overwinterende ganzen, nl. historisch perma
nente graslanden, pas in 1996 bijgevoegd. Bovendien blijft 
het bestaan van zgn. niet-integraal beschermde 
Vogelrichtlijngebieden een maatregel die binnen het kader 
van de toepassing van de Vogelrichtlijn niet door de 
Europese Commissie erkend w ord t !

Het is van het grootste belang dat de habitatlijst voor 
de niet-integraal beschermde gebieden w ord t vervolledigd, 
gebaseerd op recente verspreidingsgegevens van Bijlage-I 
soorten. De controle op de naleving van de habitatbe
scherming moet worden verhoogd. In het bijzonder indien 
kwetsbare habitats tussen niet beschermde habitats liggen, 
is de druk van het omliggende landgebruik groot.

Belangrijke gebieden voor Bijlage l-soorten zijn niet 
beschermd

Volgens de Europese Richtlijn is iedere lidstaat verplicht 
gebieden die in aanmerking komen om als Vogelrichtlijngebied 
te worden aangeduid, ook te beschermen. Momenteel komen 
hiervoor zeker enkele zones in aanmerking.

Aanduiding van bijkomende Vogelrichtlijngebieden in 
functie van Bijlage l-soorten en grote concentraties dóórtrek
kende en overwinterende vogels zijn wenselijk Sinds het mid
den van de jaren tachtig is er een veel betere kennis van de 
verspreiding en de status van vogels in Vlaanderen. D it gebeur
de door het ontwikkelen van verschillende monitorings- en

telprogramma's op het Instituut voor Natuurbehoud 
(Overwinterende watervogels en ganzen, Bijzondere 
Broedvogels, Punt-TransektTellingen) (zie o.a. ANSELIN et al,
1998; DEVOS & ANSELIN 1996, DEVOS et al, 1997, KUIJKEN 
et al, I997) en dankzij een verhoogde en 'professionelere' 
ornithologische werking binnen NGO's (met publicatie van 
resultaten van inventarisatie, regionale broedvogelatlassen 
enz.). D it heeft voor gevolg dat het nu niet alleen wenselijk is 
bepaalde zones op te nemen binnen de afbakening van de 
Vogelrichtlijngebieden maar zelfs nieuwe zones voor te stellen. 
D it moet gebeuren wil Vlaanderen blijven voldoen aan de ver
eisten van de Vogelrichtlijn en het beleid hieromtrent serieus 
en met een langetermijnvisie uitvoeren.

In het kader van een opdracht to t aanpassing van de 
perimeter van de Vogelrichtlijngebieden in Vlaanderen en to t 
uitbreiding van het aantal habitats binnen de niet-integraal 
beschermde gebieden, werden door het Instituut voor 
Natuurbehoud aanvullingen van de habitatlijsten gegeven en 
voorstellen geformuleerd voor nieuwe Vogelrichtlijngebie
den o f opname van nieuwe gebieden binnen bestaande 
Vogelrichtlijngebieden (ANSELIN et al, I998).

Uitbreiding monitoringprogramma's
Om de trends in de toekomst nauwkeurig te kunnen 

opvolgen en evalueren (conform de eisen van de richtlijn) 
is er een fijner ontwikkelde monitoring van de vogelstand 
noodzakelijk (zowel binnen de Vogelrichtlijngebieden als 
erbuiten - te r vergelijking). De bestaande broedvogelmoni- 
toring moet worden uitgebreid naar alle Bijlage l-soorten 
en zeker alle 'Rode Lijst-soorten' (DEVOS & ANSELIN, in 
voorbereiding). De nodige middelen moeten hiervoor 
beschikbaar worden gesteld.

De Europese Habitatrichtlijn

Doelstellingen en juridische achtergronden

In I992 werd de Europese Richtlijn 92/43/EEG inzake 
de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna (Habitatrichtlijn) uitgevaardigd. Als uitvoe
ringsmaatregel moet elk land speciale beschermingszones 
(Special Areas o f Conservation) aanduiden die deel zullen 
uitmaken van het Europese Natura2000-netwerk. Hierbij 
moet men rekening houden met de in drie bijlagen opge
geven criteria. Bijlage I is een lijst van habitattypes, Bijlage II 
geeft soorten en Bijlage III geeft diverse selectiecriteria.1

De procedure te r aanduiding van Special Areas for 
Conservation is momenteel nog lopende. Ze is vrij lang en 
gebeurt in samenspraak tussen de Europese Commissie

1 Bijlage IV van de Habitatrichtlijn geeft nog een opsomming van de soorten die van communautair belang zijn en die niet mogen worden verzameld, opzette
lijk gedood, verstoord tijdens de voortplanting, winterslaap o f trek en die niet mogen worden verhandeld. Deze lijst is echter van geen betekenis voor de bescher
ming van hun habitats.
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16. De internationale status van natuurgebieden in Vlaanderen

(DG XI) en de lidstaat rechtstreeks en via het European 
Topic Centre on Nature Conservation (ETC-NC, Parijs) - 
één van de deelcentra van de European Environment 
Agency -, de zogenaamde Habitatcommissie en de zoge
naamde Wetenschappelijke Habitatwerkgroep samenge
steld uit resp. vertegenwoordigers van de administratie en 
wetenschappers van de verschillende landen.
• In de eerste plaats maakt de lidstaat een lijst met gebie

den die in aanmerking komen als Habitatrichtlijngebied 
en keurt die principieel goed.

• Deze lijst w o rd t doorgegeven aan de Commissie die ze 
laat evalueren door de ETC-NC.

• Per lidstaat w ord t ook een referentielijst opgesteld met de 
aanwezige habitats van Bijlage I en soorten van Bijlage II. 
Aan de hand van deze lijsten w ordt nagegaan in hoever
re de door een lidstaat voorgestelde gebiedslijst voldoen
de representatief is voor de aanwezige habitats en soor
ten. Indien dit noodzakelijk w ordt geacht, w ordt aan de lid
staten gevraagd aanvullende gebiedsvoorstellen te doen.

