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I. Inleiding 
 
Tegen 2010 dienen Instandhoudingdoelstellingen opgemaakt te worden voor elke speciale 
beschermingszone in de Europese Unie. Om aan deze verplichting tegemoet te komen heeft 
Vlaanderen beslist  eerst gewestelijke Instandhoudingdoelstellingen op te maken voor heel Vlaanderen 
om dit dan vervolgens toe te bedelen aan de afzonderlijke Speciale Beschermingszones. 
 
Voor de kwantificering van de Gewestelijke Instandhoudingdoelstellingen werd op vraag van ANB 
voor 13 vogelsoorten van de bijlage I van de vogelrichtlijn en 2 soorten van de bijlage II en/of IV van 
de habitatrichtlijn prioritair doelstellingen bepaald naar oppervlaktebehoeften en leefgebied vertaald in 
BWK-termen. Deze informatie werd grotendeels gehaald uit de tabellen voor het bepalen van de 
Lokale Staat van Instandhouding voor het bepalen van de kwaliteit van de soorten en hun leefgebieden 
en is dus in zekere zin een voorpublicatie hierop. Voor verdere methodologie verwijzen we naar deze 
rapporten (Adriaens P. et al. 2008 en Adriaens D. et al. 2008) 
 
De vraag betrof volgende oppervlakte behoevende soorten: 
 

-         Roerdomp; 
-         Bruine kiekendief ; 
-         Grauwe kiekendief 
-         Kwartelkoning ; 
-         Grauwe klauwier; 
-         Wespendief; 
-         Lepelaar; 
-         Porseleinhoen; 

 

 
 
-         Woudaap; 
-         Purperreiger; 
-         Kleine zilverreiger; 
-         Kwak; 
-         Kleine rietgans 
-         Zwarte stern*  
-         Hamster 
-         Otter        
 
 
 

 
 
*Zwarte Stern is als broedvogel in Vlaanderen uitgestorven. Noch in de Gewestelijke 
Instandhoudingsdoelstellingen, noch in de LSVI-tabellen werden daarom voor deze soort 
doelstellingen bepaald naar populatiegrootte en oppervlakte. Deze soort komt dus  in dit advies niet 
aan bod. 
 
Verder gelden volgende opmerkingen en randvoorwaarden: 
 

1. De vermelde oppervlaktes moeten gezien worden als aaneengesloten blokken. Als de habitat 
versnipperd is, kan de soort er doorgaans geen succesvolle, duurzame populatie in stand 
houden. De oppervlaktes worden vermeld als een vork, bv. minimum 5 – 10 ha per broedpaar. 
De benodigde oppervlakte hangt nauw samen met de kwaliteit van het biotoop, het 
voedselaanbod, e.d. Als de habitatkwaliteit optimaal is, kan het laagste cijfer in de vork 
misschien al volstaan. In de kolom ‘Biotoop’ wordt daarom ook het onderscheid gemaakt 
tussen optimaal en suboptimaal habitat waar nodig. 

2. De typologie van de Biologische Waarderingskaart werd niet ontworpen om de 
habitatvereisten van vogels weer te geven. Vogels stellen bepaalde eisen aan de kwaliteit van 
het habitat, die niet altijd tot uiting komen in de BWK (aanwezigheid buffer tegen verstoring, 
aanwezigheid heel specifieke structuurelementen, ruimtelijke conformatie van verschillende 
habitats,  etc…..) De hier vermelde bwk-karteringseenheden geven dus eerder een 
geabstraheerde indicatie van het leefgebied weer. Het moet duidelijk zijn dat de hieronder 
beschreven bwk-karteringseenheden per vogelsoort een doorgedreven vereenvoudiging zijn. 
De opgegeven opsomming van BWK-eenheden moet tevens gezien worden als niet limitatief, 
omdat in sommige gevallen anders een exhaustieve lijst bekomen wordt.  
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3. Sommige soorten (zoals Lepelaar, Kleine Zilverreiger, Kwak,…) broeden meestal in kolonies 
of in clusters van enkele broedparen (vb. Grauwe Kiekendief, Grauwe Klauwier,…) en delen 
dus ten minste op de nestplaats min of meer dezelfde oppervlakte. De benodigde oppervlakte 
wordt daarom voor die soorten niet per broedpaar maar per kolonie of cluster gegeven. 

