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Hoe robuust wordt de Vlaamse topnatuur in onze

Habitatrichtlijngebieden?

Onze Vlaamse natuurgebieden zijn sterk gefragmenteerd. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar voor

milieudrukken zoals verdroging, vermesting en verstoring, of de impact van klimaatverandering.

Populaties van kritische soorten met een beperkte mobiliteit of met grote oppervlaktebehoefte

hebben het hierdoor moeilijk om zich duurzaam te handhaven of te herstellen.

Door natuurgebieden te vergroten en onderling te verbinden wordt de natuur robuuster en kan

adequater ingezet worden op een verbetering van de milieu- en natuurkwaliteit. Vlaanderen legde in

2010 wettelijke natuurdoelen vast voor kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het areaal natuur in

uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn. De tijdshorizon is 2050.

Het INBO onderzocht de (te verwachten) impact van deze natuurdoelen op de versnipperingstoestand

van kustduinen, getijdengebieden, heiden en landduinen, halfnatuurlijke graslanden, moerassen en

bossen in de Europees beschermde Habitatrichtlijngebieden (7,5% van Vlaanderen). In een

hypothetisch scenario werd ook onderzocht wat de potenties zijn voor meer robuuste natuur

wanneer alle Habitatrichtlijngebieden over hun volledige (niet bebouwde) oppervlakte een

natuurgericht beheer zouden krijgen.

Uit de analyse blijkt dat bij uitvoering van de in 2010 vastgelegde natuurdoelen in 2050 65% van de

Habitatrichtlijngebieden uit waardevolle natuur zal bestaan. Vooral bij de bossen gaat de

ruimtelijke samenhang er sterk op vooruit: 61% van de bosoppervlakte zal in clusters van groter dan

50 ha liggen, terwijl dit voor de halfnatuurlijke graslanden slechts 15% en voor de moerassen 13% is.
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De verhouding tussen het aantal kleine snippers en het aantal robuuste vlekken natuur blijkt vooral

bij de heiden, graslanden en moerassen problematisch om een duurzame bescherming van hun

typische biodiversiteit te verzekeren. Het maximale scenario, waarbij de natuurpotenties binnen de

volledige Habitatrichtlijngebieden worden benut, laat zien dat er wel nog aanzienlijke mogelijkheden

zijn voor verbetering van hun versnipperingstoestand.

Kris Decleer

Meer lezen: Decleer K., Wils C., Wouters J., Maes D. (2022). Naar meer robuuste Vlaamse natuur?

Verkennende studie met aanbevelingen in het kader van de evaluatie van de gewestelijke

instandhoudingsdoelstellingen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2022 (17).

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.81126534

mailto:kris.decleer@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/naar-meer-robuuste-vlaamse-natuur
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Cumulatieve weergave van de oppervlakteklassen van aaneengesloten vlekken natuur in de scenario’s

actueel (ACT: Biologische Waarderingskaart 2018),

na realisatie van de Vlaamse doelen in 2050 (IHD) en
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hypothetisch bij volledige opvulling van de habitatrichtlijngebieden met natuur (SBZ-H).

Hoe groter het aandeel rood binnen een habitatgroep, hoe groter de versnippering. Hoe groener, hoe

groter het aandeel gebieden >50 ha. Bij het scenario SBZ-H sluiten bos en open habitats elkaar uit

(zwarte pijlen): vergelijking is enkel mogelijk binnen de habitatgroep. Voor Kustduinen en

Getijdengebieden kan het scenario SBZ-H niet gemodelleerd worden. In het scenario SBZ-H kan

waardevol bos niet omgezet worden in open habitat, terwijl waardevol open habitat niet kan bebost

worden (standstill-principe).

Foto boven: Yves Adams (Vildaphoto)
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Bouw mee aan de Urban Governance Atlas

Hebt u kennis van of ervaring met het natuurbeleid in de stad of werken met natuurgebaseerde

oplossingen? Dan hopen we dat u deze kennis wil delen via de Urban Governance Atlas (stedelijke

bestuursatlas) voor natuurgebaseerde oplossingen.

Het Europese INTERLACE-project ontwikkelt een interactieve online Atlas, die gebruikers in staat stelt

om verschillende soorten beleidsinstrumenten te verkennen die worden toegepast in Europese en

Latijns-Amerikaanse steden. Via inspirerende voorbeelden en geleerde lessen kan de Atlas steden

ondersteunen om groener en inclusiever te worden en zo maatschappelijke uitdagingen aan te

pakken.

