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Toestand van de Natuur in Vlaanderen, anno 2001 

Myriam Dumortier, Anik Schneiders & Eckhart Kuijken 

Voor de tweede keer evalueert het 
Vlaamse Gewest de toestand van 
haar natuur. Dit gebeurt door het 
Instituut voor Natuurbehoud, 
zoals opgelegd in het Natuurde
creet (1997). Het eerste Natuur
rapport, NARA 1999 (Kuijken, 
1999), beschreef en beoordeelde 
de toestand van de natuur, evenals 
het gebiedsgerichte beleid. NARA 
2001 (Kuijken et al., 2001) kon 
voortbouwen op deze basis: soor
ten, biotopen, reservaten, ecologi
sche netwerken e.d. komen 
opnieuw aan bod, maar er wordt 
ook een stap verder gezet: het 
nieuwe rapport gaat uitgebreid in 
op de oorzaken van veranderingen 
in de natuur (verstorings- en her
stelprocessen) én op de houding 
van de mens tegenover de natuur. 
De eigenlijke evaluatie van het 
natuurbeleid wordt grondiger 
aangepakt. In dit artikel komen 
soorten en biotopen aan bod, 
evenals milieuverstoringen, 
natuurherstel en draagvlak. 

Soorten: drie vogels maken nog 
geen lente 
NARA 2001 laat zien dat ongeveer 
7,5% van de soorten uitgestorven is en 
ongeveer 1/3 zich in de Rode-Lij st-
categorieën uitgestorven tot kwetsbaar 
bevindt (fig. 1). Dit laatste aandeel is, 
zoals elders in de w êreld, groot en staat 
niet in verhouding tot de natuurlijke 
immigratie van nieuwe soorten. Het gaat 
dus slecht met de biodiversiteit. Opval
lend ook zijn de talrijke exotische soor
ten, al dan niet bewust in Vlaanderen 
geïmporteerd, die zich uitbreiden en 
zichzelf instandhoudende populaties 
vormen. Hiertoe behoren verschillende 
soorten vogels, zoogdieren en vissen, één 
reptiel en talrijke hogere planten. Som
mige, zoals de Canadese gans, kennen 
een explosieve groei. De gevolgen voor 
inheemse soorten zijn niet voldoende 
gekend. 

Toch zijn ook enkele positievere 
noten te melden. De toestand van de 
vleermuizen is zich, na een lange neer
waartse trend, aan het stabiliseren, moge
lijk een resultaat van het gebruik van 
minder schadelijke pesticiden en van de 
toegenomen bescherming van winterver
blijfplaatsen. De aantallen zijn echter nog 
altijd zeer laag, en de soorten dus zeer 
kwetsbaar. De Das kent, eveneens na een 
lange periode van achteruitgang, zelfs een 
beperkte uitbreiding; het blijfi: hoe dan 
ook een zeer marginale populatie. Een 
studie van de broedvogels van Limburg 
toont een achteruitgang van de meeste 
soorten aan, uitgezonderd de aan bossen 
gebonden soorten die vooruitgaan (De 
Ridder & Gabriëls, 1999). Verbossing 
van heidegebieden en misschien ook 
reeds de toegenomen aandacht voor 
natuur binnen het bosbeheer zijn hier 
mogelijke oorzaken. Deze voorbeelden 
tonen aan dat kentering mogelijk is, 
maar het zijn daarom nog geen indicato
ren voor een nakende verbetering op 
grotere schaal. 

Het tweejaarlijks beschrijven en 
evalueren van de toestand van diverse 
soorten vergt een regelmatige gestandaar
diseerde gegevensverzameling, die slechts 

De toestand van de Vale vleermuis is 
zich na een lange neerwaartse trend aan 
het stabiliseren (foto: Yves Adams). 

