
Sinds meer dan een eeuw is er in valleige-

bieden een uitstoot van percelen met een

marginale landbouwkundige betekenis

aan de gang. Vooral gronden met een

hoge grondwaterstand worden bebost of

verbossen spontaan. Het is echter niet dui-

delijk wanneer deze evolutie in het kader

van natuurontwikkeling wenselijk is.

Over de grote betekenis voor het natuur-

behoud van weinig bemeste graslanden,

ruigten of moerassen bestaat nauwelijks

discussie. Ook het behoud van oude en

structuurrijke bossen wordt als prioritair

voor het natuurbehoud beschouwd.

Tussen de sectoren bosbouw en natuurbe-

houd lopen de visies echter uiteen over de

actuele betekenis en de potenties voor

natuurontwikkeling van niet-bosecosyste-

men met een minder hoge natuurwaarde

en van recente bebossingen, vaak popu-

lierenaanplantingen. Het is onduidelijk

wanneer één van volgende beheersopties

te verkiezen valt: (1) behoud bos, (2) ont-

bossen, (3) behoud niet-bos, (4) bebossen

of verbossen van niet-bos. 

Tot op heden ontbreekt een afwegingska-

der om voor afzonderlijke percelen de

beheersoptie(s) te selecteren die de biodi-

versiteit van de vallei als geheel kan opti-

maliseren. Inspelend op dit hiaat ging in

1999 het VLINA-project "Ontwikkeling

van een afwegingskader voor bosuitbrei-

ding als scenario voor natuurontwikkeling

in valleigebieden" van start. Het gaat om

een samenwerkingsverband tussen het

Instituut voor Natuurbehoud, de KUL en

de RUG. Het project beoogt de ontwikke-

ling van een gefundeerd afwegingskader

aan de hand van drie case-studies in vall-

eigebieden, waarbij flora en avifauna als

basis dienen voor de evaluatie van de

natuurwaarden. Het avifaunaluik van het

onderzoek wordt op het IN uitgewerkt ter-

wijl de KUL voor het flora-onderzoek

instaat. 

De einddoelstelling van het project wordt

via een beslissingsmodel op basis van de

aanwezige flora en avifaunawaarden

geconcretiseerd. De evaluatie van deze

natuurwaarden, die gekoppeld zijn aan

percelen en hun respectief beheer, speelt

een determinerende rol bij het formuleren

van beheersrichtlijnen. Als basisprincipe

geldt dat de beheerseenheden met heel

hoge natuurwaarden aan de sterkste

beheersrestricties onderworpen worden.

De beheersingrepen kunnen immers in

bijzondere ecotopen veel grotere gevol-

gen voor de natuurwaarden hebben. Het

beheer dient zich dan in hoofdzaak te

richten op het in stand houden of de ont-

wikkeling van doelsoortenpopulaties. In

percelen die op basis van de gehanteerde

methodiek als minder waardevol inge-

schat worden, kunnen echter meer ingrij-

pende beheersmaatregelen overwogen

worden wanneer deze in het kader van

een ruimere gebiedsvisie wenselijk blij-

ken.

De flora- en avifaunawaarden worden aan

de hand van de criteria "biodiversiteit" en

"zeldzaamheid en bedreiging" bepaald.

Het biodiversiteitscriterium zal op per-

ceelsniveau ingevuld worden a.h.v. indi-

cator- of doelsoorten van goed ontwikkel-

de ecosystemen. 

Inmiddels werd een avifaunalijst met indi-

cator- of doelsoorten voor goed ontwik-
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Fig. 19 : Avifaunawaarden op perceelsniveau in de drie onderzochte valleigebieden.



kelde vallei-ecosystemen opgesteld. De

Vlaamse Avifauna Rode Lijst dient als

basis voor het criterium "zeldzaamheid en

bedreiging" en wordt aan de hand van bij-

komende beleidsdocumenten op

Europese schaal gecorrigeerd.

Bij het bepalen van de avifaunawaarden

op perceelsniveau wordt zowel rekening

gehouden met territoria van doelsoorten

binnen de percelen  als erbuiten. Door

rekening te houden met territoria in ana-

loog habitat in de nabije omgeving, wor-

den de potenties voor levensvatbare

populaties mee in rekening gebracht bij

de waardering. Op vlak van avifauna kwa-

litatief hoogstaande gebiedemet een

homogeen landschapskarakter behalen

hierdoor de hoogste avifaunawaarden bij

dit evaluatiesysteem. Hiertoe kunnen

onder meer diverse percelen in de

Kalkense Meersen gerekend worden.
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Fig 20 : Luchtopname van de Dijlevallei. 