• Dan worden uit de lijst van alle voorgestelde gebieden, de 
zogenaamde Community list geselecteerd. D it is de lijst 
van gebieden van communautair belang die moet worden 
opgenomen binnen het Natura2000-netwerk (de zgn. 
SCI's o f Sites o f Community Importance). D it gebeurt in 
samenspraak met de lidstaten tijdens speciale workshops 
per Biogeografisch gebied. Gebieden met prioritaire habi
tats worden automatisch geselecteerd. Andere criteria zijn 
o.a,: enig gebied waar habitat/soort voorkom t in lidstaat, 
diversiteit van habitats en soorten, regionaal belang.

• De resultaten van de evaluatie worden vervolgens voor 
goedkeuring voorgelegd aan het Habitat Committee, 
waarin vertegenwoordigers van de administratie van de 
diverse lidstaten zitting hebben.

• De goedgekeurde gebieden (de zgn. SAC's o f Special Areas 
o f Conservation) worden dan formeel door de lidstaat 
wettelijk aangeduid. De lidstaat moet dan ook instaan voor

Situatie in Vlaanderen

Stand van de procedure
• Het Instituut voor Natuurbehoud deed het Vlaams 

Gewest in 1995 een voorstel van inventaris en afbake
ning van Speciale Beschermingszones in uitvoering van 
de Habitatrichtlijn. In totaal werden 40 gebieden o f 
gebiedscomplexen voorgesteld, samen een 70.000 ha. 
(ANSELIN & KUIJKEN, I995)

• De voorgestelde gebieden en hun afbakening werden 
goedgekeurd bij Beslissing van de Vlaamse Regering 
(Vergadering van 14.02.1996).

• Conform de voorziene procedure werden de voorstel
len in digitale vorm (DATABANK NATURA2000 INSTI
TU U T VO O R  NATUURBEHOUD, I996) doorgegeven 
aan de verantwoordelijke diensten binnen de Europese 
Commissie.

• In mei 1998 werd een referentielijst van habitats en soor
ten opgesteld zowel voor het Atlantisch als voor het 
Continentaal Biogeografisch gedeelte van België (ANSE
LIN & DUFRÈNE, I998) en tijdens een workshop naar 
voor gebracht.

• De discussie in verband met de selecties van SCI's voor 
het Atlantisch Biogeografisch gebied, waarbinnen 39 van 
de 40 voorgestelde Vlaamse gebieden liggen, is nog niet 
gebeurd. Een workshop hierover is gepland in het voor
jaar 1999. De bijeenkomst over het continentaal gebied 
(één Vlaams gebied), zal pas eind I999 plaatsvinden.

Habitats en soorten van de Habitatrichtlijn in 
Vlaanderen en de aanduiding van Vlaamse 
Habitatrichtlijngebieden

In het totaal werden 40 gebieden o f gebiedscom
plexen bij de Europese Commissie aangemeld (Tabel 16.5 
en Figuur I 6.2), met een totale oppervlakte van 69.942 ha. 
D it gebeurde op basis van 44 habitattypes uit Bijlage I 
(Tabel I6.6) en 20 soorten uit Bijlage II (Tabel 16.7) die in 
Vlaanderen voorkomen.

32 gebieden bezitten ten minste één prioritair habitat. 
Van de 8 andere is er I de enige plaats in Vlaanderen waar 
2 bepaalde habitats en 3 bepaalde soorten voorkomen. 
Daarnaast zijn er nog 6 gebieden met 4 o f meer verschil
lende habitats en I gebied waar een habitat het best ver
tegenwoordigd is (in oppervlakte) voo r Vlaanderen, 
Ongeveer de helft van de oppervlakte heeft een groene 
bestemming op de gewestplannen.

Knelpunten en aanbevelingen

Algemene vertraging
De procedure voor het aanduiden van SAC's binnen 

Europa heeft heel wat vertraging opgelopen, wegens aller
lei politieke en administratieve redenen. Volgens de oor
spronkelijke planning moest in juni I998 de volledige lijst 
van de gebieden van communautair belang klaar zijn. 
Vlaanderen diende haar lijst in I996 in, en was hierbij één 
van de eersten.Verschillende lidstaten hebben pas onlangs 
hun eerste lijsten van voorgestelde gebieden (soms zelfs 
voorlopige lijsten) bij de Commissie ingediend. Een selectie 
van de gebieden uit de Atlantische' regio (waaronder dus 
het merendeel van Vlaamse gebieden vallen) kan hierdoor 
pas in de loop van I999 gebeuren.
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16. De internationale status van natuurgebieden in Vlaanderen

Tabel 16.5: Overzicht van de 40 aangemelde Habitatrichtlijngebieden in Vlaanderen en hun benaderende oppervlakte.

Naam van de aangemelde habitatrichtlijngebieden Aantal ha

I . Duingebieden, inclusief IJzermonding en Zwin (plaatselijk met aangrenzend strand) 2905
2. Z ilte poldergraslanden 885
3. West-Vlaams Heuvelland I 80
4. Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: westelijk deel 404
5. Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel 10 12
6. Schelde- en Durme-estuariurm van de Nederlandse grens to t Gent 4 I49
7. Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen 936
8. Zoniënwoud 2626
9. Hallerbos met brongebieden en heiden 699
O.Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortemberg en Veltem 928
I.Valleien van Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos en moerasgebieden 2906
2. Valleien van Winge en Motte met valleihellingen 1259
3. Demervallei ten westen van Aarschot 333
4. Demervallei ten oosten van Aarschot I433
5. Kalmthoutse Heide 2 0 6 1
6. Klein- en G root Schietveld 2042
7. Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen 2 I43
8. Diepteloop-Visbeekvallei-Kindernouw 8 7 1
9. Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor 497

20. Heesbossen 142
2 I. Het Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop 7 1
22. Het G oor 202
23. Vallei van de Vleminksloop met Buitengoor; Meergoor en Sluismeer 204
24. Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout 4 164
25. Liereman en Korhaan 865
26. Kleine Nete en vallei met brongebieden, moerassen en heiden 2638
27. Den Diel, De Maat, Hoge Maatheide en Blekerheide 2228
28. De Maten 562
29.Vallei- en brongebied van van de Zw arte  Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden. 8689
30. Heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode 3882
3 I .Valleien van de Laarbeek, Zonderikbeek, Slangbeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden 2 8 12
32. Hageven, met Dommelvallei, Beverbeekse heide m etW arm beek 1905
33. Abeekvallei met aanliggende moerasgebieden 3 147
34. Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schotsheide 2254
35. Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek 2 381
36. Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgroeven 159
37. Uiterwaarden langs de Limburgse Maas metVijverbroek 286
38. Bossen van Limburgs Haspengouw 2 160
39. Voerstreek I433
40. Bovenloop van de Grote Nete en Zammelsbroek 1489

