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0 Context 

0.1 Toekomstverkenning milieu en natuur 
De Milieuverkenning 2030 (MIRA 2009) en de Natuurverkenning 2030 (NARA 2009) 

beschrijven de toekomst van het leefmilieu en van de natuur in Vlaanderen. Het doel is de 

beleidsmakers en het geïnteresseerde publiek inzicht te geven in te verwachten evoluties van 

het leefmilieu en van de natuur in Vlaanderen, bij bepaalde beleidskeuzes en binnen een 

gegeven sociaal-economische context.  

Dit wetenschappelijk rapport maakt deel uit van een reeks rapporten die de 

wetenschappelijke onderbouwing van MIRA 2009 en NARA 2009 bevatten. 

0.2 Scenario’s 
De Natuurverkenning 2030 beschrijft de mogelijke evolutie van de natuur in Vlaanderen 

tijdens de periode 2005–2030 aan de hand van drie landgebruikscenario’s: 

• In het scenario referentie (*R) wordt het beleid uit de periode 2000-2007 ongewijzigd 

voortgezet en worden de voorziene plannen uitgevoerd. 

• Het scenario scheiden (*S) verdeelt de open ruimte tussen de gebruiksvormen ervan, en 

groepeert die gebruiksvormen ruimtelijk in homogene clusters (terrestrische 

verkenning). Ontsnippering van waterlopen gebeurt prioritair in functie van soorten van 

Europees belang (aquatische verkenning). 

• In het scenario verweven (*V) maakt de zorg voor natuur integraal deel uit van alle 

landgebruiksvormen, en worden de gebruiksvormen van de open ruimte ruimtelijk door 

elkaar verweven (terrestrische verkenning). Ontsnippering van waterlopen richt zich op 

de grotere verbindingen in het waterlopennetwerk (aquatische verkenning). 

Elk landgebruikscenario bestaat uit een pakket beleidsmaatregelen waarvan het gezamenlijk 

effect wordt berekend. Bij de samenstelling van de pakketten wordt gestreefd naar een 

vergelijkbare kostprijs per scenario. Langetermijndoelstellingen van het natuur-, bos- en 

waterbeleid vormen een toetsingskader om de verwachte effecten te beoordelen.  

De drie landgebruikscenario’s in de Natuurverkenning 2030 zijn elk geënt op twee 

milieuscenario’s uit de Milieuverkenning 2030: 

• In het scenario referentie (R*) wordt het beleid uit de periode 2000-2007 ongewijzigd 

voortgezet en worden de voorziene plannen uitgevoerd. 

• In het scenario Europa (E*) worden bijkomende inspanningen genomen om tegen 2020-

2030 de Europese milieudoelstellingen te halen. De aquatische verkenning bevat twee 

varianten van het Europascenario, aansluitend op de scenario’s in de ontwerp 

stroomgebiedbeheerplannen. In het scenario Europa 2027 (E27*) wordt een maximale 

set van aanvullende maatregelen uitgevoerd om tegen 2027 de Europese doelstelling te 

halen. In het scenario Europa 2015 (E15*) worden enkel tegen 2015 de meest haalbare 

aanvullende maatregelen uitgevoerd. 

De landgebruiks- en de milieuscenario’s worden uitgetekend binnen éénzelfde sociaal-

economische verkenning. In de terrestrische verkenning worden ook klimaatverkenningen 

verwerkt, afgeleid uit internationale klimaatscenario’s.  

Het voornaamste zichtjaar is 2030. Voor het klimaat worden ook 2050 en 2100 als zichtjaren 

gehanteerd. De aquatische scenario’s focussen op 2015 en 2027, aansluitend op de Europese 

Kaderrichtlijn water. 
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Voor de zes terrestrische scenario’s (figuur 1) en de negen aquatische scenario’s (figuur 2) 

worden de verwachte ontwikkelingen doorgerekend door middel van rekenkundige modellen.  
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referentie (R*)
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Figuur 1: Een sociaal-economische verkenning, twee milieuscenario’s (gekoppeld aan twee 
klimaatverkenningen) en en drie landgebruikscenario’s worden gecombineerd in zes scenario’s. 
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Figuur 2: Een sociaal-economische verkenning, drie milieuscenario’s en drie 

rivierontsnipperingsscenario’s worden gecombineerd tot negen scenario’s. 



 

 
www.inbo.be Terrestrische soorten 7

 

De berekeningen gebeuren in de meeste gevallen gebiedsdekkend op niveau Vlaanderen, 

tenzij de beschikbare gegevens en/of modellen dit niet toelaten. 

0.3 Scenarioberekeningen en onderlinge samenhang 
De scenario’s werden met gepaste rekenkundige modellen doorgerekend volgens het 

stroomschema in figuur 3. 

De sociaal-economische verkenning en de klimaatverkenningen vormen een onafhankelijke 

input. 

1. Willems P., Deckers P., De Maeyer Ph., De Sutter R., Vanneuville W., Brouwers 

J., Peeters  B. (2009) Klimaatverandering en waterhuishouding. 

Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, NARA 2009, VMM, INBO.R.2009.49, 

www.milieurapport.be, www.nara.be 

2. Demarée G., Baguis P., Debontridder L., Deckmyn A., Pinnock S., Roulin E., 

Willems P., Ntegeka V., Kattenberg A., Bakker A., Bessembinder J., Lenderink G., 

Beersma J. (2009) Eindverslag studieopdracht “Berekening van klimaatscenario’s 

voor Vlaanderen” uitgevoerd door KMI, KNMI, KUL. Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek (INBO), Brussel, INBO.R.2009.48, www.nara.be 

De milieuscenario’s leiden tot verkenningen inzake zowel atmosferische deposities als 

waterkwaliteit. 

3. Schneiders, A., Simoens, I., Belpaire, C. (2009) Waterkwaliteitscriteria opstellen 

voor vissen in Vlaanderen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.22, www.nara.be 

4. Wuyts K., Staelens J., De Schrijver A., Verheyen K., Overloop S., Vancraeynest 

L., Hens M. & Wils C. (2009) Overschrijding kritische lasten. Wetenschappelijk 

rapport, mira 2009, nara 2009, VMM, INBO.R.2009.55, www.milieurapport.be, 

www.nara.be 

De landgebruikscenario’s en de milieuscenario’s leiden tot verkenningen inzake landgebruik. 

De gelijkschakeling van de kosten komt aan bod in een afzonderlijk rapport. 

5. Van Reeth (2009) Kosten en beleidsprestaties. Wetenschappelijk rapport, NARA 

2009. INBO.R.2009.19, www.nara.be. 

6. Hens, M., Van Reeth, W. & Dumortier, M. (2009) Scenario’s. Wetenschappelijk 

rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.18, www.nara.be. 

7. Gobin A., Uljee I., Van Esch L., Engelen G., de Kok J., van der Kwast H., Hens M., 

Van Daele T., Peymen J., Van Reeth W., Overloop S., Maes F. (2009) 

Landgebruik in Vlaanderen. Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, NARA 2009, 

VMM, INBO.R.2009.20, www.milieurapport.be, www.nara.be. 

