
en évolutie van de natuur 
in Vlaanderen

4.1 Inleiding

De toestand van de natuur kan op verschillende orga
nisatieniveaus beschreven en bestudeerd worden. In het 
Natuurrapport wordt zowel op soort- als op biotoopni- 
veau gerapporteerd. Zowel de wetenschappelijke inzichten 
en kennis als het beleidskader en het juridische kader; vol
gen deze organisatieniveaus.

Voor beide luiken werd zoveel mogelijk gezocht naar 
gebiedsdekkende informatie op niveau Vlaanderen. En tel
kens opnieuw wordt getracht een link te leggen met de 
toestand van het milieu. Na de toestandsbeschrijving, 
wordt het beleid dat hierop betrekking heeft kort geëvalu
eerd en worden de leemten in de kennis aangegeven. 
Afhankelijk van de beleidsvragen, kunnen specifieke topics 
aan bod komen, zoals in dit rapport de problematiek van 
"exoten" of "natuur in de stad1'. Om de link tussen natuur- 
en milieubeleid te optimaliseren werden, in hoofdstuk 5, de 
milieueffecten verder uitgewerkt, volgens de effectketens 
van het MIRA. De effectketens worden, indien mogelijk, 
gekoppeld aan de voor- of achteruitgang van biotopen en 
in mindere mate ook van soorten.Telkens weer zoeken we 
een verband met grotere referentiegebieden, zoals ecore
gio's of stroomgebieden.

Om bescherming, herstel of ontwikkeling van een 
kwetsbaar biotoop of het vestigen en overleven van een 
soort te garanderen, moeten de problemen meestal op 
een hoger schaalniveau en in een globale landschapsecolo- 
gische context beschouwd worden. Het tegengaan van 
verdroging, vermesting, overstromingen, de kwaliteit van 
het grondwater;... zijn problemen die vragen om een groot
schalige en biotoopoverschrijdende aanpak.

Op niveau Vlaanderen, resulteert dit, enerzijds, in de 
opmaak van een Vlaams Ecologisch Netwerk en, daaraan 
gekoppeld, een gerichte strategie voor de verwerving, de 
bescherming en het beheer van de natuur Naast deze 
ruimtelijke oefening, dient onderzocht te worden hoe het 
gebied kan worden "ingericht". Er moeten keuzes gemaakt 
worden voor de natuur Deze keuzes dienen, enerzijds, 
gekoppeld te worden aan globale keuzes voor een multi
functioneel gebruik en, anderzijds, dienen de gemaakte keu
zes op een gefundeerde wijze gekoppeld te worden aan de 
vereiste ontwikkeling van milieucondities. Het afwegen van 
keuzes, het ontwikkelen van scenario's die de bescherming 
en het herstel van de natuur op langere termijn moeten 
garanderen en het uitwerken van concrete inrichtingsplan
nen, gebeurt in de zogenaamde gebiedsvisies voor natuur. 
Dergelijke visies worden momenteel uitgewerkt op inter
nationaal niveau (b.v. de ontwikkeling van de Zeeschelde of
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Figuur 4.1.1: Structuur van hoofdstuk 4
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de Maas), op het niveau van een ecoregio (b.v. voor de dui
nen) of op het niveau van valleigebieden (b.v. de "ecosys- 
teemvisies", in het bijzonder uitgewerkt voor valleigebieden 
van onbevaarbare waterlopen en de "gebiedsvisies voor 
natuur", uitgewerkt voor de bevaarbare waterlopen). Om 
in het Natuurrapport de link te kunnen leggen tussen, 
enerzijds, de toestandsbeschrijving en, anderzijds, de toe
komstvisies voor natuun laten we deze gebiedsvisies - ook 
al zijn ze vaak exemplarisch, gebiedsspecifiek en niet 
gebiedsdekkend - één voor één aan bod komen. De toe
komst moet uitmaken welke strategieën het meest efficiënt 
zijn en de beste voorgaarden scheppen voor de bescher
ming en de ontwikkeling van de natuur De nadruk zal in dit 
"gebiedsgerichte" luik, in tegenstelling tot het luik 'soorten 
en biotopen', dan ook meer liggen op beleidsevaluatie. In 
dit Natuurrapport, wordt voor de verschillende projecten 
de stand van zaken geschetst en in de volgende 
Natuurrapporten zal telkens weer de voortgang en de 
effecten voor de natuur geëvalueerd worden.

4.2 Soorten

Luc De Bruyn

Instituut voor natuurbehoud

4.2.1 Inleiding

Onder de toestand en evolutie van soorten, worden 
enkele groepen belicht waarvan recent nieuwe gegevens 
beschikbaar kwamen of die een nieuwe interpretatie van 
bestaande gegevens hebben mogelijk gemaakt. Daar waar 
gegevens beschikbaar waren over specifiek biotoopgebon- 
den groepen, worden deze besproken in het hoofdstuk over 
de biotopen. Doorgaans is de bespreking van de huidige 
toestand gebaseerd op de verspreiding van de soorten, 
gekwantificeerd als het aantal "hokken" dat een bepaalde 
soort bezet in Vlaanderen (Voor de nadelen van deze 
methode, wordt verwezen naar deel 3.2.1 Kwantificeren 
natuurkwaliteit - soorten). W aar ook oudere gegevens 
beschikbaar zijn, is het in sommige gevallen mogelijk om uit
spraken te doen over de evolutie van de soort. Een pro
bleem bij het bepalen van trends is dat het in nagenoeg alle 
gevallen onmogelijk is een gefundeerde uitspraak te doen 
door het ontbreken van gestandaardiseerde gegevens. De 
kennis over de Vlaamse fauna en flora is grotendeels geba
seerd op losse waarnemingen. Uitzonderingen hierop zijn de 
gestandaardiseerde tellingen van de bijzondere broedvogels 
(98), overwinterende watervogels en ganzen (266) en over
winterende vleermuizen (742). Voor vissen wordt momen
teel een gestandaardiseerde telling opgestart (zie verder). 
Een nadeel van losse waarnemingen is dat deze niet in de 
tijd vergelijkbaar zijn. In veel gevallen geven zij eerder een 
beeld van de verzamelactiviteiten dan van de reële versprei

ding van de betreffende soorten (zie o.a. 252). Ook ver- 
spreidingskaarten van soorten worden hierdoor moeilijk 
interpreteerbaar Er is dus een dringende nood aan zowel 
ruimtelijke als temporele gestandaardiseerde gegevens (zie 
ook hoofdstuk 2 Naar een systematische gegevensverzame
ling voor de volgende Natuurrapporten).

Als basis voor de analyses, worden veelal de Rode 
Lijsten gebruikt. Deze worden opgesteld onder impuls van 
het MBP actie 103 "Het verder zetten van de opstelling van 
Rode Lijsten". Sinds het vorige Natuurrapport I999, zijn 
twee nieuwe Rode Lijsten beschikbaar geworden, namelijk 
die van de sprinkhanen en krekels, en die van de padde
stoelen (deze Rode Lijsten zullen behandeld worden ih de 
respectieve delen 4.2.3 en 4.2.4) Momenteel worden de 
Rode Lijsten voor slakken, zweefvliegen, dansvliegen en 
watewantsen en -kevers afgewerkt Voor de beschrijving van 
de verschillende categorieën van Rode Lijsten en de voor- 
en nadelen van het gebruik ervan, verwijzen we naar deel
3.2 kwantificeren natuurkwaliteit.Voor de beschrijving van de 
ecoregio's, verwijzen we naar deel 3.3 De ecoregio's.

4.2.2 Overzicht

Volgens recente gegevens, zouden er momenteel ergens 
tussen de 40.000 en 50.000 soorten organismen in België 
voorkomen (323). Hiervan zou ongeveer 80% in Vlaanderen 
voorkomen. Het overgrote deel (circa 75%) wordt ingeno
men door ongewervelde dieren (insecten, spinnen,...). De 
"flora" (hogere planten en zwammen) en gewervelde dieren 
(vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen) nemen respectie
velijk 24% en l%  voor hun rekening.

De opgegeven aantallen zijn waarschijnlijk aanzienlijke 
onderschattingen, zeker voor de ongewervelden. Voor de 
insectenorde Diptera (vliegen en muggen), bijvoorbeeld, wer
den reeds ongeveer 4500 soorten gemeld voor de Belgische 
fauna (3 14). Daartegenover staat dat, gebaseerd op de fauna, 
van de ons omringende landen, het totaal aantal soorten 
geschat wordt op meer dan 6000, wat impliceert dat van 
ongeveer 1500 tot 2000 soorten zelfs nog niet geweten is dat 
ze in België voorkomen. Als we dit aantal extrapoleren naar 
de overige insectenordes en ongewerveldengroepen, houdt 
dit in dat nog duizenden soorten ontdekt kunnen worden.

Ook de kennis over de verspreiding en densiteiten is 
momenteel nog vrij summier en voornamelijk beperkt tot de 
meer traditionele, "aaibare" groepen, zoals de gewervelde die
ren, hogere planten en de grotere, meestal "kleurrijke", groe
pen van ongewervelden. Voor deze groepen werden recent 
Rode Lijsten opgesteld (zie deel 3.2.1 Soorten). Om een eer
ste algemeen beeld te kunnen schetsen van de toestand van 
de biodiversiteit in Vlaanderen, werden deze Lijsten samenge
vat in figuur 4,2.1. Voor een volledige behandeling van de 
betrokken groepen, wordt verwezen naar NARA 1999.
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Vleermuizen Zoogdieren 42 soorten Broedvogels 
18 soorten (excl. Vleermuizen) 163 soorten

Amfibieën/Reptielen Vissen
19 soorten 55 soorten

Slankpootvliegen
260 soorten

Spinnen Sprinkhanen Hogere planten
592 soorten 39 soorten 1279 soorten

Figuur 4.2.1 : Aantal soorten verspreid over de verschillende 
rodelijstcategorieën voor de groepen waar tot nu toe Rode 
Lijsten voor bestaan (zwart = uitgestorven; rood = met ver
dwijnen bedreigd = met uitsterven bedreigd + bedreigd + 
kwetsbaar; groen = Voorlopig niet bedreigd = zeldzaam + niet 
bedreigd).
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Figuur 4.2.2: Verband tussen aantal soorten in de taxonomi- 
sche groep en het aantal uitgestorven soorten, met verdwij
nen bedreigd en voorlopig nog niet bedreigd.

Algemeen genomen, is bijna I/3 van de soorten uit de 
onderzochte groepen uitgestorven of met verdwijnen 
bedreigd (deze laatste zijn de rodelijstcategorieën uitge
storven tot en met kwetsbaar). Ongeveer 7,48% van de 
soorten is uitgestorven (3 19 soorten), dit wil zeggen, niet 
meer aangetroffen sinds 1980. Uit figuur 4.2.2 blijkt verder 
ook dat, ondanks de soms grote verschillen in taxonomi- 
sche rang (familie, orde, klasse), er een sterk verband 
bestaat tussen het aantal soorten in een taxonomische 
groep en het aantal uitgestorven (correlatie: r = 0,53: 
p=0,042), met verdwijnen bedreigde soorten (r = 0,95 
p<0,00l) en voorlopig niet bedreigde soorten (r = 0,98; 
p<0,001 ). De proporties zijn dus nagenoeg gelijk voor de 
verschillende groepen. Alleen voor uitgestorven soorten, 
ligt dit aantal voor spinnen en hogere planten wat lager dan 
de algemene trend van de overige groepen. Indien we 
beide groepen uit de analyse weglaten, blijkt er voor de 
overige groepen weer een duidelijk verband (r = 0,83; 
p<0,001 ) te bestaan.
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Indien we nu deze procentuele aantallen extrapoleren 
naar de geschatte soortenaantallen van de verschillende 
soortengroepen (rekening houdend met het aandeel dat 
de Vlaamse fauna inneemt in de Belgische fauna en het aan
tal ongewervelden dat nog niet ontdekt is), blijkt dat op 
een totaal van ongeveer 42.000 soorten op het Vlaamse 
grondgebied, ongeveer 14.000 als rodelijstsoort kunnen 
worden beschouwd. Daarvan zouden er 5000 uitgestor
ven zijn (vele soorten zijn dus waarschijnlijk uitgestorven 
vóór ze ontdekt werden in Vlaanderen). Deze aantallen zijn 
waarschijnlijk nog een onderschatting, aangezien bij de 
berekening geen rekening werd gehouden met groepen 
zoals algen en andere eencelligen (ongeveer 5000 soorten 
in Nederland) en bacteriën (> 1000 in Nederland).

Een meer positieve noot is dat voor sommige groepen 
de snelheid van de achteruitgang blijkbaar gedaald is. Zo 
blijkt dat de sterkst bedreigde groep van gewervelcjen, 
namelijk de vleermuizen, na een sterke terugval na de 
tweede wereldoorlog, recent een eerder stabiele situatie 
bereikt heeft. Het aantal vleermuizen is echter reeds zo ver 
gedaald, dat de populaties nog steeds zeer kwetsbaar zijn. 
De recente stabilisering van de situatie zou mogelijk te 
danken zijn aan het gebruik van minder toxische pesticiden 
(b.v. verbod op DDT) en het beheer en bescherming van 
de winterverblijfplaatsen (742). Deze laatste vaststelling 
wijst op het feit dat, wanneer treffende maatregelen geno
men worden, het tij nog kan keren. Door de grote inertie 
van vele natuurlijke ecosystemen en de soms grote laten
tietijd van de verstorende factoren, kunnen zichtbare resul
taten echter soms lang uitblijven.

Traditioneel, wordt het beschermen van de biodiversi
teit benaderd vanuit een statisch oogpunt; namelijk uitslui
tend het aantal soorten in een gebied, ongeacht hun bio
logische eigenschappen. De achteruitgang van de biodiver
siteit treft echter niet alleen het aantal soorten in een 
gebied, maar eveneens de verscheidenheid van soortenei
genschappen, zoals verschillende aspecten van de morfolo
gie, de fysiologie, de genetica, de levenscyclusstrategieën of 
het verspreidingsvermogen (694). Bepaalde milieuverande- 
ringen kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat in een 
bepaald gebied langeafstandsmigranten verdwijnen en 
alleen lokale standvogels overblijven. Dit houdt dus in dat 
er een sterke inperking optreedt van het trekgedrag. De 
toevoeging van de soortspecifieke ecologische informatie, 
laat de werkingswijze van de afname aan biodiversiteit zien. 
Door te analyseren welke types soorten afwezig zijn, kun
nen we bepalen hoe de milieuvariatie te herstellen en 
meteen ook hoe verdere aftakeling van de biodiversiteit 
tegen te gaan of te herstellen. Hiervoor moet de biologie 
van de betrokken soorten evenwel voldoende gekend zijn. 
Net zoals voor de kennis omtrent de verspreiding en de 
rodelijststatus, is dit alleen voor een vrij beperkt aantal 
soorten het geval.

4.2.3 Sprinkhanen en krekels (Orthoptera)

Decleer et al. stelden in 2000 (254) een voorlopige 
atlas op van de sprinkhanen en krekels (Orthoptera) van 
België, aan de hand waarvan voorlopige Rode Lijsten voor 
de verschillende gewesten werden gedestilleerd.

■ Uitgestorven ■ Met uitsterven bedreigd
□ Bedreigd □ Kwetsbaar
■ Zeldzaam ■ Momenteel niet bedreigd
■ Overige categorieën___________________________________

Figuur 4.2.3: Verdeling van het aantal soorten sprinkhanen en 
krekels over de verschillende rodelijstcategorieën in 
Vlaanderen.

Tot op heden werden er voor Vlaanderen 39 soorten 
sprinkhanen en krekels opgetekend (Uitgebreid 
Natuurrapport 2001 bijlage 3.2.1 Rode Lij sten). Vijf (13%) 
daarvan zijn momenteel uitgestorven, zodat momenteel 
nog 34 soorten overblijven (figuur 4.2.3). Dit aantal verte
genwoordigt ongeveer 78% van de Vlaamse fauna. 13 soor
ten (33%) van de overblijvende soorten staan nog op de 
Rode Lijst en zijn minstens kwetsbaar Van de overblijven
de 21 soorten, zijn er nog 8 zeldzame (21%) en 12 
momenteel niet bedreigde soorten (30%). Van één soort 
zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om ze onder te 
brengen in een bepaalde categorie.
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Tabel 4.2.1 . Aantal soorten sprink
hanen en krekels per rodelijstcate- 
gorie over de verschillende ecore- 
gio's in Vlaanderen.
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Met uitsterven
bedreigd 1 1
Bedreigd 2 1 1 3 2 1 1 1
Kwetsbaar 3 4 3 5 1 2 3 7 5 1 2 1
Zeldzaam 3 3 4 1 2 4 8 7 3 4 3
Momenteel niet
bedreigd 11 9 10 11 10 10 10 11 11 9 10 9
Onvoldoende gekend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Totaal aantal soorten 20 14 17 22 14 15 18 31 26 14 18 16

Het grootste aantal soorten komt voor in de 
Oostelijke Kempen (88% van de Vlaamse soorten) en de 
Centrale en Zuidelijke Kempen (76%) (tabel 4.2.1). De 
ecoregio Oostelijke Kempen bezit tevens het grootst aan
tal rodelijstsoorten, namelijk I I , of bijna 40% van de daar 
voorkomende soorten.

De meeste rodelijstsoorten zijn typisch voor eerder 
droge biotopen, zoals droge schrale graslanden en heide, 
namelijk 4 van de 5 uitgestorven soorten (wrattenbijter; 
kleine wrattenbijter; bosdoorntje, klappersprinkhaan), de 
twee met uitsterven bedreigde soorten (zoemertje, rosse 
sprinkhaan), de twee bedreigde soorten (duinsabelsprink- 
haan, schavertje) en één kwetsbare soort (snortikker). Zes 
rodelijstsprinkhaansoorten zijn typisch voor eerder vochti
ge graslanden en heide: één uitgestorven soort (Europese 
treksprinkhaan), één bedreigde soort (kalkdoorntje) en 
vier kwetsbare soorten (duindoorntje, moerassprinkhaan, 
wekkertje, zompsprinkhaan).

In Vlaanderen leven geen beschermde of sprinkhanen 
die in de bijlagen van de Conventie van Bern of in de 
Habitatrichtlijn voorkomen.

4.2.4 Paddestoelen (Macrofungi)

ln 1999, produceerden Walleyn & Verbeke (760) een 
gedocumenteerde Rode Lijst van paddestoelen (Macrofungi) 
die in Vlaanderen voorkomen. Gezien het grote aantal soor
ten in Vlaanderen en het feit dat een aantal van de groepen 
nog niet voldoende geïnventariseerd werd, namen de auteurs 
enkel deze groepen op waarover voldoende informatie voor
handen was om tot gefundeerde uitspraken te komen. Deze 
groepen zijn: aardtongen, speldenprikzwammen, bekerzwa- 
machtigen, amanieten en kleefparasollen, wasplaten en slijm- 
koppen, ridderzwammen, taailingen, ruitertjes en collybia's,

melkzwammen en russula's, boleetachtigen, oesterzwammen 
en verwanten, cantharellen, stekelzwammen of hynoïde fungi 
en gasteromyceten. In dit Natuurrapport geven we alleen een 
algemene trend weer Voor een meer gedetailleerde analyse 
per soortengroep verwijs ik naar Walleyn & Verbeken (760).

Paddestoelen vormen in de meeste habitats een zeer 
soortenrijke groep. Sommige paddestoelen blijken een 
belangrijke indicatorwaarde voor verstoringen zoals luchtver
ontreiniging, zure neerslag en zware metalen te bezitten. 
Daarnaast spelen paddestoelen ook een belangrijke rol in het 
ecosysteem, omdat zij mee instaan voor de afbraak en recy
clage van organisch materiaal (vooral in zure en voedselarme 
omstandigheden).

■ Uitgestorven
□ Bedreigd
□ Zeldzaam
□ Achteruitgaand
■ Overige categorieën

□ Met uitsterven bedreigd
□ Kwetsbaar
□ Waarschijnlijk bedreigd 
■ Momenteel niet bedreigd

Figuur 4.2.4: Verdeling van het aantal paddestoelensoorten 
over de verschillende rodelijstcategorieën in Vlaanderen.
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Voor de betrokken groepen, werden in totaal 552 
inheemse soorten genoteerd (figuur 4.2.4). Dit aantal 
omvat ongeveer 20% van het totaal aantal geschatte pad
destoelen dat in Vlaanderen zou voorkomen. Van de 552 
soorten zijn er 43 (8%) reeds uitgestorven (bijlage 3.2.1 
Rode Lijsten). 47% van de nog voorkomende soorten 
staan op de Rode Lijst (46 soorten met uitsterven 
bedreigd, 66 soorten bedreigd, I 18 soorten kwetsbaar). 
Daarnaast zijn er nog 35 zeldzame soorten en 32 soorten 
die achteruitgaan of waarvan men vermoedt dat ze 
bedreigd zijn omdat ze bijvoorbeeld voorkomen in zeldza
me tot zeer zeldzame biotopen. Slechts van 34% (187 
soorten), dus ongeveer één derde van de paddestoelen
flora, worden beschouwd als zijnde niet bedreigd.

Niettegenstaande veruit het grootste aantal padde
stoelen kan aangetroffen worden in de ecoregio's 
Westelijke en Centrale Heuvels en Centrale en Zuidelijke 
Kempen (tabel 4.2.2). Dit zijn ook de regio's die zowel qua 
absolute aantallen als proportioneel het grootste aantal 
rodelijstsoorten herbergen. .Het kleinste aantal rodelijst
soorten (ook weer zowel absoluut als proportioneel) 
bevindt zich in het Maasland.

Niettegenstaande het feit dat weinig geweten is over 
de oorzaken van de achteruitgang van een groot deel van 
de paddestoelenflora, lijkt het verlies van een geschikte bio
toop een belangrijke factor te zijn. Verscheidene padde
stoelen komen voor in zeldzaam geworden biotopen (zie 
deel 4.2 Biotopen) zoals heiden en vennen, moerassen, 
mesofiele bossen, duinen en historische permanente gras
landen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vele van 
in deze biotopen groeiende soorten op de Rode Lijst 
voorkomen. Verschillende factoren hebben een invloed op 
de achteruitgang van de paddestoelen. Zo ondervinden de

meeste mycorrhiza-paddestoelen en saprofyten gebonden 
aan stikstofarme biotopen nadeel van vermesting (85,510). 
Het is één van de belangrijkste oorzaken van achteruitgang 
van mycorrhizavormende soorten in alle bostypes, parken 
en lanen. Verzuring is vooral nadelig in slecht gebufferde, 
zwak zure tot basische bodems (613,317). Vooral bepaal
de strooiselsaprofyten zijn er gevoelig voon Een daling van 
de watertafei zorgt dan, bijvoorbeeld, weer voor het ach
teruitgaan en verdwijnen van paddestoelen in bronbosjes, 
vennen en moerassen.

Geen enkele van de rodelijstpaddestoelen in 
Vlaanderen is beschermd. De enige bescherming die deze 
paddestoelen krijgen is het feit dat het plukken in de mees
te natuurreservaten en gebieden die vallen onder het Bos
decreet, niet toegelaten is. Internationaal bestaat er wel een 
Europese lijst, die evenwel niet gebonden is aan een offi
ciële tekst, richtlijn of wet (760).

4.2.5 Vissen

GerlindeVanThuyne1 en Anik Schneiders2

1 Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
2 Instituut voor Natuurbehoud

De hier beschreven gegevens over de verspreiding van 
vissoorten, betreffen de elektronisch beschikbare gegevens 
die werden verzameld in de periode 1994-1997 en wer
den gerapporteerd in de "Atlas van de Vlaamse Beek- en 
Riviervissen" (722) en de gegevens verzameld tussen 1996 
en 2000 door het IBW  in het kader van het project 
"Visbestandopnames in Vlaanderen". In totaal werden 2093 
staalnameplaatsen bemonsterd. Hierdoor is de dataset 
sterk uitgebreid t.o.v. het eerste natuurrapport. Alle figuren

Tabel 4.2.2: Aantal soorten pad
destoelen per rodelijstcategorie 
over de verschillende ecoregio's In 
Vlaanderen.
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en tabellen zijn aan de hand van deze databank opgesteld. 
Andere observaties, verzameld in het kader van specifieke 
studies, zijn momenteel nog niet in de databank geïnte
greerd. De analyse van de uitgebreide dataset bevestigt 
grotendeels de trends die in het eerste Natuurrapport 
werden aangekondigd.

Op 1466 (70%) van de 2093 plaatsen werd vis gevan
gen en op 627 (30%) van de plaatsen werd niks gevangen. 
In totaal werden er 5 1 vis- en rondbeksoorten gevangen. 
In Vlaanderen is de driedoornige stekelbaars de meest ver
spreide soort (906 plaatsen, 43%), gevolgd door de blank- 
voorn (753 plaatsen, 36%) en de paling (580 plaatsen, 
28%). In het Uitgebreid Natuurrapport, deel 3.2.2.2, zijn het 
aantal staalnameplaatsen met voorkomende vissoorten op 
bekkenniveau weergegeven.

waar geen. vis werd gevangen. Het Denderbekken, het 
Dijlebekken en het Bovenscheldebekken scoren eveneens 
slecht, met een bezetting van iets minder dan 50%. Het 
Ijzerbekken scoort het best, met slechts I van de 94 meet
punten waar geen vis werd gevonden en het grootste aan
tal staalnameplaatsen met 6 tot 10 vissoorten, wat veel is 
vergeleken met de rest van Vlaanderen. De meest soor
tenrijke meetpunten vind je dan weer in het Netebekken, 
gevolgd door het Demer- en het Maasbekken.

In figuur 4.2.6, is de frequentieverdeling van het aantal 
vissoorten per staalnamepunt weergegeven. Van de meet
punten waar vis werd gevangen, bevat 32% slechts I of 2 
soorten, en 66% I -6 soorten. Slechts een zeer klein aan
deel bevat één of meer zeldzame soorten. Dit bevestigt in 
grote lijnen de vroegere trends (173).

Per bekken werden er op basis van het aantal soorten 
5 klassen onderscheiden, waarvan de procentuele verde
ling van het aantal meetplaatsen per soortenklasse en per 
bekken wordt weergegeven in figuur 4.2.5.

Het Leiebekken scoort het minst goed. Op de 126 
bemonsterde meetplaatsen zijn er 81 punten (of 64%)

/  y  « W

Bekken

■ 0 soorten □ 1 soort
□ 6 tot 10 soorten □ 10+

□ 2 tot 5 soorten

Figuur 4.2.5: Verdeling van het aantal vissoorten per bekken 
in Vlaanderen.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17+ 

aantal soorten

Figuur 4.2.6: Frequentieverdeling van het aantal soorten gevan
gen op één meetplaats

In figuur 4.2.7, is het soortenaantal per bekken weer
gegeven. In het Maasbekken werd met 38 soorten de 
grootste soortenrijkdom aangetroffen. Hiervan neemt de 
Maas als grindrivier alleen al 24 soorten voor zijn rekening. 
Van deze soorten vinden we de in de Rode Lijst "met uit
sterven bedreigd" opgenomen soorten, de gestippelde 
alver en zeeforel en de "kwetsbare" beekprik (zie verder) 
terug. Naast deze soorten werden nog 8 "zeldzame" soor
ten gevangen. Qua soortenrijkdom wordt het Maasbekken 
gevolgd door het Demerbekken (34 soorten) en het 
Benedenscheldebekken (33 soorten). Beide bekkens 
bevatten een grote verscheidenheid aan waterlooptypen 
(zie deel 4.2.5 Waterlopen). Het Netebekken bevat dus 
wel de meest soortenrijke punten, maar komt qua soor
tenrijkdom op bekkenniveau pas op de vierde plaats. Het 
bekken van de Gentse kanalen scoort het slechtst; er wer
den slechts 20 soorten gevist. Hierbij dient wel opgemerkt 
te worden dat deze analyse meestal op slechts I staalna- 
me of hoogstens enkele staalnames per monsterpunt 
gebaseerd is. Wanneer bepaalde locaties meer in detail 
bekeken worden, zoals dit momenteel gebeurt ter hoogte 
van het sluiscomplex op de Ringvaart te Evergem (bekken
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van de Gentse kanalen), kortit een meer gedetailleerd 
beeld naar voor Tijdens maandelijkse bevissingen, werden 
daar immers tussen november 2000 en juni 2001 zeven 
soorten meer aangetroffen (alver; bermpje, bittervoorn, 
regenboogforel, rivierprik, spiering en zeeforel) terwijl twee 
soorten (grote modderkruiper en kroeskarper) uit de 
inventarisatie niet werden aangetroffen. Voor een analyse 
per watertype, verwijzen wij naar het Uitgebreid 
Natuurrapport 2001, deel 4.2 Soorten.

Figuur 4.2.7:Aantal vissoorten per bekken.

In figuur 4.2.8 werd, op basis van de beschikbare digi
tale gegevens, de verspreiding van enkele rodelijstvissoor- 
ten weergegeven. Op 4 staalnameplaatsen werden "met 
uitsterven bedreigde vissoorten" gevangen. De gestippelde 
alver werd op twee staalnameplaatsen op de Ben/vijn in 
Voeren (type rivier < 20 m, gelegen in het Maasbekken) 
gevangen. Op de Berwijn werd ook een zeeforel aange
troffen. In het Schulensmeer (plas gelegen in het 
Demerbekken) werden 8 Europese meervallen gevangen, 
het betrof hier éénjarige individuen wat, ondanks de uit
zetting, wijst op een natuurlijke aangroei van deze soort in 
het meer

In vergelijking met het eerste Natuurrapport (402), is 
het aantal vindplaatsen van de "kwetsbare soort" beekprik 
gestegen van 52 naar 70. Hiervan is 50% gelegen in het 
Maasbekken en 2 1 %  in het Netebekken. 70% van de meet- 
plaatsen waar de beekprik werd gevonden, behoren tot 
het kleine beektype van de Kempen. Het aantal vindplaat
sen van de grote modderkruiper is gestegen van 5 naar 10. 
Deze vissoort werd gevangen op 10 plaatsen: in 2 plassen 
van het Demerbekken, in 3 kunstmatige waters in het bek
ken van de Gentse Kanalen, op 4 plaatsen in het 
Demerbekken, 2 in het Dijlebekken en I in het Maas- en 
het Bovenscheldebekken.

