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Laatste papieren Nieuwsbrief
Dit is de laatste papieren editie van de INBO Nieuwsbrief. Vanaf 2014 
wordt de INBO Nieuwsbrief alleen nog via mail verspreid.  
Als u nog niet op de verzendlijst staat, kan u zich eenvoudig inschrij-
ven op http://enquete.inbo.be/node/10. 

Als u de digitale Nieuwsbrief van het INBO al ontvangt, hoeft u van-
zelfsprekend niets te doen. .

Europees beschermde natuur in Vlaanderen:  
is de achteruitgang gestopt?
 

Elke zes jaar dienen de Europese lidstaten verslag uit te brengen over de 

voortgang in de realisatie van de natuurdoelen. Deze doelen omvatten 

criteria rond oppervlakte, populatiegrootte en kwaliteit. Het realiseren 

ervan is essentieel om de Europees beschermde natuur in een gunstige 

staat van instandhouding te brengen of te houden. Het INBO rappor-

teerde in 2013 voor het Vlaamse grondgebied.

Van de 47 voorkomende habitattypen hebben er op dit moment slechts 5 een gunstige 
toestand. Er moet dus nog veel gebeuren om alle 47 typen in een gunstige toestand te 
krijgen. Dat neemt niet weg dat 7 habitattypen die momenteel nog in een ongunstige 
toestand verkeren, wel een verbetering vertonen ten opzichte van de vorige evaluatie 
(onder andere duinpannen en valleibossen). Bij de planten en dieren is het beeld net 
iets anders: van de 59 soorten zijn er 9 in een gunstige toestand en 14 andere gaan 
erop vooruit (o.a. boomkikker en bever). Zeventien soorten gaan echter achteruit (kam-
salamander, rivierprik, …), voor de overige 28 soorten is de toestand stabiel gebleven 
(27 %) of zijn gegevens ontoereikend om een globale trend in te schatten (20 %).

Globaal kan je stellen dat de achteruitgang van de habitattypen is gestopt. Bij de soorten daarentegen, verbeteren er een aantal in 
beoordeling, maar terzelfdertijd verslechteren er anderen. Gericht beheer van de achteruitgaande soorten zal hopelijk toelaten om 
te zorgen dat in 2020 minstens tot een verdubbeling van het aantal verbeterde beoordelingen gekomen kan worden, zoals voorop-
gesteld door zowel Europa als Vlaanderen. Er worden tegelijk grote inspanningen geleverd om de monitoringmethoden aanzienlijk 
te verbeteren en vooral te standaardiseren, zodat de rapportering in 2019 nog beter zal zijn dan nu het geval is. 

Meer lezen? Louette G., Adriaens D., De Knijf G. & Paelinckx D. 2013. Staat van instandhouding (status en trends) habitattypen en soor-
ten van de Habitatrichtlijn (rapportageperiode 2007-2012). INBO.R.2013.23, Brussel, 46 pp.

Gerald Louette, gerald.louette@inbo.be

nb_juni2013.indd   1 3/10/13   11:11