8. Overloop S., Gavilan J., Carels K., Van Gijseghem D., Hens M., Bossuyt M., 

Helming J. (2009) Landbouw.  Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009 & NARA 

2009, VMM, INBO.R.2009.30, www.milieurapport.be, www.nara.be. 

De verkenningen inzake landgebruik worden doorgerekend naar verkenningen inzake 

biotopen en habitats. Deze worden met de verkenningen inzake atmosferische deposities 

geconfronteerd, hetgeen resulteert in verkeningen inzake de druk van atmosferische 

vermestende en verzurende deposities op biotopen. 

9. Van Daele, T. (2009) Biotopen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.23, www.nara.be. 
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In een gevalstudie voor de Kleine Nete worden de verkenningen inzake landgebruik ook 

geconfronteerd met de klimaatverkenningen om via hydrologische modellering tot een 

verfijnde verkenning van de habitats te komen. 

10. Dam J. , Salvadore, E., Van Daele, T. & Batelaan, O. (2009) Case Kleine Nete: 
hydrologie. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.28, 

www.nara.be. 

11. Van Daele, T. (2009) Case Kleine Nete: moerasvegetaties. Wetenschappelijk 

rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.25, www.nara.be. 

De verkenningen inzake biotopen en habitats en de klimaatverkenningen vormen de input 

voor verkenningen inzake terrestrische soorten. 

12. De Bruyn L. & Bauwens, D. (2009) Terrestrische soorten. 

Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.26, www.nara.be. 

Aan de landgebruikscenario’s worden ook scenario’s inzake rivierontsnippering gekoppeld. Zij 

worden vertaald naar verkenningen inzake rivierontsnippering. Samen met de scenario’s 

inzake waterkwaliteit en een typering van het rivierennetwerk, vormen zij de basis voor 

verkenningen inzake aquatische soorten. 

13. Schneiders A., Van Daele, T. & Wils C. (2009) Huetzonering van het 

rivierennetwerk in Vlaanderen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.24, www.nara.be. 

14. Stevens, M. & Schneiders, A. (2009) Scenario’s voor het oplossen van 
migratieknelpunten voor vissen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.21, www.nara.be. 

15. Schneiders, A. (2009) Vismodellering. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.27, www.nara.be. 
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Figuur 3: Stroomschema en samenhang van scenarioberekeningen.  
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1 Soortmodellering 

Dit rapport verkent hoe veranderingen in landgebruik (Gobin et al., 2009), via veranderingen 

in biotopen (Van Daele, 2009), de toestand van soorten in 2030 zullen beïnvloeden. Hierbij 

worden andere verstoringsfactoren, zoals milieukwaliteit, expliciet niet in rekening gebracht. 

Naarmate deze factoren meer beperkend zijn, zal de toestand minder gunstig zijn dan hier 

beschreven. 

Om de effecten van verandering in landgebruik onder de verschillende scenario’s door te 

rekenen, wordt als basis gebruik gemaakt van het ruimtemodel LARCH, “Landscape 

Ecological Analysis and Rules for the Configuration of Habitat” (Pouwels et al., 2002b; 

Opdam et al., 2003). We schetsen hier hoe het LARCH model aangewend werd. Meer 

gedetailleerde technische gegevens over de werking van LARCH kunnen gevonden worden in 

Pouwels et al. (Pouwels et al., 2008b). 

LARCH is gebaseerd op het principe van metapopulaties of ecologische netwerken. Een soort 

is voor zijn levenscyclus (voedsel vergaren, voortplanten, …) afhankelijk van een specifiek 

habitat of leefruimte. Of een populatie van een soort al dan niet kan voorkomen op een 

bepaalde plaats hangt af van de aanwezigheid van dat habitat en de grootte en ligging van 

de habitatplekken. Een habitatvlek heeft een bepaalde draagkracht, dat is het aantal 

individuen van een soort die op die plek kunnen voorkomen. Om een duurzame populatie te 

herbergen, dat is een populatie die voor langere tijd (bvb 100 jaar) op een bepaalde plaats 

met hoge waarschijnlijkheid (bv. 95%) kan overleven, moet de populatie een bepaald 

minimum aantal individuen omvatten. De habitatplek moet dus groot genoeg zijn. De natuur 

in Vlaanderen is echter sterk versnipperd. Veel habitatplekken zijn dan ook te klein om een 

duurzame populatie te herbergen. Wanneer echter meerdere van dergelijke (te) kleine 

habitatplekken dicht genoeg bij elkaar liggen, zodat ze binnen het bereik van de soort liggen, 

kunnen zij samen een netwerk vormen. Daar waar een enkele habitatplek niet groot genoeg 

is om een duurzame populatie te herbergen, is het mogelijk dat een netwerk van dergelijke 

plekken dat wel is. Gebaseerd op deze theoretische beschouwingen gebeurt de LARCH 

modellering in drie stappen: een habitatmodellering (geschiktheid van de biotopen),  een 

ruimtelijke modellering (ruimtelijke samenhang van de habitatplekken) en een 

duurzaamheidanalyse. Hoe dit te werk gaat wordt voorgesteld met een fictief voorbeeld voor 

heidesoorten. 

1.1 Ecoprofielen 
In België komen naar schatting tussen de 40 000 en 50 000 soorten voor waarvan ongeveer 

80% in Vlaanderen gevonden worden (Van Goethem, 1998; De Bruyn et al., 2003). Al deze 

soorten modelleren is onbegonnen werk. Er moeten dus soorten geselecteerd worden die 

representatief zijn voor een groter geheel aan soorten met gelijkaardige kenmerken. 

Het opzetten van modellen voor specifieke soorten levert heel wat problemen op. De 

verspreiding van veel soorten  is momenteel onvoldoende gekend. Indien de verspreiding 

(gedeeltelijk) gekend is, ontbreekt veelal de kennis omtrent de factoren die deze 

verspreiding verklaren. Ook zijn zeer zeldzame (inclusief veel habitatrichtlijnsoorten) of zeer 

algemene soorten moeilijk tot onmogelijk statistisch te modelleren. De landgebruiksklassen 

(Gobin et al., 2009) en biotoopmodellering (Van Daele, 2009) zijn wegens technische 

redenen op een ruwe schaal gebeurd. De pixelgrootte is 2.25 ha en de biotopen zijn 

ingedeeld in een klein aantal grove biotooptypes. Dat is veel te grof om een soortspecifieke 

modellering op te baseren.  

Daarom werd gekozen om te werken met zogenaamde ecoprofielen (Opdam et al., 2008). 

Met een ecoprofiel wordt de beschrijving van de ruimtelijke en kwalitatieve habitateisen van 
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een fictieve soort bedoeld. Deze fictieve soort staat model voor een reeks soorten met 

vergelijkbare eisen (bv. natte heidesoorten met een laag dispersievermogen en kleine 

oppervlaktebehoefte). De grote diversiteit aan soorten die in een landschap kunnen 

voorkomen wordt hiermee teruggebracht tot een overzichtelijk aantal profielen. Het gebruik 

van ecoprofielen is ook consistenter wanneer gekeken wordt naar de analyses van 

verschillende ecosystemen. Bij het gebruik van ecoprofielen wordt elk ecosysteem op 

eenzelfde manier geanalyseerd. Hierdoor zijn de resultaten van de verschillende 

ecosystemen onderling beter te vergelijken. Met het concept van ecoprofielen worden 

soortenanalyses gestandaardiseerd. 