Naar analogie van de trendanalyse van de BBI, als indi
cator voor de kwaliteit van waterlopen (zie Uitgebreid 
Natuurrapport, deel 3.2.2.3), werd nagegaan of er een 
gelijkaardige trend .in de tijd bestaat voor het aantal vis
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soorten per meetplaats. Tabel 4.2.3 toont een eerste evo
lutie aan van het aantal vissoorten in waterlopen in 
Vlaanderen, op basis van een steekproef op 409 trajecten. 
Deze punten komen uit de "atlas van de Vlaamse beek- en 
riviervissen" (722). Ze werden een eerste maal bevist in de 
periode 1983-1987 en een tweede maal, volgens dezelfde 
standaardmethode, in de periode 1994-1997. Gezien de 
beperkte steekproef, moeten de resultaten met enige 
voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. De verschuiving 
van het aantal soorten levert geen eenduidig beeld. Uit 
deze gegevens blijkt vooral dat, ondanks de globale verbe
tering van de waterkwaliteit, het aantal meetpunten waar 
geen vis gevangen werd toeneemt. In aanvulling op de ana
lyse uit het eerste Natuurrapport, stellen we duidelijk vast 
dat dit vooral ten koste is van punten die vroeger I tot 3 
soorten bevatten. Slechts een gering aantal van de soor
tenarme punten is verschoven naar meer soortenrijkere 
viswaters. Bovendien stellen we vast dat veel individuele 
meetpunten een sterke verschuiving van het soortenaantal 
vertonen. Toch wordt een zeer geringe toename vastge
steld van het aantal meetpunten met een soortenrijkere 
visgemeenschap (meer dan 7 soorten). In de toekomst zal 
deze steekproef sterk uitgebreid kunnen worden, aange
zien er recent door het IBW  een monitoringsysteem voor 
vissen is opgestart. Van de 2093 meetplaatsen zal een 
selectie worden gemaakt van ongeveer 825 meetpunten, 
met het oog op de opstelling van een "vismeetnet" Deze 
meetplaatsen zullen vanaf 2001 regelmatig worden gemo- 
nitord, zodat evoluties in visbestanden kunnen worden 
opgevolgd. Het meetnet heeft een periodiciteit van 2 jaar 
voor de stromende wateren, 4 jaar voor kanalen en pol- 
derwaterlopen en 6 jaar voor afgesloten waters. Deze 
nieuwe databank zal het ook mogelijk maken de analyse 
toe te spitsen op rodelijstsoorten of exoten. De analyse 
kan dan ook verfijnd worden naar beektypen of bekkens.

4.2.6 Zoogdieren

Koen Van Den Berge1 en Eddy Dupae2

1 Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
2 Vlaamse Landmaatschappij

4.2.6.1 Marterachtigen
Om inzicht te krijgen in de verspreiding en de status 

van de marterachtigen, werden de data van het marter- 
netwerk gebruikt (deel 5.7.3.1 Versnippering).Via netwerk- 
punten, vaak zelf geruggensteund door een plaatselijke 
natuurstudiegroep, worden ook alle andere waarnemingen 
verzameld, waarna eventueel een controle te velde wordt 
uitgevoerd. Een moeilijkheid bij de interpretatie van moge
lijke trends op basis van de aantallen ingezamelde soorten, 
is onvermijdelijk de ongelijkheid, zowel ruimtelijk als tem
poreel, van dit inzamelen. Via ecologische autopsieën, met 
o.m. de bepaling van populatieparameters zoals voortplan-
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Figuur 4.2.8: Verspreidingskaart rodelijstsoorten voor vissen.

Tabel 4.2.3: Verschuiving aantal 
vissoorten in de waterlopen in 
Vlaanderen: èvergelijking visge- 
gevens van 409 meetplaatsen 
bevist in de periode 1983-1987 
en in de periode 1994-1997.

Aantal vissoorten per meetpunt
(1994-1997)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >13 Som
Oud

0 98 10 10 2 1 1 1 2 1 126
c 1 46 4 3 3 1 1 2 1 1 1 1 64
Q . 2 23 4 15 5 3 5 2 1 3 2 63
CD0 3 10 4 4 3 1 4 1 1 1 1 1 31
E 4 2 1 4 1 5 3 4 2 1 23

5 7 2 2 2 1 1 5 3 1 24

| 5
6 2 3 1 1 2 2 1 2 2 16
7 1 1 1 1 1 2 1 3 2 13

« C. to
8 1 1 1 1 1 1 1 2 9
9 1 1 2 1 2 7
10 2 1 1 1 1 3 1 10

c 11 1 1 2 1 5
< 12 1 1 1 • 1 4

>13 1 1 1 2 1 1 7 14
Som 190 26 43 21 16 20 10 18 17 9 16 7 3 13 409

recent
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tingsstatus, kan daaraan evenwel ten dele tegemoet geko
men worden. Deze autopsieën zijn in volle uitvoering.

De bunzing, koploper met ruim 800 ingezamelde die
ren, schijnt volgens de bevindingen van meerdere "stand
vastige" medewerkers, minstens plaatselijk achteruit te 
gaan. Daartegenover staat de opvallende opmars van de 
steenmarter: waar het areaal van deze soort tot voor een 
vijftal jaren beperkt was tot oostelijkVlaams Brabant en zui
delijk Limburg, komt hij nu in stijgend aantal in alle provin
cies voor Deze rekolonisatie blijkt zowel in westelijke als in 
noordelijke (vanuit Frankrijk en de Waalse regio) richting te 
verlopen, waarbij minstens in het zuiden van West- en 
Oost-Vlaanderen de steenmarter inmiddels als gevestigde, 
nieuwe soort geldt. Voor de boommarter kon voor het 
eerst met zekerheid worden vastgesteld dat de soort niet 
alleen tot de Vlaamse fauna behoort (verkeersslachtoffers 
in 1999 te Halle, Brussel en Beernem, in 2000 te Hulst en 
Sinaai), maar er zich ook voortplant (651 ).Voor de das zijn 
tellingen beschikbaar van bewoonde hoofdburchten, uitge
voerd döor de dassenwerkgroep. Deze worden algemeen 
aanvaard als een goede maat voor de populatiegrootte 
( 170, 18 1 ). De tellingen geven aan dat de das in Limburg 
beperkt is tot het zuiden, m.a.w. tot Haspengouw en 
Voeren. In Voeren komt de das gebiedsdekkend voor De 
Jekervallei vormt een soort kern- of brongebied voor 
Limburgs Haspengouw, met 1,24 hoofdburchten/km2 (3 1 
burchten verspreid over 25 km2) voor de Jekervallei en 
1,04/km2 (26 burchten verspreid over 25 km2) voor 
Haspengouw.

Figuur 4.2.9 toont de evolutie van het aantal hoofd
burchten in de periode 1996 - 2000. In Limburg is de das
senpopulatie de laatste vijf jaren duidelijk uitgebreid, al was 
de groei in Voeren (15%) kleiner dan in Haspengouw 
(39%) (783). Op enkele plaatsen zijn wel hoofdburchten 
verdwenen, o.m. in Tongeren, door kaalslag en mogelijk ook 
door verstoring. Ook in de ons omringende landen werd 
er een toename vastgesteld. In heel Nederland steeg de 
dassenpopulatie tussen 1980 en 1990 met 33%, van 1500 
naar 2000 dieren. Het aantal burchten in de Ardennen nam 
tussen 1988 en 1998 toe met 141%. In de periode 1996 - 
2000 is niet alleen het aantal hoofdburchten gestegen, ook 
het verspreidingsgebied is althans in Haspengouw met 8 
km-hokken toegenomen. Ondanks de stijging, is de vroe
gere situatie nog niet bereikt.Tot de jaren 60 - 70 kwam de 
das alvast op heel wat meer plaatsen in de provincie voor

Met de vuistregel dat een populatie minstens 40 
hoofdburchten moet bezitten om duurzaam te zijn (738), 
zouden Haspengouw, de Jekervallei en Voeren elk een 
kernpopulatie bevatten. De voorwaarde is wel dat alle 
burchten in een kern onderling verbonden zijn, maar hier 
knelt het schoentje. Autowegen, gewestwegen, spoorlijnen 
en kanalen doorsnijden het huidige en het potentiële ver-

40
I Voeren 
I Haspengouw 

Hoeselt
Heers + Tongeren 
Riemst

1993 1994 1995 1996 1997

Jaar
1998 1999 2000

Figuur 4.2.9: Evolutie dassenburchten. Balkjes: evolutie van het 
aantal hoofdburchten in Limburg, in Haspengouw en in 
Voeren; lijnen : evolutie van het aantal hoofdburchten/sector.

spreidingsgebied. De duurzaamheid van een populatie is 
bovendien des te groter indien ze in contact staat met 
andere kernpopulaties en zogenaamde netwerken ont
staan. W e gaan ervan uit dat dit het geval is met de 
Haspengouwse en Waalse populatie uit de Jekervallei. W e 
moeten erover waken dat dit ook in de toekomst zo zal 
blijven. Hier dringt zich dus een grens- en gewestover- 
schrijdende samenwerking op. De kernpopulatie inVoeren 
staat door een autostrade, een kanaal, een rivier en door 
spoorwegen vermoedelijk niet in verbinding met de vorige 
twee. Anderzijds wordt deze populatie door weinig harde 
barrières gescheiden van de zeer grote populatie in 
Nederlands Zuid-Limburg, in het Land van Herve en in 
Nordrhein-Westphalen. Ook hier zijn er dus mogelijkhe
den voor een gewest- en zelfs landoverschrijdende samen
werking.

Buiten Limburg, komen in Vlaanderen geen echte das
senpopulaties meer voor Er worden wel regelmatig indivi
duele dieren waargenomen, verspreid over geheel 
Vlaanderen (meestal als verkeersslachtoffer), en een enke
le keer ook een tijdelijk bewoonde, geïsoleerde burcht (b.v. 
in de Vlaamse Ardennen, 183). Dit zijn wel geen populaties, 
maar misschien zegt het wat over de toekomstmogelijkhe
den van deze gebieden. Vroeger kwam de das op veel 
meer plaatsen in Vlaanderen voon in het bijzonder in 
Brabant.

4.2.6.2 Vos
Na een afwezigheid van vele tientallen jaren in grote 

delen van Vlaanderen, heeft de vos sinds het begin van de 
jaren '90 geheel Vlaanderen heroverd, terwijl in regio's 
waar de soort nooit is weggeweest, de dichtheid blijkt te 
zijn toegenomen (650). Om zicht te krijgen op de popula
tiedichtheid in verschillende Vlaamse biotooptypes, werden 
door het IBW  in twee proefvlakken van I00 km2 alle vos
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sennesten gedurende drie jaar in kaart gebracht en het 
succes ervan gevolgd. Het ene gebied betrof de streek ten 
oosten vanTielt (vlak, open landbouwlandschap) en verte
genwoordigt een "arm" biotoop, het andere is gelegen in 
de Vlaamse Ardennen en geldt als ''optimaal'1 biotoop (veel 
microreliëf, verspreide natuur). Het aantal vossennesten 
(territoria) blijkt gestabiliseerd te zijn, waarbij de nestdicht- 
heid in het betere gebied ongeveer anderhalve keer hoger 
is dan die in het armere gebied (figuur 4.2.10). Gerekend 
met b.v. tien geslaagde nesten, met (doorgaans) vijf-zes jon
gen, minstens twee ouderdieren (de rekel blijft de hele 
voortplantingsperiode aan het nest gekoppeld) maar vaak 
ook enkele niet reproductieve adulten per territorium, 
betekent dit een zomerstand (d.i. wanneer de densiteit het 
hoogst is binnen de jaarschommeling) oplopend tot ca. één 
vos per km2 landschap in het beste proefgebied. Voor der
gelijk landschapstype geeft de buitenlandse literatuur even
wel reeds een voorjaarsdichtheid (d.i. wanneer de densiteit 
het laagst is) van 2-4 dieren/km2, indien niet wordt gejaagd. 
Onze dichtheden liggen dus nog beduidend lager

4.2.7 Beleidsevaluatie

Als onderdeel van het Europees (Natura 2000) en 
zelfs mondiaal netwerk (beleidsnota Dua), tracht het 
Vlaams gebiedsgericht natuurbeleid de biodiversiteit van
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Figuur 4.2.10: Evolutie van de vossennesten in twee proefgebieden.

flora en fauna te vrijwaren, door het aanduiden van 
beschermde gebieden (afbakening van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN ) en het Integraal Verwevings- en 
Ondersteunend Netwerk (IV O N ); de Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden) (Natuurdecreet, regeerakkoord, 
Mina-plan 2, beleidsnota Dua) ( 18, 276).

W at is nu de invloed van deze beschermingsmaatre
gelen? Een interessante oefening daaromtrent werd uitge
voerd door De Ridder & Gabriels (232, 233) voor de 
broedvogels van de provincie Limburg. Zij gebruikten daar- 

.voor gegevens uit de broedvogelatlassen, gebaseerd op 
inventarisaties uitgevoerd in de periode 1974-1983 (299) 
en de periode 1986-1992 (300). Hierbij werd gekeken 
naar het aantal uurhokken dat bezet was in beide periodes, 
zowel buiten als binnen de natuurreservaten voor alle 
broedvogels en buiten en binnen Vogelrichtlijngebieden 
voor vogelsoorten die vallen onder bijlage I van de 
Europese Vogelrichtlijn (Uitgebreid Natuurrapport 2001 - 
deel 3.6 Europese richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud 
van de vogelstand (Vogelrichtlijn)).

Uit hun resultaten voor de natuurreservaten (233) 
blijkt dat de meeste bosvogels vooruitgaan, daar waar deze 
uit de andere ecologische groepen achteruitgaan (figuur
4.2.1 I). Voor ongeveer de helft van de Limburgse soorten 
werd geen verschil vastgesteld in trends tussen reservaten 
en niet reservaten. Voor de overige soorten, werd voor 
alle ecologische groepen een duidelijk significant verschil 
opgetekend tussen gebieden buiten reservaten en binnen 
kleine en grote reservaten. Voor moèrassen is de achter
uitgang minder sterk in grote reservaten. Weidevogels en 
vogels uit droge heide dalen minder snel binnen dan bui
ten reservaten. Voor natte heide is er nagenoeg geen ver
schil (grote reservaten iets minder slecht) terwijl- voor 
akker- en graslanden de vogelbestanden sterker dalen bin
nen dan buiten reservaten. Voor alle bostypes is de stijging 
beduidend beter binnen dan buiten reservaten, terwijl 
grote reservaten het ook beduidend beter doen dan de 
kleine. De studie toont dus aan dat de grootte van een 
reservaat een belangrijke rol speelt. In nagenoeg alle geval
len was de daling van de aantallen kleiner (of de stijging van 
de aantallen groter) voor grote reservaten (aaneengeslo
ten complexen van meerdere vierkante kilometer) dan 
voor kleine reservaten. Het blijkt dus belangrijk te zijn om 
voor de reservaten grote aaneengesloten gebieden te ver
krijgen. Uit de trendanalyse voor de erkende reservaten 
blijkt echter dat eerder de omgekeerde tendens bestaat en 
dat de reservaten gemiddeld steeds kleiner worden (deel
5.8 Ven/verving van natuurgebieden). Daarenboven is de 
gemiddelde oppervlakte van de in Limburg gelegen reser
vaten groter dan in de andere Vlaamse provincies, wat doet 
vermoeden dat de situatie daar nog slechter is. Een meer 
gedetailleerde analyse voor geheel Vlaanderen zal echter 
pas mogelijk worden van zodra de gegevens van de nieu
we broedvogelatlas gekend zijn (8 1 ).
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Figuur 4,2.11: Gemiddelde relatieve verandering van het aan
tal broedvogelsoorten per kilometerhok (aangepast uit 233).

Voor de analyse van de bijlage l-soorten van de 
Vogelrichtlijngebieden (232), vonden de auteurs dat alge
meen genomen zowel het aantal soorten per beschermd 
gebied als het aantal soorten per km2 lager was voor de 
periode 1986-1992 dan voor de periode 1974-1983. De 
meeste onderzochte soorten waren wel ofwel exclusief 
binnen de Vogelrichtlijnen gevonden, hadden er hun groot
ste verspreiding en/of hadden er de grootste broeddensi- 
teiten. Dit is natuurlijk niet zo ven/vonderlijk, gezien de 
selectie van de Vogelrichtlijngebieden gebaseerd was op de 
aanwezigheid van de betreffende soorten. De verandering 
binnen en buiten de speciale beschermingszones was voor 
de meeste soorten gelijk. Alleen de nachtzwaluw daalde 
minder binnen dan buiten de Vogelrichtlijngebieden.

Uit de hogere analyses blijkt verder dat het louter aflij
nen van gebieden, zonder het nemen van bijzondere 
beschermingsmaatregelen, niet voldoende is om de richt
lijnsoorten te behouden. Dit wordt wel onderkend in de 
beleidsnota van de Minister van Leefmilieu, maar er zijn 
momenteel nog geen maatregelen voorzien. Het zal daar
om in de eerste plaats nodig zijn om ook de noodzakelijke 
beschermingsmaatregelen uit te vaardigen en een aange
past beheer toe te passen. Voor sommige soorten zullen 
daarenboven aanvullende, soortgerichte maatregelen 
nodig zijn. Deze omvatten ondermeer de meest bedreigde 
soorten, waarvoor een louter gebiedsbeleid geen tijdige 
oplossingen biedt, soorten die voor een groot deel buiten 
de beschermde zones voorkomen, of soorten waarvan de 
populaties zo klein zijn geworden dat ontwikkeling van 
nieuwe populaties alleen door herintroductie mogelijk is.

Dit laatste moet echter met de grootste omzichtigheid 
gebeuren, niet alleen omdat er nog grote controversies 
bestaan rond dit thema, maar ook omdat de genetische 
samenstelling van populaties dit niet altijd toelaten (zie ook 
deel 5.7 Versnippering). Een dergelijk soortbeschermings- 
plan dient wel te worden opgesteld aan de hand van gefun
deerd wetenschappelijk onderzoek dat niet alleen geba
seerd is op verspreidingsonderzoek, maar waarbij ook 
rekening wordt gehouden met de biologie van de 
betreffende soort, om tot een succesvol eindresultaat te 
komen.Voorbeelden hiervan zijn o.a. het beschermingsplan 
van het gentiaanblauwtje (699), enkele reptielen en amfi
bieën (Adder: 106; boomkikker: 748; vroedmeesterpad: 
747), en enkele vissen (beekprilc 586; kleine modderkrui
per: 587; rivierdonderpad: 588). Een tekortkoming hierbij is 
wel het ontbreken van uitvoeringsplannen van het voorge
stelde beleid.Voor het gentiaanblauwtje, bijvoorbeeld, werd 
wel een exemplaar van de beheersplannen aan de ver
schillende terreinbeheerders overgemaakt (Van Dyck, pers. 
com.), maar er is vanuit de overheid geen opvolging voor
zien.

Het ontbreken van gestandaardiseerde soortenmoni- 
toringsprogramma's is een algemene lacune binnen het 
natuurbeheer en -beleid, dat het evalueren van het 
gevoerde beleid momenteel sterk bemoeilijkt (zie ook 
hoofdstuk 2 Naar een systematische gegevensverzameling 
voor de volgende Natuurrapporten en volgende hoofd
stukken). Vanaf dit jaar (2001) worden de eerste gegevens 
beschikbaar van de (jaarlijkse) monitoring van bepaalde 
aandachtssoorten, zoals vooropgesteld in het uitvoerings
besluit inzake de erkenning van natuurreservaten en ter
reinbeherende verenigingen (appendix III) van september
1999 (695). Hier rijst evenwel het probleem dat de lijst 
met aandachtssoorten beperkt is in aantal te monitoren 
soorten en een aantal soorten bevat die nooit in 
Vlaanderen voorkwamen. Recent werd het project 
"Bouwstenen monitoring: onderbouwing en uitwerking van 
een basismonitoring van de natuurreservaten in 
Vlaanderen” (Actie 121 van het Milieubeleidsplan 1997- 
2001) opgestart. Het doel van dit project is een monito- 
ringsprogramma op te stellen dat indicatoren opvolgt voor 
specifieke beheersmaatregelen, met het oog op het ver
krijgen of behouden van specifieke natuurdoeltypes (zie 
ook deel 5.9 Natuurbeheer; natuurontwikkeling en natuur
inrichting). Alhoewel dit monitoringsprogramma waar
schijnlijk de lijst met te monitoren soorten zal doen uit
breiden, is het twijfelachtig dat deze lijst ook de doelsoor- 
ten voor het soortbeleid zal omvatten (zie ook deel 3.2.1 
Soorten). Soorten die ideale indicatoren zijn om beheers
handelingen te monitoren en te evalueren, zijn in veel 
gevallen immers niet dezelfde soorten die ook om speci
fieke aandacht vragen in het natuurbeleid. Een probleem bij 
het opstellen van de lijst met op te volgen soorten is ook 
dat er geen duidelijke richtlijnen gegeven zijn aan de ver
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schillende opdrachthouders, over het hoe en het waarom 
van de keuze van deze soorten. Tenslotte, zijn zowel het 
monitoringsprogramma voor aandachtsoorten als dit op te 
stellen beheersmonitoringsprogramma bedoeld voor de 
monitoring van de erkende natuurreservaten. Er is dus 
geen gelijkaardige monitoring voorzien voor de natuurre
servaten van de overheid en zeker niet voor het gebied 
buiten de natuurreservaten.
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4.3 Biotopen

4.3.1 Biotopen in Vlaanderen

4.3.1.7 Biotopen volgens de Biologische 
Waarderingskaart

Desiré Paelinckx en Carine W ils 
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Inleiding

De toestandsbeschrijving van de Vlaamse biotopen is 
gebaseerd op de Biologische Waarderingskaart (BW K) en 
op de daaruit afgeleide natuurgerichte grondgebruikskaart. 
Achtergrondinformatie hierover vindt u in het Uitgebreid 
Natuurrapport 2001, deel 3.2.2 Biotopen. Belangrijk is dat 
de hier weergegeven resultaten de resultante zijn van een 
analyse gebaseerd op 44% BWK, versie I en 56% BWK, 
versie 2 (figuur 4.3.1 ). Doordat de BWK, versie I , een lage
re nauwkeurigheidsgraad heeft, dient het resulterende cij
fermateriaal van alle biotopen, en van de graslanden in het 
bijzonder met de nodige voorzichtigheid te worden gehan
teerd (Uitgebreid Natuurrapport 2001, deel 3.2.2 
Biotopen). Het weergegeven cijfermateriaal is nauwkeuri
ger dan in het eerste Natuurrapport (402), omdat toen de 
analyse voor 97% gebaseerd was op de BWK, versie I .Alle

■ versie 1 (1978-*96) versie 2.0 (1997)
D versie 2.1 (1998-'99) ■ versie 2.1 ontwerp (2000)

Figuur 4.3.1 '.Verhouding tussen de verschillende versies van de 
biologische waarderingskaart en de ecoregio's waarop de 
analyses in dit rapport gebaseerd zijn (in %  to.v. de totale 
oppervlakte van de ecoregio).

andere benutte GIS-bestanden (gewestplan, 
Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden, beschermde 
duingebieden) zijn de laatst beschikbare versies op 0 1 -02- 
2001.

Gezien in de BW K een gebied vaak aangeduid wordt 
als een complex van karteringseenheden, kan geen exacte 
berekening van de oppervlakte van een biotoop worden 
gemaakt, zodat het cijfermateriaal gegeven wordt als een 
"zeker areaal" (minimum) en een "mogelijk extra areaal". De 
reële oppervlakte ligt tussen het "zeker areaal" en "het 
zeker areaal + het mogelijk extra areaal" (maximum) 
(Uitgebreid Natuurrapport 2001, deel 3.2.2 Biotopen).

Enerzijds, worden de biotopen benaderd vanuit de 
beschermingsgraad die zij genieten in het kader van het 
Natuurdecreet, het Bosdecreet en het MAP (tabel 4.3.1 ). 
Hierbij zijn volgende uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse 
Regering essentieel:

- BVR 23-6-98: Besluit van de Vlaamse regering tot vast
stelling van nadere regels ter uitvoering van het 
Natuurdecreet.

- BVR 09-02-99: Besluit van de Vlaamse regering hou
dende de aanvullende bepalingen betreffende de toe
passing van het artikel 15, hoofdstuk 4 ,1 °, 2° en 3° van 
het Decreet van 23 januari 1991 inzake de bescher
ming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door 
meststoffen.
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Het eerste regelt het verbod, de vergunning en de 
meldingsplicht voor vegetatiewijziging (zie verder in deel
7.4 Het vergunningenbeleid), het tweede de relatie tussen 
de aard van het biotoop en de bemestingsbeperkingen die 
daaruit voorvloeien binnen bepaalde gewestplanbestem- 
mingen.

Anderzijds, wordt de verspreiding van de Vlaamse bio
topen over de verschillende ecoregio's nagegaan.

Vergelijking met het eerste Natuurrapport (402)

Wanneer de voor dit rapport gemaakte opperviakte- 
bepalingen vergeleken worden met deze opgegeven in het 
eerste Natuurrapport (402), blijkt dat voor de meeste bio

topen het toenmalige cijfermateriaal, en dus de toen 
gemaakte indeling in zeldzaamheidsklassen, bevestigd 
wordt. W el is het verschil tussen het zeker areaal (mini
mum) en het maximaal areaal nu kleiner, zodat het hier ver
melde cijfermateriaal een exactere inschatting geeft van het 
reële areaal. In de volgende gevallen kan een aanpassing 
van de biotoopzeldzaamheid nodig zijn (vergelijk telkens 
het cijfermateriaal van de vermelde figuur met de cijfers 
van tabel 2.1 in het eerste Natuurrapport (402); voor de 
indeling in zeldzaamheidsklassen: zie tabel 2.2 in het eerste 
Natuurrapport (402)):

- De eutrofe plassen (met name ae en/of aer) verschui
ven mogelijk van "zeer zeldzaam" naar "zeldzaam": de 
nieuw ingeschatte oppervlakte is iets groter (figuur

Tabel 4.3.1 : Relatie tussen de biologische waarde van Vlaamse biotopen en de juridische bescherming volgens het BVR 23- 
6-1998, het Bosdecreet en het BVR 09-02-1999.