voor een beperkt aantal soortengroepen 
voorhanden is: overwinterende water
vogels en ganzen, broedvogels, overwinte
rende vleermuizen, vissen en sommige 
aquatische ongewervelden worden 
systematisch en gebiedsdekkend voor 
Vlaanderen gevolgd. De beschikbare 
Rode Lijsten (zoogdieren, broedvogels, 
amfibieën en reptielen, vissen, slankpoot-
vliegen, dagvlinders, loopkevers, libellen, 
spinnen, hogere planten, mossen en 
korstmossen) en verspreidingsatlassen 
(zoogdieren, amfibieën en reptielen, vis
sen, dagvlinders, libellen, spinnen en 
hogere planten) vormden de basis voor 
NARA 1999. In het NARA 2001 werden 
daar de Rode Lijsten van sprinkhanen, 
krekels en enkele paddestoelengroepen 
aan toegevoegd. Voor ongeveer 10% van 
de Vlaamse soorten bestaan Rode Lijsten. 
Het zijn doorgaans de meest bekende en 
aaibare soorten waar het beleid zich 
vooral op richt. Naar schatting 75% van 
de Vlaamse biodiversiteit bestaat evenwel 
uit meestal veel minder zichtbare of onbe
kende ongewervelden. 
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Biotopen: graslanden onbe
schermd en overal teveel mest 
Soortenrijke graslanden zijn te weinig 
beschermd. De helft van de 50.000 ha 
soortenrijke graslanden in Vlaanderen 
bezit geen juridische bescherming; een 
vergunningsplicht of een verbod op 
vegetatiewijziging gelden in de overige 
twee kwarten. Enkele steekproeven in 
de polders laten het gevolg zien: een 
halvering van de oppervlakte soortenrijk 
grasland gedurende de laatste 20 jaar 
(Zwaenepoel, 2001), een ontwikkeling 
waartegen dringend actie vereist is. 
Heiden en vennen, moerassen, duinen, 
stranden, slikken en schorren genieten 
een integraal verbod op vegetatiewijzi
ging-

Er is een algemene achteruitgang 
van de vegetatie van in de eerste plaats 
voedselarme milieus en in de tweede 
plaats natte milieus (Van Landuyt et al., 
2000). Vooral over de toestand van bos
sen en waterlopen zijn meer details 
beschikbaar. 

De structuurdiversiteit van de 
Vlaamse bossen is bijzonder beperkt 
(Waterinckx & Roelandt, 2001). Er zijn 
weinig oude bomen, lichtplekken of 
dood hout: het resultaat van het beheer 
gedurende de voorbije eeuwen. Binnen 
het huidige multiftinctionele bosbeheer 
is er een duidelijke kentering in de aan
dacht voor natuur, hetgeen de structuur
diversiteit, de natuurlijkheid en bijgevolg 
ook de biodiversiteit ten goede moet 
komen. Ondertussen blijven de verzu
rende en vermestende deposities echter 
veel te hoog, wat bijdraagt tot een lang
zame neerwaartse trend van de bosge-

zondheid (Sioen & Roskams, 2001). In 
deze deposities groeit het relatieve aandeel 
van ammoniak, een aanwijzing dat de 
landbouw een steeds belangrijkere versto
ringsoorzaak is. 

In de waterlopen verbetert de gemid
delde waterkwaliteit, omdat waterzuive
ring de grote vuilvrachten verwijdert. 
Doch precies in de weinige voedselarme 
beken die Vlaanderen nog rijk is — zoals 
enkele bovenlopen in de Kempen — treedt 
er een aanrijking op door diffuse inspoe-
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ling van fosfaten uit landbouwgronden. 
De macro-ongewerveldenindex illustreert 
hoe het aantal waterlopen met een betere 
waterkwaliteit toeneemt, doch ook dat de 
beken die begin van de jaren negentig 
zeer goed scoorden vaak achteruitgaan 
(fig. 2). De bescherming van de vallei of 
minimaal van een continue bufferstrook 
langsheen de beken kan hier een bijdrage 
leveren, al blijft inspoeling via kwel uit 
infiltratiegebieden een cruciaal probleem. 
De verbeterde gemiddelde waterkwaliteit 
komt de diversiteit aan ongewervelden en 
vissen ten goede, maar ondanks alles 
behoren de Vlaamse rivieren nog steeds 
tot de meest geëutrofieerde van Europa. 
Een belangrijke informatiebron voor het 
evalueren van de toestand van de bioto
pen in Vlaanderen is de Biologische 
Waarderingskaart; dit is een gebiedsdek
kende kartering aan de hand van stan-
daardeenheden en aangevuld met een 
waardering met oog op natuurbehoud 
(Paelinckx & Kuijken, 1997). 

NARA1999 gaf voor het eerst een 
detailoverzicht van de oppervlakten die 
de verschillende biotopen in Vlaanderen 
innemen. Deze informatie werd aange
vuld met een overzicht van de versprei
ding van de kenmerkende Rode-Lijst-

Fig. 1. Verdeling van de Vlaamse 
soorten over de Rode-LIjstcategorieën 
(bron: De Bruyn, 2001). 