SOM 69942
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76. De internationale status van natuurgebieden in Vlaanderen

Tabel 16.7 : Overzicht van de Bijlage ll-soorten aanwezig in Vlaanderen

Zoogdieren
Rhinolophus ferrumequinum 
Barbastella barbastellus 
Myotis bechsteini 
Myotis dasycneme 
Myotis emarginatus 
Myotis myotis 
Lutra lutra

Grote Hoefijzerneus
Dwarsoor o f Mopsvleermuis
Langoor o f Bechsteins Vleermuis
Meervieermuis
Ingekorven Vleermuis
Vale Vleermuis
O tte r

Amfibieën
Triturus cristatus Kamsalamander

Vissen
Lampetra fluviatilis 
Lampetra planeri 
Rhodeus sericeus amarus 
Cobitis taenia 
Misgurnis fossilis 
Cottus gobio

Rivierprik
Beekprik
Bittervoorn
Kleine Modderkruiper
Grote Modderkruiper
Rivierdonderpad

Insecten
Lucanus cervus 
Leucorrhinia pectoralis

Vliegend H ert 
Gevlekte Witsnuitlibel

Mollusken
Vertigo moulinsiana Zeggekorfslak

Hogere planten
Luronium natans 
□paris loeselii 
Apium repens

Drijvende Waterweegbree 
Groenknolorchis 
Kruipend Moerasscherm

Figuur 16.2: De aangemelde Habitatrichtlijngebieden in Vlaanderen. Nummers: zie Tabel 16.5
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Tabel I ó.ó : Overzicht van de Bijlage Phabitattypes in de aangemelde Vlaamse Habitatrichtlijngebieden. Prioritaire habitats zijn aangeduid in het vet. De nummers van de 
kolommen verwijzen naar Tabel 16.5. De 8 WK-codes zijn beperkt tot de Vlaamse context. Voor het laatst vernoemde habitattype zijn nog geen gebieden afgebakend en 
bestaat nog onduidelijkheid o f hier wel representatieve gebieden in Vlaanderen voor in aanmerking komen.
Habitattype volgens Bijlage 1 B W K -code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

P erm anent m e t z e e w a te r van geringe d ie p te  o v e rs tro o m d e  

zandbanken
- X

Estuaria X X

Bij eb d roogva llende  slikwadden en zandplaten Ds X X

Eenjarige p ion ie rsvegetaties van slik- en zandgebieden m e t 

Salicornia s o o rte n  en andere zo u tm inne nde  p lanten

delen van Ds X X

Schorren  m e t slijkgrasvegetaties (S pa rtin ion ) delen van Ds X

A tlan tische  schorren  (G lauco-Puccine llie ta lia ) Da, (H p r  +  Da) X X X

Em bryona le  w ande lende  duinen - X

W an d e le n d e  du inen o p  de s trandw al m e t A m m o p h ila  

arenaria  (w itte  du inen)

D d X

Vastgelegde duinen m et kruidvegetaties (grijze duinen) H d X

Eu-atlantische vastgelegde ontkalkte  duinen 

(Calluno-U licetea)

X

D u inen  m e t H ippop hae  rham noides Sd X

D u inen  m e t Salix arenaria Mp, Hd, (Sd) X

Beboste duinen van h e t A tla n tische  kustgebied Q d X

V ochtige duinvalle ien M p X

Psamm ofiele heide m e t Calluna- en G e n is ta -soo rten Cg X X X X X X X X X

O p e n  grasland m e t C o ry n e p h o ru s - en A g ro s tis -so o rte n  op  

landduinen

delen van Ha X X X X X X X X X X X X

M ine raa la rm e  o lig o tro fe  w a te re n  van de A tla n tische  

zandvlakten m e t am fib ische vege tatie : Lobelia, L itto re llia  

en Isoëtes

delen van A o X X X X X X X X X

O lig o tro fe  w a te re n  van h e t M idden-E uropese  en peri-a lp iene 

geb ied m e t L itto re lla - o f  Isoëtes-vegetatie o f  m e t eenjarige 

vege tatie  o p  d rooggevallen oevers (N anocypere ta lia )

de len van A o X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Kalkhoudende o lig o -m e so tro fe  w a te re n  m e t benthische 

C h araceeë nvegetati e
- X

Van na tu re  e u tro fe  m eren  m e t vege tatie  van h e t ty p e  

M agnop o tam iu m  o f  H y d ro ch a ritio n

de len van A e X X X X X

D e  d rijvende  Ranunculus-vegetatie van subm ontane  en 

plan itia ire  riv ie ren
- X X X

N o ord a tla n tisch e  voch tige  he ide  m e t Erica te tra lix Ce X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

D ro g e  he ide (alle subtypen) Cg, H n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Juniperus com m u n is -fo rm a ties  in heideve lden o f  kalkgrasland (Cg) X

G eb ieden  w a a r zeldzam e orch id eeën  groe ien  (Festuco- 

B rom eta lia )
H k X X
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H abitattype volgens Bijlage 1 B W K -code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Grasland m e t M o lin ia  o p  ka lkhoudende bo d e m  en 

k le ibod em  (E u-M o lin ion)
H m X

Voedselrijke  ru ig ten delen van Sp, Sk en K u* X X X X X X X

Laaggelegen, schraal hoo ila nd  (A lo p e cu ru s  pratensis, 

Sanguisorba officinalis)