De Atlas is niet alleen een bron van kennis, maar biedt ook de kans om deel uit te maken van een

wereldwijde gemeenschap die aan natuurgebaseerde oplossingen werkt. Door bij te dragen aan de

Atlas, kan het logo van uw organisatie of project op de website komen te staan.

Klinkt dit interessant? Deel uw ervaring via het invullen van een vragenlijst per beleidsinstrument dat

u wil laten opnemen in de Atlas. Voor meer info, zie deze informatiepagina en korte inleidende video.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

https://interlace-project.eu/
https://interlace-hub.com/adding-your-policy-instrument-urban-governance-atlas
https://www.youtube.com/watch?v=N01fKFL0RyI
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Urban Governance Atlas - An introductionUrban Governance Atlas - An introduction

Het INTERLACE-project en de Urban Governance Atlas worden gecoördineerd door het Duitse

adviesbureau Ecologic. Het INBO staat in voor onderzoek naar bestuur- en beleidsaspecten van groene

stedelijke ruimte, en het toepassen van een gebruiksgerichte participatieve aanpak. Zo zorgen we dat

overheden en andere actoren hun uitdagingen gerealiseerd zien in dit onderzoek.

Julie Callebaut, Dieter Mortelmans, Sander Jacobs, Michael Leone, Veronique Adriaenssens

https://www.youtube.com/watch?v=N01fKFL0RyI
mailto:julie.callebaut@inbo.be
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Advies in de kijker: Advies over de staat van instandhouding van

de bever in Vlaanderen

Het huidige soortbeschermingsprogramma voor de bever loopt af en zal worden opgevolgd door een

beheerregeling. Om zo’n beheerregeling te kunnen maken, is het van belang te weten wat de actuele

staat van instandhouding van de beverpopulatie is. Monitoring van het aantal territoria biedt daarvoor

de beste aanpak.

Een vraag daarbij is of er in Vlaanderen één beverpopulatie voorkomt of twee van elkaar gescheiden

deelpopulaties. Voorlopig blijven we uitgaan van twee deelpopulaties: één in het Scheldebekken en één

in het Maasbekken. Om hier duidelijkheid in te krijgen, startte het INBO in 2020 een genetische

screening. De resultaten daarvan zullen in 2024 beschikbaar zijn.

De Maaspopulatie staat in verbinding met Wallonië en Nederlands Limburg en vormt dus deel van een

grotere populatie die zich in een goede staat van instandhouding bevindt. Hoewel de populatie van

het Scheldebekken ook verbonden is met territoria in Wallonië, bevindt het zwaartepunt zich in

Vlaanderen. Voor het bepalen van de staat van instandhouding in Vlaanderen houden we daarom

verder enkel rekening met de territoria in het Scheldebekken.

Met vrij hoge betrouwbaarheid kunnen we aannemen dat in het Scheldebekken actueel minstens 189

bezette territoria aanwezig zijn. Dit aantal waarborgt 100 reproductieve eenheden zoals vereist in het

soortbeschermingsprogramma. Het voldoet daarnaast zeer waarschijnlijk ook aan de onderliggende

vereisten van een minimale leefbare populatie.
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We besluiten hieruit dat de actuele staat van instandhouding van bever in Vlaanderen gunstig is voor

beide populaties.

Frank Huysentruyt

>> Lees het integrale advies

Beeld boven: bever (foto Yves Adams - Vildaphoto)

mailto:frank.huysentruyt@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/advies-over-de-staat-van-instandhouding-van-de-bever-castor-fiber-in-vlaanderen
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Dataloggers brengen habitatgebruik van de fint in kaart

De fint is een Europees beschermde soort. Om meer te weten te komen over hoe deze vis

gebruikmaakt van zijn leefgebied, voorzagen we dit voorjaar 60 finten van dataloggers. We voeren dit

onderzoek uit in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de

Voedselketen en Leefmilieu.