4. de gunstige staat wordt bereikt als aan volgende voorwaarden wordt voldaan (definiëring 
Habitatrichtlijn art 1): 
• uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een 

levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat 
vermoedelijk op lange termijn zal blijven 

• en het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen 
afzienbare tijd lijkt te zullen worden 

• en er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om 
populaties van die soort op lange termijn in stand te houden. 

De ongunstige staat wijkt hier in een of meerdere opzichten vanaf en beschrijft in feite  
de niet duurzame situatie. 
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II. tabellen  
 

Soort 
 

Hoofdcriterium Subcriterium GUNSTIG ONGUNSTIG Referenties Opmerkingen Biotoop BWK 

bruine kiekendief Habitatkwaliteit oppervlakte 
(moerassen) 

[[nestplaats] > [5 – 
10] ha per 
broedpaar 

  
[foerageergebied] > 
[100 – 200] ha per 

broedpaar 

[nestplaats] < 5 ha 
per broedpaar 

 
[foerageergebied] < 

100 ha per 
broedpaar 

Adriaensen et al 
2005; Courtens &  

Kuijken 2004; 
Cramp 1980 

 

[Nestplaats]: 
Uitgestrekte, 

ononderbroken 
rietvelden en 

moerassen met dichte 
bedden van vegetatie 

en weinig bomen;  
[foerageergebied]: 
voldoende groot 

(onverstoord) 
moerasgebied in de 

buurt van open water en 
met voldoende 

aanwezig voedsel 
(vogels en kleinere 

zoogdieren)  
 

optimaal = [nestplaats] 
aaneengesloten rietland 

met riet van enkele 
jaren oud en lisdodde, 

in ondiep water en 
vlakbij open water;  
[foerageergebied]: 

aaneengesloten rietland 
of andere 

moerasvegetatie 
 

suboptimaal = 
[nestplaats + 

foerageergebied] allerlei 
moerasvegetatie, al dan 

niet nabij open water 
 

[nestplaats]: Mc, Mr 
(maar niet Mrb), Mz 
[foerageergebied]: 

Ae, Mr, Mz 
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Soort 
 Hoofdcriterium Subcriterium GUNSTIG ONGUNSTIG Referenties Opmerkingen Biotoop BWK 

bruine kiekendief Habitatkwaliteit oppervlakte 
(agrarisch gebied) 

[[nestplaats] 
ecologische 
infrastructuur 
(faunaranden, 

rietkragen, …) > 5%  
van het agrarische 

gebied per 
broedpaar; 

[foerageergebied] > 
[100 – 200] ha per 

broedpaar  

[nestplaats] 
ecologische 

infrastructuur < 5%  
van het agrarische 

gebied per 
broedpaar; 

[foerageergebied] < 
100 ha per 
broedpaar 

Adriaensen et al 
2005; Courtens &  

Kuijken 2004; 
Cramp 1980 

 

[Nestplaats]: > 2m 
brede rietkragen of 

andere randzones langs 
graslanden of 
korenvelden; 

[foerageergebied]: 
voldoende grote 

weilanden en 
cultuurlanden (met 

voorkeur voor 
korenvelden) met 

voldoende aanwezig 
voedsel (vogels en 

kleinere zoogdieren). 
 

Optimaal = 
[nestplaats] brede 

rietkragen; 
[foerageergebied] 

faunaranden met veel 
voedsel 

 
Suboptimaal = 

[nestplaats] hooilanden 
of korenvelden waarin 

aan actieve 
nestbescherming wordt 

gedaan 
[foerageergebied] 

weilanden en 
korenvelden met 

voldoende voedsel 
 

[nestplaats]: k(mc), 
k(mr), k(mz), k(ku*); 
[foerageergebied]: 
hp*, hc, hpr, hpr*, 

hr, hu, hpr/hu, hf, hj, 
hp, hx, etc...  
+ kle`s, C, B 
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Soort 
 Hoofdcriterium Subcriterium GUNSTIG ONGUNSTIG Referenties Opmerkingen Biotoop BWK 

grauwe kiekendief Habitatkwaliteit oppervlakte  

> 7500 ha 
landbouwgebied 
per cluster van 3 

broedparen, met 5 - 
10 % voedselrijke 

randzones (bv duo- 
en trioranden), 

bermen, 
braakpercelen e.d. 