I uitgestorven 
H met verdwijnen bedreigd 

(categorieën met uitsterven bedreigd 
+ bedreigd + kwetsbaar) 

• voorlopig niet bedreigd 
(categorieën zeldzaam + niet bedreigd) 

Fig. 2. Ontwikkeling van de biologische 
waterkwaliteit in Vlaamse beken en rivieren 
gedurende de jaren negentig (brongege-
vens: Vlaamse Milieu Maatschappij). De 
kwaliteit varieert van O (dood water) tot 
10 (soortenrijke macro-ongewervelden-
gemeenschap met kwetsbare soorten). 
Een kwaliteit van 7 of meer komt overeen 
met de basiswaterkwaliteit. Voor elke 
kwaliteitsklasse die begin jaren negentig 
werd aangetroffen, werd de kwaliteit 
opnieuw berekend op het einde van de 
jaren negentig. 

De witte kleur (verbeterde waterkwaliteit) 
is vooral te vinden bij de kwalitatief slech
tere wateren begin jaren negentig (O - 6); 
verslechtering (zwarte kleur) is echter waar 
te nemen bij de weinige zuivere waterlopen 
van begin jaren negentig (8 -10) . Hun kwa
liteit kon dus vaak niet behouden worden. 
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soorten per biotoop op basis van de ver
spreidingsatlassen voor hogere planten, 
spinnen, libellen en vlinders. Via een 
overlay van Biologische Waarderingskaart 
en de planologische bestemmingen bere
kende NARA 2001 de biotoopoppervlak
ten per juridische beschermingsgraad. 
Deze hangt immers af van het biotoop
type en van de planologische bestemming 
waarin dit valt. 

Milieu: veel verstoring, weinig 
bewijzen 
Nieuw in vergelijking met het eerste 
Natuurrapport is de bespreking van 
diverse verstoringen. 

Stikstofdeposities uit de lucht en 
nitraatuitspoeling en fosfaatdoorslag naar 
het grondwater brengen veel te grote hoe
veelheden stikstof en fosfor in de natuur. 
Stikstofdeposities blijven veel hoger dan 
de streefwaarden die het beleid voorop
stelt (fig. 3). Ten gevolge daarvan is zelfs 
onder bos- en natuurgebieden de uitspoe

ling van nitraat naar het grondwater der
mate hoog dat ze bedreigend is voor de 
stroomafwaartse natuur. Uit de vele fos
faatverzadigde gronden is er bovendien 
ook fosfaatdoorslag naar het grondwater, 
eveneens belastend voor de stroomaf
waartse natuur. Het verband met de 
algemene achteruitgang van de flora van 
voedselarme systemen is duidelijk. De 
mestverliezen uit de landbouw vormen 
een acuut en centraal knelpunt voor 
de Vlaamse natuur. De nood aan een 
structurele aanpak is hoog; de Vlaamse 
Regering blijft brongerichte maatregelen 
(vermindering van de veestapel) te lang 
voor zich uitschuiven. 

Gedurende het laatste decennium 
was er een duidelijke daling van de 
atmosferische zuurdepositie, voorname
lijk dankzij de verminderde zwaveluit-
stoot. Toch zijn ook deze deposities nog 
steeds veel te hoog voor zuurgevoelige 
ecosystemen. Een voorbeeldstudie in het 
Meerdaalwoud bij Leuven toonde aan 
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Fig. 4. Oppervlakte Habitatrichtlijngebied 

in Vlaanderen. In mei 2001 werd de opper

vlakte uitgebreid tot 102.000 ha. 

I Habitatrichtlijn (oktober 2000) 
i Bijgekomen Habitatrichtlijn (mei 2001) 

hoe de pH in de helft: van de onder
zochte plaatsen daalde tot het niveau 
waarbij tojdsch aluminium vrijkomt in 
de bodem, terwijl de vegetatie verschoof 
van zuurgevoelige (bijv. Eenbes) naar 
zuurtolerante soorten (bijv. Witte kla-
verzuring) (Bauwens, 2001). Het zijn in 
Vlaanderen vooral de ecosystemen van 
matig zure gronden, zoals de waarde
volle oude loofbossen van de leemstreek, 
die nu bedreigd worden. De verzurings-
problematiek mag niet onderschat en 
vergeten worden. 