Hu, H p u X X X X

A c t ie f  hoogveen T  Ces X X X X X X X X

Aangetast hoogveen T m X X X

O vergangs- en tr ilveen Md, Ms X X X X X X X X X X

Slenken in veen gro nden (R hynchosporion ) C e X X X X X X X X X X X X X X X X

Kalkhoudende moerassen m et Cladium  mariscus en 

C arex  davalliana
M m X X X X X

Kalktufbronnen m et tufsteenform atie  (C ra ton eurion ) - X X X X

Alkalisch laagveen M k X X

N ie t  v o o r  h e t pub lie k  opengeste lde  g ro tte n X

Beukenbossen van he t ty p e  Luzu lo-Fagetum Fl X X X X

Beukenbossen van h e t ty p e  m e t llex- en Taxus-soorten, 

r ijk  aan ep ify ten  (Ilic i-Fagetum )

Q s  en delen van Fs 

(n ie t Fs°)

X

Beukenbossen van h e t ty p e  A speru lo -Fagetum Fm, Q e , Fe X X X X X X

Eikenbossen van h e t ty p e  S te lla rio -C a rp ine tum Q a, Fa X X X X X X X X X X X

O u d e  zuu rm inne nde  bossen m e t Q ue rcus  ro b u r  op  

zandvlakten
delen van Q b X X X X X X X X X X X

Veenbossen V o ,V t,V m X X X X X X

O verblijvende o f relictbossen op alluviale grond 

(A lnion-glutinoso-incanae)
Va.Vc.Vn X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ravijnbossen m e tT ilio -A c e r io n Ek X

G em engde eiken-iepen-essenbossen langs oevers van 

g ro te  riv ie ren
Ru

OUi
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76. De internationale status van natuurgebieden in Vlaanderen

Versnippering van de natuurgebieden in Vlaanderen
• Heel wat gebieden zijn complexen van meerdere, soms 

vrij kleine gebieden die ecologisch, landschappelijk en 
qua beheer als een eenheid moeten worden 
beschouwd, maar dit niet noodzakelijk zijn wat hun 
beschermingsstatuut betreft (zie ook hoofdstuk 19). Om 
de eenheid en noodzaak van bescherming bij enkele van 
deze 'versnipperde' gebieden te benadrukken, werd op 
kaart een perimeter o f bufferzone aangeduid rondom 
enkele kleinere gebieden. Deze (extra)begrenzing is ech
te r nog niet officieel aanvaard. Het is noodzakelijk dat 
hierover spoedig een beslissing w ord t genomen.

• Wegens hun zeer lijnvormig o f puntvormig karakter kon
den bepaalde leefgebieden van Bijlage ll-soorten niet 
worden opgenomen in beschermingszones op basis van 
Bijlage l-habitats. Het is bijvoorbeeld van groot belang 
dat de deelbekkens van enkele beken, en waterrijke 
gebieden die leefbare populaties herbergen van vis- en 
amfibieënsoorten van Bijlage II, vermeld in ANSELIN & 
KUIJKEN (1995), de nodige bescherming krijgen.

De Conventie van Ramsar

Doelstellingen en juridische achtergronden

De "Overeenkomst inzake watergebieden die van 
internationale betekenis zijn, in het bijzonder als woonge
bied voor watervogels" - beter gekend als de "Ramsar- 
Conventie" - beoogt het wereldwijd behoud en duurzaam 
beheer van wetlands, met bijzondere aandacht voor de 
bescherming van de leefgebieden van watervogels. De 
Conventie werd opgesteld in 1971 (in het plaatsje Ramsar 
in Iran) en werd van kracht in 1975. Sindsdien werd de 
Ramsar-Conventie twee keer aangepast: door het "Paris 
Protocol" in 1982 en de "Regina Amendments" in 1987. 
H et "Ramsar Convention Bureau" gevestigd in Genève 
(Zwitserland) - vorm t het permanente secretariaat van de 
Conventie. "Wetlands International" (het vroegere 
International W aterfowl Research Bureau) verzorgt techni
sche assistentie.

De verdragspartijen aanvaarden enkele verplichtingen 
en verantwoordelijkheden inzake het behoud en het beheer 
van waterrijke gebieden. Enkele van de belangrijkste zijn:

(1) het aanduiden en erkennen van minstens één wetland 
als Ramsar-gebied en het behoud van het ecologisch 
karakter van deze gebieden,

(2) het duurzaam beheer van waterrijke gebieden in het 
algemeen

(3) het streven naar een internationale samenwerking bij 
het beschermen van wetlands (bv. medewerking aan 
internationaal gecoördineerde watervogeltellingen)

(4) het bevorderen van wetenschappelijk onderhoek in
waterrijke gebieden.

Inmiddels hebben I I 3 landen de Conventie onderte
kend, waarbij 957 Ramsar-gebieden werden aangeduid met 
een oppervlakte van 70,4 miljoen ha (situatie 30/10/98).

Driejaarlijks is er een "Conference o f Contracting 
Parties" waar diverse thema's aan bod komen zoals even
tuele implementaties van de Conventie, rapportering van 
de nationale overheden, het evalueren van de toestand van 
de erkende Ramsar-gebieden enz... In dit kader w ord t van 
elk land een nationaal verslag verwacht met o.a. een over
zicht van de actuele toestand in de erkende Ramsar-gebie
den (bedreigingen, genomen beheersmaatregelen,...) en 
een toelichting over het nationaal beleid ten aanzien van 
waterrijke gebieden ('wetlands').

Ramsar-gebieden die ecologische veranderingen 
ondergaan o f waarschijnlijk zullen ondergaan ingevolge 
menselijke activiteiten (bv. vervuiling, industriële ontwikke
lingen) worden opgenomen in de "Montreux Record".Voor 
deze gebieden w ord t de "Ramsar Monitoring Procedure" 
opgestart. De landen waarvan één o f meer Ramsar-gebie
den op deze lijst van bedreigde gebieden zijn opgenomen, 
worden verondersteld - in overleg met het Ramsar-Bureau 
- gepaste maatregelen te nemen om de ongewenste ont
wikkelingen te stoppen o f te verhinderen. W anneer een 
land de grenzen van een erkend Ramsar-gebied wil inper
ken omwille van dringende redenen van nationaal belang, 
dan moet er in de mate van het mogelijke een compensa
tie van het verlies aan waterrijke gebieden gebeuren door 
het aanduiden van bijkomende natuurreservaten voor 
watervogels o f door de bescherming van een vergelijkbaar 
habitat in de onmiddellijke omgeving o f in een ander gebied.

