
In uitvoering van de Europese Vogel- 
en Habitatrichtlijn zijn er beschermde 
gebieden - Speciale Beschermingszo-
nes - afgebakend  in Vlaanderen en het 
Belgisch deel van de Noordzee. 

Het gaat om 205.000 ha van onze top-
natuurgebieden. Ze vormen een onder-
deel van het Europese Natura2000-net-
werk. De gebieden zijn gekozen omdat 
er specifi eke habitattypen, planten en 
dieren aanwezig zijn, die door Europa 
van gemeenschappelijk belang wor-
den geacht. Elke lidstaat moet ervoor 
zorgen dat de habitat- en leefgebieden 
duurzaam beheerd en hersteld worden. 
Via deze Europese richtlijnen genieten 
nog een hele reeks diersoorten een 
strikte bescherming. 

Om de bescherming van habitattypen 
en soorten te ondersteunen, bracht 
het INBO een informatief boek en 
naslagwerk uit.  Naast een algemene 
beschrijving van de verschillende habi-
tattypen en soorten wordt dieper in-
gegaan op ecologische vereisten, ver-
spreiding, bedreigingen en gewenste 

In het boek wordt de ontwikkeling van 21 landschappen en 
gebieden beschreven, van Noorwegen tot Griekenland, van 
Ierland tot Slowakije. Kaarten, foto’s, tabellen en grafi eken 
verduidelijken de teksten.
Dit boek lees je om inzicht te verkrijgen in de samenhang 
binnen een landschap. Het laat je ook toe om het huidige 
landschap te begrijpen tegen de achtergrond van de maat-
schappelijke activiteiten, die het landschap vormden en die 
er nu nog invloed op hebben. Verder leer je door het boek om 
kwaliteiten te onderscheiden en nieuwe ontwikkelingskansen 
te ontdekken. En … je kan natuurlijk met meer kennis van 
een vakantieplek in Europa genieten. 
Je vindt het boek in de boekhandel.
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Landscape Europe, een interdisciplinair netwerk van onder-
zoeksinstituten die studies uitvoeren rond landschapsbeleid, 
-inrichting en –beheer, bracht een boek uit over oude en 
nieuwe cultuurlandschappen in Europa. Het INBO is lid van 
dit netwerk en heeft actief meegewerkt aan de voorbereiding 
van het boek.

De verscheidenheid aan landschappen is enorm groot in 
Europa. Het samenspel van geografi sche en ecologische 
variatie en vele eeuwen van cultuur leidde ertoe dat geen 
twee plekken gelijk zijn. Tenminste, dit was zo tot voor kort. 
In Vlaanderen verliezen steeds meer landschappen en regio’s 
hun identiteit, en overal in Europa zien we een uniformise-
ring van de landschappen. Oude landgebruikvormen zijn niet 
langer functioneel en worden vervangen door nieuwe vormen 
van intensieve land- en bosbouw, snel toenemende urbani-
satie en infrastructuur. Op andere plaatsen stopt bijna elke 
vorm van gebruik en verdwijnt de landschapsvariatie onder 
spontane verbossing.
Om de regionale verscheidenheid en de rijke biodiversiteit in 
Europa te behouden, moeten we zoeken naar nieuwe functies 
voor oude cultuurlandschappen en naar vormen van duur-
zame ontwikkeling voor nieuwe landschappen. Europe’s living 
landscapes geeft daarvan talrijke voorbeelden. 

beheermaatregelen. 

Het boek richt zich tot alle personen 
en instanties die betrokken zijn bij het 
beheer en gebruik van de, op Europees 
niveau, beschermde natuur in Vlaan-
deren en de Noordzee. Het is rijkelijk 
geïllustreerd en toont de enorme ver-
scheidenheid van onze mooiste natuur-
plekjes. Het boek vormt een mijlpaal 
voor de omgang met natuur in onze 
open ruimte.
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INBO.M.2007.01, Brussel,  584 p. ISBN 
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Je vindt dit boek in de boekhandel.

Het INBO jaarboek 2006 is verschenen. Je kan het downloaden 
op www.inbo.be of gratis een gedrukt exemplaar aanvragen bij 
tessa.vansanten@inbo.be of op tel 02 558 18 12.

Bosreservatennieuws, de jaarlijkse nieuwsbrief van het 
Onderzoeksprogramma Bosreservaten is verschenen. Je 
kan hem downloaden op www.inbo.be

Het rapport ‘Van Braeckel, A., Piesschaert, F. & Van den Bergh, 
E. 2006. Historische analyse van de Zeeschelde en haar 
getijgebonden zijrivieren: 19e eeuw tot heden. INBO.
R.2006.29’ is nu beschikbaar op www.inbo.be

Het 2e symposium van de Belgian Wildlife Disease So-
ciety gaat door op zaterdag 13 oktober in Brussel met de 
steun van het INBO en met als thema: ‘Wildlife diseases, en-
vironment and man’. Meer info op http://wildlife.var.fgov.be
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