De invloed van verontreiniging op 
de biodiversiteit is nog te weinig gedo
cumenteerd. Onderzoek op pissebed
den, wolfspinnen en Paling toont accu
mulaties van cadmium, zink, lood en 
koper tot vele tientallen keren de refe
rentiewaarde aan. Dit is de waarde vast
gesteld bij de organismen met de laagste 
verontreinigingsgraad. Het brongerichte 
beleid beperkt nieuwe verontreinigin
gen, maar de hoge concentraties in slib, 
(water)bodems en organismen wijzen 
nog steeds op een "zwaar" Vlaams verle
den. Er moet voldoende aandacht gaan 
naar het saneren van bestaande veront
reinigingen, waarvan de stofstromen 
vaak reeds jarenlang bestaan dan wel 
langzaam maar zeker op gang komen. 

Verder wordt het probleem van ver
droging steeds acuter, met name door 
aanhoudende oncontroleerbare of ille
gale winningen, het stijgend aantal win
ningen, de toenemende beregening in 
bepaalde teelten en het nog veel te snel 
evacueren van het water uit het land
schap. Er wordt wel aan het laatste knel
punt gewerkt (bijv. hermeandering en 
retentiebekkens), maar waterbeheersing 
in de landbouw blijft voornamelijk 
bepaald vanuit autonome 'Polders en 
Wateringen' (cfr. Waterschappen) die 
nog geen verbrede doelstellingen aan
vaarden. 



135 

Ten slotte zijn er de vele barrières 
doorheen het landschap die blijven toe
nemen (infrastructuur, zich steeds verder 
sluitende lintbebouw^ing). Voor enkele 
soorten worden ontsnipperingsmaatrege-
len, zoals amfibieëntunnels, nagestreefd, 
maar dit zijn druppels op een hete plaat, 
want ondertussen blijven oorzaken, zoals 
de verkeersintensiteit, alsmaar toenemen. 

Herstel in vertraging 
Het Vlaamse beleid ontwikkelt heel wat 
initiatieven inzake meer ruimte voor 
natuur, vooral ook gestuurd door Euro
pese richdijnen. Sinds NARA 1999 is de 
oppervlakte Habitatrichtlijngebied opge
trokken van 70.000 tot 102.000 ha 
(fig. 4) en is de aanduiding van drie 
nieuwe Ramsargebieden aangekondigd 
door de Minister van Leefmilieu. 

Het Natuurdecreet (1997) voorziet 
in twee ruimtelijke netwerken die de 
Vlaamse natuur moeten ondersteunen. 
Het 'Vlaams Ecologisch Netwerk' (VEN) 
moet een samenhangend en ecologisch 
fianctioneel geheel van 125.000 ha wor
den, waar het beheer volledig gericht is 
op het behoud en de ontwikkeling van 
hoogwaardige natuur. 

Het 'Integraal Verwevings- en 
Ondersteunend Netwerk' zal uit 150.000 
ha natuurverwevingsgebied en een niet 
vast bepaalde oppervlakte natuurverbin-
dingsgebied bestaan. In de verwevingsge-
bieden is het beheer eveneens op een 
hoogwaardige natuur gericht, doch 
andere activiteiten als landbouw, bos
bouw, militair beheer of drinkwaterwin
ning zijn er evenwaardig. Natuurverbin-
dingsgebieden zijn van belang voor de 
migratie van planten en dieren tussen 
bovenstaande gebieden. Zij zijn strook- of 
lijnvormig en bevatten een aaneenschake
ling van kleine landschapselementen. 
De bedoeling was de netwerken volledig 
af te bakenen tegen 2003, doch de kans 
dat deze doelstelling gerealiseerd wordt 
verkleint zienderogen. De afbakening is 
een complex proces dat veelvuldige 
afstemming (en politieke akkoorden) 
vereist met andere beleidsdomeinen en 
sectoren. In februari 2002 werd het voor
stel voor de eerste fase, nl. 84.000 ha 
afgebakend VEN, voorgelegd aan de 
landbouw-, bosbouw- en natuurorganisa
ties, hetgeen ondertussen afgerond is. 
Tijdens het voorjaar 2002 wordt aan een 
vereiste procedurewijziging in het 

Eeuwenoude soortenrijke polder
graslanden, zoals hier te Uitkerke, 
worden nog steeds in intensief 
gebruikt akkerland omgezet, waar
door natuurwaarden en laatmiddel
eeuwse percelleringen verdwijnen. 
Hun opname in Habitatrichtlijn
gebied moet dit voorkomen (foto: 
Eckhart Kuijken). 

Natuurdecreet gewerkt, waarna het offi
ciële openbaar onderzoek van de eerste 
fase volgt. Deze eerste fase betreft echter 
vooral gebieden waarvoor reeds lang een 
eensgezindheid over de bestemming 
"natuur" bestond en betekent dus nog 
niet de nodige inhaalbeweging. 