< 7500 ha 
landbouwgebied 
per cluster van 3 
broedparen, of 

landbouwgebieden 
met < 5 % 

voedselrijke 
randzones (bv duo- 

en trioranden), 
bermen, 

braakpercelen e.d. 

Cramp 1980; Koks 
& van Scharenburg 
1997; Sogaard et al 
2007; Trierweiler et 

al 2008 

 

akkers met > 5 - 10 % 
voedselrijke randzones 
(bv duo- en trioranden), 
bermen, braakpercelen 

e.d.; meerjarige 
braakpercelen, ruigtes, 

drogere, grazige of 
verwaarloosde 

graslanden  

B (met > 5 - 10 % 
voedselrijke 

randzones (bv duo- 
en trioranden), 

bermen, 
braakpercelen e.d.), 
Hp, Hpr, Hr, Hx, Ku 

grauwe klauwier Habitatkwaliteit oppervlakte  

> [100 – 200] ha 
geschikt habitat per 

cluster van 20 
broedparen 

< 100 ha geschikt 
habitat per cluster 
van 20 broedparen 

Cramp 1980; 
Sterckx & De Blust 

2008; Van 
Nieuwenhuyse 

1996; Van 
Nieuwenhuyse 

1999 

 

zonnige, beschutte, 
warme en droge 

terreinen met verspreide 
doornstruiken of lage 

bomen afgewisseld met 
open plekken met kort 

gras, heide of 
nauwelijks begroeide 

grond. Verruigde, 
kruidenrijke, 

insectenrijke percelen; 
bloemrijke hooilanden; 

houtwallen, hagen 
(vooral van 

doornstruiken); 
doornstruiken aan 

bosranden. Doornen 
nodig voor het 

opspietsen van prooien. 
 

Optimaal: 
Mozaïek van bloemrijke 

hooilanden en kort 
gegraasde graslanden 

met grote doornstruiken 
en veel grote insecten 

 
Suboptimaal: 

Geen mozaïek van 
verschillende biotopen; 

heide 
 

H (vooral hu, hp*, 
hj, hf(b), hc, ha, hk, 
hr, hpr, hm, hp,… 

rijk aan kleine 
landschapselement

en: Kb, Kh(), Kj, 
Kt(), Kw,...), Ku, Sp, 

Sz, C (vooral cd, 
cg, ce, ...) 
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Soort 
 Hoofdcriterium Subcriterium GUNSTIG ONGUNSTIG Referenties Opmerkingen Biotoop BWK 

Kleine Rietgans Habitatkwaliteit oppervlakte  

graslandareaal van 
> [11.600 - 13.600] 
ha (waarvan 8000 - 

10.000 ha 
permanent 

grasland) in de 
Oostkustpolders 

graslandareaal van 
< 11.600 ha in de 
Oostkustpolders 

Ameeuw & 
Courtens 2008; 

best professional 
judgement 

13.600 ha = 
huidig 

graslandareaal 
Oostkust- 
polders + 

oppervlakte 
van historisch 

permanent 
grasland die 
sinds 1981 

verdwenen is in 
SBZ-V 

Poldercomplex; 
11.600 ha = 

huidig 
graslandareaal 

Oostkust- 
polders 

grote poldergraslanden 
met microreliëf en met 

aanwezigheid van 
poelen of depressies 

met water 

Hp, Hp+, Hp-, Hpr, 
Hpr+, Hpr-, … 

kleine zilverreiger Habitatkwaliteit oppervlakte  

[nestplaats]  > [15 – 
30] ha geschikt 

habitat per kolonie 
van 20 broedparen; 
[foerageergebied] > 

[300 – 500] ha 
geschikt 

foerageergebied 
per kolonie van 20 

broedparen 

[nestplaats] < 15 ha 
geschikt habitat per 

kolonie van 20 
broedparen; 