Voor het selecteren en aanduiden van Ramsar-gebie
den werden vastomlijnde criteria opgesteld. Enkele van de 
belangrijkste zijn specifiek gebaseerd op de aanwezigheid 
van watervogels. Zo w ord t een wetland als internationaal 
belangrijk beschouwd indien het: ( I )  regelmatig meer dan 
20.000 watervogels herbergt o f (2) regelmatig minstens I 
% van de individuen van een geografische populatie van 
een o f meer watervogelsoorten herbergt (het zogenaam
de I %-criterium).

Meer gedetailleerde informatie over de Ramsar- 
Conventie (inclusief de tekst van de Conventie) vindt men 
bij MATTHEWS ( 1993), DE KLEMM & CRÉTEAUX ( 1994) 
en DAVIS (1994).
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16. De internationale status van natuurgebieden in Vlaanderen

Figuur 16.3: De erkende Romsar-gebieden in Vlaanderen (de aangeduide 'Vlaamse Banken' vallen onder federale bevoegdheid).
I . Zwin en omgeving, 2. De Blankaart en de IJzerbroeken, 3. De schorren van de Beneden-Zeeschelde, 4. Kalmthoutse Heide

Tabel 16.8: Procentueel aandeel van de Vlaamse winterpopulaties van de belangrijkste soorten watervogels ten opzichte van de 
Noordwest-Europese populatie(O), in de huidige Ramsar-gebieden(l), in de huidige Vogelrichtlijngebieden (2) en in alle Vlaamse 
gebieden die voldoen aan de Ramsar-criteria (periode 1993/94 t.e.m. 1996/97)(3). Onderaan is het aantal soorten weergege
ven waarvan meer dan 50% van de Vlaamse populatie in de betrokken gebiedscategorieën voorkomt.

(0)
% van de in Vlaanderen 
internationale populatie 

in Vlaanderen

0 )
% Vlaamse 
populatie 
in Ram sar

(2 )
% Vlaamse 
populatie in 

Vogel richtlijn

(3)
% Vlaamse 
populatie in 
Ramsar +

Kleine Rietgans 59 ,1 0,0 51,6 65,6
Krakeend I 1,7 4,8 42,6 72,1
Slobeend 7,3 1 1,6 49,0 60,3
W intertaling 6,2 6,1 64,1 85,7
Smient 5,9 39,9 69,6 77,0
Tafeleend 5 ,1 0,8 31,2 56,7
Kolgans 4,9 2,8 72,0 75,4
Pijlstaart 3 ,1 13,4 46,2 73,1
Grauwe Gans 2,6 33,2 83,0 75,4
Aalscholver 2,3 6,0 29,4 50,0
Kleine Zwaan ' 2 ,1 17,8 64,4 82,2
Meerkoet 1,9 6,0 32,2 38,5
Bergeend 1,8 9,9 42,3 57,7
Kuifeend 1,7 2,4 30,1 46,8
Fuut 1,7 2,2 40,0 51,8
W ilde Eend 1,2 10,7 36,9 40,3
Dodaars < | 2,0 38,5 34,8

Aantal soorten 
>  50 % beschermd

0/17 6/17 13/17
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16. De internationale status van natuurgebieden in Vlaanderen

Situatie in Vlaanderen

Beschermde gebieden en juridische implicaties
België ondertekende de Ramsar-Conventie in 1975. 

Via het KB van 27/09/84 (BS, 31/10/84) werden zes water
rijke gebieden in België aangeduid en erkend als Ramsar- 
gebied. Het "Paris Protocol" en de "Regina Amendments" 
werden geratificeerd op 28/10/98.

Van de zes Belgische Ramsar-gebieden liggen er vier in 
Vlaanderen en één in Wallonië. Het zesde (mariene) 
gebied valt onder federale bevoegdheid. De erkende 
Ramsar-gebieden in Vlaanderen zijn:

(1) Het Zwin en omgeving (530 ha);
(2) De Blankaart en de IJzerbroeken (2.460 ha);
(3) De Schorren van de Beneden-Zeeschelde (398 ha);
(4) Kalmthoutse Heide (2 .183 ha).

Alle Ramsar-gebieden (in totaal 5 .571 ha) maken ook 
deel uit van de (meestal ru im er afgebakende) 
Vogelrichtlijngebieden (B.VI.Ex. 17/10/88). Een situering van 
de Vlaamse Ramsar-gebieden vindt men in Figuur 16.3.

In 1987 -1989 ging een deel van het Galgenschoor; dat 
deel uitmaakt van het Ramsar-gebied "De Schorren van de 
Beneden-Zeeschelde", verloren door de aanleg van een 
containerkade (ongeveer 30 ha op een totaal van 155 ha). 
De Vlaamse Regering compenseerde dit verlies door het 
uitbreiden van het Ramsar-gebied "De Blankaart" met de 
aanpalende overstroombare graslanden in de IJzerbroeken 
(van 160 ha naar 2.460 ha) (B.VI.Ex. 27/05/87, BS 0 1 /08/87).

Toen in de periode 1994-1996 ook aan het G root 
Buitenschoor een containerkade werd ingeplant, pal op de 
grens van het Ramsar-gebied, werd het gebied opgenomen 
in de "Montreux Record" omwille van te verwachten eco
logische veranderingen in het gebied.

In de Ramsar-gebieden legde de Vlaamse overheid 
enkele beschermingsmaatregelen o f beperkingen voor 
bepaalde activiteiten wettelijk vast.

Het gaat om volgende maatregelen:
• een vergunningsplicht voor vegetatiewijzigingen;
• een milieueffectrapportage-plicht voor werken die de 

waterhuishouding beïnvloeden, ruilverkavelingen e.d.;
• verstrengde bemestingsnormen/uitrijregeling in het 

kader van het MAP;
• een jachtverbod op Smient;
• het sluiten van de watervogeljacht op 15 oktober

i.p.v. 3 I januari;
• een verbod op het gebruik van loodhagel.

Meer informatie over de Vlaamse (Belgische) Ramsar-

gebieden vindt men bij o.a. KUIJKEN et al. ( 1986), KUIJKEN 
et al. (1992) & KUIJKEN (1996). Een vergelijking met de 
oorspronkelijke motivatie vindt men in KUIJKEN (1972).