Overal verbod op wijziging (1)
Heiden en vennen (ook vegetatieloze duinen in binnenland)
Moerassen en (bronbossen en oligo- tot mesotrofe) moerasbossen en -struweel 
(bossen en struwelen zijn onderhevig aan het bosdecreet)
Stilstaande wateren (excl. vennen) en slikken en schorren 
Duinvegetaties (incl. duinstruweel en -bos) (incl. strand) (5)
Kleine landschapselementen: holle wegen, graften en bronnen________________________

Verbod op vegetatiewijziging binnen groen-, park-, buffer- en bosgebied (1) 
Vergunningsplicht op wijziging binnen vallei-, bron-, natuurontwikkelingsgebieden, 
agrarische gebieden met ecologisch belang of met bijzondere waarde, landschappelijk 
waardevolle agrarische gebieden, beschermde duingebieden, het IVON, binnen 
Ramsargebied, of binnen de perimeter van Vogel- of Habitatrichtlijngebied (1)
Meldingsplicht in alle andere gebieden, met uitzondering van woon- en industriegebieden 
(6)

Poelen__________________________________________________________________________
Verbod op vegetatiewijziging binnen groen-, park-, buffer- en bosgebied (1) 
Vergunningsplicht op vegetatiewijziging binnen vallei-, bron- en
natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of met bijzondere 
waarde, of aangeduid als habitat in Ramsargebied (2), in de perimeter van 
Vogelrichtlijngebied of in Habitatrichtlijngebied (1)
Tévens: 2 GVE binnen groen-, bos- en natuurontwikkelingsgebied

Historisch permanent grasland_____________________________________________________
Vergunningsplicht op vegetatiewijziging binnen groen-, park-, buffer-, bos-, vallei-, bron- 
en natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of met 
bijzondere waarde,Ramsar-, Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden, beschermde 
duingebieden (1);

Ruigten (3)______________________________________________________________________
Vergunningsplicht op wijziging binnen groen-, park-, buffer-, bos-, vallei-, bron-, 
natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of met bijzondere 
waarde, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden, beschermde duingebieden, het 
IVON, binnen Ramsargebied, binnen de perimeter van Vogelrichtlijngebied of in 
Habitatrichtlijngebied (1)
Meldingsplicht in alle andere gebieden, met uitzondering van woon- en industriegebieden 
(6)
9bis Kleine landschapselementen: struwelen; bossen; stilstaande wateren; waterlopen; 
houtachtige beplantingen op weg-, waterweg- of spoorwegbermen of op het talud van holle 
wegen; houtachtige beplantingen langs waterlopen, dijken of taluds; heggen, hagen, 
houtkanten, houtwallen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden

Stilstaande wateren (niet behorend tot de waterrijke gebieden zoals gedefinieerd in 
bijlage V van het BVR 23.6.98)
Opgaande kleine landschapselementen (zie boven) en hoogstamboomgaarden 
Eutroof moerasbos en -struweel (=onderhevig aan het bosdecreet) (4)
Mesofiele tot droge bossen en struwelen (onderhevig aan het bosdecreet) (4) 
Aanplanten (bepaalde aanplanten zijn onderhevig aan het bosdecreet) (4) en parken 
Waterlopen______________________________________________________________________
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Geen vergunningsplicht noch verbod
Wel: 2 GVE binnen groen-, bos- en natuurontwikkelingsgebied 

Graslanden met belangrijke verspreide biologische waarden 
Graslanden met verspreide biologische waarden (in de grasland-, heide-, moeras- of
waterrijke sfeer)__________________________________________________________________

Geen vergunningsplicht noch verbod noch bemestingsbeperking;
Met (vaak) belangrijke biologische waarden

Hx-graslanden met verspreide biologische waarden (in de grasland-, heide-, moeras-, 
bos- of waterrijke sfeer of met fauna-arcering)
(hx = zeer soortenarme, ingezaaide, vaak tijdelijke graslanden)
Graslanden met verspreide biologische waarden omwille van bomenrijen of taluds 
Akkers met (zeldzame) akkerkruiden 
Akkers met verspreide biologische waarden
Resterende kleine landschapselementen (bv. dijken, spoorwegbermen, ... zonder 
vermelding begroeiing)____________________________________________________________

Geen vergunningsplicht noch verbod noch bemestingsbeperking;
Actuele biologische waarden doorgaans eerder beperkt (m.u.v. "natuur in de stad, niet vervat 
in bovenstaande categorieën”)

Intensieve agrarische graslanden, akkers, ... met actueel minder uitgesproken 
biologische waarden
Urbaan en/of industrieel gebied_____________________________________________________

1) behalve dan op huiskavels zoals gedefinieerd in het besluit en in geval van de in het 
besluit vermelde beheers- en inrichtingsplannen

2) de facto bestaat dit niet: er is geen aanduiding van historisch permanent grasland als 
habitat binnen ramsargebied

3) voor zover het geen braakgronden betreft kaderend in het Europees Landbouwbeleid; 
deze vallen onder de definitie van cultuurgewas én zijn niet vergunningsplichtig

4) vallen niet onder het toepassingsgebied van het bosdecreet (art. 3, § 3 bosdecreet):
- fruitboomgaarden en fruitaanplantingen
- tuinen, plantsoenen en parken
- lijnbeplantingen en houtkanten (o.m. langs wegen, rivieren en kanalen) 

boom- en sierstruikkwekerijen en arboreta die buiten het bos gelegen zijn 
sierbeplantingen

- aanplantingen met kerstbomen
alle tijdelijke aanplantingen met houtachtige gewassen in het kader van de Europese 
verordeningen betreffende het uit produktie nemen van bouwland (= tijdelijke 
bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van Verordening EEG 2080/92) 

vallen wél onder het toepassingsgebied van het bosdecreet (art. 3, § 2 Bosdecreet): 
de aanplantingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtopbrengst (o.m. van 
populieren en wilg) 
de grienden

De natuurvergunningsplicht geldt niét wanneer de werken geregeld zijn in het 
bosheersplan. De natuurvergunning is dus vereist voor werken in bossen:
- waarvoor geen goedgekeurd bosbeheersplan bestaat, of
- waar het bosbeheersplan de werken die worden uitgevoerd niet regelt

5) Onder duinvegetaties vallen ook vegetatieloze duinen en strand kan gezien worden als 
een specifieke vorm daarvan

6) Dit werd niet in rekening gebracht bij het bepalen van het cijfermateriaal

4.3.2, stilstaande wateren), temeer daar bij de bereke
ning voor dit Natuurrapport de zwak ontwikkelde 
eutrofe plassen (ae° en aer°) buiten beschouwing gela
ten werden; vermoedelijk heeft dit vooral te maken 
met het meer stelselmatig aanduiden van plassen aller
hande in de BWK, versie 2.

- De grotere oppervlakte van de kunstmatige wateren 
(figuur 4.3.3) kan te maken hebben met de bovenver
melde verschuiving van ae° en aer° naar kunstmatige 
wateren en/of wateren met reële uitbreiding.

- Mogelijke verschuivingen in de zeldzaamheid van een 
aantal eutrofe moerasbosbiotopen (figuur 4.3.4): de 
totale oppervlakte eutroof moerasbos (in het eerste 
Natuurrapport (402) "uitbreiding moerasbos" 
genoemd) is nu duidelijk groten Die toename zal ver
moedelijk samenhangen met methodologische ver

schillen. Eén van de aspecten hierbij is dat bij populie- 
renaanplanten in de BWK, versie 2, stelselmatig de 
ondergroei getypeerd wordt. Een groot aantal van 
deze aanplanten heeft moeras, moerasbos en/of moe
rasstruweel in de ondergroei. Dit kan nu, in tegenstel
ling tot vroeger, in rekening gebracht worden.Voor het 
natuurbehoud, bestaat hier een belangrijk potentieel 
voor het herstel van moerassen, moerasbos en moe
rasstruweel. Goed ontwikkelde moerasbossen inge
plant met populier, worden nu stelselmatiger dan vroe
ger gekarteerd als moerasbos i.p.v. als populierenaan- 
plant.

- De oppervlakte historisch permanent grasland is nu 
gevoelig groter De reden hiertoe heeft niets te maken 
met een reële toename, wel met het feit dat bij de 
opmaak van de BW K, versie 2, veel meer aandacht uit-
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gaat naar de kartering van het graslandareaal en het 
feit dat bij alle BWK-karteringen van vóór 1984 geen 
onderscheid gemaakt werd tussen soortenrijk perma
nent cultuurgrasland (hp*) en soortenarm permanent 
cultuurgrasland (hp) (de specifieke betekenis van hp* 
bestond toen nog niet).

- Ruigten (ku en/of hr) kunnen verschuiven naar een 
lagere zeldzaamheidsklasse. Hun oppervlakte is nu dui
delijk groter Dit kan zowel te maken hebben met het 
feit dat bij de opmaak van de BWK, versie 2, meer aan
dacht besteed wordt aan het afzonderlijk karteren van 
ruigten en pioniervegetaties allerlei (vooral gekarteerd 
als ku*, tenzij het een duidelijk pionierstadium is van 
een andere gekende BWK-karteringseenheid) en aan 
de reële uitbreiding.

De weerslag op de indeling van biotopen in zeldzaam- 
heidsklassen moet nader onderzocht. Hiertoe is een analy
se per BWK-karteringseenheid noodzakelijk.

Biotopen genieten dankzij de EU-Habitatrichtlijn, de 
EU-Vogelrichtlijn en de conventie, een internationale 
beschermingsstatus (Natura 2000). In het eerste

Natuurrapport (402) werd de relatie gelegd tussen de 
Natura 2000 biotopen en de BWK-codes. De toenmalige 
tabel bevatte een aantal fouten.Tabel 4.3.2 geeft de inmid
dels doorgevoerde aanpassingen hiervan weer

Heiden, vennen, moerassen, slikken en schorren, 
stilstaande wateren en duinen

Definitie volgens BVR 23-07-98, a.h.v. de karterings- 
eenheden van de Biologische Waarderingskaart:

- Heiden en vennen: heiden (cg, ce, ces, cm, cd, cp, cv, ct), 
hoogvenen (t, tm), oligotrofe tot mesotrofe waters 
(ao), struisgrasvegetaties op zure bodem (ha; hei- 
schraal grasland) en zure borstelgrasvegetaties (hn).

- Moerassen: moerassen (mr mz, mm, mc, md, ms, mk, 
mp), natte ruigten met moerasspirea (hf), moerasstru
welen en elzen- en berkenbroeken van voedselarme 
vochtige tot natte bodems (sm, so, vm, vo, vt) en bron- 
bossen (vc). Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het 
nuttig onderscheid te maken tussen "moerassen11, met 
overwegend een aspect bepaald door kruiden, en 
"moerasbos en -struweel" (deze laatste betreffen enkel

Tabel 4.3.2: Habitats van internationaal belang volgens de Habitatrichtlijn (Natura 2000) (verklaring BWK-symbolen zie 
Uitgebreid Natuurrapport 2001, deel 3.2.2 Biotopen).

Habitattype vo lgens Bijlage I Natura 
2000 
C O d e  types (1 )

Prio- BW K-code (beperkt to t Vlaamse
ritaire . «»
habitat- Context)

Permanent met zeewater van geringe diepte 1110
overstroomde zandbanken
Estuaria 1130

Bij eb droogvallende slikwadden en 1140
zandplaten
Eenjarige pioniersvegetaties van slik-en 1310
zandgebieden met Salicornia soorten en
andere zoutminnende planten
Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion 1320
maritimae)
Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia 1330 
maritimae)
Embryonale wandelende duinen 2110
Wandelende duinen op de strandwal met 2120
Ammophila arenaria (witte duinen)
Vastgelegde duinen met kruidvegetaties 2130
(grijze duinen)
Eu-atlantische vastgelegde ontkalkte  2150
duinen (Calluno-Ulicetea)
Duinen met Hippophae rhamnoides 2160
Duinen met Salix repens spp. Argentea 2170
(Salicion arenariae)
Beboste duinen van het Atlantische, 2180
Continentale en Boreale kustgebied 
Vochtige duinvalleien

Psammofiele heide met Calluna- en 
Genista-soorten
Open grasland met Corynephorus- en 
Agrostis-soorten op landduinen 
Mineraalarme oligotrofe wateren van de 
Atlantische zandvlakten (Littorelletea 
uniflora)

2190

2310

2330

3110

/

gehele brakke gedeelte van Schelde en 
IJzer estuarium
dz en ds tussen da-vlekken of gelegen in 
1130
delen van ds
(niet: ds in het zoetwatergetijdengebied) 

delen van ds
(niet: ds in het zoetwatergetijdengebied) 
da, da-slenken in hpr of hpr*

specifieke stranden en mee in dd 
dd

+ hd, had

+ had in Cabourgduinen

sd
mp
samen met 2190
qd, rud (en eventuele andere q- en f- 
bossen in de duinen en sf in de duinen) 
mp en ae, ao, mr, mc, mm, hc, hj in 
duinen
cg

grote delen van ha (excl. ha0!) 
(zeker alle ha + dm en ha/dm) 
bwk, versie 1 : delen van ao 
bwk, versie 2: aom

*  (2)
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Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren 3130 
met vegetaties behorend tot het Littorelletea 
uniflora en/of Isoëto-Nanojuncetea of met 
eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers 
(Nanocyperetalia)
Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met 3140
benthische Chara spp. vegetaties 
Van nature eutrofe meren met vegetatie van 3150 
het type Magnopotamium of Hydrocharition 
Submontane en laagland rivieren met 3260
vegetaties behorend tot het Ranunclion 
fluitans en het Callitricho-Batrachion 
Noordatlantische vochtige heide met Erica 4010
tetralix
Droge Europese heide (alle subtypen) 4030
Juniperus communis-formaties in 5130
heidevelden of op kalkgrasland 
Droge halfnatuurlijke graslanden en 6210
struikvormende facies op kalkhoudende 
bodem (Festuco-Brometalia)

Gebieden waar zeldzame orchideeën 6210 
groeien

S oortenrijke Nardus graslanden 6230
Grasland met Molinia op kalkhoudende, 6410 
venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion) 
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het 6430 
laagland, en van de montane en alpiene 
zones

Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus 6510 
pratensis, Sanguisorba officinalis)
A ctie f hoogveen 7110
Aangetast hoogveen waar natuurlijke 7120
regeneratie nog mogelijk is 
Overgangs- en trilveen 7140
Slenken in veengronden met vegetatie 7150 
behorend tot het Rhynchosporion 
Kalkhoudende moerassen met C ladium 7210 
m ariscus en Carex davalliana 
K a lktufbronnen met tu fsteenform atie  7220
(Cratoneurion)
Alkalisch laagveen 7230

Niet voor het publiek opengestelde grotten 8310
Beukenbossen van het type Luzulo- 9110
Fagetum
Zuurminnende Atlantische beukenbossen 9120
met ondergroei van Ilex of soms Taxus 
(Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagetum) 
Beukenbossen van het type Asperulo- 9130
Fagetum
Sub-Atlantische en midden-Europese 9160
wintereikenbossén of eiken- 
haagbeukenbossen behorden tot het 
Carpinion-betuli
Ravijnbossen met Tilio-Acerion 9180
Oude zuurminnende bossen met Quercus 9190
robur op zandvlakten
Veenbossen 91 DO
A lluvia le  bossen met A ln ion g lutinosa en 91 EO
Fraxinus exce ls io r (A lnio-Padion, A ln ion 
incanae, Salicion albae)

bwk, versie 1 : delen van ao 
bwk, versie 2: aom

vijvers te Meile

ae*, aer*, aev, aev*, delen van ae 

waterlopenbestand

ce (excl. ces)

cg, cv, sgu 
zit mee vervat in cg; 
op kalkgrasland: niet in Vlaanderen 
hk, sk

+ hk, sk met zeldzame orchideeën 

+ hn
hm (en delen van hc in zandstreek) 

hf, hfc, hft
ruigten (delen van hr en ku) langs 
waterlopen of langs bosranden of in 
open vlekken in bos 
hu', hu, (bij bwk, versie 1: hpu, hu* en 
delen van hu) (excl. hu°!)

+ t, ces, ct 
tm, ctm

md, ms
ce (samen met 4010)

+ mm

+ niet in Vlaanderen

mk en daarbij fysisch aansluitende 
moerassen, hm en waters 
/ 
fl

grote delen van qs en van fs 
qb bossen op voedselrijkere bodems (bv. 
op S- en P-gronden) 
fm, qe, fe

qa, fa

ek, es
qb binnen grenzen van oud bos op Z- en 
X-gronden

+ vt
+ va, vo, vm, vc, v f

vn binnen grenzen van oud bos 
s f in uiterwaarden en a lluvia le 
gronden (excl. sf°)
Populus nigra bossen in het 
M aasoverstrom ingsgebied 
ru (niet rud)Gemengde eiken-iepen-essenbossen langs 91FO 

oevers van grote rivieren met Quercus 
robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior of F. 
anqustifolia (Ulmenion minoris)__________________
(1) telkens KE, KE* en KE°, ook inclusief vegetaties met eventuele boom opslag (b.v. hfb), 

tenzij anders gespecifieerd
(2) het betreft zowel de typische heischrale graslanden van de duinen (met buntgras, 

zandzegge, korstmossen, ...) als graslanden van meer gestabiliseerde duinen met 
stuisgras-soorten, schapengras en andere zuuminnende grassen
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de oligo- tot mesotrofe moerasbossen en bronbos- 
sen).

- Waterrijke gebieden: slikken en schorren (da, ds) en 
stilstaande wateren (ah, am, ae, aer aev).

- Duinen: zeereepduinen (dd), vegetatieloos stuifduin 
(dm), zuur duinbos (qd) en duindoornstruweel (sd). 
Strand kan als een specifieke vorm van vegetatieloos 
duin of zeereepduin beschouwd worden (let wel: het 
met vegetatie begroeide strand van de Baai van Heist 
wordt beschouwd als "schor").

Op al deze biotopen rust een verbod op vegetatiewij- 
ziging (tabel 4.3.1).

Poelen krijgen in het BVR 23-07-98 een specifieke 
plaats toegekend (tabel 4.3.1). Hun gezamenlijke opper
vlakte (er werd enkel rekening gehouden met individueel 
gekarteerde poelen én niet met deze gekarteerd in com
plex met graslanden) is klein, maar dit neemt niet weg dat 
het een groot aantal poelen betreft (figuur 4.3.3). 
Opvallend is dat een belangrijk aantal poelen enkel onder
hevig is aan een meldingsplicht, wat voor dergelijke belang
rijke biotopen weinig garanties biedt voor hun voortbe
staan.

Andere waterpartijen, met name eendenkooien (ka), 
bezinkingsbekkens (ad) en diepe kunstmatige plassen (ap, 
apo,...), hier tezamen als "kunstmatige wateren" betiteld, 
moeten volgens het BVR 23-07-98 beschouwd worden als 
"kleine landschapselementen". Ook de zwak ontwikkelde, 
vaak recente plassen (ae°, aer°), hebben we als dusdanig 
beschouwd (figuur 4.3.3). Het feit dat hier het grootste 
deel van de oppervlakte enkel onderhevig is aan een mel
dingsplicht, stelt minder problemen omdat de biologische 
rijkdom en het natuurbehoudbelang van deze kunstmatige 
wateren geval per geval moet bekeken worden.

De definities van het BVR 23-07-98, met betrekking 
tot "heiden en vennen" en "duinen" en "moerassen", zijn 
voor verbetering vatbaar Zo is het vanuit wetenschappelijk

heiden en duinen in duinvege- strand slikken en moerassen moerasbos stilstaande
vennen binnenland taties schorren struweel wateren

«  mogeli|k extra areaa 6250 770 690 I 0 120 6300 1440 3060

>  ttk e r  areaal 11020 790 1210 1 2100 860 4800 2290 4970

Figuur 4.3.2: Oppervlakte (half-)natuurlijke biotopen: heiden, 
vennen, moerassen, moerasbos, slikken en schorren, stilstaande 
wateren en duinen onderhevig aan een verbod op vegetatie- 
wijziging en, voor moerasbos en -struweel, aan het Bosdecreet.

oogpunt logisch de duinen die geografisch geassocieerd 
worden met heidegebieden te beschouwen als een onder
deel van "heiden en vennen". In het BVR 23-07-98 horen 
deze, tezamen met de kustduinen en de daar voorkomen
de vegetaties, tot de duinen. Volgens de beschermings- 
status maakt dit géén verschil. De oppervlakte van de 
vegetatieloze duinen in het binnenland bedraagt tussen 
790 en 1560 ha (figuur 4.3.2).Tevens zou het logisch zijn de 
duingraslanden (hd) te rekenen tot de duinen i.p.v. tot his
torisch permanent grasland (figuur 4.3.6). Het overgrote 
deel van hun oppervlakte ligt overigens in de ecoregio van 
de kustduinen (figuur 4.3.3). Hierdoor zouden alle duin
graslanden, onafhankelijk van hun planologische bestem
ming, een verbod op vegetatiewijziging krijgen. M.b.t. de 
moerassen, is het logisch alle bossen en struwelen van 
natte gronden te beschouwen als moerasbos en dus als 
moeras. De vochtige wilgenstruwelen op voedselrijke 
bodem (sf), de alluviale essen-olmenbossen (va), de voch
tige of vrij vochtige elzen-eikenbossen (vf) en de nitrofiele 
alluviale elzenbossen (vn), horen logischerwijze tot de

35 -,

30 -

25 -
CO

20 -
Q)

CO 15 ->
0)
CL 10 -
o :J I

verbod vergunning melding

o zeker areaal 6 34 15

vergunning melding

■ mogelijk extra 
areaal

500 330

o  zeker areaal 1500 3262

Figuur 4.3.3: Oppervlakte van poelen (links) en van kunstmatige wateren (diepe kunstmatige plassen, bezinkingsbekkens,...) (rechts) 
met verbod, vergunningsplicht of meldingsplicht inzake vegetatiewijzigingen.
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moerasbossen en -struwelen en bijgevolg tot de moeras
sen. In het BVR 23-07-1998, is dit niet het geval.Volgens dit 
besluit, is er voor deze biotopen wél een vergunnings- en 
meldingsplicht voor vegetatiewijziging (zie tabel 4.3.1). Uit 
figuur 4.3.4 blijkt dat voor het grootste deel van hun opper
vlakte een vergunningsplicht geldt. Mochten zij tot de moe
rassen behoren, dan zou een verbod op vegetatiewijziging 
gelden. Al deze bostypen zijn onderworpen aan het Bosde
creet.

Bossen en struwelen van mesofiele tot droge gron
den

Graslanden

Indeling naar natuurbehoudswaarde (verklaring BWK- 
symbolen, zie Uitgebreid Natuurrapport 2001, deel 3.2.2 
Biotopen) en juridische bescherming (zie tabel 4.3.1 ):

- historisch permanent grasland zoals gedefinieerd in het 
BVR 23-07-1998 (alle typen van hc, hj, hm, hk, hd, hv, 
hu, hpr; hp*, hp +. mn hp + hc (kn), hp en hpr° met 
overdruk fauna (figuur 4.3.6)): verbod op vegetatiewij
ziging binnen de groen-, park-, buffer- en bosgebieden 
en vergunningsplicht voor vegetatiewijziging in een

Mesofiele tot droge bossen en struwelen en bepaalde 
aanplanten zijn onderworpen aan het Bosdecreet (zie tabel
4.3.1 ).Volgens het BVR 23-07-98, geldt binnen bepaalde plano
logische beschermingen een vergunningsplicht, daarbuiten een 
meldingsplicht (tenzij gelegen in woon- en industriegebied: met 
dit laatste werd géén rekening gehouden bij de oppervlakte- 
berekeningen). Uit figuur 4.3.5 blijkt dat voor het grootste deel 
van de oppervlakten een vergunningsplicht geldt.

De totale oppervlakte mesofiele tot droge bossen [alle 
eiken- en beukenbossen (dus q- en f-reeks), ravijnbossen 
(ek, es), ruderale bossen (ru, rud)], bedraagt een 34.100 à 
42.600 ha. De mesofiele tot droge struwelen (sg, sgu, sk, sp,

12000

2m 8000

4000

vergunning, bosdecreet melding, bosdecreet

■ mogelijk extra areaal 3040 360

■ zeker areaal 7350 930

Figuur 4.3.4: Oppervlakte en bescherming (vergunnings-, meldings
plicht en Bosdecreet) van eutrofe moerasbossen die volgens het BVR 
23-07-1998 niet tot de daar gedefinieerde "moerassen" behoren.

sz, se; dus inclusief kapvlakten) nemen een oppervlakte in 
van 5540 à 8230 ha. De oppervlakte aanplanten (populie
ren-, overige loofhout- en naaldhoutaanplanten) situeert 
zich tussen 79.000 en 90.500 ha (figuur 4.3.5). Iets meer 
dan de helft ervan is onderhevig aan een vergunningsplicht 
voor vegetatiewijziging. De oppervlakte aanplanten is onge
veer dubbel zo groot als de oppervlakte mesofiele tot 
droge bossen en struwelen. Indien deze laatste tezamen 
met de moerasbossen als de meer natuurlijke bossen 
beschouwd worden, dan blijft dit areaal (samen 50.210 à 
66.240 ha) gevoelig kleiner dan dit van de aanplanten.

I
bossen bossen struwelen struwelen aanplanten aanplanten

vagumng melding vergunrwig melding vergunrwig melding

■ mogelijk extra areaal 7000 1500 1600 1090 8800 2700

■ zeker areaal 29000 5100 3020 2520 63200 15800

Figuur 4.3.5: Oppervlakte en bescherming van mesofiele tot droge 
bossen, struwelen en aanplanten (alle bossen en bepaalde aan
planten zijn onderworpen aan het Bosdecreet, zie tabel 4:3.1 )

aantal andere planologische bestemmingen; 2 groot- 
vee-eenheden binnen groen-, bos- en natuurontwikke
lingsgebied;

- graslanden met belangrijke verspreide biologische 
waarden (deze graslandcomplexen zouden vanuit 
wetenschappelijk oogpunt moeten gerekend worden 
tot het "historisch permanent grasland" (complexen 
van hp of hpr° met elementen van moerassen, heiden, 
historisch permanente graslanden,... zoals ms, cg, hu, 
ha'*,...) (figuur 4.3.7)): geen verbod noch vergunning op 
vegetatiewijziging; binnen bepaalde gewestplanbestem- 
mingen vallen zij wel onder bemestingsbeperkingen;

- graslanden met verspreide biologische waarden (gras
landcomplexen van hp of hpr°, met elementen van 
heiden, moerassen, waterrijke gebieden en/of soorten
rijke graslanden en die niet vallen onder bovenstaande 
typen, inclusief de zgn. hpriv (figuur 4.3.7)): geen ver
bod noch vergunning op vegetatiewijziging; binnen 
bepaalde gewestplanbestemmingen vallen zij wel 
onder bemestingsbeperkingen;

- hx-graslanden met verspreide biologische waarden 
(graslandcomplexen van zeer soortenarme, ingezaai
de, vaak tijdelijke graslanden (hx) met elementen van 
heiden, moerassen, waterrijke gebieden en/of soorten
rijke graslanden en die niet vallen onder bovenstaande 
typen, inclusief de zgn. hxriv en hx + fauna (figuur 
4.3.7)): geen verbod noch vergunning op vegetatiewij-
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ziging noch bemestingsbeperkingen;
- graslanden met verspreide biologische waarden

omwille van bomenrijen of taluds (complexen van hp, 
hpr° en/of hx met kb, kh, khw, kt,... (figuur 4.3.7)): geen 
verbod noch vergunning op vegetatiewijziging noch 
bemestingsbeperkingen; •

- intensieve agrarische graslanden met actueel minder 
uitgesproken biologische waarden (hp, hpr° en/of hx 
graslanden niet behorend tot bovenstaande typen): 
geen verbod noch vergunning op vegetatiewijziging 
noch bemestingsbeperkingen.

Hpriv en hxriv zijn resp. hp of hx graslanden die gele
gen zijn langs beken met een goede waterkwaliteit of een 
goede structuurontwikkeling.

De bovenstaande landschapsecologische indeling 
splitst de diverse typen graslanden, met al dan niet ver
spreide biologische waarden, in detail op en onderscheidt 
deze van de intensieve agrarische graslanden met actueel 
minder uitgesproken biologische waarden. Bedoeling hier
van is de aandacht te vestigen op het feit dat graslanden 
waarop geen enkele bescherming rust, of waar alleen in het 
kader van het MAP binnen bepaalde gewestplanbestem- 
mingen bemestingsbeperkingen gelden, toch belangrijke 
natuurwaarden kunnen herbergen. Verweving met land
bouw en een beleid gericht op het behoud en de verster
king van kleine landschapselementen kunnen hier belangrij
ke instrumenten zijn. Naar oppervlakten toe blijkt dat, naast 
intensieve agrarische graslanden (figuur 4.3.1), het gras- 
landareaal vooral bestaat uit historisch permanent grasland 
(47.000 à 54.000 ha) en graslanden met verspreide biolo
gische waarden, omwille van bomenrijen of taluds (72.000 
à 77.900 ha) (figuren 4.3.6 en 4.3.7). De overige in de tabel 
onderscheiden types omvatten gezamenlijk 24.400 à 
29.800 ha.

30000

Figuur 4.3.6: Oppervlakte en bescherming van historisch per
manent grasland [deze gelegen in groen- en bosgebied (deel 
van "verbod") en in natuurontwikkelingsgebied (deel van "ver
gunning") vallen onder bemestingsbeperking].
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hx-VBW
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met 
bomenrijen of 

taluds

■ mogefcjk extra aroaa/ 320 1750 150 790 2380 5870

■ zeker areaal 330 2220 1710 12440 7740 72000

Figuur 4.3.7: Oppervlakte en bescherming van graslanden met 
verspreide biologische waarden (VBW).

Ruigten en akkerareaal met biologische waarden

Uit figuur 4.3.6 blijkt dat het overgrote deel van de his
torisch permanente graslanden, ondanks hun zeldzaamheid 
en belang voor het natuurbehoud, geen juridische bescher
ming genieten. Met betrekking tot het BVR 23-07-1998, 
dient gewezen te worden op het onlogische feit dat de 
bovenvermelde graslanden met belangrijke verspreide bio
logische waarden, geen deel uitmaken van het historisch 
permanent grasland. Hp-graslanden met elementen van 
rietlanden of dotterbloemhooilanden (hp, hpr° + mr of + 
hc) behoren wel tot het historisch permanent grasland. 
Hp-graslanden met, bijvoorbeeld, elementen van kleine of 
grote zeggevegetaties (hp, hpr° + ms, mc), heiderelicten 
(hp, hpr° + cg), andere halfnatuurlijke graslanden (hm, hu, 
ha,...),... vallen niet onder die definitie. Vanuit ecologisch 
oogpunt, is er geen enkele argumentatie die dit onder
scheid rechtvaardigt. Het betreft een 2550 à 4620 ha.

In het BVR 23-07-1998, wordt geen specifieke melding 
gemaakt van ruigten (ku, hr). Gezien het evenwel duidelijk 
gaat over een "vegetatie", geldt voor de ruigten - binnen 
bepaalde planologische beschermingen (zie tabel 4.3.1) - 
een vergunningsplicht voor vegetatiewijziging. Een uitzonde
ring dient evenwel gemaakt voor braakgronden kaderend in 
het Europees landbouwbeleid; deze vallen onder de defini
tie van cultuurgewas en zijn bijgevolg niet vergunningsplich- 
tig (gezien wij hierover geen informatie hebben, kan hier
mee bij de oppervlakteberekening geen rekening gehouden 
worden). Alle ruigten (ook de laatsvernoemde) zijn in prin
cipe wel onderhevig aan bemestingsbeperkingen binnen de 
groen-, bos- en natuurontwikkelingsgebieden (ku valt in 
principe niet samen met cultuurgrond, hr is opgenomen in 
het BVR 09-02-1999 onder de "halfnatuurlijke en potentieel 
belangrijke graslanden"). Hierbij laten wij de zwak ontwik
kelde ruigten (ku° en hr°) buiten beschouwing. Uit figuur
4.3.8 blijkt dat hun totale oppervlakte 6220 à 8400 ha groot 
is, waarvan minder dan de helft vergunningsplichtig is.
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Het akkerareaal met biologische waarden kan opge
splitst worden in:

- akkers met minder algemene tot zeldzame akkerkruiden; 
hier situeren de biologische waarden zich over de gehe
le (of grote delen van de) akker; in de Biologische 
Waarderingskaart worden deze gekarteerd als bs*, bl*,...

- akkers met verspreide biologische waarden, waarbij de 
biologische waarden zich meestal op de perceelsran- 
den situeren (bv. bs + k(ha), bs + k(cg), bl + k(ae), 
akkercomplexen met een dicht net aan goed ontwik
kelde houtkanten,...).