[foerageergebied] < 
300 ha geschikt 
foerageergebied 

per kolonie van 20 
broedparen 

Goethals 2008; 
best professional 

judgement 
 

[nestplaats]: bos met 
ondergroei, nabij 

geschikte 
foerageergebieden; 
[foerageergebied]: 

ondiep moeras, polders 
met brede, ondiepe 

sloten, estuaria, slikken 
 

Optimaal: 
[foerageergebied] 

ondiep moeras (met 
eerder lage vegetatie), 

estuaria 
 

Suboptimaal: 
[foerageergebied] 

Polders met brede, 
ondiepe sloten; slikken 

 

[nestplaats]: Sf, So, 
Vf, Vm, Vn, (Mr); 

[foerageergebied]: 
k(Ae), Ae, Ah, Da, 

Ds, Hc, Hj, Hpr, Hu, 
Mc, Mr, Mz, Wat 
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Soort 
 Hoofdcriterium Subcriterium GUNSTIG ONGUNSTIG Referenties Opmerkingen Biotoop BWK 

kwak Habitatkwaliteit oppervlakte  

[nestplaats] > [2 – 
5] ha moerasbos 

per kolonie van 20 
broedparen; 

[foerageergebied] > 
[600 – 1000] ha 

geschikt 
foerageergebied 

per kolonie van 20 
broedparen 

[nestplaats] < 2 ha 
moerasbos per 
kolonie van 20 
broedparen; 

[foerageergebied] < 
600 ha geschikt 
foerageergebied 

per kolonie van 20 
broedparen 

den Boer 2001; 
Goethals 2008; 
Spanoghe et al 

2003 

 

[nestplaats]: 
moerasbos, bos nabij 

water; 
[foerageergebied]: 

(vooral ondiepe) vijvers, 
plassen, moerassen, 

rivier- en kanaalarmen 
en beken 

 
Optimaal: 

[nestplaats] moerasbos 
[foerageergebied] 

ondiepe plassen of 
moerassen met veel 

vegetatie 
 

Suboptimaal: 
[nestplaats] bos nabij 

water 
[foerageergebied] 

beken, kanaalarmen 
 

[nestplaats]: Sf, So, 
Vf, Vm, Vn; 

[foerageergebied]: 
Ae, Mc, Mr, Mz, 

Wat 
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Soort 
 Hoofdcriterium Subcriterium GUNSTIG ONGUNSTIG Referenties Opmerkingen Biotoop BWK 

Kwartelkoning Habitatkwaliteit oppervlakte  
> [10 – 30] ha 

geschikt habitat per 
broedpaar 

< 10 ha geschikt 
habitat per 
broedpaar 

Adriaensen et al 
2005;Devos et al 

2006;Kalkhoven et 
al 1995;Keulen et al 

2007 

 

overwegend droge, 
extensief beheerde 

bloemrijke graslanden, 
met relatief hoog gras 

en deels vochtige 
bodem  

 
optimaal: 

Broedplaats met 20% 
aan planten van 
vochtige tot licht 

moerassige bodem en 
80% aan hoge grassen 
(hooiland) per zingend 

mannetje tijdens 
broedperiode; geen 

bemesting 
 

Suboptimaal 
Meer dan 80% hoge 

grassen; lichte 
bemesting 

 

Hc, Hf, Hu 
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Soort 
 Hoofdcriterium Subcriterium GUNSTIG ONGUNSTIG Referenties Opmerkingen Biotoop BWK 

lepelaar Habitatkwaliteit oppervlakte  

[nestplaats] > [30 – 
50] ha geschikt 

broedbiotoop per 
kolonie van 20 
broedparen; 

[foerageergebied] > 
[300 – 500] ha 

geschikt 
foerageergebied 

per kolonie van 20 
broedparen 

[nestplaats] < 30 ha 
geschikt 

broedbiotoop per 
kolonie van 20 
broedparen; 

[foerageergebied] < 
300 ha geschikt 
foerageergebied 

per kolonie van 20 
broedparen 

den Boer 2001  

Optimaal: 
[nestplaats] dichte 

rietvelden of ondiepe 
moerassen met veel 
vegetatie, vaak met 

verspreide struiken of 
bomen (bv. wilgen, 

populieren); 
[foerageergebied] 
ondiep moeras, 
ondergelopen 

weilanden, estuaria en 
getijdengebieden, grote 
ondiepe plassen, brede, 

ondiepe sloten in 
polderlandschap 

 
Suboptimaal: 