1.2 Habitatmodellering 

Tabel 1: Lijst van gebruikte biotoopklassen voor de modellering van habitatgebruik 
 

Bos 
• Loofbos met natuurbeheer: loofbossen in natuur- en bosreservaten en in militaire 

domeinen met natuurprotocol. 
• Loofbos met bos- en natuurbeheer: in de domeinbossen (loofbos) met bosbeheer 

gaat er aandacht naar het in stand houden en het uitbreiden van boshabitats van 
Europees belang. 

• Loofbos met bosbeheer: in de privéloofbossen met bosbeheer is de aandacht voor 
boshabitats van Europees belang veel kleiner. 

• Naaldbos met natuurbeheer: naaldbossen in natuur- en bosreservaten en in militaire 
domeinen met natuurprotocol. 

• Naaldbos met bosbeheer: naaldbossen onder bosbeheer. 
 

Grasland 
• Productiegraslanden: graslanden volledig gericht op productie zonder milieu- en 

natuurdoelen. 
• Productiegraslanden met milieu- en natuurdoelen. 
• Graslanden met natuurwaarde zonder natuurbeheer. 
• Graslanden met natuurwaarde met natuurbeheer: graslanden met natuurwaarde 

(inclusief hoogstamboomgaarden) met maatregelen gericht op beheer en/of 
ontwikkeling van specifieke natuurwaarden, beheerovereenkomsten ‘natuur’ en 
‘landschap’, geen of verminderde bemesting, geen gebruik van bestrijdingsmiddelen. 

 

Heide 
• Heide met natuurbeheer: heide in natuurreservaten en in militaire domeinen met 

natuurprotocol. 
• Heide zonder natuurbeheer: de overige heideterreinen. 
Beide categorieën worden verder onderverdeeld in natte heide en droge heide. 

 

Moeras 
• Moeras met natuurbeheer: moeras in natuurreservaten en in militaire domeinen met 

natuurprotocol. 
• Moeras zonder natuurbeheer: de overige moerassen. 
Beide categorieën worden verder onderverdeeld in open moerassen en moerasbossen. 
 

Akker 
• Akker: akkers volledig gericht op productie zonder milieu- en natuurdoelen. 
• Akker met milieudoelen: akkers met maatregelen om de milieu-impact te 

minimaliseren zoals het reserveren van erosiestroken en kleine landschapelementen 
of het verminderde gebruik bemesting of bestrijdingsmiddelen. 

• Akker met natuurdoelen: akkers met maatregelen gericht op beheer en/of 
ontwikkeling van specifieke natuurwaarden zoals beheerovereenkomsten ‘natuur’ 
(soortbescherming, botanisch (randen)beheer), periodieke braaklegging, geen 
gebruik van bestrijdingsmiddelen, enzovoort. 
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Voor de habitatmodellering worden de biotoopkaarten (Van Daele, 2009) eerst omgezet naar 

habitatkaarten (leefruimte van een soort). Een biotoop is een ruimtelijk min of meer 

homogeen gebied met van de omgeving afwijkende levensomstandigheden, bewoond door 

een bepaalde levensgemeenschap. Voor de soortenmodellering wordt vertrokken van vijf 

hoofdhabitats, namelijk akkers, graslanden, bossen, heide en moerassen (Tabel 1). Deze 

hoofdhabitats worden verder onderverdeeld in een aantal subcategorieën, voornamelijk op 

basis van het gebruik en/of gevoerde beheer. 

In een eerste stap van de habitatmodellering worden de biotopen die behoren tot het habitat 

van een bepaald ecoprofiel uit de biotopenkaart gehaald. Een habitat omvat de plaatsen 

waar een bepaald organisme voorkomt omdat de abiotische en biotische omstandigheden op 

die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen 

overleven, groeien en voortplanten. Een synoniem is leefgebied of leefomgeving. Een habitat 

kan meerdere biotopen omvatten. Een gegeven ecoprofiel kan gebonden zijn aan een habitat 

dat bestaat uit één specifiek biotoop (bvb soorten gebonden aan natte heide). Voor een 

ander ecoprofiel kan het habitat bestaan uit meerdere, verschillende biotopen (bvb 

generalistische heidesoorten die zowel voorkomen in natte als droge heide).  

Om dat te illustreren vetrekken we van een fictieve biotopenkaart voorgesteld in Figuur 4 

voor een heidesoort. De resulterende habitatkaart bevat uitsluitend de polygonen van de 

biotopen die behoren tot het habitat van deze soort. Dus, voor dit fictief voorbeeld blijven 

alleen de heidepolygonen over. De overblijvende ruimte, de matrix, wordt in LARCH als 

homogeen verondersteld. 

 

 

Biotopenkaart 

 

 

 

 

 

 

Geëxtraheerde habitatkaart 

Figuur 4: Stap 1 habitatmodellering. Extractie van de biotopen behorende tot de leefruimte van 
de (heide)soort. 

 

In een tweede stap gaan we modelleren hoeveel individuen er in een bepaalde habitatvlek 

kunnen voorkomen. Hiervoor rekenen we met reproductieve eenheden. Een reproductieve 

eenheid is een groep van een minimaal aantal dieren dat samen voorkomt en tot 
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voortplanting komt. In zijn basisvorm bestaat een reproductieve eenheid uit één vrouwtje en 

één mannetje, bvb een territorium met een broedpaar, mannetje en vrouwtje, voor vogels. 

Een reproductieve eenheid voor edelhert bestaat uit één mannetje, één vrouwtje en één niet 

reproducerend dier. 

Deze reproductieve eenheden hebben een bepaalde oppervlaktebehoefte. De 

oppervlaktebehoefte is de oppervlakte habitat dat een reproductieve eenheid nodig heeft om 

tot reproductie te komen (impliceert dat de nodige hoeveelheid voedsel, slaapplaats, 

nestplaats, … aanwezig is).  

Oppervlaktebehoefte (ha / RE)

0.01 0.1 1 10 100 1000

C
um

m
ul

at
ie

f a
an

ta
l s

oo
rt

en

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

insecten
slakken
sommige amfibieën
kleine zoogdieren

roofvogel

 

Figuur 5: Bereik van de oppervlaktebehoefte gebruikt bij de habitatmodellering. De grijze zone 
omvat de soorten die een oppervlaktebehoefte hebben van maximaal 2.25 ha, de minimale 
oppervlakte waarmee kon gemodelleerd worden (zie tekst). 