In het BVR 23-07-1998 wordt hiervan geen melding 
gemaakt, zodat er noch een verbod, noch een vergunnigs- 
plicht geldt. Dit neemt niet weg dat ze voor het natuurbe
houd belangrijke waarden bevatten. Akkerkruidgemeen- 
schappen behoren zelfs tot de meest zeldzame en meest 
bedreigde biotopen in geheel West-Europa.

Met betrekking tot de akkers met verspreide biologi
sche waarden, moet vermeld worden dat de opgegeven 
oppervlakte nagenoeg enkel betrekking heeft op kleinscha
lige akkerarealen of arealen met kleinere verspreide akkers 
in kleinschalige agrarische landschappen. Bij de opmaak van 
de BW K (versie 2), worden immers de verspreide biologi
sche waarden in meer grootschalige landschappen zoveel 
mogelijk individueel gekarteerd, los van de akkers.

Verspreiding van biotopen over de ecoregio's

Vele besprekingen in dit rapport worden in relatie tot de 
ecoregio's gebracht. Nadere informatie over de ecoregio's 
wordt gegeven in deel 3.3 Ecoregio's. In onderhavige paragraaf, 
wordt nagegaan in hoeverre de verspreiding van de biotopen en 
het grondgebruik leidt tot een karakterisering van de ecoregio's. 
In de figuren worden de ecoregio's hiertoe in eerste instantie op 
basis van bodemkundige karakteristieken (textuur) geordend.

15 2500ëSL 2000

ruigten ruigten akkers met (Z)A akkers met VBW
vergunning onbeschermd onbeschermd onbeschermd

■ mogelijk extra areaal 920 1230 10 730

■ zeker areaal 2650 3570 70 1620

Figuur 4.3.8: Oppervlakte en bescherming van ruigten en 
akkers met biologische waarden. (VBW=verspreide biologische 
waarden; (Z)A=(zeldzame) akkeronkruiden).

Legende:
■  urbaan en/of industrieel gebied 

intensief agrarisch graslanden en akkers
■  graslanden en akkers met biologische waarden en individueel gekarteerde kleine 
landschapselementen (inclusief graslanden met verspreide biologische waarden, met bomenrijen, 
hoogstamboomgaarden,...)

aanplanten en parken 
•  mesofiele bossen en struwelen

heide, duinen, moerassen, moerasbossen, stilstaande wateren, slikken en schorren, ruigten

Figuur 4.3.9: Grondgebruik binnen de ecoregio's (in %  to.v. de 
totale oppervlakte van de ecoregio).

Qua grondgebruik (figuur 4.3.9), springen enkele eco
regio's in het oog:

- de Duinen, door het grote aandeel (bijna 50%) urbaan 
gebied, maar ook door het grootste aandeel duinen 
(gevolgd door de Oostelijke Kempen, zie ook figuur 
4.3.10);

- de Krijt-Leem Regio en de Zandlemige Regio met het 
zeer grote aandeel intensieve agrarische graslanden en 
akkers;

- de Kust- en Scheldepolders en het Maasland door het 
relatief grote aandeel graslanden met biologische 
waarden en het zeer kleine aandeel bossen en aan
planten;

- de Kempen, en in het bijzonder de Oostelijke Kempen, 
door het relatief grote aandeel aanplanten.

Het overgrote deel van het Vlaamse heideareaal (inclu
sief vennen, heischrale graslanden, gedegradeerde hei
den,...) situeert zich in de Kempen, vooral in de Oostelijke 
Kempen (figuur 4.3.10). Zoals in het eerste Natuurrapport 
(402) aangetoond is, geldt dit niet enkel voor de opper
vlakte, maar ook voor het aandeel Rode Lijstsoorten. Ook 
Zandig Vlaanderen bezit een belangrijke oppervlakte hei- 
debiotopen. In Zandig Vlaanderen en in de Noordelijke en 
Oostelijke Kempen, nemen heiden overigens de belangrijk
ste plaats in van de in figuur 4.3.10 behandelde 
(half)natuurlijke biotopen. In de Centrale en Zuidelijke 
Kempen zijn de oppervlakten aan moerassen, moerasbos
sen en stilstaande wateren even groot als de heideopper- 
vlakten. Dit neemt niet weg dat de kleine oppervlakten hei- 
derelicten in de overige ecoregio's (heidebiotopen ontbre
ken enkel in de Krijt-Leem Regio en in het Maasland)
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Figuur 4.3.10: Aandeel (in %  "zeker areaal" to.v. de totale 
oppervlakte van de ecoregio) heiden en vennen, moerassen, 
moerasbossen, duinen en ruigten.

belangrijk zijn, omdat deze qua type en soortensamenstel
ling kunnen afwijken van de typische heiden in de Kempen 
en Zandig Vlaanderen.

Moerassen en moerasbossen zijn vooral in de 
Centrale, Zuidelijke en Oostelijke Kempen, de Regio 
Dender-Klein Brabant, de Westelijke en Centrale Heuvels, 
de Kust- en Scheldepolders en het Maasland, en in iets 
minder mate in Zandig Vlaanderen, het Hageland- 
Haspengouw en de Krijt-Leem Regio belangrijk. Stilstaande 
wateren vertonen een gelijkaardig verspreidingspatroon, 
behalve dan dat deze in de leemstreek (Westelijke en 
Centrale Heuvels, Hageland-Haspengouw, Krijt-Leem 
Regio) weinig aanwezig zijn. In de meeste van deze ecore
gio's, met uitzondering van de Oostelijke Kempen, vormen

moerassen, moerasbossen en/of stilstaande wateren 
(mede) de belangrijkste biotopen van de in figuur 4.3.10 
behandelde natuurlijke en halfnatuurlijke biotopen.

Slikken en schorren komen enkel voor binnen de Kust
en Scheldepolders (met ongeveer 670 ha is dit de belang
rijkste ecoregio voor deze biotopen), de Duinen en de Regio 
Dender-Klein Brabant (elk met ca 90 ha; figuur 4.3.10).

Ruigten komen in alle ecoregio's voor Vooral in de 
Centrale en Zuidelijke Kempen (ecoregio met grootste 
oppervlakte ruigten), Zandig Vlaanderen, de Regio Dender- 
Klein Brabant, de Westelijke en Centrale Heuvels en de 
Kust- en Scheldepolders nemen ze een belangrijke plaats in.

In bovenstaande bespreking, is de Zandlemige Regio 
nergensaan bod gekomen. Geen van de in figuur 4.3.10 
weergegeven biotoopgroepen heeft hier een aanzienlijke 
oppervlakte. Deze vaststelling geldt ook voor de bossen en 
aanplanten (figuur 4.3.1 I) en de akkers met biologische 
waarden (figuur 4.3.13). Uit figuur 4.3.9 blijkt dat de 
Zandlemige Regio, samen met de Krijt-Leem Regio, voor 
het grootste deel bestaat uit intensief agrarische graslanden 
en akkers (meer dan 60% van de oppervlakte).

Mesofiele loofbossen en -struwelen nemen nergens 
een groot aandeel in, maar het rijkst in deze context zijn de 
verschillende Kempense ecoregio's, de Westelijke en 
Centrale Heuvels, het Hageland-Haspengouw en Zandig 
Vlaanderen. Hier varieert de oppervlakte bos van een 
4400 ha tot meer dan I 1.300 à 12.600 ha (Centrale en 
Zuidelijke Kempen, respectievelijk Westelijke en Centrale 
heuvels). In de overige ecoregio's, bedraagt hun oppervlak
te maximaal ongeveer de 1000 ha. De Kempense ecore
gio's herbergen ook de grootste oppervlakte aanplanten. 
Ook de andere bosrijke ecoregio's hebben een belangrijk
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Figuur'4.3.11: Aandeel (in %  "zeker areaal" to.v. de totale 
oppervlakte van de ecoregio) mesofiele tot droge bossen en 
struwelen en aanplanten.
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aandeel aanplanten. In de Westelijke en Centrale Heuvels 
en, in mindere mate, in het Hageland-Haspengouw, domi
neren de mesofiele tot droge bossen boven de aanplanten.

Zowat alle hier onderscheiden typen graslanden 
komen in alle ecoregio's voor De Kust- en Scheldepolders 
springen duidelijk naar voor als de ecoregio met de groot
ste oppervlakte historisch permanent grasland (meer dan
27.000 ha). Ook de Centrale en Zuidelijke Kempen en de 
Westelijke en Centrale Heuvels (respectievelijk meer dan
14.000 en 12.000 ha) herbergen een belangrijk aandeel 
van het historisch permanent grasland (in de andere eco
regio's bedraagt de oppervlakte enkele honderden tot 
maximaal 6000 ha). De Kust- en Scheldepolders zijn, samen

met bomenrijen of 
taluds

■ hx met verspreide 
waarden

■ verspreide waarden

■ belangrijke verspreide 
waarden

■ historisch permanent 
grasland

10100
ha

7500
ha

Figuur 4.3.12: Aandeel (in %  "zeker areaal" t.o.v. de totale 
oppervlakte van de ecoregio) van de verschillende typen gras
landen met biologische waarden.

met het Maasland, de ecoregio's met het grootste aandeel 
graslanden met biologische waarden (alle types van figuur 
4.3.12).

De verhouding tussen de verschillende hier onder
scheiden graslandtypes, brengt een belangrijke differentia
tie tussen de ecoregio's aan het licht. In de Centrale en 
Zuidelijke Kempen, Zandlemig Vlaanderen, de Regio 
Dender-Klein Brabant en in het bijzonder in de Kust- en 
Scheldepolders, overheersen de graslandtypes met de 
hoogste biologische waarden (historisch permanente gras
landen er) graslanden met belangrijke verspreide biologi
sche waarden) (figuur 4.3.12). Binnen de Centrale en 
Zuidelijke Kempen, en in iets mindere mate binnen de 
Regio Dender-Klein Brabant, is de verhouding tussen inten

sieve agrarische graslanden en akkers en graslanden en 
akkers met biologische waarden bovendien relatief gunstig 
(figuur 4.3.9). Het aandeel graslandtypes met de hoogste 
biologische waarden (historisch permanent grasland, gras
landen met (belangrijke) verspreide waarden) en het aan
deel overige types (hx met verspreide waarden en gras
landen met bomenrijen of taluds) is vergelijkbaar in de 
Oostelijke Kempen, het Maasland en de Duinen. In de 2 
laatste ecoregio's, is het aandeel intensieve agrarische gras
landen en akkers vergelijkbaar respectievelijk kleinen dan 
dit van de graslanden en akkers met biologische waarden 
(figuur 4.3,9). Ook voor de eerste ecoregio is die verhou
ding relatief gunstig.

Uit figuur 4.3.12 kan worden afgeleid dat in de 
Noordelijke Kempen, Zandig Vlaanderen, de Westelijke en 
Centrale heuvels, het Hageland-Haspengouw en de Krijt- 
Leem Regio, de hx-graslanden met biologische waarden en 
vooral de graslanden met bomenrijen of taluds domineren 
boven de graslandtypen met de hoogste biologische waar
den (historisch permanent grasland, graslanden met 
(belangrijke) verspreide waarden). Figuur 4.3.9 geeft weer 
dat dit ook de ecoregio's zijn met een veel groter aandeel 
intensieve agrarische graslanden en akkers t.o.v. het areaal 
graslanden en akkers met biologische waarden. W e mogen 
evenwel niet uit het oog verliezen dat dit de ecoregio's zijn 
waar het aandeel Biologische Waarderingskaarten, versie I, 
groot is (figuur 4.3.9). Zoals aangehaald hierboven en in het 
Uitgebreid Natuurrapport 2001, deel 3.2.2 Biotopen, dient 
de BWK, versie I , als opvallend minder nauwkeurig voor 
graslanden te worden beschouwd, waardoor de kans reëel 
is dat déze schijnbaar minder gunstige situatie voor deze 
ecoregio's eerder te maken heeft met kwaliteitsverschillen 
in de basisgegevens.

Algemeen bekend, en bevestigd door figuur 4.3.13 is 
het feit dat de gehele leemstreek (Westelijke en Centrale 
Heuvels, Hageland-Haspengouw en de Krijt-Leem Regio) 
rijk zijn aan boomgaarden. Ook het Maasland, en in minde
re mate Zandig Vlaanderen en de Regio Dender-Klein 
Brabant, worden hierdoor getypeerd.

Een vergelijking van het akkerareaal met biologische 
waarden tussen de ecoregio's moet met de nodige 
omzichtigheid gébeuren, omdat hiertoe enkel de 
Biologische waarderingskaart (versie 2) geschikt is. Om die 
reden, is het cijfermateriaal relatief aan het Hageland- 
Haspengouw, de Krijt-Leem Regio, de Kust- en 
Scheldepolders, de Noordelijke Kempen en Zandig 
Vlaanderen, minder betrouwbaar (figuur 4.3.9). Figuur
4.3.13 geeft de grote zeldzaamheid weer van akkers met 
minder algemene tot zeldzame akkerkruiden. Vooral de 
Centrale en Zuidelijke Kempen (2I ha) en de Krijt-Leem 
Regio ( 18 ha) zijn voor dit biotooptype essentieel (de ove
rige ecoregio's herbergen ten hoogste enkele ha). De kans 
op kleinschalige akkercomplexen, met tussen de akkers
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Figuur 4.3.13: Aandeel (in %  "zeker areaal" t.o.v. de totale 
oppervlakte van de ecoregio) hoogstamboomgaarden en 
akkerareaal met biologische waarden.

belangrijke biologische waarden, is het grootst in de 
Centrale en Zuidelijke Kempen, de Oostelijke Kempen, 
Zandig Vlaanderen en de Kust- en Scheldepolders.

Samenvattend kan gesteld worden dat bepaalde ecore
gio's min of meer duidelijk getypeerd worden door het 
(meer) voorkomen van bepaalde biotopen en het grondge
bruik, terwijl anderen op basis hiervan onderling minder 
gedifferentieerd zijn.Tot de eerste groep behoren de Duinen 
(groot aandeel duinbiotopen en bebouwing en bijzonder 
klein aandeel agrarisch intensief gebied), het Maasland (stil
staande wateren, bosarm, groot aandeel graslanden met bio
logische waarden), de Kust- en Scheldepolders (groot aan
deel historisch permanent grasland, bosarm, moerassen en 
stilstaande wateren) en de Kempense ecoregio's (groot aan-
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Figuur 4.3.14: Bedreiging van ecotoopgroepen. Staafjes: abundantie %  t.o.v. de meest algemene ecotoopgroep. Lijn: voor of achter
uitgang als %  evolutie ecotoopscore. Op de horizontale as zijn de ecotopen gerangschikt van voedselarm (arm) over matig voed
selrijk (matig) naar voedselrijk (rijk) en/of van zuur (Z ) over neutraal (N) naar basisch (B)(bron: 688).
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deel heiden, moerassen s.L, bosrijkdom met een groot aan
deel aanplanten). Het andere uiterste vormt de Zandlemige 
Regio, hoewel deze misschien nog het best gekarakteriseerd 
wordt door het nagenoeg ontbreken van de meeste van de 
vermelde biotopen en als de ecoregio met het grootste aan
deel intensieve agrarische graslanden en akkers.

Met medewerking van:
De projectgroep "Biologische Waarderingskaart" - 

Instituut voor Natuurbehoud

4.3.1.2 Ecotoopanalyse
Wouter Van Landuyt

Instituut voor Natuurbehoud

Een benadering van de achteruitgang van verschillen
de ecotopen in de loop van de vorige eeuw (vergelijking 
periode 1930-1972 met 1972-1999) werd gereconstru
eerd doorheen de analyse van de floradatabank (688). De 
auteurs vertrokken van een ecotopenindeling, die niet vol
ledig overeenstemt met de BWK-indeling. Algemeen kan 
gesteld worden dat ecotoopgroepen van voedselarme 
milieus zowel zeldzaam zijn als sterk achteruitgaan wat het 
aantal locaties en ontwikkelingsgraad betreft. Dit geldt 
eveneens voor de brakke en zilte milieus (figuur 4.3.14).

Nagenoeg alle ecotoopgroepen, bestaande uit de 
kruidachtige vegetaties en de water- of moerasvegetaties 
kenmerkend voor voedselarme ecotopen, gaan sterk ach
teruit. Ook soortengroepen van bostypes op voedselarme, 
neutrale, natte bodems en voedselarme, neutrale, vochtige 
bodems, gaan achteruit. De andere ecotoopgroepen van 
de bossen en struwelen gaan licht vooruit. De twee eco
toopgroepen die sterk vooruitgaan zijn graslanden en 
andere kruidachtige vegetaties op vochtige tot droge voed
selrijke grond. Onze flora wordt dus steeds uniformer W at 
voedselarm en nat of juist zeer droog is, evolueert naar 
vochtig tot droog en zeer voedselrijk.

Lectoren
Carole Ampe, Roger Langohr - RUG, Vakgroep Geologie 
en Bodemkunde
Piet De Becker; Geert De Blust,W illy Huybrechts - Instituut 
voor Natuurbehoud
Bob Peeters - Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA
Marc Pollet - Instituut voor de aanmoediging van Innovatie
door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

4.3.2. Heiden en vennen

Dirk Boeye en Luc De Bruyn 

Instituut voor Natuurbehoud

4.3.2.7 Ruimte
Kuijken (402) en deel 4.3.1 Biotopen geven een over

zicht van de toestand en de recente veranderingen van 
heiden en vennen in Vlaanderen. In dit hoofdstuk worden 
enkele lokale studies belicht die, omwille van hun hogere 
detailgraad, duiding geven bij deze algemene veranderin
gen.

4.3.2.2 M ilieu
Het belang van gunstige omgevingscondities (deposi

tie, hydrologie), werd geïllustreerd in een ecohydrologische 
studie van het Turnhoutse Vennengebied ( 135, 224). Ten 
tijde van Ferraris, bestond het hele studiegebied uit heide 
en vennen, met slechts akkers rond de dorpskernen van 
Turnhout en Ravels. Bosaanplant, de aanleg van grootscha
lige graslanden en vervolgens akkers, hebben het heideare- 
aal en het aantal overgebleven vennen gedecimeerd. 
Volledig parallel met de evolutie geschetst in deel 4.3.1.2 
Ecotoopanalyse, is niet enkel het totale voorkomen van 
heide en vennen sterk verminderd, maar is ook hun kwali
teit achteruitgegaan. Voor de vennen speelden daarbij 
vooral de verzurende deposities door verbranding van'fos
siele brandstoffen een rol. Deze deposities bereikten een 
piek in de jaren zeventig. Vandaag blijft deze bedreiging in 
mindere mate bestaan. Neveneffecten van intensieve land
bouw, ammoniakdeposities (474) en rechtstreekse inspoe- 
ling van eutroof landbouwwater lijken echter in belang toe 
te nemen. Door eutrofiëring, wordt de verzuring gedeelte
lijk tenietgedaan, en worden de typische vensoorten ver
drongen door productieve water- en oeverplanten. 
Vanderhaeghe (725) documenteerde de verdere verar
ming van de vegetatie in deze vennen tussen 1974 (op het 
hoogtepunt van de verzuringsdruk) en 1999. Figuur 4.3.15 
toont de achteruitgang van de waterlobelia in het Zwart 
W ater te Turnhout. De waterlobelia is een kenmerkende 
soort die in zacht, oligotroof water groeit. Herstel van de 
vennen veronderstelt een isolatie van de huidige rechtst
reekse landbouwinvloed en een evenwichtsoefening tussen 
verzuring en eutrofiëring (224). De afname van de atmos
ferische depositie is daarbij, hoewel nog onvoldoende, een 
gunstige evolutie.

Het belang van een adequaat beheer wordt, voor de 
fauna, geïllustreerd in twee recente studies. In de provincie 
Limburg, bevinden zich enkele belangrijke, grote heideter- 
reinen die beheerd worden door AM INAL, afdeling 
Natuur Daarbij stond klassiek de heidevegetatie als streef-

Instituut voor Natuurbehoud



beeld voor ogen. Recent, werd op drie grote heideterrej- 
nen, met voornamelijk droge heide, een evaluatie uitge
voerd aan de hand van een inventarisatie van verschillende 
faunagroepen (409). Daaruit blijkt dat de onderzochte hei
den (Terhaagdoornheide, De Teut en De Mechelse Heide) 
een hoge faunistische waarde hebben. In het onderzoek 
werden proefvlakken uitgelegd in percelen met uiteenlo
pend beheer (branden, plaggen, kneuzen, maaien, begrazen 
en nietsdoen). Er werden onvoldoende proefvlakken uitge
legd om statistisch onderbouwde uitspraken te doen. Er is 
een indicatie dat beheerseffecten verschillen per fauna- 
groep. Zo is plaggen een goede maatregel voor talrijke 
ongewervelden, maar niet voor mieren. Globaal kan het 
beheer positief beoordeeld worden. Rustverstoring, groot
schalige maatregelen en intensieve begrazing lijken een 
negatief effect te hebben: voor de fauna dient voldoende 
variatie aanwezig te zijn en moet bijgevolg de voorkeur 
worden gegeven aan de kleinschalige toepassing van 
beheersmaatregelen.

Figuur 4.3.15: Achteruitgang van de waterlobelia in het Zwart 
Water te Turnhout (bron: 725).

4.3.2.3 Levensgemeenschap
Voor de broedvogels van de Vlaamse heidegebieden 

kon een ruwe trendanalyse uitgevoerd worden, gebaseerd 
op de Vlaamse bijdrage voor de Europese broedvogelatlas 
(710) en de tellingen van de kolonievogels en zeldzame 
broedvogels (265,82). Voor de analyse, worden de patro
nen uit twee opeenvolgende periodes, namelijk vóór en na 
1990, vergeleken. De soorten werden ingedeeld in 4 cate-

Voor 1990

* z i m ] N a  1 9 9 0

B uitgestorven
sterk achteruitgaand

achtgeruitgaand
fluctuerend

Figuur 4.3.16: Status voor vogelsoorten met hoofdverspreiding 
in heiden voor periodes voor en na 1990 (blokje per soort). 
Geselecteerde soorten (*  = rodelijstsoort): boomleeuwerik*, 
boompieper*, duinpieper*, klapekster*, korhoen*, nachtzwa
luw*, roodborsttapuit*, tapuit*, wulp (bronnen: 710, 265, 82).

gorieën: I ) sterke achteruitgang: >50%; 2) matige achter
uitgang: 50-20%; 3) fluctuatie: tussen 20% minder en 20% 
meer; 4) matige vooruitgang: 20-50%; 5) sterke vooruit
gang: >50%. De veranderingen worden geïllustreerd aan de 
hand van de verschuiving van het aantal soorten per cate
gorie (Figuur 4.3.16).

Heidegebieden herbergen het grootste aantal rode- 
lijstsoorten. Ondanks het feit dat er een lichte verbetering 
merkbaar is ten opzichte van de periode vóór 1990, is de 
toestand nog steeds kritisch. Van de 8 beschouwde soor
ten, zijn er nog steeds 4 die achteruitgaan, terwijl de ande
re 4 een schommelend patroon vertonen.

Daar waar de meeste heideterreinen een relatief laag 
aantal soorten planten en vertebraten huisvesten, zijn ze 
van onnoemelijk belang voor insecten (6 18, 636). Maes & 
Van Dyck (446) vermelden I I dagvlindersoorten die voor
komen in heidegebieden. Drie daarvan zijn momenteel 
reeds uitgestorven, terwijl de overige 8 op de Rode Lijst 
staan (tabel 4.3.3). Zoals uit tabel 4.3.3 blijkt zijn vermes
ting, verzuring en versnippering de belangrijkste factoren 
die aangehaald worden voor de achteruitgang van de dag
vlinders in heidegebieden. Ook het wegvallen of uitvoeren 
van verkeerde beheersmaatregelen kan nefaste gevolgen 
hebben voor alle soorten.

Van de ongeveer 100 slankpootvliegensoorten die in 
heidebiotopen voorkomen, staan er 5 op de Rode Lijst 
(536). De meeste soorten (o.a. alle rodelijstsoorten) wor
den aangetroffen in vochtige heidegebieden. De voor
naamste factoren die de slankpootvliegen bedreigen zijn 
verdroging (vooral vochtige heide), vermesting en verrui- 
ging. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de typische hei- 
desoorten grotendeels ontbreken in de West-Vlaamse hei- 
derelicten, die doorgaans zeer versnipperd zijn en sterk te 
lijden hebben onder vermesting.

4.3.2.4 Beleidsevaluatie 
Planevaluatie

Heiden en vennen in Vlaanderen zijn 
Habitatrichtlijngebieden. Daardoor is hun bescherming, 
beheer en ontwikkeling verplicht. Door hun ruimtelijk 
belang in sommige streken (de Kempen), zullen zij ook een 
aanzienlijk deel van hetVEN uitmaken. De bescherming van 
dergelijk terreinen is dus voldoende door de overheid 
onderschreven.

Procesevaluatie

Het beheer van heideterreinen neemt een belangrijke 
plaats in binnen de activiteiten van de afdeling Natuur en 
de natuurverenigingen. Heiden en vennen zijn zeer kwets
baar voor verzuring en vermesting, en de natte heide en



Tabel 4.3.3: Vlinders in heide
gebieden met een overzicht 
van de (vermoedelijke) oorza
ken van de achteruitgang of 
verdwijning (bron: 446).

Soort
aardbeivlinder 
bosparelmoervlinderf 
bruine vuurvlinder R L 
gentiaanblauwtje RL 
groentje R L 
heideblauwtje R L 
heivlinder R L 
kleine heivlindert 
kommmavlinderRL 
vals heideblauwtje f 
veenhooibeestje R L

Beheer Versnippering Vermesting Verdroging Verzuring

vennen ook voor verdroging. Dit betekent dat het behoud 
en het beheer van heideterreinen problematisch blijft in 
het raam van de voortdurende achteruitgang van de 
milieucondities. Grote heideterreinen hebben het voordeel 
relatief geïsoleerd te zijn, maar ondervinden toch een ster
ke tendens tot vergrassing. Echt problematisch is het 
gesteld met kleine, gefragmenteerde heide- en vennenge- 
bieden.Waar deze naast intensieve landbouwpercelen lig- 
'gen, wordt de lokale milieukwaliteit nog eens extra belast. 
Een buffer van onbemeste percelen (bijvoorbeeld schrale 
graslanden) rond deze heiden of vennen lijkt noodzakelijk. 
De aanliggende percelen zijn dan niet langer een nutriën
tenbron voor het gebied en kunnen een gunstig effect heb
ben op de faunawaarde van het geheel. Het natuurinrich- 
tingsproject Turnhouts Vennengebied, bijvoorbeeld, toont 
aan dat het problematisch blijft om deze noodzakelijke 
maatregelen op korte termijn te treffen. Het voortbestaan 
van een aantal venbiotopen blijft daardoor gehypothe
keerd. De gunstige trend in de verzurende depositie dient 
zich verder te zetten en vooral de hoogblijvende ammo- 
niakdepositie dient te dalen, om een efficiënter beheer 
mogelijk te maken.

Productevaluatie

Uit een recente studie (409) blijkt dat de faunistische 
waarde van de grote, droge heideterreinen in Limburg 
hoog blijft, wat mogelijk te danken is aan het voorbije 
beheer

Lectoren
Carole Ampe, Roger Langohr - RUG, Vakgroep Geologie 
en Bodemkunde
Bob Peeters - Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA
Marc Pollet - Instituut voor de aanmoediging van Innovatie
door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
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4.3.3 Moerassen

Dirk Boeye en Luc De Bruyn 

Instituut voor Natuurbehoud

4.3.3.7 Ruimte
Moerassen bevinden zich, met uitzondering van de 

hoogvenen die in Vlaanderen quasi verdwenen zijn, op lage 
plaatsen in het landschap, en meestal in riviervalleien. 
Recente trends in de ruimtelijk verbreiding van moerassen 
zijn niet beschikbaar maar een vergelijking tussen histori
sche kaarten en de actuele toestand wijst onmiddellijk op 
een sterke achteruitgang, vooral ten gevolge van de toege
nomen waterbeheersing (verbeterde drainage) en het 
daardoor aangepast landgebruik. Moerassen zijn bijgevolg 
in de huidige valleien vaak‘nog slechts marginaal aanwezig.

4.3.3.2 M ilieu
Moerassen vormen een zeer heterogene groep van 

biotopen, met als grootste gemene noemer de natte con
dities. Waterpeil en -beweging, bodemtype, voedselrijkdom, 
zuurtegraad en beheer bepalen de ontwikkeling van de 
aanwezige levensgemeenschappen (767). Het belang van 
de hydrologische relaties met de omgeving kan niet genoeg 
benadrukt worden: watertekorten en verontreinigingen 
(eutrofiëring, verzuring) grijpen immers rechtstreeks in op 
de factoren die de levensgemeenschappen in stand hou
den.

4.3.3.3 Levensgemeenschap
Gestandaardiseerde en kwantitatieve gegevens over 

soorten in de tijd verspreid, zijn zeer schaars in Vlaanderen 
(zie hoofdstuk 2 Naar een systematische gegevensverza
meling voor de toekomst en deel 4.2 Soorten). Alleen voor 
moerasvogels kon een ruwe trendanalyse uitgevoerd wor
den, gebaseerd op de gegevens van de Vlaamse bijdrage 
voor de Europese broedvogelatlas (7 10) en de tellingen 
van de kolonievogels en zeldzame broedvogels (265, 82).
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Voor de analyse, worden de patronen uit twee opeenvol
gende periodes, namelijk vóór en na 1990, vergeleken. De 
soorten werden ingedeeld in 4 categorieën: I ) sterke ach
teruitgang: >50%; 2) matige achteruitgang: 50-20%; 3) fluc
tuatie: tussen 20% minder en 20% meer; 4) matige voor
uitgang: 20-50%; 5) sterke vooruitgang: >50%. De verande
ringen worden geïllustreerd aan de hand van de verschui
ving van het aantal soorten per categorie (figuur 4.3.17).

