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Aanleiding 

Een ad hoc karteervraag van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in het kader van het 

PAS maatwerk. 

Vraag 

1. Kan op korte termijn de actuele habitatwaardigheid van 85 aangeleverde zones, bij 

voorkeur met een terreinbezoek, gecontroleerd worden? 

2. Zijn deze locaties actueel habitatwaardig en zo ja, welk(e) Natura 2000-habitattype(n) 

komen er voor? 

3. Kan een kaartlaag aangeleverd worden waarin deze actualisaties zijn verwerkt? 

Toelichting 

Het ANB leverde de te actualiseren locaties digitaal aan. De locaties liggen verspreid over 

heel Vlaanderen. De meerderheid van de locaties is binnen de afgesproken termijn (voor 15 

augustus 2015) op het terrein bezocht. Op deze locaties is het actuele Natura 2000-

habitattype bepaald met behulp van de handleiding voor het karteren van BWK en Natura 

2000-habitattypen in Vlaanderen (De Saeger et al., in voorbereiding). Enkele locaties waren 

goed gekend bij INBO-experten of werden recent reeds geherkarteerd. Die locaties zijn niet 

opnieuw bezocht, maar via desktopcontrole geactualiseerd. 

De resultaten van de veldcampagne zijn rechtstreeks verwerkt in een afzonderlijke kaartlaag 

(in bijlage 1). Deze kaartlaag is qua opbouw identiek aan deze van de recentste BWK & 

Habitatkaart (De Saeger et al., 2014). Uit de attribuutvelden van de kaartlaag kan afgelezen 

worden of Natura 2000-habitat voorkomt op de bezochte percelen. 

Ten behoeve van de productie van een nieuwe versie van de N-overschrijdingskaart door het 

VITO en ten behoeve van de depositiescan in het kader van de voortoets, heeft het INBO 

deze kaartlaag ingepast in de ‘BWK en Habitatkaart v2014’ (BWKenHabitatkaart_v2014_met 

PAS-maatwerk2015). Hierbij werden geen verdere aanpassingen gedaan aan de omliggende, 

soms doorsneden polygonen. Om die reden, en mede door het feit dat het onmogelijk was 

een volledig herziene versie met alle nieuwe gegevens sinds de versie v2014 te produceren, 

wordt dit geïntegreerde bestand niet verspreid. Dit bestand is wel benut voor de productie 

van de VITO N-overschrijdingskaart_v201509 en zal deel uitmaken van de depositiescan in 

het kader van de voortoets. Bijlage 1 omvat dus enkel de 85 geactualiseerde percelen. De 

aanpassingen zullen automatisch deel uitmaken van de volgende officiële release van de 

BWK en Habitatkaart, medio 2016. 

Conclusie 

1. De meerderheid van de locaties is voor 15 augustus 2015 op het terrein bezocht. Op 

deze locaties is het actuele Natura 2000-habitattype bepaald. Enkele locaties waren goed 

gekend bij INBO-experten of werden recent reeds geherkarteerd. Die locaties en zijn niet 

opnieuw bezocht, maar via desktop controle geactualiseerd. 

2. Uit de attribuutvelden van de digitale kaart in bijlage kan afgelezen worden of Natura 

2000-habitat voorkomt op de bezochte percelen en om welk habitattype het gaat.  

3. De resultaten van de veldcampagne zijn verwerkt in een afzonderlijke kaartlaag (in 

bijlage 1). Deze kaartlaag is te beschouwen als een actualisatie bij de Biologische 

Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart, uitgave 2014. De aanpassingen zullen 
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automatisch deel uitmaken van de volgende officiële release van de BWK en 

Habitatkaart, medio 2016.  
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Bijlage 1: Kaartlaag 

Digitaal bestand in ArcView-formaat met enkel de gewijzigde kaartvlakken naar aanleiding 

van de in het kader van dit advies gevraagde actualisaties: INBO.A.3343_bijlage 1.  

Voor opbouw en beschrijving van de attribuutvelden van het digitaal bestand wordt verwezen 

naar De Saeger et al. 2014.  