Het bereik van waarden voor de oppervlaktebehoefte die we gebruikt hebben bij onze 

modellen is gebaseerd op 251 terrestrische soorten (27 zoogdieren, 94 vogels, 5 reptielen, 

11 amfibieën, 52 vlinders, 31 libellen, 21 sprinkhanen, 2 kevers, 5 mieren, 1 spin, 2 slakken) 

die ook reeds voorheen succesvol gebruikt werden in de LARCH modellering (Broekmeyer 

and Steingröver, 2001; Reijnen et al., 2001; Pouwels et al., 2002a; Pouwels et al., 2002c; 

Reijnen et al., 2006; Pouwels et al., 2007; Pouwels et al., 2008a). Het totale bereik aan 

waarden voor de oppervlaktebehoefte ligt tussen 0.01 ha/RE (zeggekorfslak) en 1250 ha/RE 

(grauwe kiekendief) (Figuur 5). Vermits de pixeleenheid die gebruikt werd bij het modelleren 

van het ruimtegebruik (Gobin et al., 2009) 150m x 150m = 2.25 ha is, is dat ook de 

minimale oppervlaktebehoefte waarmee gemodelleerd werd. Alle soorten met een 

oppervlaktebehoefte van 2.25 ha of minder, werden dus in de modellering samen genomen.  



 

 
www.inbo.be Terrestrische soorten 13

 

Tabel 2: Lijst van gebruikte habitat-ecoprofielen voor de modellering van habitatgebruik 

Bossen 
• Bosgeneralisten: bossoorten waarvoor alle types bossen 100 % geschikt zijn. 
• Bossemi-specialisten: soorten die preferentieel voorkomen in loofbossen en 

afhankelijk zijn van het gevoerde beheer. Bossen in natuur- en bosreservaten zijn 
daardoor 100 % geschikt. Loofbossen met bos- en natuurbeheer zijn 80 % geschikt. 
Loofbossen met bosbeheer zijn 60 % geschikt. Deze soorten kunnen ook in lage 
densiteiten voorkomen in naaldbossen met natuurbeheer (40 %) en in zeer lage 
densiteiten in naaldbossen met bosbeheer (10 %). 

• Bosspecialisten: soorten die alleen voorkomen in loofbossen en afhankelijk zijn van 
het gevoerde beheer. Bos in natuur- en bosreservaten is daardoor 100 % geschikt. 
Loofbossen met bos- en natuurbeheer zijn 80 % geschikt en loofbossen met 
bosbeheer 60 % geschikt. Deze soorten kunnen niet overleven in naaldbossen. 

 
Graslanden 

• Graslandgeneralisten: graslandsoorten waarvoor alle types graslanden 100 % 
geschikt zijn. 

• Graslandsemi-specialisten: soorten die sterk afhankelijk zijn van graslanden met 
natuurwaarde onder natuurbeheer (100 %). Ze kunnen in lage densiteiten 
voorkomen in productiegraslanden met milieu- en natuurdoelen (33 %) en 
graslanden met natuurwaarde zonder beheer (33 %) en in zeer lage densiteiten in 
productiegraslanden (10 %). Deze groep omvat onder meer de weidevogels. 

• Graslandspecialisten: deze soorten zijn sterk gebonden aan graslanden met 
natuurwaarde onder natuurbeheer (100 %) en kunnen nog in lage densiteiten 
voorkomen in onbeheerde graslanden met natuurwaarde (33 %). Zij zijn afwezig in 
alle productiegraslanden. 
 

Heide 
• Heidegeneralisten: heidesoorten waarvoor alle types heide 100 % geschikt zijn. 
• Specialisten van de droge heide: soorten van droge heide die sterk afhankelijk zijn 

van het gevoerde beheer (100 %) en die in lage densiteiten kunnen voorkomen in 
onbeheerde droge heide (33 %). 

• Specialisten van de natte heide: soorten van natte heide die sterk afhankelijk zijn 
van het gevoerde beheer (100 %) en die in lage densiteiten kunnen voorkomen in 
onbeheerde natte heide (33 %). 

 
Moerassen 

• Moerasgeneralisten: moerassoorten waarvoor alle types moerassen 100 % geschikt 
zijn. 

• Specialisten van het open moeras: soorten van open moerassen die sterk afhankelijk 
zijn van het gevoerde beheer (100 %) en die in lage densiteiten kunnen voorkomen 
in onbeheerde open moerassen (33 %). 

• Specialisten van het moerasbos: soorten van moerasbossen die sterk afhankelijk zijn 
van het gevoerde beheer (100 %) en die in lage densiteiten kunnen voorkomen in 
onbeheerde moerasbossen (33 %). 

 
Akkers 

• Akkergeneralisten: akkersoorten waarvoor alle types akker 100 % geschikt zijn. 
• Akkersemi-specialisten: soorten die sterk afhankelijk zijn van akkers met natuur 

(100 %) en milieudoelen (80 %), maar toch nog in zeer lage densiteiten kunnen 
voorkomen in productieakker (20 %). 

• Akkerspecialisten: deze soorten hebben hoge kwaliteithabitat nodig, zijn sterk 
gebonden aan akkers met natuurdoelen (100 %) en kunnen nog in lage densiteiten 
voorkomen in akkers met milieudoelen (33 %). Zij zijn volledig afwezig in 
productieakkers. 

 

De hierboven vermelde oppervlaktebehoefte geldt voor optimaal habitat, waar alles 

aanwezig is zodat de organismen optimaal kunnen functioneren. Het optimaal habitat heeft 

dus een maximale (relatieve) draagkracht (= 100%). Een suboptimaal habitat met dezelfde 

oppervlakte kan slechts een kleiner aantal reproductieve eenheden bevatten. De densiteit die 
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kan bereikt worden in een optimaal habitat (bv heide onder natuurbeheer) is dus groter dan 

in een suboptimaal habitat (bv heide zonder natuurbeheer). In de gebruikte modellering is 

de draagkracht van een habitat gebaseerd op een combinatie van de biotooppreferentie van 

het ecoprofiel (het habitat-ecoprofiel)en van het gebruik en/of gevoerde beheer van dat 

habitat. 

Voor de ecoprofielen hebben we telkens drie varianten per hoofdbiotoop beschouwd, gaande 

van habitatgeneralisten tot specialisten die hoge kwaliteitsnatuur vereisen (Tabel 2). Voor 

generalisten zijn alle biotoopsubklassen binnen een hoofdbiotoop van gelijke en optimale 

kwaliteit (draagkracht = 100%). Heide generalisten kunnen dus even grote dichtheden 

bereiken in droge en natte heide, die al dan niet beheerd wordt.  Specialisten van droge 

heide daarentegen kunnen niet voorkomen in natte heide (draagkracht = 0%) en hebben 

ook een lagere dichtheid in onbeheerde heidegebieden. Doorheen de soortmodellering wordt 

verondersteld dat het natuurbeheer in een biotoop steeds zo wordt uitgevoerd dat het 

resulteert in het optimale habitat is voor het betrokken ecoprofiel. 

We passen dit nu toe in ons fictief voorbeeld voor een specialist van droge heide. Voor dat 

habitat-ecoprofiel is de draagkracht 100% voor droge heide met natuurbeheer en slechts 

33% in droge heide zonder natuurbeheer. Dat ecoprofiel komt niet voor in natte heide 

(draagkracht 0%). Stel dat het fictieve ecoprofiel een oppervlaktebehoefte heeft van 1 ha (of 

er kan 1 RE voorkomen per ha) in droge heide met natuurbeheer. Dan is de 

oppervlaktebehoefte in droge heide zonder natuurbeheer 3 ha (of een dichtheid van 0.33 RE 

per ha). We kunnen dan aan de verschillende habitatplekken eenvoudigweg het aantal RE 

toewijzen Figuur 4). Het resultaat is een habitatgeschiktheidskaart. 