Van de 18 typische moerassoorten vertoonden er 13 
nog een duidelijke afname in de periode vóór 1990. Van 
deze 13 soorten zijn er 9 die na 1990 fluctuerende aantal
len vertonen. Dit is echter nog op een zeer laag niveau, dat 
weinig uitzicht biedt op het behoud van deze soorten op 
langere termijn. Met 12 soorten vormen de moerasvogels 
ook de grootste groep op de Vlaamse Rode Lijst van de 
broedvogels. Daarvan is bijna de helft met uitsterven 
bedreigd.Vier van hen blijven bovendien een dalende trend 
vertonen.

Maes en Van Dyck (446) vermelden 8 dagvlindersoor- 
ten die voorkomen in moerasgebieden. 6 daarvan zijn 
momenteel reeds uitgestorven, terwijl één van de twee 
andere nog op de Rode Lijst staat (tabel 4.3.4). Zoals uit 
tabel 4.3.4 blijkt waren verdroging, vermesting en versnip
pering de belangrijkste factoren die aangehaald worden 
voor het verdwijnen van de dagvlinders in moerasgebie
den. Ook het wegvallen of uitvoeren van verkeerde 
beheersmaatregelen had waarschijnlijk een negatieve 
weerslag op het soortenaantal.

Met ongeveer de helft van de bekende Vlaamse soor
ten, herbergen moerassen een groot aantal slankpootvlie- 
gen (536). 18 soorten (12%) staan op de Rode Lijst. 
Verdroging, en overmatig toevoer van organisch materiaal 
worden aangehaald als de belangrijkste bedreigende facto
ren voor de slankpootvliegenfauna. Andere studies hebben 
ook aangetoond dat bodemvochtigheid en nutriëntenrijk
dom belangrijk zijn voor andere groepen ongewervelden. 
Baetens en De Bruyn (97), bijvoorbeeld, voerden een eco
logische studie naar het voorkomen van herbivore insecten 
in 37 rietvelden rond Antwerpen. Uit deze studie bleek dat 
de aanwezigheid van de verschillende soorten sterk 
gebonden was aan de diameter van de voorkomende riet
stengels. Deze diameter is een maat voor de vitaliteit

B sterk achteruitgaand 
achtgeruitgaand 
fluctuerend 
vooruitgaand 
sterk vooruitgaand

Figuur 4.3.17: Status verschuiving voor vogels voor de periodes 
vóór en na 1990. Geselecteerde soorten (*  -  rodelijstsoort): 
baardmannetje*, blauwborst, bosrietzanger, bruine kieken
dief*, cetti's zanger, grote karekiet*, kleine karekiet, porselein- 
hoen*, rietgors, rietzanger*, roerdomp*, snor*, sprinkhaanriet- 
zanger*, waterhoen, waterral, watersnip*, wintertaling, woud- 
aapje (bronnen: 7 10, 265, 82).

(groeisnelheid, grootte,...) van de rietplant. Rietstengels 
groeien sneller en worden groter in voedselrijke omstan
digheden en bij een grote bodemvochtigheid (als het riet 
in het water staat). De grootste soortenrijkdom aan 
rietherbivoren wordt aangetroffen in intermediaire 
omstandigheden, wanneer de rietstengel tussen 3 en 4 mm 
dik is. Voor de spinnenfauna, leiden extreme fluctuaties of 
een constant hoog peil van de waterstand tot een ver
armde spinnenfauna (242): zeldzame, typische soorten 
ontbreken en alleen de banale pioniersoorten blijven over 
Maelfait et al. (443) toonden aan dat ook de omringende 
landschapsmatrix de fauna en flora van moerasgebieden 
sterk kan beïnvloeden. De spinnenfauna van moerasgebie
den in Oost-Vlaanderen, die volledig omringd zijn door 
intensief landbouwgebied, wordt sterk gedomineerd door 
algemene en wijdverspreide soorten. De typische moeras
soorten, die anders veel abundanter zijn, komen slechts 
sporadisch en in geringe aantallen voor Waarschijnlijk 
speelt vermesting hier een belangrijke rol.

Laagveenmoerassen herbergen verscheidene rodelijst- 
libellensoorten (222). De Groot (2 14), die de libellenfauna 
bestudeerde van een aantal laagveenmoerassen in 
Nederland, vond dat de soortenrijkdom daalde naarmate 
de waterkwaliteit daalde (soortenrijkdom het grootst in 
kwelgebieden vrij van inlaatwater). Daarnaast, was ook de 
vegetatie in en rond de plassen belangrijk. 
Laagveenmoerassen herbergen ook een aantal zeer typi-

Tabel 4.3.4: Moerasvlinders met 
een overzicht van de (vermoedelij
ke) oorzaken van de achteruit
gang of verdwijning (+ = uitge
storven; R.L. = Rode Lijstsoort) 
(bron: 446).

Soort Beheer Versnippering Vermesting Verdroging Verzuring
aardbeivlinder 
grote parelmoervlinder1 
moerasparelmoervlinderf 
pimpernelblauwtje f 
spiegeldikkopje 
woudparelmoervlinderf 
zilveren maan f 
zilverstreephooibeestje f

X
X
X
X
X
X
X.
X
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sehe mossoorten zoals goudmossen, de gewone pellia en 
de veenpellia (674). De soorten van deze gebieden heb
ben sterk te lijden onder verzuring. Dit leidt tot een toe
name van veenmossen. Vier indicatorsoorten voor verzu
ring zijn haak-, gewoon, fraai en gewimperd veenmos.

4.3.3.4 Beleidsevaluatie 
Planevaluatie

Vele moerassen zijn Habitat- ofVogelrichtlijngebieden 
en worden ook beschermd door internationale conventies 
(b.v. Ramsar). In Vlaanderen zullen de waterrijke gebieden, 
als onderdeel van de valleien, zeker een hoofdrol spelen in 
het VEN. De nood aan bescherming en beheer wordt dus 
voldoende door het beleid erkend.

Procesevaluatie

Moerassen en waterrijke gebieden zijn verzamelna
men voor zeer uiteenlopende terreinen. Afhankelijk van de 
milieukwaliteit in de omgeving, de hydrologische relaties en 
het gevoerde beheer komen levensgemeenschappen voor 
die sterk verschillen qua structuur, soortensamenstelling, 
productiviteit enz. Deze gemeenschappen kunnen voor 
verschillende aspecten van het natuurbehoud een uiteen
lopende waarde hebben en ze vertonen ook een sterk 
variërende gevoeligheid voor milieuomstandigheden. De 
autonome ontwikkeling in Vlaanderen is nog steeds een 
achteruitgang van natte en voedselarme systemen, ten gun
ste van verdroogde en geëutrofieerde systemen en een 
toename van verbossing en verstruweling door het achter
wege blijven van beheer Het beleid erkent deze moeilijk
heden, door vooral de nadruk te leggen op gebiedsgerich
te planning van inrichting, beheer en bewaring van de 
benodigde milieukwaliteit. Daarbij zijn, afhankelijk van de 
concrete situatie, voor sommige moerassen andere dan 
zuiver natuurbehoudfuncties mogelijk (waterzuivering, 
-berging), terwijl op andere plaatsen het behoud van bij
zondere levensgemeenschappen slechts kan worden gega
randeerd door een absolute bescherming en regelmatig 
beheer (zie ook deel 4.4.4 Valleigebieden).

Productevaluatie

Is voorlopig niet mogelijk

Lectoren
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4.3.4 Graslanden

Myriam Dumortier1, Luc De Bruyn1 en Koen Martens2

1 Instituut voor Natuurbehoud
2 AMINAL, afdeling W ater

4.3.4.7 Ruimte
Aangezien een graslandtypologie voor Vlaanderen 

momenteel in ontwikkeling is, zal hier in het volgende 
natuurrapport verder op ingegaan worden. Voorlopig 
wordt gewerkt aan de hand van de indeling die ook in het 
natuurbeleid gebruikt wordt en die gebaseerd is op de 
waarde voor het natuurbehoud. Daarin wordt een onder
scheid gemaakt tussen ( I ) "historisch permanente graslan
den", (2) "graslanden met verspreide biologische waarden" 
en (3) "intensieve graslanden". Deze laatsten kunnen even
tueel nog biologisch waardevolle kleine landschapselemen
ten bezitten, maar worden in deze graslandbespreking 
evenwel buiten beschouwing gelaten. Aan de drie catego
rieën hangen karteringseenheden van de BW K  vast (zie 
deel 4.3.1.1 Biotopen volgens de Biologische 
Waarderingskaart).Tot de "historisch permanente graslan
den" behoren dotterbloemhooilanden, vochtige licht 
bemeste graslanden gedomineerd door russen, niet 
bemeste vochtige pijpenstrootjesgraslanden, graslanden 
met kalkminnende soorten, kalkrijke duingraslanden, zink- 
graslanden, mesofiele hooilanden, al dan niet soortenrijke 
weilandcomplexen met veel sloten en/of microreliëf en 
soortenarme permanente cultuurgraslanden indien zij 
grote zeggenvegetaties, elementen van vochtig licht bemest 
grasland bevatten, al dan niet rond een veedrinkpoel, of 
belangrijke fauna-elementen. De "graslanden met versprei
de biologische waarden" zijn soortenarme permanente 
cultuurgraslanden met elementen van historisch perma
nente graslanden, heiden, moerassen of waterrijke gebie
den. De "intensieve graslanden", tenslotte, zijn de soorten
arme permanente cultuurgraslanden zonder de boven
staande elementen en de ingezaaide graslanden met of 
zonder elementen van historisch permanente graslanden, 
heiden, moerassen of waterrijke gebieden.

In het Natuurrapport komen vooral de historisch per
manente graslanden aan bod. Het Natuurdecreet 
omschrijft historisch permanent grasland als "een halfna- 
tuurlijke vegetatie bestaande uit grasland gekenmerkt door 
het langdurig grondgebruik als graasweide, hooiland of wis- 
selweide met ofwel cultuurhistorische waarde, ofwel een 
soortenrijke vegetatie van kruiden en grassoorten, waarbij 
het milieu wordt gekenmerkt door aanwezigheid van slo
ten, greppels, poelen, een uitgesproken microreliëf, bron
nen of kwelzones." Graslanden die tot ontwikkeling kwa
men op geploegde, afgegraven (klei- of veenontginning of 
natuurontwikkeling) of opgespoten terreinen, die reeds 
enige tijd (hoe lang is langdurig?) als grasland beheerd wor-
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den en die reeds een soortenrijke vegetatie bezitten, vallen 
ook onder deze definitie. Ze zijn dikwijls niet historisch, 
maar wel biologisch waardevol. Eeuwenoude graslanden 
die gedraineerd, intensief bemest en bespoten worden, val
len onder deze definitie, zolang ze niet heringezaaid wer
den. Zij hebben een historische, maar geen actuele biologi
sche waarde. Mits stopzetting van drainage, bemesting en 
behandeling met herbiciden en het inzetten van een ver
schralend beheer; zouden zij op termijn opnieuw biologisch 
waardevol kunnen worden. Op gronden met een lichtere 
textuur; verloopt het herstel sneller dan op gronden met 
een zwaardere textuur; aangezien polluenten in het eerste 
geval sneller uitspoelen. Uit een enquête bij 58 gebruikers 
van volgens de BW K historisch permanente graslanden, 
blijkt dat binnen mensenheugenis I ervan ooit geploegd 
werd en 3 ervan deels uit akkerland ontstonden (391). 
Scheuren kan op min of meer drastische manier gebeuren. 
De woorden "historisch" en "permanent" leiden tot ver
warring. "Graslanden met actuele of potentiële natuur
waarde" zou duidelijker zijn.

Uit deel 4.3.1.1 Toestand volgens de Biologische 
Waarderingskaart, blijkt dat Vlaanderen ongeveer 50.000 
ha "historisch permanente grasland" en ongeveer 20.000 
ha "grasland met verspreide biologische waarden" bezit. 
Aangezien geen gebiedsdekkende gegevens bestaan over 
de evolutie van de oppervlakte "historisch permanent gras
land" en "grasland met verspreide biologische waarden" in 
Vlaanderen, wordt de aandacht hier toegespitst op een 
voorbeeldgebied, namelijk het poldergebied Klemskerke- 
Vlissegem (Kustpolders). Het gaat hier over een polderge
bied met een (laatmiddeleeuwse) historische waarde en 
een onvervangbare natuurwaarde. Dit laatste blijkt onder 
andere uit de aanwezigheid van de rodelijstsoorten wilde 
peterselie, knopig doornzaad, zilte schijnspurrie, waterkruis- 
kruid, zilte waterranonkel en veldgerst, de aanwezigheid van 
58% van de typische polderplantensoorten en het belang 
als fourageergebied voor onder andere kleine rietganzen, 
wulpen, smienten en wintertalingen (785). Sommigen van 
bovengenoemde rodelijstplantensoorten beperken zich 
vaak tot perceelranden, soms van graslanden die als "gras
land met verspreide biologische waarden" gekarteerd wer
den. Een vergelijking tussen 1980 en 2000 (785) laat zien 
dat gedurende deze periode ongeveer de helft van de per
celen, of 146 ha historisch permanent grasland, verdwenen 
is. Van deze verdwenen historisch permanente graslanden, 
is 67% akkerland of ingezaaid grasland geworden (met een 
definitief verlies van het microreliëf en de natuurwaarden) 
en heeft 29% veel natuutwaarde verloren (de definiëring 
van historisch permanent grasland werd in deze studie iets 
minder ruim genomen). Ondertussen; werd eenzelfde 
balans opgemaakt voor het poldergebied van Kwetshage, 
met een gelijkaardig resultaat: tussen 1980 en 2000 ver
dwenen ook hier de helft, of I 18 ha, van de historisch per
manente graslanden (mondelinge mededeling A. 
Zwaenepoel). Dat deze evolutie onverminderd doorgaat,

blijkt uit de overtredingen die tussen de najaren 1999 en
2000 door de buitendienst West-Vlaanderen van AMINAL, 
afdeling Natuur vastgesteld werden. In hetzelfde polderge
bied van Klemskerke-Vlissegem, werden alweer 17,5 ha his
torisch permanent grasland gescheurd of opgehoogd. Ook 
elders in Vlaanderen gaan regelmatig historisch permanente 
graslanden verloren. Tijdens dezelfde periode, werd door 
dezelfde buitendienst ook opgetreden tegen het ophogen 
en/of scheuren van historisch permanente graslanden in 
Moerkerke, Brugge, Knokke-Heist, Zuienkerke, Koksijde, 
Reninge, Jabbeke en Noordschote.

4.3.4.2 M ilieu
Het graslandmilieu wordt gekenmerkt door de plaats 

van het grasland in het landschap, de daarvan afhangende 
ecohydrologische relaties, de bodemeigenschappen en het 
(historisch) beheer Van belang voor de natuur zijn ook de 
verbinding met (andere) natuurgebieden en de factor rust.

Na areaalinkrimping (zie hierboven), worden graslan
den vooral bedreigd door de verhoogde beschikbaarheid 
van nutriënten en de daling van de grondwaterstanden. De 
daling van de grondwaterstanden op zich zorgt al voor een 
verhoging van de nutriëntenbeschikbaarheid (zie deel 5.3 
Vermesting). W e gaan hier verder in op de rol van de 
nutriëntenbeschikbaarheid en het beheer

De verhoogde nutriëntenbeschikbaarheid door be- en 
vermesting leidt tot een verhoogde productiviteit van gras
landen. In figuur 4.3.18 wordt de relatie weergegeven tussen 
de productiviteit en de soortenrijkdom van een aantal 
vochtige graslanden in Vlaanderen. Deze graslanden werden 
in het verleden niet tot zwaar bemest. Gedurende de laat
ste vijf jaar werden ze niet tot licht bemest. Uit de figuur 
blijkt hoe in deze graslanden een productiviteit van 4000 kg 
DS/ha tegen juni optimaal is voor de soortenrijkdom. Deze 
relatief laag productieve vegetaties, waarbij soorten vooral

productie juni (103kg DS/ha)

Figuur 4.3.18: Relatie tussen productiviteit (I0 3 kg droge stof 
per ha) en soortenrijkdom (aantal soorten per 9m2) in gras
landen in Vlaanderen, juni 1995 (bron: 457). De curve geeft de 
maximale soortenrijkdom in functie van de productiviteit weer.
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strijden om nutriënten en veel minder om licht, kunnen de 
grootste soortenrijkdom bereiken. Evolutief hebben veel 
meer soorten zich immers aangepast aan een voedselarme 
omgeving. Vermesting is een zeer recent fenomeen. Uit de 
figuur blijkt dat ook vele graslanden met een voor de soor
tenrijkdom optimale productie toch een lage soortenrijk
dom bezitten. Het gaat hier dikwijls om graslanden waar 
recent verschraling ingezet werd. De beschikbaarheid van 
kiemkrachtig zaad is dikwijls een beperkende factor In de 
graslanden met een zeer lage productie, is de vegetatie 
opnieuw soortenarmer In deze nutriëntenarme omstandig
heden, kunnen enkel gespecialiseerde stresstolerante soor
ten overleven. Dit zijn de soorten die het meest bedreigd 
worden door vermesting. De beperkte soortenrijkdom kan 
hier een hoge natuurwaarde vertegenwoordigen.

Uit een 5 jaar durend vergelijkend bemestingsonder- 
zoek, met 0, 30 en 90 kg stikstof/ha.jaar; en met dezelfde 
uitgangssituatie, bleek hoe in de "meer" bemeste proefvlak- 
ken talrijke kruidachtige soorten en minder productieve 
grassen achteruitgingen, terwijl enkele productieve soorten 
(bijna allen grassen) gingen domineren (457). Ook deze 
beperkte bemesting heeft gevolgen voor de soortendiver
siteit. Een bemesting met 100 kg stikstof/ha.jaar is in som
mige gevallen aanvaardbaar Onder andere als gevolg van 
de hoge dichtheid aan regenwormen, bevordert dit 
bemestingsniveau de minder kritische weidevogels. Bij een 
bemesting van meer dan 100 kg stikstof/ha.jaar; is de eco
logische waarde van graslanden doorgaans minimaal.

Er is zelfs bij nulbemesting een grote input aan 
nutriënten vanuit de lucht, en eventueel ook via opwellend 
diep of ondiep grondwater; afspoelend regenwater of over
stromend oppervlaktewater (zie deel 5.3 Vermesting). 
Indien voorheen bemest werd, komen nog vele jaren 
nutriënten vrij uit de soms enorme reserve die tijdens de 
bemestingen in de bodem opgebouwd werd. Deze mine
ralisatie kan tegengehouden worden door het verhogen 
van de grondwaterstand. Het verlagen van de grondwater
stand in venige gronden betekent eveneens het op gang 
komen van mineralisatie en het verhogen van de nutriën
tenbeschikbaarheid. Naast nulbemesting zijn dikwijls ver
schraling en herstel van de hydrologie vereist om opnieuw 
tot biologisch waardevolle graslanden te komen.

Naast het beperken van de bemesting, is ook het 
respecteren van een rustperiode belangrijk voor de natuur 
in graslanden. Zowel broedgelegenheid bij vogels als zaad- 
productie bij planten worden onmogelijk gemaakt indien 
het gras te vroeg gemaaid wordt of het vee te vroeg inge
schaard wordt. Het uitstellen van de beweidingsdatum tot 
15 juni is niet onvoonwaardelijk gunstig. In productieve gras
landen groeit de vegetatie dan hoog op, waardoor minder 
productieve plantensoorten verdrukt worden (785). Vaak 
worden vervolgens te hoge veedichtheden ingezet, hetgeen 
ook weer ongunstig is voor de natuur Beter hier is het vroe

ger inscharen van veel minder vee. Maximum 2 grootvee- 
eenheden per hectare is de geldende norm voor biologisch 
waardevolle graslanden. In landbouwkundig gebruikte gras
landen is perceelrandbeheer een interessante optie.

Graslanden zijn zowel voor het natuurbehoud als voor 
de landbouw van groot belang. Het beheer in functie van 
beide doelstellingen is mogelijk maar is een evenwichtsoe
fening. Uit interviews met landbouwers die waardevolle 
historisch permanente graslanden beheren (391 ) blijkt dat 
90% van hen een zuiver economische doelstelling 
nastreeft. Op de helft van deze graslanden is de opbrengst 
te vergelijken met die van andere percelen.

4.3.4.3 Levensgemeenschap
Gekwantificeerde trends over soorten, zijn zeer 

schaars in Vlaanderen (zie hoofdstuk 2 Naar een systema
tische gegevensverzameling voor de toekomst en deel 4.2 
Soorten). Alleen voor vogels die hun hoofdverspreiding in 
graslanden hebben, kon een ruwe trendanalyse uitgevoerd 
worden, gebaseerd op de gegevens van de Vlaamse bijdra
ge voor de Europese broedvogelatlas (7 10) en de tellingen 
van de kolonievogels en zeldzame broedvogels (265, 82). 
Voor de analyse, worden de patronen uit twee opeenvol
gende periodes, namelijk vóór en na 1990, vergeleken. De 
soorten werden ingedeeld in 5 categorieën: ( I ) sterke ach
teruitgang: >50%; (2) matige achteruitgang: 50-20%; (3) 
fluctuatie tussen 20% minder en 20% meer; (4) matige 
vooruitgang: 20-50%; (5) sterke vooruitgang: >50%. De 
veranderingen worden geïllustreerd aan de hand van de 
verschuiving van het aantal soorten per categorie (figuur 
4.3.19).Van de 14 soorten die nog een dalende trend ver
toonden inzake hun aantal vóór 1990, zijn er negen die nu 
schommelende aantallen vertonen; vijf volgen nog steeds 
een dalende lijn. De inkrimping van het graslandareaal en 
dé omzetting van historisch permanente graslanden in 
intensieve graslanden, zijn belangrijke oorzaken van deze 
achteruitgang.

uitgestorven 
sterk achtemitgaand 
achtgeruitgaand 
fluctuerend 
vooruitgaand 
sterk vooruitgaand

Figuur 4.3.19: Status verschuiving voor vogels met hoofdver
spreiding in graslanden voor de periodes vóór en na 1990. 
Geselecteerde soorten (*  = rodelijstsoort): geelgors, gele kwik
staart graspieper, grauwe gors*, grauwe klauwier*, grutto, kie
vit, kwartel* kwartelkoning*, ortolaan*, paapje*, patrijs*, rood- 
borsttapuit*, scholekster, slobeend, steenuil, tureluur*, veldleeu
werik, watersnip*, wulp, zomertaling* (bronnen: 7 I 0, 265, 82).
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Maes en Van Dyck (446) vermelden 19 dagvlinder- 
soorten die voorkomen in graslanden (droge en natte). 8 
daarvan zijn momenteel reeds uitgestorven, terwijl 10 
andere nog op de Rode Lijst staan (tabel 4.3.5). Verlies en 
versnippering van het geschikt leefmilieu is één van de 
belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de dag- 
vlindersoorten. Zo werd bijvoorbeeld het ove.rlevingsge- 
bied van de laatste populatie pimpernelblauwtje 
(Internationaal bedreigde soort volgens de Conventie van 
Bern) in de regio Mechelen systematisch omgezet in 
woonwijk, waardoor de soort volledig verdween. De 
omzetting van historisch permanente graslanden in inten
sieve graslanden, heeft zowel rechtstreeks (diep ploegen, 
inzaaien met grasmengsels en overbemesting) als onrecht
streeks (daling diversiteit voedselplanten) een negatieve 
invloed op het vlinderbestand. Zoals uit tabel 4.3.5 blijkt, is 
vermesting veruit de belangrijkste factor die aangehaald 
wordt voor de achteruitgang van de dagvlinders in droge 
schrale graslanden.Voor vochtige graslanden, is het niet ver
wonderlijk dat ook verdroging een belangrijke rol speelt 
Ook het wegvallen of uitvoeren van verkeerde beheers
maatregelen kan een nefaste weerslag hebben op vele 
soorten.

Siepel et al. (593) vonden tijdens het uitwerken van 
een monitoringsprogramma voor beheer van graslanden, 
gebaseerd op ongewervelden, dat de grootste invloeden 
uitgaan van vermesting en begrazing. De impact voor de 
verschillende groepen is echter niet eenduidig. Percelen 
met lichte bemesting door kunstmest, leveren meer spin
nen- en keversoorten op dan onbemeste en zwaar bemes
te percelen. Microarthropoden verminderen naarmate 
meer bemest wordt. Regelmatig gemaaide graslanden her
bergen de meeste kevers en spinnen, begraasde graslanden 
de minste, en onbeheerde graslanden nemen een inter
mediaire plaats in. Sprinkhanen zijn praktisch afwezig op 
intensief begraasde graslanden.

Walleyn en Verbeken (760) melden de aanwezigheid 
van vele rodelijstpaddestoelensoorten in graslanden. Zo 
behoort de grote speldenprikzwam tot de 16 meest 
bedreigde soorten van Europa (372). Hij is te vinden in 
extensief begraasde graslanden (paardenmest), meer 
recent ook in extensief begraasde natuurreservaten (uit
breiding?). De zogenaamde wasplaatgraslanden (schrale 
graslanden), die vele sterk bedreigde soorten herbergen, 
staan onder sterke druk door vermesting (stikstofdeposi- 
ties), overbetreding en grondbewerking, en kunnen alleen 
overleven dankzij een aangepast beheer (86). 
Wasplaatgraslanden met meer dan 10-15 soorten, zijn 
nagenoeg onbestaand in Vlaanderen, terwijl in onze buur
landen graslanden met 20-30 soorten voorkomen (759).

Schrale graslanden bevatten talrijke mossoorten, waar
onder verschillende rodelijstsoorten (onder andere pur- 
persteeltje, kronkelsteeltje, gewoon peermos, gewoon gaf- 
feltandmos, bleek dikkopmos, heide-klauwtjesmos, ruig haar- 
mos, zand-haarmos) (349). Deze staan echter onder sterke 
druk door bemesting (674). Gewoon haakmos, groot lad- 
dermos en gewoon dikkopmos, zijn de enige mossoorten 
die nog kunnen overleven in overbemeste graslanden.

4.3.4.4 Beleidsevaluatie 
Planevaluatie

De Europese Habrtatrichtl ijn heeft als doel de biodiversi
teit te beschermen, door het instandhouden van de natuurlij
ke habitats en de wilde flora en fauna. Graslanden die expliciet 
vermeld worden en aanwezig zijn in Vlaanderen, zijn sommige 
duingraslanden, kalkgraslanden, struisgrasvegetaties op zure 
bodem, zure borstelgrasvegetaties, niet bemeste vochtige pij- 
pestrootjesgraslanden en sommige mesofiele hooilanden. De 
Europese Vogelrichtlijn heeft tot doel een aantal vogelsoorten 
te beschermen, waaronder een aantal graslandsoorten.

Tabel 4.3.5: Graslandvlinders 
met een overzicht van de (ver
moedelijke) oorzaken van de 
achtéruitgang of verdwijning 
(+ = uitgestorven: R.L. = rode
lijstsoort) (bron: 445).

Soort

Droge
graslan

den
Vochtige

Vermesting Verdroging Verzuring
boswitje RL X X
bretons spikkeldikkopje T X X X
bruin blauwtje R L X
bruin dikkopje f X X X
bruine vuurvlinder RL X X X X
duinparelm oervlindert X X X
heivlinder R L X X X
klaverblauwtje R L X X
kleine paremoer-
v lin d e rRL X X
kommmavlinder R1 X X X X
veldparelm oervlinderRL X X X
grote parelm oervlindert 1 X X X
aardbeivlinder RL 1 X X X X X
moerasparelmoer-
v lin d e rt 1 X X X
pimpernelblauwtje f 1 X X X X
spiegeldikkopje 1 X X X
woudparelm oervlinder r 1 X X X
zilveren maan r 1 X X X X
zilverstreephooibeestje 1 1 X X X
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Het Natuurdecreet beoogt onder andere de bescher
ming, instandhouding, ontwikkeling en het herstel van deels 
natuurlijke habitats of ecosystemen en van halfnatuurlijke 
vegetaties, waaronder historisch permanente graslanden.

Het MBP-2 stelt zich tot langetermijndoel de biodiver
siteit te bevorderen, uitgaande van de eigenheid van de 
ruimtelijke en abiotische omgeving. De plandoelstellingen 
die betrekking hebben op graslanden zijn het behoud, de 
bescherming, het herstel, de ontwikkeling en het beheer 
van de natuur in de open ruimte en van het natuurlijk 
milieu binnen het VEN en de groengebieden. De grasland- 
typologie, die moet toestaan de doelstellingen verder te 
concretiseren, is nog in ontwikkeling.

De Europese Kaderrichtlijn inzake het Waterbeleid, 
stelt zich tot uiteindelijk doel het beschermen en herstel
len van grond- en oppervlaktewaterafhankelijke ecosyste
men. Hiertoe behoren ook polder- en valleigraslanden.

Procesevaluatie

Belangrijke instrumenten die kunnen ingezet worden 
om bovenstaande doelstellingen te ven/vezenlijken zijn ( I )  
het verbod of de vergunningsplicht voor vegetatiewijzigin- 
gen, (2) de bemestingsnormering, (3) de beheersovereen
komsten, (4) de natuurrichtplannen en (5) de afbakening 
van Habitat- en Vogelrichtlijngebieden. De hoger beschre
ven indeling in "historisch permanente graslanden", "gras
landen met verspreide biologische waarden" en "intensieve 
graslanden", vormt samen met het gewestplan de basis 
voor het inzetten van deze instrumenten.