De bescherming van overwinterende watervogel- 
populaties in Vlaanderen

Vlaanderen vorm t voor diverse watervogelsoorten een 
belangrijk ovetwinteringsgebied. Via de Ramsar-Conventie 
heeft de Vlaamse overheid een internationale verantwoor
delijkheid op zich genomen om watervogelpopulaties en 
waterrijke gebieden te beschermen. Een belangrijk onder
deel hierin is de afbakening en erkenning van Ramsar-gebie
den. Beschermingsmaatregelen in deze Ramsar-gebieden 
resulteren meestal in een lokaal effect, maar het was to t op 
heden onduidelijk in welke mate deze gebiedsgerichte maat
regelen ook een merkbaar effect kunnen hebben op de 
beschermingsstatus van de totale watervogelpopulaties in 
Vlaanderen. Daarom werd per soort nagegaan welk aandeel 
van de Vlaamse winterpopulatie in de internationaal 
beschermde en erkende gebieden verblijft.

In Tabel 16.8 zijn de 17 soorten watervogels weerge
ven waarvan jaarlijks minstens I % van de totale Noord- 
west-Europese populatie in Vlaanderen overwintert. De 
soorten zijn gerangschikt volgens het percentage van de 
internationale populatie dat jn  Vlaanderen overw intert 
(kolom 0), gaande van Kleine Rietgans (59,1 %) to t 
Dodaars (max. I %).Voor elke soort werd het gemiddeld 
percentage berekend dat in de periode 1993/94 t.e.m. 
1996/97 overwinterde in ( I )  de huidige Ramsar-gebieden, 
(2) de huidige Vogelrichtlijngebieden en (3) alle gebieden 
die voldoen aan de Ramsar-criteria (huidige en potentiële 
Ramsar-gebieden).

(1) Ramsar-gebieden. Via de 4 erkende Ramsar-gebieden 
w ord t bij de meeste soorten slechts een gering deel 
van de totale Vlaamse populatie beschermd. Positieve 
uitzonderingen zijn Smient (39,9 %) en Grauwe Gans 
(33,2 %). Opvallend is dat de twee soorten waarvoor 
Vlaanderen de grootste internationale betekenis heeft, 
weinig o f geen bescherming genieten via de Ramsar- 
Conventie. De Kleine Rietgans - waarvan 60 to t 95 % 
van de internationale populatie in Vlaanderen overwin
te r t - w ord t zelfs helemaal niet aangetroffen in de 
bestaande Ramsar-gebieden.

(2) Vogelrichtlijngebieden. In de Vogelrichtlijngebieden 
w ord t een merkelijk groter aandeel van de Vlaamse 
watervogelpopulaties aangetroffen. Van zes soorten 
pleistert meer dan 50% binnen deze gebieden: Grauwe 
Gans, Kolgans, Smient, Kleine Zwaan, W intertaling en 
Kleine Rietgans. Enkele (internationaal) belangrijke 
watervogelgebieden ontbreken op de lijst van 23 
Vogelrichtlijngebieden. De afbakening gebeurde
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immers hoofdzakelijk op basis van de aanwezigheid van 
broedende Bijlage I - soorten, en niet op overwinte
rende watervogelpopulaties. D it verklaart waarom 
enkele soorten waarvoor Vlaanderen toch een grote 
internationale betekenis heeft (o.a. Krakeend en 
Tafeleend) met minder dan de helft van hun populatie 
aanwezig zijn in de Vogelrichtlijngebieden.

(3) Potentiële Ramsar-gebieden. In Deel I van dit natuur- 
rapport is nagegaan welke gebieden in Vlaanderen vol
doen aan de numerieke criteria van de Ramsar- 
Conventie (naast de 4 erkende Ramsar-gebieden):

1. Achterhaven Zeebrugge;
2. Poldercomplexen Oost- en Middenkust;
3. Krekengebied/polders Noord-Oost-Vlaanderen;
4. Bourgoyen-Ossemeersen Drongen;
5. Gentse Kanaalzone;
6. Schorren en slikken Zeeschelde, Durme en Rupel;
7. Blokkersdijk en De Kuifeend;
8. Poldercomplexen en havengebied Antwerpen 

Linkeroever;
9. Rivierengebied W illebroek, Mechelen, Lier;

I O.Vijvergebied Midden-Limburg;
I I . De Grensmaas-vallei

W anneer deze gebieden het statuut van Ramsar- 
gebied zouden verwerven, te lt Vlaanderen 14 gebieden. 
De Gentse Kanaalzone werd buiten beschouwing gelaten 
omdat het belang van dit gebied vooral gesitueerd is in de 
aanwezigheid van open w ater in het kanaal en de dokken 
tijdens strenge vorstperioden en niét zozeer in de aan
wezigheid van belangrijke waterrijke biotopen met een 
grote natuurwaarde.

Het aandeel van de Vlaamse watervogelpopulaties in 
deze 14 (potentiële) Ramsar-gebieden is eveneens weerge
geven in Tabel 16.8. Dertien van de 17 soorten pleisteren 
met meer dan de helft van hun totale Vlaamse populatie 
binnen de grenzen van deze gebieden. Bij de soorten waar- 
voorVlaanderen de grootste internationale verantwoorde
lijkheid heeft, komt in bijna alle gevallen 60 to t 85 % van de 
Vlaamse populatie in de geselecteerde gebieden voor

Knelpunten en aanbevelingen

O p de zesde 'Conference o f Contracting Parties' 
(COP6) in Brisbane, Australië - waar ook een Belgische 
delegatie aanwezig was - werd het 'Ramsar Strategie Plan' 
opgesteld voor de periode 1996-2002 waarin 8 algemene 
doelstellingen werden gefomuleerd. Aangezien België de 
Ramsar-Conventie ondertekende, worden ook van 
Vlaanderen inspanningen verwacht om deze doelstellingen 
op regionaal vlak te realiseren. Rekeninghoudend met het

'Ramsar Strategie Plan' kunnen volgende knelpunten en 
aanbevelingen worden geformuleerd.