De fint stelt hoge eisen aan zijn leefgebied. Deze soort plant zich voort in zoetwater, maar groeit op in

zee. Door vervuiling en migratiebarrières is zijn leefgebied kleiner geworden, wat heeft geleid tot een

sterke achteruitgang in Europa. We weten weinig over de fint, en zeker over de groeifase op zee weten

we bijna niets. We hebben geen idee waar deze vissen zich ophouden, laat staan welk habitat ze

gebruiken. Met de loggers hopen we hierover meer duidelijkheid te krijgen.

De dataloggers registreren de watertemperatuur en -diepte. Na verloop van tijd komen ze los van de

fint en spoelen ergens aan. Wanneer zo’n datalogger gevonden wordt en naar het INBO teruggebracht,

kunnen we de gegevens uitlezen en het traject van de fint reconstrueren.

Hou deze zomer de ogen dus open tijdens een strandvakantie, want wanneer u een datalogger vindt

en hem ons bezorgt wacht een beloning van €50!

Door meer inzicht te verwerven over het habitatgebruik van de fint kunnen we gepaste

beheermaatregelen aan de federale overheid voorstellen.

Pieterjan Verhelst

mailto:pieterjan.verhelst@inbo.be
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Beeld boven: fint met datalogger (foto INBO)
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INBO onderzoekt herstel wetlands in Europa

Het INBO diende in 2021, samen met andere Europese instituten, een succesvol Horizon Europe

onderzoeksvoorstel in, namelijk ALFAwetlands: “Restoration of natural wetlands, peatlands &

floodplains as a strategy for fast mitigation benefits; pathways, trade-offs & co-benefits”. Het project

ging op 1 juni van start en de coördinator van het project is LUKE, het Natural Resources Institute

Finland. Er zijn 15 projectpartners uit 9 verschillende landen.

Het project wil de mogelijkheden in kaart brengen voor het herstel van Europese draslanden

(wetlands). Draslanden maken 5 tot 8% uit van alle land op aarde en kunnen veel koolstof opslaan. In

dit project zullen verschillende scenario’s voor klimaatverandering op Europese schaal gemodelleerd

worden en dit in relatie tot de uitwisseling van broeikasgassen. Op locaties verspreid over Europa

bouwen we 'living labs' uit. De richtlijnen die uit dit onderzoek komen, worden geïmplementeerd in

het beleid, zoals in de LULUCF-verordening (Land Use, Land-Use Change and Forestry).

Het INBO vervult in het project volgende taken:

identificatie van succesvolle herstelstrategieën in al uitgevoerde grote herstelprojecten in Europa

harmoniseren en verbeteren van methoden en bestaande data, opbouw van een interactieve

databank

inschatten van broeikasgas-voorraden (CO2, CH4, ...) onder verschillende vormen van landgebruik en

herstel

https://www.inbo.be/inbo/projecten/alfawetlands-evinbo
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opmaak van een referentietool voor de implementatie van best practices en effectief beleid voor

draslandherstel

We voeren veldonderzoek uit in drie living labs: de Dijlevallei, de Zwarte Beek en de Vallei van de

Zuidleie.

Verder zal het INBO ook meewerken aan aanbevelingen voor beleid en beheer in samenwerking met de

Society for Ecological Restoration Europe (SER Europe).

Voor meer info over Alfawetlands kan je terecht bij Maud Raman.

Beeld boven: Vallei van de Zwarte Beek (foto Yves Adams - Vildaphoto)
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Save the date: Wildlife diseases going viral

Van uitstel komt afstel? Deze keer niet! Covid-19 heeft inderdaad meermaals roet in het eten gegooid,

maar dit jaar zal het 2e joint-symposium van BWDS en DSWH dan toch kunnen doorgaan, en wel in

Utrecht. We nodigen op 13 oktober dan ook iedereen uit voor ‘Wildlife diseases going viral’. We

focussen  daarbij natuurlijk op wildziekten maar ook wildlife in een bredere zin komt ruim aan bod.

We trappen af met vogelgriep en corona, twee zeer actuele thema’s en zijn dan ook verheugd dat de

wereldvermaarde experten Thijs Kuiken en Steven Van Gucht deze problematiek aansnijden. Binnen de

sessie virussen komen verder nog arbovirussen (Reina Sikkema), varkenspest (Valerie de Waele) en

coronavirussen bij vleermuizen (Lineke Begeman) aan bod.