In deel 4.3.1.1 Toestand volgens de Biologische 
Waarderingskaart, blijkt dat in ongeveer I 1.000 ha histo
risch permanente graslanden het verbod op vegetatiewijzi- 
ging geldt en dat in 12.000 ha historisch permanente gras
landen een vergunning tot vegetatiewijziging vereist is. 
25.000 à 29.000 ha historisch permanente graslanden 
geniet geen juridische bescherming. Zonder een degelijke 
bescherming, is de kans groot dat zij op kortere of langere 
termijn zullen worden omgezet in intensief grasland. Uit de 
steekproef van 163 soortenrijke cultuurgraslanden, blijkt 
dat 18% van de betrokken landbouwers denkt dat het 
omzetten van hun graslandperceel in akkerland zin zou 
hebben (391). Van een betere bescherming van de histo
risch permanente graslanden moet dringend werk gemaakt 
worden. Zelfs waar juridische bescherming aanwezig is, 
wordt ze nog dikwijls genegeerd. Na het opmaken van het 
proces-verbaal is het moeilijk voor de buitendienst om de 
verdere behandeling van de dossiers op te volgen, omdat 
bij de rechtbank geen feedbackprocedure voorzien is. 
Naargelang de rechtbank, worden de dossiers ernstig 
genomen of geseponeerd. Zelfs wanneer juridische 
bescherming aanwezig is en de administratie optreedt, 
heeft de overtreder nog een behoorlijke kans om vrijuit te

gaan. De gerechtelijke opvolging van dergelijke dossiers 
moet met meer overtuiging gebeuren.

De bemestingsnormering komt uitgebreid aan bod in 
deel 5.3 Vermesting. Als knelpunten worden aangehaald:

- Er wordt alleen rekening gehouden met de actuele 
natuurwaarde per perceel. Dit resulteert in een hoge 
graad van versnippering, waardoor de effectiviteit van 
de maatregel daalt. Er moet rekening gehouden wor
den met de actuele en de potentiële natuurwaarde 
van grotere natuureenheden.

-Er is geen link met het ecohydrologisch. systeem. 
Bemestingsnormering stroomopwaarts van kwetsbare 
natuur moet mee opgenomen worden bij de bescher
ming van kwetsbare natuur:

- Er zijn veel meer ontheffingen dan effectieve nulbe- 
mesting. Dit vergroot ook het hierboven vermelde 
versnipperingsprobleem.

Voor een bespreking van de mogelijkheden voor 
beheersovereenkomsten, wordt verwezen naar deel 5.9 
Natuurbeheer, natuurontwikkeling en natuurinrichting. 
Knelpunten zijn:

- Ook hier veroorzaakt de versnipperde en ad hoe toe
passing verlies aan effectiviteit van de maatregel. 
Beheersovereenkomsten kunnen immers afgesloten 
worden voor afzonderlijke percelen op alle Vlaamse 
cultuurgronden, behalve waar zij het aankoop- of bos- 
uitbreidingsbeleid zouden kunnen hypothekeren. Het 
kan dus ook midden in intensieve landbouwgebieden, 
waar de actuele natuurwaarde en het potentieel voor 
natuurherstel gering zijn.

- Versnippering en ad hoe geldt hier niet alleen in de 
ruimte, maar ook in de tijd. De overeenkomst is min
stens 5 jaar van toepassing; er zijn dus geen garanties 
op langere termijn.

- Momenteel kunnen alleen landbouwers beheersover
eenkomsten aangaan. Een steekproef van I 63 soor
tenrijke cultuurgraslanden (391 ) toont aan dat 19% 
daarvan beheerd wordt door natuurverenigingen, 7% 
reservaatspercelen zijn die gebruikt worden door 
landbouwers, 37% gebruikt wordt door particulieren 
en 44% echte landbouwpercelen zijn. Het grote aan
deel particulieren is verrassend en toont aan dat enige 
aandacht voor deze doelgroep nuttig kan zijn.

- De beheersovereenkomsten zijn ook een instrument 
van het landbouwbeleid. Hun doel is het behoud van 
dë tewerkstelling in de landbouwsector en de conti
nuïteit van de bedrijven. Het inzetten van eenzelfde 
instrument voor verschillende doelen, is een perma
nente bron van spanning, maar ook een uitdaging.
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Natuurrichtplannen worden besproken in deel 7.2 De 
totstandkoming van VEN en IVON. Via Natuurrichtplannen 
kunnen in de toekomst de hierboven vermelde versnippe- 
rings- en ad hoc-problemen gedeeltelijk verholpen worden, 
door het vastleggen van streefdoelen voor graslanden per 
gebied. De perceelsgerichte toepassing van bovenstaande 
en andere instrumenten kan dan gebiedsgericht gebeuren. 
Natuurrichtplannen kunnen alleen ingezet worden binnen 
het VEN, IVON en Habitat- en Vogelrichtlijngebieden. Aan 
de toepassingsmodaliteiten van beheersovereenkomsten 
buiten deze gebieden moet nog gesleuteld worden.

Voor een bespreking van de afbakening van de 
Habitat- en Vogelrichtlijngebieden, wordt verwezen naar 
deel 7.3 De Vogel- en Habitatrichtlijn.

Productevaluatie

Zelfs waar een verbod op vegetatiewijziging geldt, gaat 
de oppervlakte historisch permanent grasland nog steeds 
achteruit. Voor een evaluatie van de resultaten van de 
bemestingsnormering en van de beheersovereenkomsten 
is het nog te vroeg.

Met medewerking van:
Wilfried Godderis - AM INAL, afdeling Natuur West- 
Vlaanderen

Lectoren
Carole Ampe, Roger Langohr - RUG, Vakgroep Geologie 
en Bodemkunde
Bart Bollen - Administratie voor Land- en Tuinbouw
Piet De Becker G eert De Blust - Instituut voor
Natuurbehoud
Bob Peeters - Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA
Marc Pollet - Instituut voor de aanmoediging van Innovatie
door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

4.3.5 Bossen en struwelen

Myriam Dumortier 1, Luc De Bruyn1 en Bram Bauwens2

1 Instituut voor Natuurbehoud
2 RUG, Laboratorium voor Bosbouw

4.3.5.7 Ruimte
Het Bosdecreet definieert bossen als de grondopper- 

vlakten waarvan de bomen en houtachtige struikvegetaties 
de belangrijkste elementen zijn, die een eigen flora en fauna 
hebben en één of meer functies vervullen. Deze definitie 
wordt algemeen geïnterpreteerd als oppervlakten met 
bomen of houtachtige struikvegetaties; we behandelen ook 
hier zowel bossen als struwelen. In de uitvoeringsbesluiten

van het Natuurdecreet (BVR 23-07-1998), worden moe
rasbossen ondergebracht bij moerassen. De moerasbossen 
worden bijgevolg in het deel 4.3.3 Moerassen besproken. 
Dit deel behandelt alle mesofiele tot droge bossen en stru
welen, incl. de aanplanten. Volgens het Bosdecreet, horen 
ook kapvlakten, permanente open ruimten binnen het bos, 
aanplantingen -die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de 
houtopbrengst en grienden tot het bosoppervlak. Voor 
zover daar voor de toestand van de natuur relevante infor
matie over bestaat, zullen ook deze in dit deel aan bod 
komen.

De totale Vlaamse bosoppervlakte wordt op 135.000 
ha geraamd. Verschillende indelingen zijn momenteel in 
gebruik of in ontwikkeling: de BWK-karteringseenheden (zie 
Uitgebreid Natuurrapport 2001, deel 3.2.2 Biotopen), de 
bostypologie op basis van de vegetatiegegevens uit de 
Vlaamse bosinventarisatie (763) en de bostypologie op basis 
van een grote verzameling natuurgegevens uit Vlaamse bos
sen (MBP-2, actie 102). Beide laatste typologieën worden 
compatibel uitgewerkt. Verder zijn er ook typologieën voor 
verzadigde bosgemeenschappen, uitgewerkt of gecompi
leerd (505,562,718). Bosbouwkundige indelingen zijn geba
seerd op de boomlaag. Een evaluatie van de verschillende 
typologieën zal gebeuren in het volgende Natuurrapport. 
Voorlopig illustreert figuur 4.3.20 een indeling van de bos
oppervlakte volgens de BW K en volgens de bosinventarisa
tie (763). W at opvalt, is dat de oppervlakte aanplanten groot 
en de oppervlakte open ruimte binnen het bos gering is. Het 
bosareaal vermindert niet meer en zou gezien de huidige 
beleidsinspanningen eerder moeten groeien.
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typologie

□ Bl-open ruimte
■ Bl-kapvlakte
■ Bl-naaldbos
■ Bl-gemengd bos
■ Bl-loofbos
□ BWK-aanplant
■ BWK-droog/mesofiel struweel
■ BWK-droog/mesofiel bos
■ BWK-moerasbos/struweel

Figuur 4.3.20: Indeling van de Vlaamse bosoppervlakte op 
basis van de Biologische Waarderingskaart (BWK) en op basis 
van de bosinventarisatie (BI) (bron: 5 18, 763).
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Ecoregio's
Zandlemiae regio (0)
Duinen (1j
Kust- en Scheldepolders (2)
Zandig Vlaanderen (3) 
Dender-Klein Brabant regio (4) 
Westelijke en Centrale Heuvels (5) 
Hageland-Haspenaouw (6) 
Krijt-LeemRegio (T)
Centrale en Zuidelijke Kempen (8) 
Maasland (9)
Noordelijke Kempen (10)
Oostelijke Kempen (11)

3 ] ecoregio

I Permanent bebost sinds 1775 (P=87%) 
j Permanent bebost sinds 1775 (P=65%) 
of ontstaan tussen 1775 en 1850 (P=9%) 
Permanent bebost sinds 1775 (P=43%) 
of ontstaan tussen 1775 en 1930 (P=52%) 
Permanent bebost sinds 1775 (P=42%) 
of ontstaan tussen 1775 en 2000 (P=58%) 
Ontstaan tussen 1775 en 1850 (P=42%), 
mogelijk permanent bebost sinds 1775 (P=23%)

Figuur 4.3.21: Oude bossen in Vlaanderen (bron: 219). P = kans dat dit niet correct is.

Oude bossen zijn van groot belang voor de natuur 
ongeacht het bostype. Oud bos wordt omschreven als bos 
dat onafgebroken bestaan heeft sinds circa 1775 en als 
dusdanig reeds voorkwam op de Ferrariskaarten (626). De 
bodems zijn minder verstoord en de aan het bosmilieu 
gebonden organismen met sterke verspreidingsbeperkin- 
gen, kunnen alleen hier overleven. Daaruit volgt de bijzon
dere waarde voor het natuurbehoud. Vanuit oude bossen 
kunnen nieuwe bossen gekoloniseerd worden naarmate:

- de typische omstandigheden van oude bossen bena
derd worden: voor de bosstructuur kan dit bij een 
aangepast beheer vrij snel gaan, doch voor de bodems 
kan dit vele eeuwen duren, gezien de traagheid waar
mee zij evolueren;

-de afstand van het oude naar het nieuwe bos over
brugbaar is: voor mobiele soorten als vogels is dat 
geen probleem, doch van vele plantensoorten en 
ongewervelden is geweten dat zij moeite hebben met 
het overbruggen van afstanden.

Heel wat plantensoorten zijn aan oude bossen gebon
den; ze worden oud-bosplanten genoemd. Figuur 4.3.21 
geeft een overzicht van de oude bossen in Vlaanderen. 
Ondanks het doorgedreven detail van de Ferrariskaarten, 
zijn de bossen van toen niet steeds met zekerheid te loka
liseren, vandaar de kansbepalingen. De grootste oude bos
sen bevinden zich in de Westelijke en Centrale Heuvels.

4.3.5.2 M ilieu
Het bosmilieu hangt af van de plaats van het bos in het 

landschap, de ecohydrologische relaties, de bodemeigen- 
schappen, het (historisch) beheer en de bosstructuur Van 
belang voor de natuur zijn ook de verbinding met andere 
natuur en de factor rust,

De bosbodem wordt bedreigd door atmosferische 
deposities die bodemvermesting en -verzuring versnellen. 
Verzuring kan ook een gevolg zijn van een onnatuurlijke 
boomsoortensamenstelling (2 17). De systematische verzu
ring van Vlaamse zandige bosbodems werd met cijfers 
gedocumenteerd (564, 161). In bosranden en open plek
ken zijn de atmosferische deposities nog hoger; daar kun
nen bovendien nog andere polluenten inwaaien. De vege
tatie ondervindt er grote concurrentie van ruderale soor
ten van lichtrijke omstandigheden, zoals de grote brandne
tel. Voor meer details, wordt verwezen naar de delen 5.3 
Vermesting en 5.4 Verzuring. Een andere oorzaak van bos- 
bodemdegradatie is de bodemverdichting ten gevolge van 
ruiterij en bosontginning (b.v. in het Zoniënwoud). Vooral 
bodems met een mor- of moderhumusprofiel zijn kwets
baar gezien de beperkte bodembiologische activiteit. 
Bodems met een zwaardere textuur zijn gevoeliger voor 
verdichting dan bodems met een lichtere textuur
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De bosstructuur is enerzijds een biotisch element, 
doch anderzijds zeer bepalend voor de abiotische eigen
schappen van het bosecosysteem, zoals de luchtvochtig
heid en het lichtklimaat. De bosstructuur is hoofdzakelijk 
een gevolg van het bosbeheer Daarom worden bosstruc
tuur en bosbeheer hier bij milieu behandeld. Ook dood 
hout komt in dit hoofdstuk aan bod.

De Vlaamse bosinventarisatie (763) verdeelt de bos
sen in deze met gelijkjarige en ongelijkjarige boombestan
den (figuur 4.3.22). De gelijkjarige boombestanden worden 
verder onderverdeeld in leeftijdscategorieën. De Vlaamse 
bossen zijn overwegend gelijkjarig en jong, met meestal 
weinig structuurvariatie. Deze vaststelling geldt voor alle 
eigenaarscategorieën. Deze toestand is het resultaat van 
het gevoerde bosbeheer gedurende de vorige eeuw(en). 
Het laatste decennium is hier evenwel verandering in geko
men. Er wordt gestreefd naar omvorming tot structuurrij
ke en gemengde bossen en er wordt minder gekapt, met 
de bedoeling de bomen de kans te geven ouder te wor
den. Een kwantificering van de resultaten van deze omme
keer zal maar mogelijk zijn na de volgende bosinventarisa
tie. Een verandering in gemiddelde boomleeftijd kan uiter
aard niet op korte termijn gerealiseerd worden.
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Figuur 4.3.22:Verdeling van de Vlaamse bosoppervlakte (% ) in 
bossen met een ongelijkjarig en een gelijkjarig boombestand, 
en voor deze laatsten per leeftijdsklasse van de bomen (bron: 
763):

In 2/3 van de Vlaamse bossen, bedekken boomkronen 
meer dan 2/3 van het bodemoppervlak (horizontale pro
jectie) (763). De meeste bossen zijn dus vrij gesloten, het
geen met hun relatief jonge leeftijd te maken heeft. De 
overige bossen, met een meer open boomlaag, zijn vaak 
kapvlaktes, pas aangeplante bossen, in omvorming zijnde 
naaldbossen of bossen waar recent een uitzonderlijke ver
storing optrad zoals windval of brand. De omvorming van 
naaldbossen wordt meestal ingeleid door sterkere dunnin- 
gen, waardoor ze meer open worden. Ook de bestrijding 
van de Amerikaanse vogelkers leidt tot meer lichtrijke situ

aties. Opvallend is dat de hak- en middelhoutbossen zich 
meestal bij de gesloten bossen bevinden. Deze bossen 
bezitten wel nog de structuur van de oude beheersvor
men, maar worden meestal niet meer als dusdanig 
beheerd. Sinds de tweede helft van de 19de eeuw, heeft er 
in de Vlaamse loofbossen een systematische evolutie van 
hak- en middelhout naar hooghout plaatsgevonden. De 
productie van kleine sortimenten voor brandhout en 
geriefhout heeft nu eenmaal geen economisch belang 
meer Dit betekent evenwel dat de lichtrijke situaties die 
deze beheersvormen creëren verdwijnen. Indien de bossen 
verder oud mogen worden, en een evolutie naar een 
natuurlijk degradatiestadium mogen doormaken, zullen 
opnieuw lichtrijke situaties ontstaan. Ondertussen bevin
den we ons echter in een stadium met donkere bossen. 
Ook geleidelijke en gevarieerde overgangen tussen bos en 
open ruimte zijn meestal afwezig. Over de toestand van de 
bosranden bestaan geen cijfers. De Vlaamse bossen bevat
ten 200 à 300 m3 hout per hectare (763). Dit is normaal 
voor beheerde bossen, maar weinig in vergelijking met 
onbeheerde bossen. Voorbeelden uit het buitenland tonen 
aan dat onbeheerde bossen (oerbosrelicten) in onze con
treien een houtvolume van 500-1000 m3/ha kunnen berei
ken, waarvan ca. I/4 dood hout (4I7, 397, 399).

Dood hout vormt een apart micromilieu in het bos. 
Over liggend dood hout werden geen cijfers gevonden. 
Gegevens over staand dood hout zijn afkomstig van de 
Vlaamse bosinventarisatie (763). Hieruit blijkt dat l,4% van 
het staande houtvolume dood hout is. In absolute termen 
vertegenwoordigt dit 3,1 m3, of 37 bomen per hectare. 
Het gaat hier dus om jonge bomen die onderdrukt werden 
en daardoor afgestorven zijn. Er is weinig zwaar dood hout 
te vinden in onze bossen, terwijl heel wat zeldzame orga
nismen net aan die zware sortimenten of verre afbraaksta- 
dia (molm) gebonden zijn. 3,1 m3/ha, of 1,4%, is trouwens 
bijzonder weinig. In de literatuur worden cijfers van 100 à 
300 m3/ha of I0 à 30% van de biomassa vermeld (4I7, 
397, 399). Het volume dood hout in bossen hangt onder 
meer af van de afbraaksnelheid van het hout, dat op zijn 
beurt afhangt van de ecologische omstandigheden en de 
boomsoort. Hoedanook vertegenwoordigt 2,4 m3/ha 
dood hout een hele verbetering.Ten gevolge van het eeu
wenlange intensieve gebruik en "onderhoud", was er tot 
voor enkele decennia zo goed als geen dood hout in de 
meeste Vlaamse bossen te bespeuren. Daarover bestaan 
evenwel geen cijfers.

4.3.5.3 Levensgemeenschap
Uit de verwerking van de floradatabank, blijkt dat voor

al de vegetatie van bossen en struwelen van droge, voed- 
selarme en matig zure bodems achteruitgaat. Op de twee
de plaats, komt de vegetatie van bossen en struwelen op 
natte, voedselarme en matig zure bodem (zie deel 4.3.1.2 
Ecotoopanalyse). Opvallend, is dat vooral de vegetatie van



matig zure bodems achteruitgaat. In matig zure bodems 
overleven heel wat bosplanten die in zure bodems reeds 
verdwenen zijn (292). In de zure naaldbossen van de 
Kempen komen sowieso weinig bosplantensoorten voor 
Oude heidebebossingen worden trouwens geleidelijk 
ouden hetgeen leidt tot een rijping van de bodem en een 
verdere ontwikkeling van een zuurminnende vegetatie.Tot 
de matig zure voedselarme bossen behoren de grotere 
oude loofbossen in de Westelijke en Centrale Heuvels. Zij 
bezitten een waardevolle vegetatie, maar deze gaat achter
uit. Dit is een belangrijke vaststelling waar dieper op wordt 
ingegaan, aan de hand van een voorbeeldstudie in het 
Meecdaalwoud.

In 25 goed gelokaliseerde proefvlakken in het 
Meerdaalwoud, werden de basisgegevens van de vegetatie- 
kartering van 1954 (263) heropgemeten in 2000 (104). 
Hieruit kan de verandering over 46 jaar afgeleid worden. 
Hoewel in 1954 het middelhoutbeheer in het 
Meerdaalwoud zo goed als overal was opgegeven, hadden 
19 van de 25 proefvlakken nog enigszins een middelhout- 
structuur en één nog enigszins een hakhoutstructuur De 
overige 5 waren hooghoutbossen. Tegen het jaar 2000, 
waren alle proefvlakken omgevormd tot hooghout. De 
gemiddelde bedekking van de boomlaag nam sterk toe, 
terwijl de gemiddelde bedekking van de struiklaag afnam. 
Deze verschuiving ging gepaard met een toename van het 
aantal soorten in de boomlaag, en een sterke afname van 
het aantal soorten in de struiklaag.

Tussen 1954 en 2000, zijn lichtminnende boom- en 
struiksoorten in deze 25 proefvlakken achteruitgegaan. De 
boswilg, de es, de zwarte els, de ruwe berk, de sleedoorn 
en de witte abeel verdwenen tussen 1954 en 2000 uit de 
struiklaag. Een aantal lichtminnende soorten zijn doorge
groeid vanuit het hakhout naar de boomlaag (vooral de 
es), maar verjongen niet meer De sluiting van de boomlaag 
heeft de geschikte omstandigheden gecreëerd voor de 
opkomst van schaduwtolerante boomsoorten (de beuk, de 
esdoorn en de haagbeuk). In de struiklaag kunnen zich 
naast deze soorten ook de Amerikaanse vogelkers, de 
hazelaar en de vlier handhaven. In het vroegere middel
houtbeheer; werden lichtboomsoorten (de zomereik, de 
berk en de es) bevoorrecht ten opzichte van de beuk.

De verdonkering van het Meerdaalwoud komt tot 
uiting in de kruidlaag. De schaduwtolerante en min of meer 
zuurtolerante soorten zijn: de brede en smalle stekelvaren, 
de witte klaverzuring, de wijfjesvaren, de ijle zegge en het 
groot heksenkruid. Ook schaduwtolerante, zuurgevoelige 
soorten, zoals de éénbes zijn achteruitgegaan. Voor deze 
soorten is vermoedelijk verzuring het doorslaggevende 
proces (zie deel 5.4 Verzuring). Alle lichtminnende soorten 
gaan achteruit: niet enkel de lichtminnende en zuurgevoe
lige soorten (zoals de slanke sleutelbloem, de echte valeri
aan, de aardbeiganzerik en de framboos), maar ook de
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Figuur 4.3.23: Voorbeeldstudie Meerdaalwoud: verdeling van 
de soorten uit de 25 proefvlakken over de lichtgetallen van 
Ellenberg in I954 en 2000. I = zeer schaduwminnend; 
9 = zeer lichtminnend (bron: I04).

lichtminnende soorten die meerzuurtolerant zijn (zoals de 
wilde kamperfoelie, de valse salie, de bochtige smele en de 
blauwe bosbes). Lichtminnende soorten als het fraai herts- 
hooi, het schaduwkruiskruid, de gewone ereprijs, de scha- 
pezuring, het reukgras en de hemelsleutel verdwenen tus
sen 1954 en 2000 volledig uit de proefvlakken.

Figuur 4.3.23 geeft een overzicht van de evolutie van 
het aandeel van de verschillende lichtwaarden van 
Ellenberg in de totale soortensamenstelling van de proef
vlakken ( 104). De verschuiving naar lagere lichtwaarden, 
dus schaduwtolerante soorten, is duidelijk.

Uit de voorbeeldstudie blijkt dus dat de verschuiving in 
soortensamenstelling in verband staat met de verzuring en 
verdonkering. Bodemverzuring werd er overigens effectief 
aangetoond (zie deel 5.4 Verzuring). Bodemverzuring werd 
ook in talrijke andere bossen vastgesteld (564, 16 1 ). De 
dichte structuur in vele Vlaamse bossen bleek hierboven 
reeds.Verzuring en verdonkering spelen een rol bij de ach
teruitgang van de vegetatie in matig zure loofbossen, zoals 
de oude loofbossen van de Westelijke en Centrale 
Heuvels. Dit zijn niet de enige oorzaken van de verande
ring van de soortensamenstelling. Het dichter worden van 
de boomkronen heeft niet alleen gevolgen voor het licht-, 
maar ook voor het vochtklimaat. Atmosferische deposities 
hebben niet alleen een verzurend, maar ook een vermes- 
tend effect. Ook bodemverdichting speelt ongetwijfeld een 
rol.

De Rode Lijst van de paddestoelen (macrofungi) 
omvat veel bossoorten (760; zie ook deel 4.2 Soorten). 
Verschillende milieufactoren oefenen een negatieve 
invloed uit op het paddestoelenbestand. De meeste 
mycorrhizapaddestoelen en saprofyten van stikstofarme 
bossen lijden onder vermesting (5 10). Bepaalde strooisel-
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saprofyten zijn dan weer gevoelig voor verzuring.Verzuring 
heeft vooral belangrijke effecten in de Vlaamse naaldbos
sen, waar 18% van de typische paddestoelen uitgestorven 
is en nog eens 29% ernstig bedreigd wordt. De verdwijning 
van een geschikt habitat heeft een negatieve weerslag op 
het paddestoelenbestand. Bospaddestoelen kunnen soms 
nog wel overleven in onze parken en lanen (389), maar 
ook hier hebben zij te lijden onder de effecten van ver
mesting, overbetreding of natuuronvriendelijk beheer zoals 
omkeren, bemesten en opnieuw inzaaien of gewoon 
omzetting in kleurrijke bloemperken (760).Overbetreding 
door intensieve recreatie speelt natuurlijk ook een 
rol in onze bossen. Een verminderde vitaliteit van de 
ectomycorrhizerende paddestoelen blijkt samen te hangen 
met de afgenomen vitaliteit van het bos (580).

In tegenstelling tot de flora, zijn er praktisch geen gege
vens beschikbaar die het mogelijk maken trendanalyses uit 
te voeren voor de toestand van de fauna in de Vlaamse 
bossen. Recent, zijn er wel enkele studies uitgevoerd die 
een beeld geven van de huidige situatie. Zo  werd een reeks 
studies uitgevoerd inzake de biodiversiteit van bodemge- 
bonden ongewervelden in 56 verschillende Vlaamse bos
sen (203, 193, 192, 745, 423). Deze bossen zijn verdeeld 
over 8 ecoregio's. Er werden geen bossen opgenomen uit 
de ecoregio's Duinen, Kust- en Scheldepolders, Krijt-Leem 
Regio en Maasland.

De hier voorgestelde analyses zijn gebaseerd op de 
afgewerkte identificaties van 932 soorten uit 43 taxon- 
groepen, waarvan er minstens 117 op de Rode Lijst staan. 
Deze omvatten 250 spinnensoorten (62 op de Rode Lijst),
I 17 soorten loopkevers (24 op de Rode Lijst), I 12 soor
ten dansvliegen (56 op de Rode Lijst), 69 slankpootvlie- 
gensoorten (22 op de Rode Lijst), 68 soorten zweefvliegen 
(13 op de Rode Lijst), 16 soorten miljoenpoten, 21 soor
ten duizendpoten, 43 soorten springstaarten, 9 pissebed
densoorten en 227 soorten uit 34 aan dood hout gebon
den keverfamilies. Van deze 5 laatste groepen bestaan 
momenteel nog geen Rode Lijsten.

De algemene resultaten zijn afgebeeld in figuur 4.3.24. 
De verschillende bosplots herbergen tussen 111 en 222 
soorten bodemgebonden ongewervelden (tussen 8 en 34 
op de Rode Lijst). Per ecoregio, geeft dit respectievelijk 
gemiddeld tussen 143 en 191 voor alle soorten en gemid
deld tussen 6 en 18 voor de soorten die opgenomen zijn 
in de Rode Lijsten. Het grootst aantal soorten werd aan
getroffen in de bossen van Zandig Vlaanderen en de 
Zandlemige regio. Dit zijn echter ook de regio's die het 
laagst aantal rodelijstsoorten per bos herbergen. Het 
grootst aantal rodelijstsoorten per bos werd aangetroffen 
in de bossen van de Westelijke en Centrale Heuvels en in 
Hageland-Haspengouw.

200 ioee

Spinnen —• — Loopkevers •  Dansvliegen Slankpootvliegen
—• — Zweefvliegen —• — Xylobionte k. — Duizendpoten —• — Springstaarten

Figuur 4.3.24: Spreiding van het gemiddeld aantal soorten en 
het gemiddeld aantal rodelijstsoorten over de ecoregio's. De 
balkjes geven de effectieve aantallen weer en de lijnen de rela
tieve spreiding, waarbij de plaats met het hoogste aantal soor
ten 100% kreeg (bron: 203, 193).

De resultaten verschillen sterk van groep tot groep, 
wat aantoont dat er geen gemeenschappelijk patroon 
bestaat. W at de spinnen betreft, liggen de soortenrijkste 
plots in de Kempen. De grootste soortenrijkdom, ook 
rodelijstsoorten, werd gevonden in droge, lichtrijke bestan
den met de berk en de grove den als hoofdboomsoort. 
Het Hallerbos en het Zoniënwoud (beuk) bleken het soor- 
tenarmst, mogelijk door de grote homogeniteit van de 
plots. Het gemiddeld laagst aantal rodelijstsoorten per bos 
vindt men in de Zandlemige Regio, Zandig-Vlaanderen en 
de Regio Dender - Klein Brabant. In tegenstelling tot de 
spinnen, werd het grootste aantal waardevolle loopkever- 
soorten in het Zoniënwoud aangetroffen, wat gemiddeld 
ook geldt voor de overige bossen van de Westelijke en

Instituut voor Natuurbehoud



Centrale Heuvels. Algemeen, voor alle groepen samen, 
werden de grootste aantallen gevonden in de meer voch
tige bossen (Sevendonck,Vorte bossen, Grootbroek Bree, 
Withoefse Heide). Ook wat-de kevers uit de aan dood 
hout gebonden families betreft, wordt het grootst aantal 
soorten aangetroffen in de oudere bossen van de ecore
gio Westelijke en Centrale heuvels, terwijl het totaal aantal 
soorten meer evenredig verdeeld is. Dood hout vormt een 
belangrijk habitat voor verscheidene andere ongewervel
den, gewervelden, korstmossen, mossen en paddestoelen 
en zorgt bovendien voor een voorraad aan nutriënten die 
terug in de nutriëntencyclus van een bosecosyteem kan 
gebracht worden (570). Daarnaast verhoogt dood hout 
ook de heterogeniteit van het bos, zowel op de bodem als 
erboven, door de creatie van nieuwe microhabitatten 
(464). Recent onderhoek in Duitsland toonde aan dat 
doodhoutkevers beduidend soortenrijker zijn in integrale 
bosreservaten dan in beheerde bossen, door het hoger 
aanbod aan dood hout in alle vormen en degradatiestadia 
(406). Om na te gaan in hoeverre onze bossen nog een 
betekenis kunnen hebben voor het behoud van deze soor- 
tengroepen werd, aanvullend op het bodemfaunaproject, 
een verkennend onderzoek opgestart op 8 locaties in bos
reservaten. Uit de voorlopige resultaten van het onder
zoeksproject doodhoutkevers, blijkt dat onze Vlaamse bos
sen weliswaar.verarmd zijn, maar toch nog heel wat bij
zondere doodhoutsoorten herbergen (745).