[nestplaats] verruigde 
eilandjes in meren of 
rivieren; kolonies van 

grote meeuwen 
[foerageergebied] niet 

zo ondiepe waters 
(meer dan 50 % van het 

watergedeelte in een 
gebied 30 - 50 cm diep) 

 

[nestplaats]: Mc, 
Mr, Sf, So in de 
buurt van Ae; 

[foerageergebied]: 
k(Ae), Ae, Ah, Da, 

Ds, Hc, Hj, Hpr, Mc, 
Mr, wat 
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Soort 
 Hoofdcriterium Subcriterium GUNSTIG ONGUNSTIG Referenties Opmerkingen Biotoop BWK 

porseleinhoen Habitatkwaliteit oppervlakte  
> [15 – 30] ha 

geschikt habitat per 
broedpaar 

< 15 ha geschikt 
habitat per 
broedpaar 

Adriaensen et al 
2005; Cramp 1980; 
Devillers et al 1988; 
Devos et al 2006; 
Piesschaert et al 

2007; Spanoghe et 
al 2003 

 

lage, kruidachtige 
vegetatie in permanent 

ondiep water, bv. 
zeggen en ruige grazige 

vegetaties; ondiepe 
oeverzones met 

zeggen, grassen en 
ruigten of randen van 

rietmoerassen met 
ondiep water; (zeer) 

natte, ruige graslanden.  
 

Optimaal: 
Zeggen in ondiep water  

 
Suboptimaal: 

vrij grote tot grote 
moerassen waarin 

droge oeverzones en 
diep water worden 

afgewisseld door zones 
met ondiep water en 

geschikte vegetatie hier 
en daar 

 

combinatie van Ae 
met Hc, Hf, Hpr en 
Mc, Mr, Mk en/of 

Mm 
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Soort 
 Hoofdcriterium Subcriterium GUNSTIG ONGUNSTIG Referenties Opmerkingen Biotoop BWK 

Purperreiger Habitatkwaliteit oppervlakte  

[broedplaats] > [4 – 
8] ha overjarig 

rietveld per 
broedpaar; 

[foerageergebied] > 
[100 – 200] ha 

geschikt 
foerageergebied 
per broedpaar 

[broedplaats] < 4 ha 
overjarig rietveld 
per broedpaar; 

[foerageergebied] < 
100 ha geschikt 
foerageergebied 
per broedpaar 

Adriaensen et al 
2005; Kalkhoven et 
al 1995; Schotman 

&  Kwak 2003 

 

uitgestrekte, ondiepe 
moerassen met grote 
rietvelden (overjarig 
riet); foerageert op 

broedplaats of 
daarbuiten in ondiep, 

stilstaand of zeer zwak 
stromend water met 

veel relatief hoge 
vegetatie aan de rand 

(riet, russen, e.d.) 
 

optimaal: 
[nestplaats] grote 

rietvelden met overjarig 
riet 

[foerageergebied] riet in 
ondiep water 

 
Suboptimaal: 

[nestplaats] gemengde 
riet- en wilgenvegetatie 

[foerageergebied] 
graslanden met veel 

brede sloten 
 

[nestplaats]: mc, 
mr; 

[foerageergebied]: 
k(Ae), Ae, Hc, Hf, 

Hj, Mc, Mr 

roerdomp Habitatkwaliteit oppervlakte  
> [30 – 50] ha 

geschikt rietland 
per broedpaar 

< 30 ha geschikt 
rietland per 
broedpaar 

Adriaensen et al 
2005; Cramp 1980; 
Devos et al 2006; 

Sterckx & De Blust 
2008; Tyler 1994; 
van der Hut 2001 

 

Optimaal: 
Halfopen tot open 

waterrijke moerassen 
met overjarige, brede 

waterrietzones (> 100 m 
breed), rijk aan 

overgangszones riet-
water en/of riet-

grasland. 
 