 

 

Figuur 6: Stap 2 habitatmodellering. Toewijzen aantal reproductieve eenheden aan habitat 
vlekken voor ecoprofiel droge heide specialist (zie tekst).De kleinste oppervlakte-eenheid (1 
pixel) bedraagt 2,25 ha. 

1.3 Ruimtelijke modellering 
In de volgende stap gebeurt de ruimtelijke modellering. Op basis van de grootte en de 

geschiktheid van de habitats en de afstanden ertussen worden potentiële netwerken 

opgebouwd. Of twee habitatplekken tot eenzelfde netwerk behoren hangt af van de 

dispersiecapaciteit van de soort (afstand die de soort kan afleggen om een nieuwe 

habitatplek te koloniseren). Voor soorten met een grotere dispersiecapaciteit liggen meer 

habitatplekken binnen bereik. 

Het bereik aan dispersieafstanden dat gebruikt werd bij onze modellen hebben is gebaseerd 

op 233 soorten. Dat zijn dezelfde 251 soorten als voor de oppervlaktebehoefte, maar zonder 

een aantal soorten sprinkhanen waarvoor de dispersiecapaciteit onbekend is. Het totale 

bereik voor de dispersieafstand ligt tussen 5 m (zeggekorfslak) en 50 km (enkele vogels en 



 

 
www.inbo.be Terrestrische soorten 15

 

grote zoogdieren) (Figuur 7). Vermits de pixeleenheid die gebruikt werd in het modelleren 

van het ruimtegebruik (Gobin et al., 2009) 150m x 150m is, is dat ook de kleinste 

gemodelleerde afstand. Alle soorten die een dispersiecapaciteit van 150m of minder hebben, 

werden dus in de modellering samengenomen. 
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Figuur 7: Het bereik van de dispersieafstand die gebruikt werd bij de habitatmodellering. 

We hebben reeds eerder vermeld dat in LARCH de matrix rondom de habitatplekken als 

homogeen wordt beschouwd. De dispersiemogelijkheden over een bos of een grasland 

worden dus verondersteld gelijk te zijn.  De gemodelleerde dispersiecapaciteit voor een 

bepaald ecoprofiel is dan ook een gemiddelde waarde over uiteenlopende biotooptypes. Ook 

wordt verondersteld dat dispersie langs een rechte lijn verloopt. De afstand die moet 

overbrugd worden tussen twee habitatplekken is dan ook de kortste aftand tussen de randen 

van die twee plekken. 

We passen dat toe op ons fictief ecoprofiel. Stel dat onze droge heide specialist nieuwe 

habitatplekken kan koloniseren die binnen een afstand van 500 m liggen. In ons 

voorbeeldhabitat krijgen we dan vier netwerken van subpopulaties die dicht genoeg bij 

elkaar liggen (Figuur 8; we merken op dat één van de netwerken geen populatie zal 

herbergen).  
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Figuur 8: Ruimtemodellering: vormen van netwerken door het groeperen van habitatplekken die 
binnen de dispersiecapaciteit (500 m) van het ecoprofiel liggen. 

Voor bepaalde soorten kunnen er barrières bestaan die niet kunnen overbrugd worden. Deze 

barrières delen de habitatkaart op in meerdere sectoren. Een soort gevoelig voor barrières 

zal zich enkel binnen eenzelfde sector kunnen verplaatsen en zal zijn netwerk niet kunnen 

uitbreiden naar een andere sector. Habitatvlekken kunnen dus alleen met elkaar verbonden 

worden wanneer ze in eenzelfde sector liggen. Om een ruw idee te krijgen vat het mogelijke 

effect van barrières, hebben we een barrièrekaart geconstrueerd waarbij de onoverbrugbare 

barrières bestaan uit autosnelwegen, hoofdwegen, bevaarbare waterlopen, waterlopen 

categorie 1 en  gesloten bebouwing (Figuur 9). In LARCH zijn barrières absoluut. 

Barrièregevoelige soorten kunnen dus geen barrières oversteken. 

 

 

Figuur 9: Barrière kaart. De verschillende kleuren geven afgescheiden sectoren aan. Soorten 
gevoelig voor barrières kunnen slechts binnen één sector bewegen. 
 

1.4 Duurzaamheidsanalyse 
In de vierde en laatste stap wordt nagegaan of de populatie in het verkregen netwerken 

duurzaam is (i.e.,  een uitsterfkans heeft die kleiner is dan 5% in 100 jaar). Om duurzaam te 

zijn moet de populatie bestaan uit een soortspecifiek minimum aantal reproductieve 
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eenheden binnen het gegeven netwerk. Gebaseerd op de dataset van 251 terrestrische 

soorten blijkt er een duidelijk verband te bestaan tussen de oppervlaktebehoefte van de 

soort en de oppervlakte die het totale netwerk moet bestrijken (Figuur 10) De 

netwerkoppervlakte neemt exponentieel toe met de oppervlaktebehoefte. Voor een soort 

met een oppervlaktebehoefte van slechts 0.01 ha/RE bedraagt het netwerkoppervlak iets 

meer dan 5 ha. Voor een soort met een oppervlaktebehoefte van 1250 ha/RE loopt dit op tot 

150 000 ha. De omrekening naar het aantal reproductieve eenheden dat de netwerken 

moeten bevatten is weergegeven in Figuur 10b. Hieruit blijkt dat het aantal RE in een 

duurzaam netwerk daalt als de oppervlaktebehoefte van een RE stijgt. In de regel hebben 

soorten met een kleine oppervlaktebehoefte (meestal kleinere, hoog reproductieve soorten) 

dus kleinere netwerken nodig om duurzame populaties te verkrijgen. 
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Figuur 10: Verband tussen de oppervlaktebehoefte van een reproductieve eenheid van een 
soort en (a) de oppervlakte en (b) het aantal reproductieve eenheden van een duurzame 
populatie. 

Als we dit duurzaamheidcriterium toepassen op onze fictieve specialist van droge heide, 

waarbij we aannemen dat populaties van deze soort minstens 30 reproductieve eenheden 

moeten bevatten om duurzaam te zijn, dan blijken er in onze fictieve omgeving twee 

duurzame netwerken voor te komen, beide met 33 reproductieve eenheden (Figuur 11). Let 

wel, dat geldt voor het ecoprofiel dat niet gevoelig is voor barrières. De resultaten voor een 

ecoprofiel die wel barrièregevoelig is, zijn weergegeven in Figuur 12. Hieruit blijk dat het 

meest linkse netwerk nu is opgesplitst in twee deelnetwerken die beide onvoldoende (< 30) 

reproductieve eenheden bevatten om duurzaam te zijn. Er blijft dus maar één duurzame 

populatie over. 
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Figuur 11: duurzame netwerken (> 30 RE) voor een fictieve droge heide specialist zonder 
barrière gevoeligheid. 