Slankpootvliegen worden vooral aangetroffen in eer
der vochtige bossen, terwijl dansvliegen eerder in drogere 
en kleine bossen voorkomen. De Slankpootvliegen komen 
preferentieel in bossen langs een waterloop voor De 
grootste concentratie rodelijstsoorten vinden we in de 
bossen in de Westelijke en Centrale Heuvels en in het 
Hageland-Haspengouw terug. Voor miljoenpoten en dui
zendpoten wordt het grootste aantal soorten aangetroffen 
in de Zandlemige Regio, de Westelijke en Centrale Heuvels 
en Hageland-Haspengouw. Er is schijnbaar geen specifieke 
vochtpreferentie. De laagste diversiteit wordt gevonden op

droge zandgronden, vooral naaldbossen op zandgrond. De 
grootste soortenrijkdom aan zweefvliegen wordt gevon
den in de eerder open bossen van de Oostelijke Kempen. 
W at de slankpootvliegen betreft, behoren 15 soorten tot 
de typische bosfauna (536). De belangrijkste factoren die 
verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang zijn habitatver- 
lies en versnippering, periodieke kaalkap en uitdroging van 
de bodem door drainage.

De Bakker et al. (192) vonden dat kleinere bossen 
gemiddeld diverser waren dan grotere. Dit is echter een 
gevolg van randeffecten (zie ook 259). Wanneer bossen 
kleiner worden, stijgt immers de ratio omtrek/oppervlakte, 
waardoor relatief meer bosvreemde soorten kunnen infil
treren. Bij spinnen is het aandeel typische bossoorten in de 
verschillende proefvlakken soms bedroevend laag. In veel 
gevallen zijn deze zelfs volledig afwezig.

Maes en Van Dyck (446) vermelden 17 dagvlinder- 
soorten die gebonden zijn aan bossen. 7 daarvan zijn 
momenteel reeds uitgestorven, tem/ijl 8 andere nog in 
meer of mindere mate bedreigd worden (tabel 4.3.6). 
Zoals uit de.tabel blijkt, zijn verlies en versnippering van het 
habitat veruit de belangrijkste factoren voor de achteruit
gang van de vlindersoorten (503, 542). Voor bossen is dit 
reeds eeuwenlang aan de gang (259). Het aanplanten van 
naaldbomen (b.v. Kempen) biedt geen geschikte leefomge
ving voor de meeste soorten, door de grote dichtheid van 
de aanplantingen met veel schaduw en een zeer soorten
arme vegetatie en ondergroei (426). Ook een niet aange
past beheer (verdwijnen van open plekken, verdichting van 
het bos) van onze bossen heeft tot gevolg (gehad?) dat er 
wel een geschikt biotoop aanwezig is, maar dat de specifie
ke condities die de dagvlinders nodig hebben (b.v. voor 
afzetten van de eitjes) niet meer aanwezig zijn. Dit zou een 
mogelijke verklaring kunnen zijn voor het verdwijnen van 
de parelmoervlinders (de woudparelmoer, de bosparel
moer de grote parelmoer de zilveren maan, de zilvervlek) 
uit de bossen van de Westelijke en Centrale Heuvels (543,

Tabel 4.3.6: Typische bosvlinders met 
een overzicht van de (vermoedelijke) 
oorzaken van de achteruitgang of ver
dwijning (+ = uitgestorven: R.L. = 
rodelijstsoort: I ■ = beschermd onder 
Annex II van Conventie van Bern en 
Annex IV van de Habitatrichtlijn van 
de Europese Unie) (bron: 445).

Verlies door Habitat 
Soort beheer
s p ie g e ld ik k o p je RL X X X
b o n t d ik k o p je RL X X X
b o s w it je  RL X X
g ro o t g e a d e rd  w it je  f  
s le e d o o rn p a g e RL

X
X X

e ik e p a g e X X
ie p e p a g e X X
b ru in e  e ik e p a g e  RL X X
k e iz e rs m a n te lRL 
a d ip p e v l in d e r *

X
X

z ilv e rv le k  f X X X
w o u d p a re lm o e r v lin d e r f X X X
b o s p a re lm o e rv l in d e r r X X X
g ro te  i js v o g e lv l in d e r r X X
k le in e  i js v o g e lv lin d e r X X
g ro te  w e e rs c h i jn v l in d e r X X X
z ilv e rs t re e p h o o ib e e s t je  t1 X X X
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124). Een vlindervrïendelijk beheer van bossen en struwe
len houdt in dat er gewerkt wordt naar een gevarieerde 
leeftijdsopbouw, open plekken, brede bospaden en goed 
ontwikkelde zoom- en mantelvegetaties langs bosranden, 
-paden en -weiden. Bijkomende factoren die een belangrij
ke rol gespeeld hebben bij de terugloop van de dagvlinders 
in bossen, zijn vermesting en verdroging. Vermesting leidt 
tot een terugval van de vegetatiediversiteit, waardoor 
enkele soorten dominant worden (b.v. verneteling). Dit 
heeft op zijn beurt tot gevolg dat er minder structuurdi- 
versiteit aanwezig is en dat voedselplanten verdwijnen. 
Verdroging heeft mogelijk bijgedragen tot de achteruitgang 
van de kleine ijsvogelvlinder

Bossen spelen ook een belangrijke rol voor vleermui
zen. Zowat alle inheemse soorten foerageren immers in 
bossen, terwijl een groot aantal soorten er hun verblijf
plaats hebben. In Vlaanderen gebruiken 14 van de 18 soor
ten (holle) bomen als verblijfplaats in de zomer (741). De 
meeste soorten vindt men terug in oude spechtenholen 
die door inrotting naar boven toe vergroot zijn. Ook ande
re dieren (eekhoorns, holtebroedende vogels, marterachti- 
gen) maken gebruik van deze holtes, zodat competitie 
optreedt. Daarenboven verhuizen vleermuizen regelmatig 
in de loop van de zomer (b.v. 3 1 koloniebomen werden 
gebruikt door éénzelfde groep watervleermuizen in een 
deel (ongeveer 50 ha) van het Zoerselbos (742). Het is 
dus van uitzonderlijk belang om voldoende holle bomen 
(vooral levende) in het bosgebied te behouden. 
Daarenboven hangt de kwaliteit van een kolonieplaats ook 
af van het niveau van verstoring. Sinds de jaren 40 zijn de 
aantallen vleermuizen sterk afgenomen. Drie soorten zijn 
zelfs uitgestorven (de grote hoefijzerneus, de kleine hoef- 
ijzerneus, de mopsvleermuis) (742). Het verdwijnen en ver
storen van verblijfplaatsen heeft daar zeker een rol bij 
gespeeld. Daarnaast zijn er echter ook een aantal factoren, 
zoals vergiftiging door landbouwbestrijdingsmiddelen en 
houtbehandelingsproducten of gewoon de algemene ach
teruitgang van het habitat, zoals de achteruitgang van de 
kleine landschapselementen, die hiertoe heeft bijgedragen. 
De recente aantalsevoluties tussen 1990 en 1999 tonen 
aan dat de sterke afname in de naoorlogse periode schijn
baar tot stilstand gekomen is.Voor de meeste soorten zijn 
de aantallen nagenoeg niet meer veranderd tijdens het 
laatste decennium. De densiteiten zijn echter zo laag, dat 
de populaties nog steeds zeer kwetsbaar zijn. Voor twee 
soorten, de baard/brandtsvleermuis en de watervleermuis, 
schijnen de aantallen terug toe te nemen (742). Welke fac
toren daar verantwoordelijk voor zijn, is evenwel nog niet 
duidelijk.

Vele soorten van de typische bosvogels nemen in aan
tal toe (de wespendief, de buizerd, de havik, de sperwer de 
houtsnip, de houtduif, de holenduif, de bosuil, de zwarte 
specht, de kleine bonte specht, de zwartkop, de tjiftjaf, de 
goudhaan,.de vuurgoudhaan, de glanskop, de boomklever
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en de appelvink) (676). Deze tendens wordt in grote lijnen 
bevestigd door de voorlopige gegevens, die recent beko
men werden bij de inventarisaties voor de nieuwe Vlaamse 
broedvogelatlas (8 1 ). W aar reeds gegevens van bekend 
zijn, blijkt dat de boomklever de bosuil, de sperwer en de 
zwarte specht hun opmars verder zetten. De bonte vlie
genvanger is gestabiliseerd, terwijl de kleine bonte specht 
op de terugweg lijkt te zijn. Vermits het hier gaat om tijde
lijke gegevens, moeten deze met de nodige omzichtigheid 
gebruikt worden. Na het afronden van de broedvogelatlas, 
zullen meer betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Als 
algemene verklaring van de vooruitgang, wordt vooral de 
uitbreiding en de veroudering van de bossen aangehaald. 
Ook het omzetten van homogene naaldhoutbestanden in 
gemengde bestanden heeft een toenemende soortenrijk
dom met zich gebracht (soorten zoals de zwarte specht, 
de goudhaan of de fluiter halen evenwel voordeel uit deze 
naaldhoutbestanden). Daarnaast zijn er ook nog een aantal 
meer specifieke factoren, die mogelijk een rol hebben 
gespeeld. W e denken hierbij aan de minder schadelijke 
pesticiden in het milieu (de wespendief, de buizerd, de 
sperwer de boomvalk) of de exploitatie van nieuwe broed- 
gelegenheden (de holenduif, de bosuil). De invloed van het 
afnemen van rechtstreekse vervolging (afschot, vergiftiging) 
mag ook niet onderschat worden.Van Elegem (676) meld
de ook dat een aantal bosvogels in aantal afnemen (de 
zomertortel, de nachtzwaluw, de draaihals, de groene 
specht, de boomleeuwerik, de boompieper de nachtegaal, 
de gekraagde roodstaart, de braamsluiper; de grauwe vlie
genvanger de goudvink). Voor vijf soorten zijn reeds voor
lopige gegevens beschikbaar van de nieuwe broedvogelat- 
lastellingen.Voor de groene specht en de wielewaal, lijken 
mogelijk betere tijden aangebroken, omdat hun aantallen 
stabiel blijven. Het aantal groene spechten lijkt zelfs toe te 
nemen. De boompieper, de nachtegaal en de braamsluiper 
blijven achteruitgaan. De meeste van deze soorten kunnen 
als minder uitgesproken bosvogels beschouwd worden, 
omdat een groot deel van hun foerageergebied buiten het 
bos ligt. Ook hier onderscheiden we een aantal factoren 
die de achteruitgang zouden kunnen verklaren: de grotere 
sterfte tijdens de trek naar de overwinteringsgebieden in 
Afrika, verzuring of het verlies van foerageerhabitat.

4.3.5.4 Gezondheid
Peter Roskams en Geert Sioen

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

De afgenomen vitaliteit en verhoogde sterfte van 
bomen is een ernstig probleem dat internationaal erkend 
wordt. Wanneer we met autochtone boomsoorten te 
maken hebben, is de gezondheid van de bomen een indi
cator voor de gezondheid van het hele ecosysteem. Een 
toename van dood hout, ten gevolge van een afnemende



gezondheid van het ecosysteem, is een niet gewenste evo
lutie. In het vitaliteitsmeetnet wordt de gezondheidstoe
stand van het Vlaamse bos gevolgd volgens internationale 
richtlijnen (596). Daarbij is het blad- of naaldverlies het 
belangrijkste criterium. Verder worden ook scores toege
kend aan verkleuring, kroonsterfte, insectenaantasting en 
andere. Bomen met meer dan 25% blad- of naaldverlies 
worden als "beschadigd" beschouwd. In 2000 vertegen
woordigde het aandeel beschadigde bomen 25,2%. Er was 
een duidelijk toenemende trend in blad-/naaldverlies vast 
te stellen tussen 1987 en 1995, zowel voor loof- als voor 
naaldbomen (figuur 4.3.25). Na een kortstondige verbete
ring, nam het blad-/naaldverlies vanaf 1997 opnieuw toe. 
Voor de loofbomen is de toestand de laatste 3 jaar min of 
meer status-quo gebleven.
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Figuur 4.3.25: Evolutie van het percentage beschadigde loof- 
en naaldbomen tussen 1987 en 2000 in het Vlaamse vitali
teitsmeetnet (bron: 596).

In tegenstelling tot de voorgaande jaren, waren er in 
2000 proportioneel meer beschadigde naaldbomen dan 
loofbomen. Het aandeel bomen met meer dan 25% blad- 
verlies, bedroeg in I999 nog 21,9%. Sinds 1997, is de 
populier de boomsoort met de slechtste kroonconditie. Bij 
de aanvang van de inventarisaties in 1987, vertoonde deze 
soort relatief weinig bladverlies, maar sinds 1994 wordt 
een bijna continue stijging vastgesteld. Bij de naaldbomen, is 
de Corsicaanse den de soort met het hoogste aandeel 
beschadigde bomen. Sedert de aanvang van de inventari
satie, is er een stijgende trend qua naaldverlies, met uit
schieters in 1989, 1995-1996 en 2000. Pieken in bladverlies 
werden ook meermaals bij de beuk teruggevonden, met 
name in 1987, 1991 en 1995. Het aandeel beschadigde 
bomen schommelt aanzienlijk en neemt de laatste jaren 
opnieuw toe. W at de zomereik betreft, nam het bladverlies 
van 1990 tot 1995 bijna onafgebroken toe. Na de piek in 
1995, stagneerde de vitaliteitstoestand, maar deze soort 
blijft een van de meest beschadigde boomsoorten in het 
meetnet. Het bladverlies bij de Amerikaanse eik nam toe in
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de periode van 1989 tot 1995. Na 1996 verbeterde de 
gezondheidstoestand en sedert 1997, schommelt het aan
deel beschadigde bomen rond de 15%. Het aandeel grove 
dennen met een aangetaste kroonconditie steeg gestaag 
van 1987 tot 1996. In 1997 werd een verbetering vastge
steld, maar sindsdien neemt het naaldverlies weer jaarlijks 
toe.

De bosgezondheidstoestand wordt beïnvloed door 
een complex van factoren. Als mogelijke oorzaken voor de 
schommelingen in bladverlies worden leeftijd, biotische 
schadefactoren (insecten, schimmels,...), bloei en vruchtzet- 
ting, weersomstandigheden (droogte, koude, late vorst,...), 
bodemgesteldheid (zuurtegraad, basenverzadiging,...) en 
luchtverontreiniging vermeld.

Volgens verschillende Europese studies hangt de 
kroonconditie het sterkst met de leeftijd samen: het gemid
deld bladverlies stijgt naarmate de bomen ouder worden 
(282). Dit is deels een natuurlijk proces. Insektenwraat en 
schimmelaantastingen blijken vooral het bladverlies bij de 
eik te beïnvloeden. Bloei en vruchtzetting spelen een rol in 
de naald- of bladbezetting van de grove den en de beuk. 
Op Vlaams niveau, wordt een samenhang vastgesteld tus
sen de kroontoestand van de Corsicaanse den en de aan
tasting door de schimmel Sphaeropsis sapinea (501).

Droogte, koude winters en late vorstperiodes worden 
als belangrijke klimaatparameters aanzien. Op Vlaams 
niveau, wijst een trendanalyse ondermeer op een samen
hang tussen bladverlies bij de beuk en de voorafgaande 
zomerdroogte. Ook voor de zomereik en de grove den 
verklaren meteorologische factoren een deel van de varia
biliteit (501).

Ook standplaatseigenschappen bepalen de stressge- 
voeligheid van boomsoorten. Een Europees onderzoek 
toont aan dat de fijnspar en de eik meer naald-/bladverlies 
vertonen op zandige bodems, die minder vocht en 
nutriënten beschikbaar stellen (282). Droge bodems blijken 
nadeliger voor de beuk dan voor de grove den. Verder 
wordt een verhoogd naald-/bladverlies bij de grove den en 
de beuk in verband gebracht met een hoge zuurtegraad, 
een geringe basenverzadiging, lage calcium- en/of mangaan- 
concentraties en een hoge aluminiumconcentratie in de 
bodem (501).

Op Europese schaal, wordt een relatie vastgesteld tus
sen het naaldverlies bij de fijnspar en de depositie van zwa- 
velverbindingen (282). Recent werd ook een verband 
gevonden tussen verhoogde ozonconcentraties en blad
verlies. Hoge stikstofdeposities vormen een probleem in 
verschillende regio's, o.a. in Nederland en Vlaanderen. 
Europese studies wijzen op een verhoogd bladverlies bij de 
eik en de beuk, bij intense stikstof- en zwaveldepositie. Op 
Vlaams niveau (501) werd voor de beuk een verband

Instituut voor Natuurbehoud



gevonden tussen het bladverlies en de depositie van 
ammonium en sulfaat, in de periode van 1992 tot 1997. 
Ook een hoge sulfaat/magnesium-verhouding in het door- 
valwater een hoge ratio nitraat/chloor en een lage ratio 
calcium/aluminium in het bodemwater verklaren mede het 
bladverlies. Bij de eik werd een beperkt verband gevonden 
tussen de kroontoestand, de magnesiumconcentratie en de 
verhouding stikstof/magnesium in het blad.

4.3.5.5 Beleidsevaluatie 
Planevaluatie

De Europese Habitatrichtlijn heeft als doel de biodiver
siteit te beschermen, door het instandhouden van de natuur
lijke habitats en de wilde flora en fauna. Bossen en struwe
len die expliciet vermeld worden en aanwezig zijn in 
Vlaanderen, zijn duindoornstruweel, zuur duinbos, beuken
bos met witte veldbies, zuur eikenbos, zuur beukenbos, beu
kenbos met parelgras en lievevrouwebedstro, eiken-haag- 
beukenbos met wilde hyacinth, beukenbos met wilde hya
cinth, eiken-haagbeukenbos, beukenbos met voorjaarsflora 
zonder wilde hyacinth, sommige eiken-berkenbossen, oligo- 
troof elzenbos met veenmossen, venig berkenbos, mesot- 
roof elzenbos met zeggen, alluviaal essen-olmenbos, elzen
essenbos van bronnen en bronbeken, nitrofiel alluviaal elzen
bos, vochtig of vrij vochtige elzen-eikenbos, ravijnbos in kalk- 
rijke gebieden en ruderaal olmenbos.

Het Bosdecreet streeft onder meer naar de zorg voor 
het behoud, de ontwikkeling of het herstel van de ecologi
sche functie van alle bossen. Hierbij gaat de aandacht uit naar 
het bevorderen van autochtone boom- en struiksoorten, de 
uit zichzelf functionerende processen, de gevarieerde bos
structuur (incl. oude bomen en dood hout), het aangepast 
beheer van alle natuurelementen en landschapsecologisch 
en cultuurhistorisch waardevolle elementen, het beheer ten 
behoeve van de biodiversiteit en de natuurlijke of deels 
natuurlijke habitats of ecosystemen, het behoud of herstel 
van de natuurlijke waterhuishouding en het beheer gericht 
op het tegengaan van nadelige externe beïnvloeding.

Het Natuurdecreet beoogt onder andere.de bescher
ming, de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van 
deels natuurlijke habitats of ecosystemen en van halfnatuur- 
lijke vegetaties.

Het MBP-2 stelt zich tot langetermijndoel de biodiversi
teit te bevorderen, uitgaande van de eigenheid van de ruim
telijke en abiotische omgeving. De plandoelstellingen die 
betrekking hebben op bossen zijn het behoud, de bescher
ming, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van de 
natuur in de open ruimte en van het natuurlijk milieu binnen 
het VEN en de groengebieden. De bostypologie, die moet 
toestaan de doelstellingen verder te concretiseren, is nog in 
ontwikkeling.

Procesevaluatie

Instrumenten die van belang zijn om bovengenoemde 
doelstellingen na te streven, zijn onder andere het bosbe
heersplan, de criteria voor duurzaam bosbeheer de bos- 
groepen, de ven/verving van bosgebieden (incl. bosuitbrei
ding) (zie deel 5.8 Verwerving van natuurgebieden), het 
verbod op ontbossing, het verbod, de vergunnings- of mel
dingsplicht voor vegetatiewijzigingen (indien niet opgeno
men in bosbeheersplan) (zie deel 4.3.1.1 Toestand volgens 
de BW K), de bosreservaten (zie deel 5.9 Natuurbeheer 
natuurontwikkeling en natuurinrichting), natuurrichtplannen 
en de afbakening van Habitat- en Vogelrichtlijngebieden 
(zie deel 7.3 De Vogel- en Habitatrichtlijn). Het beleid is 
momenteel volop bezig met een inhaaloperatie voor de 
natuur in bossen. Een evaluatie hiervan wordt voorzien in 
het volgende Natuurrapport.

De vitaliteit van de bossen, volgt een langzame neer
waartse trend. Om hieraan tegemoet te komen, is een 
nauwe samenwerking met het milieubeleid vereist. De 
gebiedsgerichte aanpak en de natuurrichtplannen kunnen 
hier een belangrijke rol vervullen.
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4.3.6 Waterlopen

Anik Schneiders1, Jan Breine2, Ilse Simoens2

1 Instituut voor Natuurbehoud
2 Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

4.3.6.1 Ruimte
Waterlopen zijn als laaggelegen linten in het landsçhap 

zeer kwetsbare ecosystemen. De gebiedsspecifieke relaties 
tussen infiltratie- en kwelgebieden en tussen grond- en 
oppervlaktewater bepalen in belangrijke mate de dynamiek 
van de waterloop en de chemische samenstelling van het 
oppervlaktewater

De natuurwaarde in de waterloop wordt bepaald 
door de waterkwaliteit, de waterkwantiteit, de habitatkwa- 
liteit en de versnipperingsgraad. Deze kenmerken hangen 
dan weer nauw samen met de landschapsecologische en 
hydrologische situering en met het aangrenzend landge
bruik. De mogelijkheden om bepaalde natuurwaarden in 
een waterloop tot ontwikkeling te laten komen, worden 
bijgevolg sterk bepaald door de globale menselijke invloed 
op heel het stroomgebied.

De verscheidenheid aan waterlooptypen die we in 
Vlaanderen aantreffen, hangt sterk samen met de verschei
denheid aan ecoregio's waar de waterlopen doorheen 
stromen, maar ook met de positie van de waterloop bin
nen het stroomgebied. Het verval, de dimensie van de 
beken of rivieren en hun vallei, zijn bepalende factoren 
voor het type van levensgemeenschap dat zich in de water
loop ontwikkelt. Ook het natuurtype van de aangrenzende 
percelen beïnvloedt de aquatische soortensamenstelling. 
De indeling in waterlooptypen, evenals de globale ecologi
sche kwaliteit per type, werd reeds besproken in het eer
ste Natuurrapport (583). De beschrijving van de natuurty- 
pen is verder uitgewerkt in actie 102. van het MBP (zie

Uitgebreid Natuurrapport 2001, deel 3.2.2.2). Een globale 
schatting van het aandeel van elk type, uitgedrukt in lengte 
(km), is weergegeven in tabel'4.3.7. De meeste waterlopen 
behoren tot kleine beken in de zand-, zandleem- of leem- 
streek en in de Kempen, gevolgd door kunstmatige net
werken die vooral worden aangetroffen in de Schelde- en 
IJzerpolders, in de Brugse polders en in het bekken van de 
Gentse Kanalen. Dit aandeel kan nog duidelijk oplopen, 
indien de niet gerangschikte waterlopen in de berekening 
worden opgenomen. Bronbeken, grindrivieren en getijderi- 
vieren behoren tot de zeer zeldzame typen in Vlaanderen. 
Bij getijderivieren is vooral de continuïteit van zoet over 
brak (tot zout in Nederland) zoals in de Zeeschelde een 
zeldzaamheid op internationaal vlak. Het type zoutwater- 
getijderivier is in Vlaanderen slechts beperkt tot een geïso
leerd traject aan de monding van de Ijzen

De indeling in viszones, die gebruikt wordt bij het 
opmaken van referentiekaders voor visgemeenschappen, 
steunt enkel op verval en breedte en maakt een opsplitsing 
in forel-, vlagzalm-, barbeel- en brasemzone (362). De mees
te beken in Vlaanderen, behoren volgens deze opdeling tot 
het brasemtype. Een kleiner deel van de waterlopen beho
ren, door hun hoger verval en stroomsnelheid, tot de bar- 
beelzone. De beken in de forel- en vlagzalmzone met het 
hoogste verval t.o.v. de breedte, zijn beperkt tot de bronge- 
bieden. De kunstmatige watergangen in de Polders, horen 
samen met de afgesneden meanders en plassen tot de stil
staande wateren, waarvoor een specifiek referentiekader is 
uitgewerkt. In de toekomst, zullen beide referentiesystemen 
gecombineerd worden en wordt er één typologie voor 
beken en rivieren in Vlaanderen uitgewerkt.

Terwijl de waterlooptypen en organismen die er van 
nature thuishoren duidelijk gekoppeld zijn aan de grote 
ecoregio's, wordt de natuurwaarde voor een bepaald tra
ject sterk bepaald door de situering binnen het waterlo
pennetwerk. De versnipperingsgraad en de water- en sedi- 
mentaanvoer van bovenstroomse trajecten, bepalen de

Tabel 4.3.7: Verdeling waterlooptypen 
in Vlaanderen.

Type Breedte Verval Lengte Lengte
(m) (%) (km) (%)

Zandstreek Kempen Kleine beken 0-5 < 0.6 4100 25.2
Grote beken 5-15 < 0.2 290 1.8

Zand- Zandleem- Bronbeken 0-2 >1 160 1.0
Leemstreek Kleine beken 0-3 <1 6700 41.1

Grote beken 3-10 < 0.8 720 4.4
Rivier (< 20 m) 10-25 <0.2 180 1.1
Rivier (> 20 m) 20-80 <0.1 280 1.7
Grindrivier (Maas) >50 0.05 50 0.3
Getijrivier* Zoet 50 - 500 < 0.03 183* 1.1

Brak 500 - 
2000

< 0.01 30’ 0.2

Zout - < 0.01 4* 0.02
Kunstmatige
waterlopen

Polders
Gentse
kanalen

< 0.04
< 0.04

1700
1200

10.4
7.4

Kanalen 700 4.3
Totaal 16297 100.0
' n a a r  1 6 7
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bekkens
Q kleine beek Kempen ■  grote beek Kempen ■  bronbeken
□  kleine beek Z -ZL -l □  grote beek Z-ZL-L □  rivier (< 20m)
■  grote rivier (>20m) □  getijrivier ■  Maas
■  kunstmatige waterlopen ■  kanalen

Figuur 4.3.26: Procentuele verdeling (lengte) van de verschil
lende waterlooptypen per bekken.

dynamiek en de kwaliteit van een benedenstrooms traject. 
De ecologische analyse van de waterlopen gebeurt dan 
ook het best op bekkenniveau, aangevuld door een analy
se per. waterlooptype. De analyse op bekkenniveau is 
nodig om vanuit een integrale benadering herstelplannen 
uit te werken, terwijl de analyse per waterlooptype meer 
de afstand t.o.v. de streefbeelden of de gewenste natuurty- 
pen bestudeert.

De verdeling van de waterlooptypen over de verschillen
de bekkens, wordt weergegeven in figuur 4.3.26. Vooral bek
kens die verscheidene econegio's doorkruisen, zoals het bekken 
van de Benedenschelde en de Demerzijn opgebouwd uit een 
aaneengesloten netwerk van waterlooptypen met een grote 
ecologische verscheidenheid. Bescherming, behoud en herstel 
van die verscheidenheid is dan ook een belangrijke doelstelling 
van het beleid om de natuurkwaliteit te versterken.

4.3.6.2 M ilieu  
Waterkwaliteit

Verontreiniging van oppervlaktewaters is nog steeds 
een belangrijk knelpunt voor de ontwikkeling van waarde
volle levensgemeenschappen. Zowel via puntlozingen als 
diffuse verontreinigingsbronnen, komen er heel wat ver
ontreinigende stoffen in het oppervlaktewater terecht. 
Ook de grensoverschrijdende verontreiniging is’belangrijk. 
De Belgische Biotische Index (BBI) kan als één van de 
waardeparameters gebruikt worden, om de globale biolo
gische kwaliteit van stromende, zoete oppervlaktewateren 
te evalueren. De index steunt op de soortenrijkdom en 
gevoeligheid van in de bodem en op substraten levende 
macro-ongewervelden en varieert van 0 ("dode" water
loop) over I (enkel verontreinigingsindicatoren) tot 10 
(een soortenrijke gemeenschap van ongewervelden met 
kwetsbare organismegroepen). Een tabel met de organis- 
megroepen is . weergegeven' in het Uitgebreid 
Natuurrapport, deel 3.2.2.3.