In Vlaanderen wordt onvoldoende gestreefd naar 
een algemeen duurzaam gebruik ('wise use1) van 
waterrijke gebieden

Er zijn vele sectoren die - in toenemende mate - aan
spraak maken op water: landbouw, natuur; industrie, drink
watervoorziening, recreatie enz.... W ater in voldoende hoe
veelheden en met een voldoende kwaliteit w o rd t bijgevolg 
steeds schaarser; en de druk op waterrijke gebieden is dan 
ook zeer groot. Verdroging en watervervuiling kunnen to t 
de belangrijkste milieuproblemen in Vlaanderen worden 
gerekend.

In het Ramsar Strategie Plan 1996-2002 w ord t aan de 
lidstaten gevraagd om een 'National W etland 
Policy/Strategy/Action Plan' op te stellen. In Vlaanderen kan 
d it doo r uitvoering te geven aan het Decreet 
Natuurbehoud. Met name moet priorite it gaan naar het 
behoud van overstroom bare valleigebieden, waarbij inte
graal waterbeheer en het principe van "sustainable deve
lopment" in de relatie met de landbouw (met nadruk op 
het behoud van historisch permanent grasland en ecolo
gisch meer optimale waterpeilen) de basis vormen voor 
het beleid.

Er is behoefte aan concrete en effectieve bescher
mingsmaatregelen voor alle gebieden die opgeno
men zijn in de Lijst van Watergebieden van interna
tionale betekenis (de Ramsar-Iijst)

De Ramsar-Conventie vraagt van de lidstaten dat er 
voldoende maatregelen worden genomen om het ecologi
sche karakter van erkende Ramsar-gebieden te behouden 
o f te verbeteren. N et als voor de Vogelrichtlijngebieden is 
het belangrijk dat er in Vlaanderen voor elk Ramsar-gebied 
een coherente beleidsvisie w ordt opgesteld die rekening 
houdt met het internationale beschermingsstatuut.Veel pro
blemen vragen immers om een gebiedsgerichte en planma
tige aanpak. Het opstellen van een gedetailleerd beheers
plan voor elk Ramsar- en Vogelrichtlijngebied is hierin een 
belangrijke eerste stap, en moet de basis vormen voor een 
concreet uitvoeringsplan. De gebiedsgerichte aanpak via de 
Ecologische Impulsgebieden 'Ijzervallei' en 'Zeeschelde', 
waarvan twee Vlaamse Ramsar-gebieden integraal deel uit
maakten, heeft op dat vlak zijn nut bewezen en verdient 
navolging (bv. via natuurinrichtingsplannen in functie van het 
behoud en beheer van wetlands). Het gebiedsgerichte 
beleid vergt ook een goede planologische bescherming. Alle 
internationaal belangrijke wetlands in Vlaanderen komen 
prioritair in aanmerking voor een inpassing in het Vlaams 
Ecologisch Netwerk, met daaraan gekoppeld een relevante 
aanduiding op de gewestplannen (ev. via groene gewest- 
planwijzigingen).
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Langetermijnmonitoring en ecologisch onderzoek in 
Ramsar-gebieden en andere waterrijke gebieden is 
essentieel

Voor de uitvoering en evaluatie van beschermings
maatregelen is het belangrijk dat de toestand van de 
natuurwaarden in Ramsar-gebieden op de voet w ord t 
gevolgd. O ok voor een duurzaam beheer van wetlands is 
een grondig inzicht in het functioneren van het ecosysteem 
noodzakelijk. D it vergt een goed uitgebouwd monitoring- 
netwerk waarin zowel biotische als abiotische componen
ten worden onderzocht. Pas dan kunnen veranderingen in 
het ecologisch karakter worden gedocumenteerd. D it 
vo rm t trouwens een essentieel onderdeel van de 
'Montreux'-resolutie, waarbij Ramsar-gebieden met nega
tieve ecologische ontwikkelingen aan een monitoringpro- 
cedure worden onderworpen.

Van de Vlaamse overheid w ord t verwacht dat er vol
doende middelen beschikbaar worden gesteld voor lange- 
term ijnm onitoringprojecten en ecologisch/hydrologisch 
onderzoek in Ramsar- (en Vogelrichtlijn-)gebieden.

Alle waterrijke gebieden ('wetlands') die voldoen 
aan de Ramsar-criteria moeten worden erkend als 
Ramsar-gebied.

Bijna alle Europese landen hebben de oorspronkelijke 
lijst van erkende Ramsar-gebieden op hun grondgebied 
gevoelig uitgebreid. In Vlaanderen is dit nog niet gebeurd, 
hoewel er verschillende niet-erkende gebieden zijn die vol
doen aan de officiële Ramsar-criteria. Enkele watervogel- 
soorten waarvoorVlaanderen een zeer grote internationa
le verantwoordelijkheid heeft (bv. Kleine Rietgans, 
Krakeend) komt zelfs niet o f bijna niet voor in de actueel 
erkende Ramsar-gebieden. De berekeningen in Tabel 16.8 
tonen aan dat door de uitbreiding van het aantal Vlaamse 
Ramsar-gebieden een veel groter aandeel van de Vlaamse 
watervogelpopulaties kan worden beschermd. In dat geval 
heeft men de zekerheid dat het nemen van specifieke 
beschermingsmaatregelen in deze gebieden een gunstig 
effect heeft op een significant deel van de Vlaamse popula
ties. Een positief beleid terzake zou ook tegemoet komen 
aan de doelstellingen van de 'African/Eurasian Migratory 
Waterbirds Agreement' ( 1995).

De Conventie van Bern

De Conventie van Bern dateert van 1979 en is een ini
tia tie f van de Raad van Europa. Het Verdrag beoogt het 
behoud van bedreigde wilde dieren en planten en hun 
natuurlijk milieu in Europa en het mediteraan gebied, met 
bijzondere aandacht voor trekkende diersoorten. Het 
werd door België goedkeurd bij W e t van 20/04/89 (BS, 
29/12/90).