 

 

Figuur 12: duurzame netwerken (> 30 RE) voor een fictieve droge heide specialist met barrière 
gevoeligheid. De zwarte vierkanten stelt bebouwde oppervlakte voor, de zwarte lijn een 
(onoverbrugbare) weg 

Het eindresultaat van de hierboven beschreven procedure is een potentiële habitatkaart voor 

elk ecoprofiel. Met potentieel habitat bedoelen we de ruimte die potentieel zou ingenomen 

kunnen worden door een soort met kenmerken gelijkaardig aan die van het gemodelleerde 

ecoprofiel. Of de soort er in werkelijkheid al dan niet zal voorkomen hangt natuurlijk af of de 

assumpties voldaan zijn (bvb dat het geplande beheer optimaal wordt uitgevoerd, dat de 

soort reeds aanwezig is of voorkomt in een gebied binnen de dispersieafstand, …). 

Voor de Natuurverkenning 2030 werden 15 habitat-ecoprofielen (3x akkers, 3x graslanden, 

3x bossen, 3x heide, 3x moerassen) doorgerekend. Voor elk habitat-ecoprofiel wordt in een 

grafiek de totale oppervlakte beschikbaar habitat, gecorrigeerd voor draagkracht (zie hoger) 

weergegeven. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de profielspecifieke kenmerken 
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qua oppervlaktebehoefte en dispersiecapaciteit. De oppervlakte wordt weergegeven voor de 

toestand in 2005 en de zes 2030 scenario’s. 

De 15 habitat-ecoprofielen werden doorgerekend voor 900 populatie-ecoprofielen. Hiervoor 

construeerden we een matrix van 30 oppervlaktebehoefteklassen (bereik: 2.5 ha/RE tot 

1250 ha/RE) x 30 dispersieklassen (bereik: 150 m tot 50 km). Deze werden telkens 

gemodelleerd met en zonder barrière gevoeligheid. Een totaal van 27 000 ecoprofielen 

werden dus telkens gemodelleerd voor de huidige toestand (2005) en de zes 2030 

scenario’s. 

Om de interpretatie te vereenvoudigen werden de resultaten van de individuele ecoprofielen 

gegroepeerd in zes groepen (Tabel 3). De zes groepen zijn gebaseerd op de spreiding van de 

soorten in de gemodelleerde matrix (Figuur 13). De resultaten voor deze zes groepen 

worden eveneens in een grafiek voorgesteld. Deze grafieken geven weer hoe de 

verschillende populatie-ecoprofielen de beschikbare oppervlakte kunnen gebruiken (de 

potentiële oppervlakte). Dat wordt bepaald door de habitatbehoefte en de dispersiecapaciteit 

van het populatie-ecoprofiel en de ruimtelijke spreiding van de habitats. Voor deze grafieken 

wordt telkens het verschil tussen de situatie in 2030 en de situatie in 2005 berekend. Zij 

geven dus de toename (of afname) in ha van het potentiële habitat voor de verschillende 

scenario’s weer.  

 

Figuur 13: Spreiding in oppervlaktebehoefte en dispersiecapaciteit van de 233 soorten die 
gebruikt werden om de populatie-ecoprofielen op te stellen. 
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Tabel 3: klassengrenzen voor oppervlaktebehoefte en dispersiecapaciteit van de profielgroepen 
die gebruikt werden in de vereenvoudigde grafieken. 

oppervlaktebehoefte (ha/RE) dispersie capaciteit (km) 

laag < 2,25 laag < 1 

laag < 2,25 middel 1 - 10 

laag < 2,25 hoog > 10 

middel 2,25 - 10 middel 1 - 10 

middel 2,25 - 10 groot > 10 

groot > 10 groot > 10  
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2 Resultaten 

2.1 Resultaten per biotooptype 
Hier geven we de resultaten per biotooptype. De algemeen geldende resultaten worden 

besproken in punt 3.2. Om de werking van de ecoprofielen te verduidelijken, is er voor elke 

biotoop een matrix met voorbeeldsoorten gegeven.  

Voor elk ecoprofiel worden twee grafieken getoond. De eerste grafiek duidt de totale 

oppervlakte beschikbare habitat aan, zonder rekening te houden met soortspecifieke 

kenmerken (oppervlaktebehoefte en dispersiecapaciteit). Deze oppervlakte is gecorrigeerd 

voor draagkracht (zie hoger) en geeft een relatieve oppervlakte weer. De relatieve 

oppervlakte van een habitat die een draagkracht heeft van 50 %, is maar half zo groot als 

een habitat met een draagkracht van 100 %. 

De tweede grafiek toont de verandering in habitatgrootte. Dit is het onderdeel van de 

oppervlakte beschikbare habitat dat binnen de netwerken ligt en gedefinieerd wordt door de 

kenmerken (oppervlaktebehoefte en dispersiecapaciteit) van het populatie-ecoprofiel. De 

ruimtelijke spreiding van de habitats en de dispersiecapaciteit van het ecoprofiel bepalen dus 

in belangrijke mate de habitatgrootte. 

2.1.1 Bos 

Tabel 4 Ecoprofielmatrix met voorbeeldsoorten voor bossen 
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Figuur 14 Oppervlakte van beschikbare habitat voor de verschillende boshabitat-ecoprofielen 
opgedeeld in grootteklassen. Boven) voor aaneengesloten bossen, onder) onderverdeeld voor 
individuele bosbiotopen (kolommen = habitat-ecoprofielen, rijen = biotooptypen) 
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De resultaten komen voor de verschillende populatie-ecoprofielen overeen, met uitzondering 

van de bosgeneralisten (Figuur 15). De toename van de habitatgrootte voor de soorten met 

een grote oppervlaktebehoefte en dispersievermogen is bijna dubbel zo groot als voor de 

andere ecoprofielen. 

 

 

Figuur 15 Verandering in habitatgrootte voor de verschillende bos populatie-ecoprofielen. 
(kolommen = habitat-ecoprofielen, rijen = barrière-effect) 
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2.1.2 Grasland 

De resultaten zijn gelijkaardig voor de verschillende ecoprofielen. Het ecoprofiel met een 

grote oppervlaktebehoefte (> 10 ha/RE) en dispersiecapaciteit (> 10 km) wijkt af in 

verschillende scenario’s (Figuur 17). Dit ecoprofiel komt alleen voor bij graslandgeneralisten 

en semi-specialisten. Bij de generalisten is de afname van de habitatgrootte sterker dan bij 

de andere profielen in de scenario’s RS, RV en EV. Bij de semi-specialisten is er zelfs een 

afname, terwijl de habitatgrootte voor de andere ecoprofielen toeneemt. 

 

Tabel 5 Ecoprofielmatrix met voorbeeldsoorten voor graslanden 
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Figuur 16 Oppervlakte beschikbare habitat voor de verschillende graslandhabitat-ecoprofielen 
opgedeeld in grootteklassen. Boven) voor aaneengesloten graslanden, onder) onderverdeeld 
voor individuele graslandbiotopen (kolommen = habitat-ecoprofielen, rijen = biotooptypen) 
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Figuur 17 Verandering in habitatgrootte voor de verschillende graslandpopulatie-ecoprofielen 
(kolommen = habitat-ecoprofielen, rijen = barrière-effect) 
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2.1.3 Heide 

 

De resultaten zijn gelijkaardig voor alle populatie-ecoprofielen (Figuur 19). 
 