De verwezenlijking van de netwerken 
vergt ook bijkomende 'groene bestemmin
gen' in de 'ruimtelijke uitvoeringsplan
nen', omdat de afbakening alleen 'groene' 
bestemmingen kan bevatten. Bestem
mingswijzigingen verlopen via een vrij 
omslachtige procedure van gewestplanher
ziening — nu opmaak van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan — met een openbaar 
onderzoek. Het Ruimtelijke Structuur
plan Vlaanderen (1997) voorziet expliciet 
in een uitbreiding van de natuur- en reser
vaatbestemmingen met 38.000 ha tegen 
2007. Het NARA 1999 meldt dat tot dan 
toe een uitbreiding van de 'planologische 
natuur' met 2655 ha gerealiseerd werd; 
NARA 2001 rapporteert dat deze extra 
oppervlakte steeg tot 6411 ha, dus nog ver 
van de beoogde 38.000 ha extra! Voor de 
tijdige realisatie van de netwerken is noch
tans een veel snellere herziening vereist. 

Eenzelfde trend betreft de opper
vlakte aan reservaten, beheerd door over
heid of terreinbeherende natuurverenigin
gen (fig. 5). NARA 2001 moest ook hier 
het besluit uit NARA 1999 hernemen: de 
stijging is onvoldoende om de doelstelling 
van 50.000 ha tegen het jaar 2007 te 
halen. De natuur krijgt langzamerhand 
wel wat meer ruimte, maar de vooruit
gang is veel minder dan voorzien in de 
politieke akkoorden: de inspanningen 
moeten sterk worden opgedreven. Ter ver
gelijking: de oppervlakte woningen is in 
Vlaanderen sinds 1990 met 31.000 ha 
toegenomen en bereikte daarmee 162.000 
ha, alle bebouwde percelen samen beslaan 
221.600 ha (MIRA-T, 2001). 

Het afbakenen van meer ruimte voor 
natuur is niet voldoende, ook de juridi
sche bescherming en het beheer zijn 
essentieel. De erkenning van natuurreser-
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vaten houdt een aangepaste beheerstoe-
lage in en sinds eind 1999 ook een resul
taatverbintenis (natuurstreefbeelden en 
monitoring- en evaluatieplan) en subsi
dies voor monitoring en openstelling. Via 
het beheer wordt een natuurstreefbeeld 
behouden of ontwikkeld. Heel wat losse 
waarnemingen en niet gestandaardiseerde 
inventarisaties in de natuurreservaten 
tonen aan dat er plaatselijk positieve 
resultaten geboekt worden (het voorko
men en soms terugkomen van zeldzame 
soorten en de ontwikkeling van zeldzame 
vegetatietypes). Een standaardmethode 
voor de gesubsidieerde beheersmonito-
ring is momenteel in ontwikkeUng. 

Natuurinrichtingsprojecten beogen 
de optimale inrichting van grotere aan
eengesloten gebieden die grotendeels bin
nen het VEN liggen. NARA 2001 rap
porteert dat 13 projecten ingesteld zijn, 
hetgeen overeenkomt met een totale 
oppervlakte van 4190 ha. In een eerste 
project zijn inmiddels de eerste maatrege
len op het terrein gestart. Het is daarnaast 
de bedoeling natuurrichtplannen op te 
maken voor de volledige oppervlakte bin
nen de Vlaamse Netwerken, de Europese 
Vogel- en Habitatrichtlij ngebieden en de 
internationale Ramsargebieden. Deze zul
len gebaseerd zijn op wetenschappelijk 
onderbouwde gebieds- en ecosysteem
visies, die momenteel door o.a. het Insti
tuut voor Natuurbehoud opgesteld wor
den. De procedure voor de opmaak van 
natuurrichtplannen is nog in voorberei
ding. 

