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Aanleiding 

Het LIFE project Delta is gestart in september 2016. Dit project vindt plaats in de 
natuurgebieden ‘Schulensbroek’ en ‘Webbekomsbroek-Borchbeemden’. Natuurpunt werkt er 
samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij en het 
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren aan de uitbouw en het herstel van Europees 
beschermde habitats en soorten. Men beoogt er o.a. het herstel van leefgebied voor soorten 
als kwartelkoning, porseleinhoen, grauwe klauwier, kruipend moerasscherm. 

Om de inrichtingsmaatregelen te fine-tunen loopt er een ecohydrologische studie waarbij op 
basis van grond- en oppervlaktewatermodel vegetatiepotenties bepaald worden via NICHE 
Vlaanderen1 en er aansluitend ook een leefgebiedenanalyse uitgevoerd zal worden voor de 
verschillende doelsoorten. 

Om de uitkomst van NICHE te verifiëren, is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) 
noodzakelijk.  

Vraag 

Kunnen de geactualiseerde Biologische Waarderingskaart (BWK) en Habitatkaart 
gepubliceerd worden? 

Toelichting 

1 Situering 

Het LIFE DELTA project vindt plaats in de natuurgebieden ‘Schulensbroek’ en 
‘Webbekomsbroek-Borchbeemden’. Het projectgebied bevat volgende deelgebieden van de 
Speciale Beschermingszone ‘BE2400014 Demervallei’: 

• Deelgebied 12 – Rotbroek, Gorenbroek, Sint-Jansberg, Leunen en Lobos 
• Deelgebied 13 – Schulensbroek 
• Deelgebied 20 – Gorenbeekvallei te Goeslaar 

Figuur 1 geeft een beeld van de ligging van het projectgebied dat gelegen is in de 
gemeenten Diest, Halen, Lummen en Herk-de-Stad. 

                                                
1 Nature Impact Assessment of Changes in Hydro-Ecological Systems: Op grond van het berekende abiotische milieu 
bepaalt het NICHE model de mogelijke ontwikkeling van de grondwaterafhankelijke vegetaties. 
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Figuur 1 Ligging van het projectgebied (Demervallei stroomopwaarts Diest). 

 

2 Werkwijze 

Ongeveer 90% van het gebied werd recent geherkarteerd: de helft daarvan tijdens het 
veldseizoen van 2016, de andere helft in het voorjaar en de zomer van 2017. De kartering 
van de overige percelen dateert van de periode 2002-2005. Uit het ‘herkomstveld’ is per 
kaartvlak af te leiden wanneer de kartering plaatsvond. 

Deze karteringen gebeurden in het kader van de INBO-opdracht voor het actualiseren van de 
Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Tijdens het terreinbezoek zijn de BWK-codes toegekend 
en is het actuele Natura 2000 habitattype bepaald met behulp van de karteerhandleidingen 
(De Saeger et al. 2016a, De Saeger et al. 2016b, Scheers et al. 2016, Vandekerkhove et al. 
2016) en voor de ontbrekende biotopen volgens het handboek Vriens et al. 2011. 
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3 Resultaten 

De kaarten worden weergegeven in figuur 2 en 3 en zijn als shapefile toegevoegd (zie bijlage 
1). Voor de leesbaarheid zijn enkel de biologische waarde en de aanwezigheid van Europees 
beschermde habitats weergegeven met een kleurenlegende in de figuren 2 en 3. Details over 
de karteringseenheden en habitatcodes per kaartvlak zijn in het digitaal bestand terug te 
vinden. Het digitaal bestand is qua opbouw identiek aan deze van de recentste BWK & 
Habitatkaart (De Saeger et al. 2016c). De attribuutvelden van de kaartlaag vermelden zowel 
de karteringseenheden van de BWK als de eventueel voorkomende Natura 2000 habitattypen 
met hun procentueel aandeel binnen de afgebakende percelen. 

Het digitaal bestand bevat één nieuwe variant van een karteringseenheid die niet beschreven 
is in De Saeger et al. 2016c: hfl. Deze karteringseenheid wordt gebruikt om ‘zure, natte 
ruigten met grote wederik en hennegras’ aan te duiden. Vroeger werden deze gekarteerd als 
hf(°) of soms als ms°. 

De actualisaties zullen automatisch deel uitmaken van de volgende officiële versie van de 
BWK en Natura 2000 Habitatkaart (voorzien medio 2018). 

Conclusie 

De BWK en Natura 2000 Habitatkaart van het gevraagde projectgebied zijn in de periode  
2016 - 2017 geactualiseerd. De resultaten worden weergegeven in figuur 2, figuur 3 en als 
shapefile (zie bijlage 1). Deze actualisatie geeft de recentste beschrijving weer van het 
grondgebruik en de aanwezige vegetaties binnen het studiegebied en vervangt hier bijgevolg 
de BWK en Natura 2000 Habitatkaart uitgave 2016 (De Saeger et al. 2016c). 
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Figuur 2 Biologische waardering van de geactualiseerde Biologische Waarderingskaart van het 
projectgebied (Bron INBO: zomer, 2017)  
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Figuur 3 Een beeld van de ligging van de percelen met Natura 2000 habitattypen volgens de 
geactualiseerde Natura 2000 Habitatkaart van het gebied (Bron INBO: zomer, 2017; luchtfoto AGIV 
2016) 
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Bijlage 1: Digitale kaartlaag 

Digitaal bestand in ArcView-formaat met enkel de gewijzigde kaartvlakken naar aanleiding 
van de in het kader van dit advies gevraagde actualisaties: INBO.A.3600_bijlage1.zip 

Voor opbouw en beschrijving van de attribuutvelden van het digitaal bestand wordt verwezen 
naar De Saeger et al., 2016c. 

Voor meer informatie over de karteringseenheden van de BWK en de Natura 2000 
habitattypen wordt verwezen naar Vriens et al. 2011, Decleer et al. 2007 en weblink 1. 
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