 

Tabel 6 Ecoprofielmatrix met voorbeeldsoorten voor heide 
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Figuur 18 Oppervlakte van beschikbaar habitat voor de verschillende heidehabitat-ecoprofielen 
opgedeeld in grootteklassen. Boven) voor aaneengesloten heides, onder) onderverdeeld voor 
individuele heidebiotopen (kolommen = habitat-ecoprofielen, rijen = biotooptypen) 
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Figuur 19 Verandering in habitatgrootte voor de verschillende heidepopulatie-ecoprofielen 
(kolommen = habitat-ecoprofielen, rijen = barrière-effect) 
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2.1.4 Moeras 

 

Vergeleken met de andere biotopen worden de grootste verschillen gevonden tussen de 
populatie-ecoprofielen van de moerassen (Figuur 21). Bij de specialisten van open 
moerassen en moerasbossen die geen hinder ondervinden van barrières, neemt de 
habitatgrootte sterker toe voor soorten met een grotere oppervlaktebehoefte en 
dispersiecapaciteit. Voor soorten die wel hinder ondervinden is het patroon andersom. De 
habitatgrootte neemt in beperktere mate toe, of daalt zelfs in enkele scenario’s. 

 

Tabel 7 Ecoprofielmatrix met voorbeeldsoorten voor moerassen 
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Figuur 20 Oppervlakte beschikbaar habitat voor de verschillende moerashabitat-ecoprofielen 
opgedeeld in grootteklassen. Boven) voor aaneengesloten moerassen, onder) onderverdeeld 
voor individuele moerasbiotopen) (kolommen = habitat-ecoprofielen, rijen = biotooptypen) 
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Figuur 21 Verandering in habitatgrootte voor de verschillende moeraspopulatie-ecoprofielen 
(kolommen = habitat-ecoprofielen, rijen = barrière-effect) 
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2.1.5 Akkers 

 

De resultaten voor de verschillende ecoprofielen komen sterk overeen (Figuur 23). Alleen 

voor akkergeneralisten met een grote oppervlaktebehoefte (> 10 ha/RE) en 

dispersiecapaciteit (> 10 km) neemt de habitatgrootte sterker af, zowel in het 

referentiescenario (RR) als in het scenario ‘verweven’ (RV) voor soorten die ongevoelig zijn 

voor barrières. Bij akkerspecialisten komt dit ecoprofiel niet voor. 

 

Tabel 8 Ecoprofielmatrix met voorbeeldsoorten voor akkers 
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Figuur 22 Totale oppervlakte beschikbare habitat voor de verschillende akkerhabitat-
ecoprofielen opgedeeld in grootteklassen. Boven) voor aaneengesloten akkers, onder) 
onderverdeeld voor individuele akkerbiotopen (kolommen = habitat-ecoprofielen, rijen = 
biotooptypen) 
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Figuur 23 Verandering in habitatgrootte voor de verschillende akkerpopulatie-ecoprofielen 
(kolommen = habitat-ecoprofielen, rijen = barrière-effect) 
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2.2 Algemene trends 
Dit deel bespreekt de algemene veranderingen die in de verschillende scenario’s optreden. 

Tabel 9 geeft een samenvatting van de veranderingen die zich voordoen in de habitatgrootte 

voor de verschillende habitat-ecoprofielen in de verschillende scenario’s. Dit is de 

oppervlakte zonder rekening te houden met soortspecifieke kenmerken (oppervlaktebehoefte 

en dispersiecapaciteit). Deze oppervlakte is gecorrigeerd voor de draagkracht en toont een 

relatieve oppervlakte. De relatieve oppervlakte van een habitat dat een draagkracht heeft 

van 50 %, is maar half zo groot als een habitat met een draagkracht van 100 %. Een 

belangrijke kanttekening is dat de habitatgrootte alleen maar gaat over de potentiële 

oppervlakte die kan ingenomen worden door duurzame populaties. Dit betekent dat wanneer 

de habitatgrootte daalt, er toch nog steeds genoeg beschikbare oppervlakte overblijft om 

één of meer duurzame populaties te herbergen, tot deze oppervlakte volledig (100 %) 

verdwenen is. 

Het gebruikte model toont ook de grootste oppervlaktebehoefte waarbij een duurzame 

populatie kan voorkomen (Tabel 10). Wanneer de oppervlaktebehoefte van een soort kleiner 

is dan deze grootste waarde, dan kan ze een duurzame populatie vormen. Soorten met een 

grotere oppervlaktebehoefte kunnen niet voorkomen. 

2.2.1 Impact van het Europa-scenario 

Het Europa-scenario vormt grote delen van akkers om tot akkers met milieudoelen. Dit is 

niet het geval bij een ongewijzigd milieubeleid (Hens et al., 2009). Dit heeft belangrijke 

gevolgen voor de semi-specialisten zoals verschillende akkervogels: zij zijn voor hun 

voortbestaan afhankelijk zijn van deze habitats. De kansen voor deze soorten nemen dan 

ook sterk toe in het Europa-scenario, terwijl ze afnemen in het referentiescenario voor 

milieu. 

De oppervlakte van akkers met natuurdoelen neemt ook licht toe. Deze toename is echter 

verwaarloosbaar ten opzichte van de oppervlaktetoename van akkers met milieudoelen (die 

ook akkerspecialisten kunnen herbergen onder lage dichtheid). Dit heeft tot gevolg dat 

akkers met milieudoelen het patroon voor akkerspecialisten bepalen (Figuur 19). In het 

Europa-scenario neemt de habitatgrootte voor akkerspecialisten zoals geelgors en ortolaan 

toe (Tabel 8). Die toename is echter beperkt: deze akkers kunnen alleen soorten herbergen 

met een relatief kleine oppervlaktebehoefte. Er is wel een duidelijke stijging van de grootste 

oppervlaktebehoefte die kan voorkomen. In 2005 kunnen soorten met een 

oppervlaktebehoefte groter dan 10 ha/RE geen duurzame populaties vormen. Dit stijgt tot 

meer dan 100 ha/RE in het Europa-scenario (Tabel 10). Dat zorgt ervoor dat soorten zoals 

ortolaan zich tot duurzame populaties kunnen ontwikkelen. In het referentiescenario is die 

stijging veel kleiner. 

Net zoals bij de akkers zet het Europa-scenario een groot deel van de productiegraslanden 

(vooral de grotere, > 50 ha) om naar grasland met milieu- en natuurdoelen, terwijl ook de 

oppervlakte onbeheerde graslanden met natuurwaarde toeneemt (Figuur 16). Die omzetting 

is het grootst in het scenario ‘verweven’. De omzetting is beduidend lager in het 

referentiescenario: daar neemt de habitatgrootte zelfs af in het scenario ‘scheiden’ voor 

milieu (RS). De hoeveelheid beschikbare graslanden is lager en sterker gefragmenteerd dan 

bij akkers. Graslandsemi-specialisten met een oppervlaktebehoefte groter dan 100 tot 150 

ha/RE, kunnen geen duurzame populaties vormen. 