Ook buiten de afgebakende gebieden 
gelden maatregelen die natuurbescher
ming tot doel hebben, zoals de zorgplicht, 

Fig. 5. Aangroei van de oppervlakte 

reservaat in Vlaanderen (bron: 

Decleer & Van Roose, 2001; Weyem-

bergh, 2001). De oppervlakte stijgt, 

doch onvoldoende om de beleids

doelstellingen te halen. Binnen de 

totale oppervlakte reservaat (alle 

reservaten in beheer door erkende 

terreinbeherende verenigingen en 

van het Vlaamse Gewest) stijgt ook 

de oppervlakte die erkend (vereni

gingen) of aangewezen (overheid) 

werd. 
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vastgelegd in het Natuiu-decreet (1997). 
Het NARA 2001 bespreekt een aanver
wante algemene maatregel, namelijk de 
natuurvergunningsplicht, die voor 
bepaalde activiteiten in een aantal plano
logische bestemmingen geldt. Uit de ana
lyse blijkt dat er in 1999-2000 ongeveer 
3000 aanvragen waren, en dit met een 
duidelijk stijgende trend. De natuurver
gunningsplicht wordt echter vaak aange
wend voor minder relevante activiteiten, 
zoals het kappen van uitheemse boom
soorten, terwijl voor meer ingrijpende 
maatregelen als het scheuren en egaliseren 
van soortenrijke graslanden de plicht nog 
dikwijls genegeerd wordt. Het is niet dui
delijk of dit te wijten is aan onwetend
heid of verwarring met andere regelgevin
gen, maar zelfs wanneer geverbaliseerd 
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erkend of aangewezen natuurreservaat 
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wordt, blijft de juridische vervolging nog 
veel te vaak uit. 

De regelgeving omtrent natuur in 
andere vergunningenstelsels is eveneens te 
vaag voor daadwerkelijke toepassing. Er is 
hier nood aan meer concrete handleidin
gen en voorlichting, vooral bij de bevol
king en de lagere besturen. 

Op lokaal vlak kan verbetering van de 
toestand van de natuur nagestreefd wor
den via de zogenaamde Gemeentelijke 
Natuurontwikkelingsplannen. Zo'n 94% 
van de gemeenten bezit momenteel een 
goedgekeurd natuurontwikkelingsplan en 
40 % bezit één of meer goedgekeurde 
natuurprojecten die dit plan tot uitvoering 
brengen. Activiteiten die hierdoor gesti
muleerd worden zijn onder meer sensibili
sering, aanleg en onderhoud van kleine 
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landschapselementen evenals aankoop, 
inrichting en beheer van natuurgebieden. 
Er bestaan geen gegevens over de resulta
ten van deze acties voor de natuur (en 
voor het draagvlak voor de natuur). 

Het draas;vlak groeit sneller dan 
het beleid 
Een goed natuurbeleid moet kunnen steu
nen op een breed maatschappelijk draag
vlak. Het ledenaantal van de twee grootste 
natuurverenigingen, recent gefusioneerd 
tot "Natuurpunt", geeft een indicatie van 
de groeiende actieve achterban (fig. 6). 
Nochtans is het percentage van de bevol
king dat lid is van een natuurvereniging 
nog steeds veel kleiner dan in sommige 
buurlanden. De groei van het ledenaantal 
is wel beduidend groter dan de stijging 
van de oppervlakte reservaat (fig. 5 & 6): 
een aansporing dus om de snelheid van 
beleidsrealisaties op te drijven. Uit NARA 
2001 volgt verder dar draagvlakverbreding 
niet enkel vereist is bij de bevolking, maar 
ook bij ambtenaren en politici. Goede 
communicatie en meer aandacht voor 
doelgroepen met impact op de natuur zijn 
hierbij van groot belang. 

Nawoord 
Het tweejaarlijkse Natuurrapport voor het 
Vlaamse Gewest, zoals dient opgemaakt 
door het Instituut voor Natuurbehoud, is 
een terugkerend moment van signaalge-
ving en bezinning. De evaluatie van het 
overheidsbeleid inzake natuur kent ook in 
Nederland een geregelde rapportering. 
Het zou verrijkend kunnen zijn meer aan
dacht te besteden aan onder meer de 
grensoverschrijdende inhoudelijke weten
schappelijke aspecten zoals monitoring, 
verspreidingsatlassen, karteermethodes, 
evaluatie van internationale fiincties en 
waarden, evenals aan de benadering van 
de beleidsevaluaties zelf. 
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Summary 
state of Nature in Flanders 2001 

The Flemish Institute of Nature Conservation published 

lts second report on the State of Nature in Flanders. At 

least 7 % of the species is extinct; about 1/3 belongs 

to vulnerable Red List categories. Indications of impro-

vement are rare. Species rich grasslands are lacking 

efficiënt legal protection. Forests, rivers and other eco-

systems are suffering from eutrophication and other 

disturbances. The government fails to tackle the 

excessive nutriënt losses from agriculture. Gradually 

more space is reserved for nature protection and 

management, although policy targets are not reached. 

The public support for nature conservation is growing. 
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