In de namiddagsessie steekt Lonneke IJsseldijk van wal met een voordracht over zeezoogdieren,

gevolgd door onze collega Jan Gouwy die, hoe kan het ook anders, de wolf in de lage landen en

Europa zal toelichten. Een duo-presentatie van Vinciane Schockert en Miriam Maas over wasberen in

België en Nederland rondt deze sessie af.

Tijdens de laatste sessie van de dag leren we meer over vossen in de stad. Bryony Tolhurst weet daar

alles over en komt speciaal over uit het VK om ons mee te nemen in haar verhaal. Het is Marieke de

Cock die het effect van stadsvergroening en ratten komt toelichten en last but not least neemt

Diederik Strubbe ons mee op vlucht met de halsbandparkieten die het blijkbaar erg goed doen in

diverse Europese steden.

Kristof Baert

mailto:kristof.baert@inbo.be
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Beeld boven: vos (foto Yves Adams - Vildaphoto)
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Agro-ecologische landbouw en natuurherstel in het Brussels

Gewest

Het Brussels Gewest zet zich in voor agro-ecologische voedselproductie en natuurherstel. Kunnen

snippers (voormalige) landbouwgrond met groene bestemming in de rand van het Gewest beide

doelen tegelijk dienen? Het Brusselse Gewest vroeg het INBO om inspiratie.

Via een enquête gingen we op zoek naar inspirerende agro-ecologische projecten in beschermde

gebieden in binnen- en buitenland. We vonden er 76 en kozen op participatieve wijze de acht meest

relevante voor Brussel voor diepgaander onderzoek.

Bij die acht projecten stelden we veel tevredenheid en een sterk ecologisch en sociaal engagement

vast. Deze landbouwers zijn waardevolle partners in de realisatie van ecologische en sociale doelen. Ze

vinden heel wat synergieën tussen agro-ecologische landbouw en natuurherstel, maar uiteraard ook

trade-offs. Hun sleutel tot succes is de landbouw zo goed mogelijk te laten aansluiten op de lokale

ecologische omstandigheden. Hun belangrijkste bezorgdheden zijn het gebrek aan duidelijkheid in de

regelgeving en de onzekere toegang tot grond.

Ons advies aan het Brusselse Gewest is deze landbouwers te ondersteunen door:

hen langetermijnperspectief op het gebruik van grond te bieden

van in het begin de spelregels duidelijk te stellen
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geregeld te overleggen en samen aan de doelen te werken

hen te betalen voor de maatschappelijke diensten die zij leveren

deze diensten ook te monitoren

De resultaten werden gevalideerd via een workshop met lokale betrokkenen.

Laura Lauwers, Myriam Dumortier

Meer lezen: Lauwers L., Van Kerckhove Y. & Dumortier M. (2022). Agro-ecological farming in (peri)urban

protected areas: the agro-ecological farmers’ perspective on synergies and conflicts between nature

and agriculture. Reports of the Research Institute for Nature and Forest 2022 (19). Research Institute

for Nature and Forest , Brussels.

Beeld boven: foto INBO

mailto:myriam.dumortier@inbo.be
https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/82541227/Lauwers_VanKerckhove_Dumortier_2022_AgroEcologicalFarmingInPeriUrbanProtectedAreas.pdf
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Indicator in de kijker ‘Oppervlakte speelzones in bossen en

natuurreservaten’

De indicator ‘Oppervlakte speelzones in bossen en natuurreservaten’ toont de evolutie van de

oppervlakte aan speelzones in bossen en natuurreservaten. Speelzones in bossen (privé en openbaar)

en natuurreservaten zijn zones waar zonder voorafgaande toestemming van het Agentschap Natuur

en Bos en de eigenaar gespeeld kan worden.

In 2021 bedroeg de totale oppervlakte aan permanente speelzones 2852 ha. Dit is 35 ha meer dan in

2020. De provincie Limburg beschikt over de grootste oppervlakte aan permanente speelzones (1025

ha), de provincie Oost-Vlaanderen over de kleinste (291 ha).

Daarnaast zijn er zomerspeelzones waar alleen tijdens juli en augustus gespeeld mag worden. Vooral

jeugdbewegingen maken hier gebruik van tijdens hun zomerkamp. Het gaat over ruim 1000 ha.

Lieve Vriens

>> Naar de indicator

Foto boven: Yves Adams - Vildaphoto

mailto:lieve.vriens@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/indicatoren/oppervlakte-speelzones-in-bossen-en-natuurreservaten
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