De landen die de Conventie ondertekenen, worden 
geacht alle passende en noodzakelijke maatregelen te 
nemen om de leefmilieus (habitats) van in het wild voor
komende dier- en plantensoorten te beschermen, in het 
bijzonder de soorten van Bijlagen I en II (zeldzame en 
endemische soorten). De bescherming moet gebeuren in 
de vorm van wetten en regelgeving en houdt ook expliciet 
in dat op het gebied van de ruimtelijke ordening en ont
wikkeling achteruitgang van deze gebieden zo veel moge
lijk w ord t vermeden o f verminderd, leder verdragssluitend 
land moet bovendien bijzondere aandacht besteden aan 
de bescherming van de overwinterings-, rust-, voeder-, 
broed- o f ruiplaatsen die van belang zijn voor de in Bijlagen 
Il en III vermelde trekkende soorten.

Van de talrijke bedreigde soorten van Bijlagen I en II, 
komen slechts enkele soorten in Vlaanderen voor Bijlage III 
bevat zeer veel soorten die algemeen to t zeldzaam zijn in 
Vlaanderen. Voor een overzicht w o rd t verwezen naar Deel 
I en DE PUE et al. (1998).

In de praktijk van het Vlaamse natuurbeleid is nooit o f 
nauwelijks aandacht besteed aan deze Conventie en de 
potentiële "kapstokfunctie" voor specifieke gebiedsgerichte 
beschermingsmaatregelen.

De Conventie van Bonn

De Conventie van Bonn is opgesteld in 1979 en 
beoogt de bescherming van trekkende wilde diersoorten. 
De Conventie werd door België goedgekeurd bij W e t van 
27/04/90 (BS, 2 9 /12/90). Voor een reeks bedreigde trek
kende soorten (Bijlage I) moet alles in het w erk worden 
gesteld om ze onmiddellijk te beschermen.Voor een twee
de en omvangrijke groep van onvoldoende beschermde, 
trekkende soorten (Bijlage II) moeten internationale over
eenkomsten worden afgesloten om het behoud en het 
beheer te verzekeren.

De soortenlijsten overlappen deels met soortenlijsten 
van de Vogelrichtlijn en soorten waarvan de aantalconcen- 
traties in Vlaanderen to t een erkenning als Ramsar-gebied 
hebben geleid. In de praktijk van het Vlaamse natuurbeleid 
werd voor deze o f overige soorten nooit o f nauwelijks 
aandacht'besteed aan deze Conventie en de potentiële 
"kapstokfunctie" voor specifieke gebiedsgerichte bescher
mingsmaatregelen.
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De Conventie van Rio 
(Biodiversiteitsconventie)

Het Verdrag inzake biologische diversiteit werd in 1992 
afgesloten op de Conferentie van de Verenigde Naties over 
milieu en ontwikkeling. Het Verdrag werd in Vlaanderen 
goedgekeurd door het Decreet van 19 maart 1996 (BS, 
24/05/96). Het Biodiversiteitsverdrag beoogt het behoud 
van de biodiversiteit en het duurzaam gebruik van de 
bestanddelen ervan. Het Verdrag voo rlie t in een reeks 
maatregelen. Inzake gebiedsbescherming moeten de ver
dragspartijen onder meer een stelsel van beschermde 
gebieden instellen o f gebieden waarin bijzondere maatrege
len moeten worden genomen om de biodiversiteit te 
behouden. Voorts moeten zij ecosystemen en habitats 
beschermen, aangetaste ecosystemen herstellen, enz.

Het Biodiversiteitsverdrag beoogt veeleer een verster
king van bestaande internationale natuurbehoudinstrumen- 
ten. De uitvoering van dit verdrag zal in Vlaanderen dan ook 
zeker ten dele kunnen gebeuren aan de hand van bestaan
de natuurbehoudwetgeving, die zelf een uitvoering vorm t 
van andere internationale regelgeving. Tot dusver is echter 
het juridische instrumentarium ontoereikend gebleken om 
de achteruitgang van de biologische diversiteit in Vlaanderen 
wezenlijk tegen te gaan (CLIQUET & KUIJKEN, 1996).

De Benelux-overeenkomst op het gebied van 
natuurbehoud en landschapsbescherming

Op 8 juni 1982 werd een overeenkomst getekend die 
enkele intentieverklaringen omvat, in het raam van een 
actief Benelux-beleid op het vlak van het leefmilieu, to t het 
behoud van natuurgebieden en de bescherming van waar- 
devolle landschappen. Meer bepaald voor een doeltreffen
de bescherming van grensoverschrijdende natuurgebieden 
en waardevolle landschappen worden maatregelen voor
gesteld (DE PUE, et al. 1998).

Tabel 16.9 en Figuur I 6.4 geven een overzicht van de 
aangeduide grensoverschrijdende Benelux-gebieden.

In de praktijk is in Vlaanderen en Nederland van een 
gebiedsgerichte invulling van de overeenkomst nooit veel 
te recht gekomen. Enkel het Grenspark "Zoom - 
Kalmthoutse Heide" en het Grenspark "Stamprooierbroek- 
Wijffelterbroek-Laurabossen" zijn in een vergevorderd sta
dium van realisatie.
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Figuur 16.4: Overzicht van de 22 Benelux-grensoverschrijdende landschappen in Vlaanderen. Nummers: zie Tabel 16.9

Tabel 16.9: Overzicht van de 22 Benelux-grensoverschrijdende landschappen en hun oppervlakte-aandeel in Vlaanderen.

Naam ha

I . Grenspark Noordwest-Vlaanderen I4 .I82
2. Assenede-Braakman-complex I.838
3. Axel-Moerbeke-complex 5.266
4. Kieldrecht-Clinge-complex 3.I98
5. Saeftinge 187
6. Grenspark Kalmthoutse Heide 2.449
7. Dal van de Molenbeek 22
8 .Ruchpense bos-Horendonk 135
9. De Maatjes 290

10. Lange Gooren en Krochten 439
I I . Meerle -  Heerle Strijbeekse beek Withagen 1.267
12. Merkske 1.742
13. Poppelse Ley 727
I4. Grenspark Ravels Hilvarenbeek 2.824
I5. Grenspark Postel 5.925
I 6. Grenspark Achel-Leende 1.21 1
I7. Budel - Dorplein -  Lozerheide 678
I 8. Grenspark Stamprooierbroek-Wijffelterbroek-Laurabossen 3.337
I9. GrensparkVijverbroek 135
20. Maasvallei Noord 298
2 1. Maasvallei Zuid 667
22. Drielandenpark 5.063

Totaal 51.880
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