Suboptimaal: 
Rietveld zonder 

overgangszone riet – 
grasland en met weinig 
overganszones riet – 

open water 
 

combinatie van Ae 
met Mc, Mr en/of 

Mz (echter niet Mrb 
noch Mru) 
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Soort 
 Hoofdcriterium Subcriterium GUNSTIG ONGUNSTIG Referenties Opmerkingen Biotoop BWK 

wespendief Habitatkwaliteit oppervlakte  

[broedgebied] > [30 
– 100] ha geschikt 
aaneengesloten 

bos per broedpaar;  
[foerageergebied] > 

[1500 – 2500] ha 
geschikt 

mozaïeklandschap 
per broedpaar 

[broedgebied] < 30 
ha geschikt 

aaneengesloten 
bos per broedpaar; 
[foerageergebied] < 

1500 ha geschikt 
mozaïeklandschap 

per broedpaar 

Birdguides 2006; 
Glutz von Blotzheim 
1987; Sterckx & De 

Blust 2008 

 

Optimaal: 
[nestplaats] grote, oude 

bossen (Eik, Beuk,  
gemengd bos of 

populierenaanplant) met 
open plekken; 

[foerageergebied] 
mozaïek van grote 

bossen met 
landbouwgrond en 
enkele grachten of 

vijvers 
 

Suboptimaal: 
[nestplaats] natuurlijk 

naaldbos; 
[foerageergebied] 

mozaïek van kleinere 
bossen en weilanden 

 

[nestplaats]: E, F, 
N, P, Q, V; 

[foerageergebied] 
mozaïeklandschap 
van E, F, N, P, Q 

en/of V met H, (L), 
(Ae), (Ao) en kleine 
landschapselement
en (Kb, Kh, Kw,…) 
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Soort 
 Hoofdcriterium Subcriterium GUNSTIG ONGUNSTIG Referenties Opmerkingen Biotoop BWK 

woudaap Habitatkwaliteit oppervlakte  
> [5 – 25] ha 

geschikt habitat per 
broedpaar 

< 5 ha geschikt 
habitat per 
broedpaar 

Adriaensen et al 
2005; den Boer 
2001; Glutz von 
Blotzheim 1987; 
Spanoghe et al 

2003 

 

Kleine en grote 
moerassen met een 
afwisseling van open 

water, rietkragen, 
waterplanten (Gele 

Plomp, Waterlelie,…), 
struweel en soms bos. 
Sleutelfactoren zijn een 

grote afwisseling in 
grenzen tussen water 

en helofyten (waterriet), 
veel oevervegetatie, 
met name waterriet, 

ondiep helder water en 
veel kleine prooien (vis, 

amfibieën). 
 

Optimaal: 
Grote grenslengte water 

– oever met veel en 
gevarieerde beschutting 

(waterriet, lisdodde, 
ruigte); (zeer) veel 

kleine vissen 
 

Suboptimaal: 
Rietveld met weinig 

gevarieerde oever- en 
watervegetatie; kleiner 

aanbod aan kleine 
vissen 

 

combinatie van Ae 
met Mc, Mr en/of 

Mz, eventueel met 
daarbij nog Sf, So 
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Soort 
 Hoofdcriterium Subcriterium GUNSTIG ONGUNSTIG Referenties Opmerkingen Biotoop BWK 

Hamster Habitatkwaliteit Oppervlakte 
> [75-125] ha 

geschikt habitat per 
burcht 

< 75 ha geschikt 
habitat per burcht 

Shaffer 1981; Lande 
1988;; mond. med. 
M. La Haye, WUR-

Alterra,Best 
professional 
judgement 

 

Uitgestrekte akker- 
gebieden op goed 

gedraineerde 
leemgronden, met een 
netwerk van graften, 
braakland en ruige 

akkerranden, en een 
aandeel van meer dan 
50% graangewassen in 
de vruchtafwisseling. 

 

Bl, ku of hr, kle`s 
zoals kt ( ) 

Otter Habitatkwaliteit Oppervlakte > [7500-10 000] 
km² 

< 7500 km² 

Mason, 1989 
Kalkhoven et al., 

1995 
Anon., 1996 

Chanin, 2003a 
Liles, 2003 

Jacques et al., 
2005 

Libois, 2006 
 

 

Grote verscheidenheid 
aan water- en visrijke 

gebieden met een 
netwerk van rivieren, 
beken, sloten, vijvers, 
laagveengebieden en 
natte valleigraslanden 

met structuurrijke 
oevers en 

oeverbegroeiing. 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