2.2.2 Impact van scenario ‘scheiden’ 

Het scenario ‘scheiden’ zorgt voor de sterkste habitattoename voor specialisten van 

moerasbossen en droge heide en voor generalisten van moerassen en heide (Tabel 9). 
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Voor heide is er een algemene toename van de oppervlakte tegen 2030 (Figuur 18). Dit is 

vooral duidelijk in het scenario ‘scheiden’. Ook de oppervlakte van de individuele 

heideterreinen stijgt. Heidegebieden zijn in Vlaanderen wel meestal klein en versnipperd. De 

toename is dan ook relatief beperkt. Heidegeneralisten met een oppervlaktebehoefte groter 

dan iets meer dan 30ha/RE, kunnen in geen enkel scenario een duurzame populatie vormen. 

Heiden blijven dus te klein voor soorten zoals korhoen, die grote oppervlakten nodig hebben 

om duurzame populaties te vormen. 

Ook de habitatgrootte voor moerasgeneralisten neemt lichtjes toe in het scenario ‘scheiden’. 

Voor de andere scenario’s is er een lichte daling (Figuur 20). De veranderingen zijn echter 

beperkt en er is geen verandering in de grootste oppervlaktebehoefte die kan voorkomen 

(Tabel 10). 

Onder moerasbossen en droge heide zijn er veel habitats van Europees belang. Het scenario 

‘scheiden’ schenkt hier veel aandacht aan (Hens et al., 2009). Dat leidt dan ook tot een 

toename in de habitatgrootte voor de specialisten van moerasbossen en droge heide. Tussen 

2005 en 2030 worden grote delen onbeheerde moerasbossen  (Figuur 20) en droge heide 

(Figuur 18) in beheer genomen. Dit gebeurt vooral in het scenario ‘scheiden’. Voor 

specialisten zoals heidevlinder en tapuit (droge heide, Tabel 6) of kwak (moerasbos, Tabel 

7), die afhankelijk zijn van het gevoerde beheer, neemt de habitatgrootte toe. Zowel 

moerasbossen als heidegebieden met natuurbeheer blijven echter versnipperd in 2030. 

Soorten met een oppervlaktebehoefte groter dan 20 ha/RE kunnen in 2030 geen duurzame 

populaties vormen (Tabel 10). 

2.2.3 Impact van het referentiescenario 

Het referentiescenario voor landgebruik zorgt voor de sterkste toename van de 

habitatgrootte voor specialisten van graslanden, open moerassen, (loof)bossen en 

bosgeneralisten (Tabel 9).  

De oppervlakte van productiegraslanden met natuur- en milieudoelen en van graslanden met 

natuurwaarde neemt toe tegen 2030. Deze trend is het meest uitgesproken in het 

referentiescenario (Figuur 16). Graslandspecialisten krijgen grotere oppervlakten ter 

beschikking. Hoewel de grootste oppervlaktebehoefte in dit scenario verdubbelt, kunnen 

soorten met een oppervlaktebehoefte van meer dan 50 ha/RE geen duurzame populaties 

vormen. In de andere scenario’s is dit nog veel lager (Tabel 10). 

Net zoals bij de moerasbossen wordt bij de open moerassen een groot deel in beheer 

genomen (Figuur 20). In het referentiescenario vindt de grootste omzetting plaats. De 

habitatgrootte neemt toe, maar dit heeft geen effect op de grootste oppervlaktebehoefte 

waarbij soorten duurzame populaties kunnen vormen. In alle scenario’s kunnen soorten met 

een oppervlaktebehoefte groter dan 5 ha/RE geen duurzame populaties vormen. De open 

moerassen blijven dus te klein en te versnipperd opdat soorten zoals roerdomp, geoorde fuut 

of purperreiger (Tabel 7) duurzame populaties kunnen vormen.  

Hoewel de toename van de habitatgrootte voor bosspecialisten het sterkste is in het 

referentiescenario (Tabel 4 en Figuur 14), stijgt de habitatgrootte ook in alle andere 

scenario’s aanzienlijk. In 2005 kunnen soorten met een oppervlaktebehoefte van 74 ha/RE 

geen duurzame populaties vormen. Tegen 2030 verdubbelt deze waarde ongeveer tot 170 ha 

in het referentiescenario en het scenario ‘scheiden’ (Tabel 10). 

Ook voor bosgeneralisten neemt de habitatgrootte het sterkste toe in het referentiescenario, 

hoewel er ook in het scenario ‘verweven’ een forse stijging (Tabel 9) is. In 2005 kunnen 

alleen soorten met een oppervlaktebehoefte kleiner dan 250 ha/RE duurzame populaties 

vormen. In 2030 stijgt dit tot ongeveer 350 ha/RE (Tabel 10). 
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Tabel 9 Overzichtstabel van de trends van de totale oppervlakte aan beschikbaar habitat in de 
verschillende scenario’s 
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Tabel 10 Grootste oppervlaktebehoefte die kan voorkomen in elk scenario. Soorten met een grotere 
oppervlaktebehoefte kunnen geen duurzame populaties vormen. 

 

2.2.4 Algemene veranderingen 

Voor natte heide zijn er geen veranderingen tegen 2030. Twee heidegebieden, het Groot-Schietveld 

(Brecht, Wuustwezel, Brasschaat) en de Grote heide (Houthalen-Helchteren), nemen het grootste deel 

van de natte heide in. De toename aan natte heide is zeer gering (slechts 129 ha onder ES) (Tabel 9) en 

verwaarloosbaar ten opzichte van de totale oppervlakte ingenomen door natte heide. In alle scenario’s 

kunnen soorten met een oppervlaktebehoefte groter dan 6 ha/RE geen duurzame populaties vormen 

(Tabel 10). Er is in Vlaanderen dus geen plaats voor soorten met een grotere oppervlaktebehoefte. 

De absolute habitatgrootte voor generalisten van akkers en graslanden daalt in alle scenario’s (Tabel 9). 

Procentueel betekent dit echter een kleine afname: akkers (Figuur 23) en graslanden (Figuur 16) nemen 

immers veruit het grootste deel van de open ruimte in. Vooral de grotere aaneengesloten akkergebieden 

(> 500 ha) nemen in oppervlakte af (Figuur 23). De daling in habitatgrootte heeft voor akkergeneralisten 

geen invloed op de grootste oppervlaktebehoefte die kan voorkomen (Tabel 10). In alle scenario’s 

kunnen alle populatie-ecoprofielen tot en met een oppervlaktebehoefte van 1 250 ha/RE duurzame 

populaties vormen. Voor graslandgeneralisten ligt deze waarde rond 300 ha/RE. 
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2.2.5 Gevoeligheid voor barrières 

Er zijn duidelijke overeenkomsten tussen de resultaten voor soorten die ongevoelig zijn voor barrières 

(zoals hierboven beschreven) en die voor soorten die daar wel gevoelig voor zijn (Tabel 9). Zo neemt ook 

voor gevoelige soorten de habitatgrootte voor akker- en graslandspecialisten af, terwijl de habitatgrootte 

toeneemt voor specialisten van alle biotoopklassen, behalve voor specialisten van natte heide. Ook de 

proportionele veranderingen zijn in de meeste gevallen van dezelfde grootteorde. Dit toont aan dat de 

onderzochte habitats op zich al gefragmenteerd zijn. Het toevoegen van niet-overbrugbare barrières 

voegt daar geen noemenswaardige bijkomende begrenzing aan toe. 
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