Een stijgende BBI weerspiegelt in eerste instantie de 
verbeterde zuurstofhuishouding, gekoppeld aan de afname 
van de organische belasting en de belasting met ammonia- 
kale stikstof. Dit verband wordt weergegeven in figuur 
4.3.27. De 3 waterkwaliteitsparameters worden er gecom
bineerd in een chemische index (C l) die varieert van 3 
(zeer goede waterkwaliteit) tot 15 (zeer slechte water
kwaliteit).Verval en grootte zijn bijkomende variabelen die 
de variatie van de BBI bepalen, terwijl de structuurscore als 
maat voor de habitatkwaliteit geen bijkomende verklaring 
geeft (zie Uitgebreid Natuurrapport 2001, deel 4.3.6.2).

5 4 S 6 r  «  •  10 11 1 *  15 14 IS

g em idd e lde  C l

Figuur 4.3.27: Relatie tussen de Belgische Biotische Index (BBI) 
en de gemiddelde Chemische Index van de waterstalen die in 
hetzelfde jaar genomen zijn (Cl) (brongegevens: databank 
UIA-AMINAL bekenproject).



De grote investeringen in waterzuiveringsinfrastructu- 
ren, hebben ertoe geleid dat grote vrachten biologisch 
afbreekbare organisch stoffen uit de rivieren worden gehou- 
dén. Het dalen van deze vuilvrachten, resulteert in een toe
nemend zuurstofgehalte. Ammoniakale stikstof wordt gro
tendeels omgezet in nitraatstikstof, en de leefbaarheid van 
het oppervlaktewater stijgt. Deze inspanningen resulteren in 
een globale verbetering van de biologische kwaliteit van het 
oppervlaktewater in Vlaanderen, en in het bijzonder in de 
grotere beken en rivieren. Dankzij de verbeterde waterkwa
liteit kunnen in veel deelbekkens de organismen terug door
heen het netwerk migreren. Er blijven echter nog talrijke 
structurele barrières over (stuwen, vervallen, molens, duikers 
en pompgemalen) die de migratie belemmeren en de 
levensgemeenschappen isoleren (zie deel 5.7 Versnippering) 
en heel wat kleinere zijlopen hebben nog steeds een (zeer) 
slechte waterkwaliteit. Bovendien is de verbeterde water
kwaliteit in de meeste waterlopen nog onvoldoende om 
borg te staan voor een continue hoge natuurwaarde.

De problematiek van puntbronnen neemt geleidelijk 
aan af. Dit geldt niet voor diffuse verontreiniging. Voor de 
uitspoeling van nitraat is er geen duidelijke trend, terwijl 
voor fosfaat de kans op fosfaatverzadiging van landbouw
gronden en de uitspoeling naar het oppervlaktewater blijft 
toenemen. Hierdoor worden bepaalde natuurtypen 
bedreigd (zie ook deel 5.3 Vermesting). Daarnaast zal ook 
de problematiek van diffuse verontreiniging door zware 
metalen en micropolluenten en de bioaccumulatie en 
effecten op levensgemeenschappen, vermoedelijk nog ver
der toenemen (zie deel 5.6 Verontreiniging).

Structuurkwaliteit

Het landgebruik bepaalt niet alleen in belangrijke mate 
de graad van diffuse verontreiniging. Er bestaat ook een dui
delijk verband tussen de structuurkwaliteit van de waterlo
pen en het aangrenzende landgebruik, in figuur 4.3.28 is de 
relatie tussen het meanderend karakter van beken en het 
aangrenzend landgebruik weergegeven. De landgebruiks- 
analyse vertrekt van de "Natuurgerichte grondgebruiks- 
kaart" (Instituut voor Natuurbehoud, 2/2001 ). De score van 
meandering steunt op een analyse van topografische kaar
ten, aangevuld met een analyse van luchtfoto's en veldgege- 
vens. De score varieert van BI (beek met natuurlijke mean
dering) over B4 (rechtgetrokken) tot B5 (rechtgetrokken en 
verstevigd). Naarmate de intensiteit van het landgebruik 
toeneemt, daalt het percentage waterlopen met een goede 
structuurkwaliteit. Urbaan of industrieel gebied bevordert 
vooral de aanleg van oeverversteviging, waardoor de 
potenties van beken sterk achteruit gaan. Opvallend is ook 
het grote aandeel rechtgetrokken beken (ongeveer 70%). 
Aangezien alleen de trajecten waarvan we met zekerheid 
wisten dat ze verstevigd waren de score B5 kregen, kan dit 
aandeel sterk onderschat zijn.

Voor kunstmatig gegraven watersystemen, zoals we 
die aantreffen in de polders en het bekken van de Gentse 
Kanalen, is de relatie met landgebruik minder duidelijk (zie 
figuur 4.3.29). De structuurscore steunt op veldwerk en 
varieert van niet verstevigd, met al dan niet gevarieerde 
oeverbreedte (resp. S I en S2), over verstevigd, met door- 
groeibare materialen - al dan niet vervallen of doorgroeid

kwaliteitsklasse beekstructuur + lengte (km)
m moerasbos - struweel
■ heide of duinen
■ grasland biologische waarde 

historisch permanent grasland
ia kleine landschapselementen
■ urbaan of industrieel gebied

■ moeras of ruigte
■ mesof iel droog bos of struweel 

grasland verspreide biologische waarde
■ park of aanplant of boomgaard
■ intensief agrarisch gebied

S2 S3 S4 S5

1831 58 177 184
Structuurkwaliteit kunstmatige waterlopen ♦ lengte (km)

■ moerasbos - struweal
■ heide of duinen
■ grasland biologisch« waarde 

historisch permanent grasland
n Watne landschapsetamanten
■ urbaan of industrie«! gebied

■ moeras of ruigte
■ mesofiet droog bos of struweel
D grasland verspreide biologische waarde
■ park of aanplant of boomgaard
■ intensief agrarisch gebied

Figuur 4.3.28: Relatie landgebruik en structuurkwaliteit van beken.
Figuur 4.3.29: Relatie landgebruik en structuurkwaliteit van 
kunstmatige waterlopen.
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tot op de bedding (resp. S3 en S4) - tot verstevigd met 
niet doorgroeibare materialen (S5). Opvallend is het groot 
aandeel niet verstevigde waterlopen (ongeveer 80%). 
Hiervan heeft slechts een kleine 2% een gevarieerde struc
tuur (score S I ). Deze, voor de natuur meest waardevolle 
watergangen, doorsnijden voor een belangrijk deel moe
rasvegetaties of historisch permanente graslanden. De 
meerderheid van de kunstmatige watergangen doorsnijdt 
intensief agrarisch gebied. In gebieden met uniforme water
kanalen, kan de variatie in breedte en diepte gedeeltelijk 
opgevangen worden door de aanwezigheid van een net
werk van kleine sloten en greppels.

gekend. In waardevolle laaglandbeken blijkt de index vaak te 
schommelen tussen 8 en 9, afhankelijk van het moment van 
de bemonstering. In het voorjaar ligt de index er meestal 
hoger Bovendien bestaat de kans dat laagproductieve 
beken maximaal slechts een index van 9 bereiken. Punten 
met slechts een geringe schommeling, worden vooral in het 
Nete- en het Maasbekken aangetroffen. Vooral het bekken 
van de Kleine Nete heeft een aaneengesloten netwerk van 
waterlopen met een hoge kwaliteit. Fluctuaties in beektra- 
jecten van meer dan I klasse zijn onwaarschijnlijk voor 
natuurlijke beekecosystemen en wordt toegeschreven aan 
een onstabiele toestand van het ecosysteem.

4.3.6.3 Levensgemeenschap
- Voor de evaluatie van de natuurwaarde van waterlo

pen, zijn er van een aantal locaties gegevens beschikbaar 
van ongewervelden en vissen. Aanvullend zijn er op het 
niveau van kilometervakken, verspreidingsgegevens van 
waterplanten beschikbaar.

Ongewervelden

De effecten van de veranderingen van de-waterkwali
teit op de levensgemeenschap, kunnen opgevolgd worden 
door de verschuivingen in de Biotische Index te bepalen. 
Tabel 4.3.8 toont de globale evolutie tijdens de jaren '90. 
Voor elk punt, werd de eerst gemeten BBI uit de jaren '90 
vergeleken met de meest recent gemeten BBL De Vlaamse 
basiskwaliteitsnorm, of de kwaliteit die in alle oppervlakte
waters minstens bereikt moet worden, is 7. Een index van 
9 of 10 duidt op een hoge natuurwaarde.

De tabel geeft een duidelijke verschuiving weer naar een 
betere kwaliteit. Punten met een zeer lage BBI (2,3 of 4) ver
schuiven in de loop van de jaren '90 voor een groot deel naar 
een index van 5 en 6, met een matige kwaliteit. Ook het aan
tal punten waar een basiskwaliteit gehaald wordt (BBI van 7 
tot 10) neemt geleidelijk aan toe. Vanaf een index van 7, stel
len we echter een neerwaartse trend vast. Dit betekent dat, 
voor de punten die begin jaren '90 reeds een hoge natuur
waarde bereikten, het stand still-principe niet gegarandeerd is.

Een eerste detailanalyse van de punten die in de jaren 
'90 minstens eenmaal een hoge BBI bereikten van 9 of 10, 
bevestigt dit (zie figuur 4.3.30). Als brongegevens werden, 
naast de VMM-databank, ook gegevens van de ecologische 
inventarisatie van beken in Vlaanderen toegevoegd. Deze 
analyse toont vooral aan dat de kwaliteit van de meeste 
punten continu schommelt. Enkel in de Abeek en in enkele 
kleine bronbeken in het Heuvelland en in de Voerstreek, 
wordt continu een hoge index bereikt. Al deze beken stro
men doorheen een waardevolle vegetatie. Op de andere 
plaatsen fluctueert de index van jaar tot jaar De natuurlijke 
fluctuatie van een index zoals de BBI is onvoldoende

Figuur 4.3.31 geeft de procentuele verdeling weer van 
het aantal punten per waterlooptype dat bij de laatste 
meting een BBI van 7 of meer bereikte. Naast de Maas als 
grindrivier en de relatief weinig beïnvloede bronbeken, zijn 
het vooral de kempense beken die relatief goed scoren.
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Figuur 4.3.31 : Aandeel meetpunten per waterlooptype dat een 
ßß/ bereikt van 7 of meer. Per waterlooptype is de grootte van 
de steekproef aangegeven (brongegevens: meest recente meting 
in periode (I990-I999) van VMM-data en databank IN-UIA).

Vissen

Vissen zijn niet alleen gevoelig voor de vervuilingsgraad 
van waterlopen, maar ook voor de habitatdegradatie en 
migratiebelemmeringen. Dit gegeven maakt het mogelijk 
de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater te evalu
eren, aan de hand van de vissamenstelling. De trendanalyse 
van het aantal vissoorten per punt, uitgewerkt in deel 4.2 
Soorten, kon de evolutie van BBI niet bevestigen. De ster
ke aantalsverschuivingen tonen aan dat de dynamiek in 
soortensamenstelling op veel punten zeer groot is.
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Tabel 4.3.8: Verschuiving BBI in de waterlopen in Vlaanderen in de jaren '90: voor elke combinatie (BBI-oud versus BBI-recent) is 
het aantal'meetpunten weergegeven.
De brongegevens van de Belgische Biotische Index (BBI) zijn afkomstig van de VMM-databank (gegevens 1990-1999). Enkel die 
punten met minstens 2 metingen en een tussenperiode van meer dan 3 jaar werden in de berekening opgenomen.

BBI-recent

BBI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Som
oud

■8 0 1 7 23 6 5 13 3 58
.O 1 3 11 47 15 22 13 3 114

2 6 8 167 37 61 95 30 7 1 1 413-o 7-
3 -S 3 1 24 20 27 28 12 6 1 119O a 4 1 16 15 16 63 28 7 4 150CG •— 
CÛ O) 5 1 1 9 13 15 127 80 33 9 4 292c

'S 6 3 4 12 43 50 60 22 3 197
c S  c: 7 1 1 3 17 31 72 16 10 151
*ft 0 8 1 3 10 11 21 5 1 52
0) 05 9 2 9 8 3 22
Cb 10 1 1

Som
recent 13 28 290 110 162 402 249 205 82 26 2 1569

Stroombekken
IJzerbekken (1)
Bekken Brugse Polders (2) 
Bekken Gentse Kanalen (3) 
Beneden-Scheldebekken (4) 
Leiebekken (5) 
Boven-Scheldebekken (6) 
Denderbekken (7) 
Dijlebekken (8)
Netebekken (10) 
Demerbekken (9) 
Maasbekken (11)

0  hoge kwaliteit (9 of 10)
O  fluctuerende kwaliteit (8 -10)
O  fluctuerende kwaliteit (7-10)
O fluctuerende kwaliteit (6-10)
• fluctuerende kwaliteit (5-10)
o stijgende kwaliteit
o dalende kwaliteit
■ slechts 1 meting

I I stroombekken

/ \ y  bevaarbare waterlopen
onbevaarbare waterlopen 1ste cat.

Figuur 4.3.30: Punten in Vlaanderen die minstens I maal een hoge BBI bereikten van 9 of I0. (brongegevens: VMM-databank 
(1990-1999) aangevuld met éénmalige metingen uit UIA-IN-databank).
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Om verscheidene kenmerken van vispopulaties te 
betrekken in de evaluatie, werd de Index voor Biotische 
Integriteit (IBI) ontwikkeld. De methode is samengevat in 
het Uitgebreid Natuurrapport 2001, deel 3.2.2.4). De IBI is 
een maat voor de natuurlijkheid, de volledigheid, de 
gezondheid en de stabiliteit van een (aquatisch) ecosys
teem en dient per waterlooptype uitgewerkt te worden. 
Momenteel is er reeds een index voor brasem- en bar- 
beelzones beschikbaar en wordt een index voor vlagzalm- 
en forelzones uitgewerkt ( 108, 109). Voor elk type worden 
negen integriteitklassen bepaald, gaande van uitstekend 
(klasse I vergelijkbaar met een natuurlijke situatie zonder 
menselijke verstoring) tot zeer slecht (klasse 9), met weinig 
of geen aanwezigheid van vis.

Van 1994 tot heden, werd voor 965 vangsten in loca
ties behorend tot stilstaande waters en waterlopen van het 
brasem- en barbeeltype, de IBI uitgerekend. Sommige loca
ties werden meermaals bemonsterd. Figuur 4.3.32 geeft 
een overzicht van de biotische integriteit van deze afvissin- 
gen in de locaties, gegroepeerd per bekken, en figuur 4.3.33 
gegroepeerd per viswatertype.

GK BP IJ BZ BS LE DE DY DM NE MA VL 
bekken

■ dood viswater ■ slecht tot zeer slecht
Kritisch tot kritisch-slecht ■ goed tot matig

■ zeer goed

Figuur 4.3.3.2: Procentuele verdeling van de IBI-score per bekken 
(Bekken van GK: Gentse kanalen, BP: Brugse Polders, IJ: Ijzer, BZ: 
Benedenschelde, BS: Bovenschelde, LE; Leie, DE: Dender, DY: 
Dijle, DM: Demer, NE: Nete, MA: Maas, VL: Vlaanderen).

Slechts 10 van de 965 locaties vertonen een zeer 
goede index of een hoge natuurlijkheidsgraad. 8 van hen 
zijn in het Maasbekken en 2 in het Netebekken gesitueerd. 
Buiten I punt in de brasemzone, zijn het allemaal trajecten 
die tot de barbeelzone behoren. Ongeveer 25% scoort 
goed tot matig. Ook hier zijn het vooral beken uit het 
Maasbekken. In de brasemzone is dit gelijklopend met het 
Netebekken; slechts een klein aantal beken behoort er tot 
de barbeelzone. 54% van de locaties scoort slecht tot zeer 
slecht en 20% bevat geen vis (biologisch dood). De bek
kens die het slechtst scoren zijn het Dender- en

Leiebekken. De verschillen in percentages met de visbe- 
spreking in deel 4.2 Soorten, hangen samen met verschil
len in steekproefgrootte, bemonsteringsplaatsen en afvis- 
singsperiode.

In stilstaande wateren, zijn er weinig locaties die geen 
vis bevatten; ze situeren zich vooral in het bekken van de 
Brugse Polders. Anderzijds is ook het aantal punten met 
een hoge score zeer gering. Een groot deel daarvan is 
terug te vinden in het Scheldebekken.

Waterplanten

Watervegetaties geven, als producenten en accumula
toren van nutriënten, een ander beeld van de natuurwaar
den. In de meeste laaglandbeken en -rivieren, verwachten 
we bij een goede ecologische kwaliteit een soortenrijke en 
abundante plantengemeenschap die vooral bestaat uit een 
aantal fonteinkruiden (Potamogeton spec.), soorten als het 
pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) en de kleine egelskop 
(Sparganium emersum). Deze plantengemeenschap is voor
al typerend voor een waardevol voedselrijk en productief 
ecosysteem. Nutriëntengelimiteerde waterlopen zijn nog 
uiterst zeldzaam en vermoedelijk beperkt tot enkele klei
nere bovenlopen in de Kempen (zie ook deel 5.3 
Vermesting).

■ dood viswater ® slecht tot zeer slecht 
□ kritisch tot kritisch-slecht ■ goed tot matig
■ zeer goed

Figuur 4.3.33: Procentuele verdeling IBI-score per viswatertype.

Met de gegevens van de floradatabank werd nagegaan 
hoeveel van de bovengenoemde soorten er voorkomen per 
inventarisatiehok (4x4km) (zie figuur 4.3.34). Het aantal soor
tenrijke hokken beperkt zich grotendeels tot de Kempen, de 
Vlaamse vallei en een gedeelte van de polderwaterlopen.
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4.3.6.4 Beleidsevaluatie 
Planevaluatie

Doelstellingen zoals het beschermen van waterlopen 
tegen verontreiniging, het herstellen van het natuurlijk 
meanderend verloop, de creatie van extra ruimte voor 
water het herstellen van valleigebieden, de toename vari de 
watergebonden biodiversiteit en het ontwikkelen van 
duurzame en evenwichtige watersystemen, zijn uitgebreid 
terug te vinden in het Milieubeleidsplan 1997-2001 (MBP), 
in het ontwerp-Waterbeleidsplan (W BP) en in de beleids
nota van Minister van Leefmilieu Vera Dua. Ook in het 
Natuurdecreet (BVR 21/10/1997), wordt de herwaarde
ring van valleigebieden en het behoud en herstel van de 
natuurlijke structuur van de waterlopen en natuurelemen
ten met een hoge natuurkwaliteit als doelstelling opgeno
men. Het belangrijkste internationale kader is de Europese 
kaderrichtlijn betreffende het waterbeleid (KRW)(Richtlijn 
2000/60/EG). Het zwaartepunt van de richtlijn is vooral 
gericht op het verbeteren van de milieukwaliteit, met het 
oog op het bereiken van een "goede ecologische toestand" 
in alle oppervlaktewateren. De lat ligt hoog, want volgens 
de richtlijn is de kwaliteit pas goed als "de waarden van de 
biologische kwaliteitselementen slechts licht afwijken van 
wat normaal is voor het watertype in onverstoorde staat".

Naast een globale kwaliteitsverbetering, wordt er ook 
expliciet aandacht gevraagd voor het bereiken van een 
goede kwaliteit in estuaria en kustwateren.Tenslotte dienen 
de lidstaten voor de bescherming van specifieke soorten of 
habitats tegen 2004 een register van beschermde gebieden 
aan te leggen. Zowel de algemene ecologische kwaliteits
doelstellingen als de specifieke doelstellingen voor de 
beschermde gebieden, dienen uiterlijk tegen 2015 gereali
seerd te zijn.

Referentiekaders

De eerste stap naar een ecologisch herstel van water
lopen, is de opmaak van een goed onderbouwd referen
tiekader gekoppeld aan een concreet streefbeeld. De KRW  
geeft het kader voor de indeling in waterlooptypen, de 
opmaak van referentiekaders en de daaraan gekoppelde 
natuurgerichte normenkaders. Een eerste aanzet om de 
typologie voor waterlopen uit te werken op schaal 
Vlaanderen, heeft geleid tot een indeling in 12 waterloop
typen (zie Uitgebreid Natuurrapport 2001, deel 3.2.2.2) 
De normenkaders die daaraan gekoppeld zijn, worden 
momenteel verder uitgewerkt (MBP-actie I 12). Het is 
bovendien aangewezen om de typologie verder te verfij
nen en beter af te stemmen op de indeling in viszones.

Stroombekken
IJ2erbekken (1)
Bekken Brugse Polders (2) 
Bekken Gentse Kanalen (3) 
Beneden-Scheldebekken (4) 
Leiebekken (5) 
Boven-Scheldebekken (6) 
Denderbekken (7) 
Dijlebekken (8)
Netebekken (10) 
Demerbekken (9) 
Maasbekken (11)

/\ /  hoofdrivier 
I H  stroombekken

1
• 2 -3  
.  4 -5
•  6 -7
•  8 -9
• 10-12

Figuur 4.3.34: Verspreiding aantal soorten macrofyten per 4X4 km2 (brongegevens: som aantal fonteinkruiden (Potamogeton spec.) 
+ pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) + kleine egelskop (Sparganium emersum) volgens de floradatabank).
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Terwijl het referentiekader steeds verder wordt uitge
werkt, werd in 1995, in opdracht van AM INAL, reeds een 
eerste aanzet gegeven voor een prioriteitenkaart op schaal 
Vlaanderen, inzake het ecologisch herstel van waterlopen, 
met als doel de natuurlijke verscheidenheid op een effi
ciënte wijze te beschermen en te herstellen (584). Er zijn 
een aantal deelbekkens geselecteerd die een hoge priori
teit verdienen voor de uitwerking van concrete herstel
programma's. Aan de waterlopen- in de prioritaire bekkens 
werden natuurfuncties toegekend (gaande van hoofdfunc
tie natuur tot verbindingsfunctie). De selectie steunt op de 
actuele en potentiële waarde van de waterloop, aangevuld 
met de waarde en de bestemming van de aangrenzende 
percelen.

Herstelplannen

Om tot concrete herstelplannen voor valleigebieden 
te komen zijn er, verspreid overVlaanderen en over de ver
schillende bekkens, een aantal waterlooptrajecten geselec
teerd, waarvoor een "ecosysteemvisie" wordt uitgewerkt. 
Vertrekkende van een gedetailleerde vegetatiekartering en 
ecohydrologische modellering, wordt getracht de potenties 
voor natuurwaarden in de vallei uit te werken. Parallel hier
mee, wordt voor een aantal bevaarbare waterlopen - aan 
de hand van de bestaande kennis, kaartanalysen en in over
leg met de verschillende administraties - een "ecologische 
gebiedsvisie" uitgewerkt, waarin de kansen voor natuur 
worden aangegeven (zie deel 4.4.4 Valleigebieden).Voor de 
Maas en de Zeeschelde wordt een visie uitgewerkt op 
internationaal niveau. De belangrijkste beleidsontwikkelin
gen zijn samengevat in de delen 4.4.2 en 4.4.3. Verder 
wordt voor alle waterlopen gewerkt aan een beleidsvisie 
omtrent de mogelijkheden voor de aanleg van bufferzones.

Milieunormen

De waterkwaliteit bepaalt in belangrijke mate de kans 
op herstel van de aquatische levensgemeenschappen. 
Terwijl de KRW  het globale kader schetst voor de water- 
kwaliteitsnormering, zijn we voorlopig voor concrete nor
menkaders nog steeds aangewezen op de reeds bestaan
de wetgeving. Normen voor basiskwaliteit of voor 
gebruiksfuncties (viswater; schelpdierwater; zwemwater en 
productie voor drinkwater) zijn opgenomen in VLAREM II 
(Besluit van de Vlaamse regering houdende algemene en 
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne van 1/6/1995; 
B.S. 31/7/1995). Een aantal normen, zoals deze voor viswa
ter; kunnen hogere natuutwaarden toelaten, maar men kan 
tot op heden niet spreken over een natuurgerichte norm
stelling of een normstelling die het mogelijk maakt specifie
ke levensgemeenschappen te beschermen. Zelfs indien 
enkel rekening gehouden met de Biotische Index (BBI) zijn 
de normen voor variabelen als zuurstof onvoldoende en is 
de bescherming van soortenrijke gemeenschappen van 
ongewervelden met kwetsbare soorten met het huidige

normenstelsel niet gegarandeerd, (zie Uitgebreid 
Natuurrapport 2001, deel 4.3.6 Waterlopen).

De index voor vissen is nog in volle ontwikkeling. Ook 
voor de IBI zijn normen wenselijk. Een goede oppervlakte- 
watertoestand zou dan overeen komen met een visindex- 
klasse van 4 (439).

De herziening van de. chemische waterkwaliteitsnor- 
men, vormt een onderdeel van de acties 52 en 56 van het 
MBR De leidraad wordt opnieuw gegeven door de KRW, 
die stelt dat de normen volledig in functie van de "gewens
te levensgemeenschap" moeten worden opgemaakt. Er 
dienen niet enkel fysisch-chemische, maar ook hydromor- 
fologische kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd te worden. 
Er dienen bijgevolg ook normenkaders en evaluatiesyste
men ontwikkeld te worden voor kenmerken zoals de 
riviercontinuïteit, de dynamiek van waterstromen of de 
habitatkwaliteit (Richtlijn 2000/60/EG). Een ambtenaren
werkgroep van het V IW C  (Vlaams Integraal Wateroverleg 
Comité) tracht in samenwerking met de wetenschappelij
ke instituten deze normenkaders verder uit te werken.

Naast de normenkaders, zijn er ook heel wat interna
tionale afspraken over uitstootreducties van allerlei veront
reinigende stoffen, waaronder de nitraatrichtlijn, de richtlijn 
omtrent gevaarlijke stoffen en de Noordzee-ministerconfe- 
renties die garant staan voor het naleven van de normen 
(438).

Knelpunten actuele plannen

De variërende ecologische kwaliteit, de achteruitgang 
van de structuurkwaliteit bij een intensiever landgebruik en 
de sterke versnippering van het waterlopennetwerk (zie 
deel 5.7 Versnippering) tonen aan dat waterlopen, ondanks 
de goede beleidsintenties, onvoldoende beschermd zijn. 
Om ecologische normen te halen en natuurwaarden in pri
oritaire waterlopen te beschermen of te herstellen, is het 
belangrijk dat waterlopen als lijnvormig element over een 
grotere lengte beschermd kunnen worden en dat de nodi
ge buffering met het omliggende landgebruik voorzien 
wordt Verder is het belangrijk dat de natuurlijke werking 
van het watersysteem mee het ruimtelijk beleid kan bepa
len.Waterlopen zijn in de huidige bestemmingsplannen niet 
opgenomen en hun beschermingsstatuut wordt dan ook 
volledig bepaald door de bestemming van de aangrenzen
de percelen. Bij de opmaak van deze plannen, is echter 
geen rekening gehouden met de werking van het water
systeem.Vaak ontbreekt hiervoor ook de nodige watersys- 
teemkennis. De figuren 4.3.35 en 4.3.36 tonen aan dat 
intensief agrarisch gebied in heel wat valleigebieden voor
komt. Akkers en intensieve weilanden zijn meestal niet 
gescheiden van de waterlopen door bufferzones. Ook de 
maatregelen ten aanzien van mestbeperkingen in het kader 
van het nieuwe mestdecreet (M AP 2, decreetwijziging 29-
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4-1999 in voege I -1 -2000), gaan te weinig uit van de wer
king van het watersysteem en de specifieke kwaliteitsdoel
stellingen van de waterloop. Alleen waterlooptrajecten die 
door reservaat- of groengebied, door een zone met een 
speciaal beschermingsstatuut zoals VEN/IVON, of door 
Habitat- en Vogelrichtlijngebied stromen, genieten een 
zekere bescherming. Ook bij de afbakening van VEN, kun
nen lijnvormige elementen niet opgenomen worden en is 
het zeer moeilijk om waterlopen over langere trajecten 
integraal te beschermen.

Ook watersystemen kunnen op deze manier moeilijk 
beschermd worden. Zelfs de mogelijkheden om (onder
houdswerken uit te voeren aan de waterloop of al dan niet 
verontreinigd slib op de oevers te deponeren, worden niet 
bepaald door de ecologische waarde van de waterloop, 
maar door de variabele bestemming, de bescherming of het 
vegetatietype van de aangrenzende percelen. In stroomaf
waartse delen is het dan ook moeilijk om nog hogere eco
logische kwaliteitsdoelstellingen te realiseren.Veel zou in de 
toekomst kunnen afhangen van de klassering van waterlo
pen over de gehele lengte als verwevingsgebied of onder
steunend netwerk (IVO N) en van het beschermingsstatuut 
dat deze klassering effectief kan bieden. De koppeling tus
sen de ruimtelijke structuur- en bekkenbeheerplannen die 
de komende jaren zullen opgemaakt worden en de con
crete vertaling in ruimtelijke uitvoeringsplannen, zullen hier 
voor de nodige bijsturing moeten zorgen.

Procesevaluatie

Instrumenten

Om de natuurdoelstellingen in en langsheen de water
lopen te realiseren, werden een aantal instrumenten ter 
beschikking gesteld die bijdragen tot de verbetering van de 
waterkwaliteit en andere instrumenten die eerder gericht 
zijn op het realiseren van meer ruimte voor water en 
natuur of het herstellen van habitats. Al deze instrumenten 
dienen gestuurd te worden door één globale visie op het 
watersysteem en de afstemming dient te gebeuren in geïn
tegreerde stroomgebied- en bekkenbeheerplannen.

Bekkenbeheerplannen

De globale integrale aanpak op internationaal niveau, 
dient uitgestippeld te worden in de stroomgebiedbeheer- 
plannen. Deze worden elke 6 jaar opgemaakt. Een eerste 
plan wordt afgerond in 2009. De bekkenbeheerplannen 
dienen hiervoor de nodige bouwstenen aan te leveren. De 
concrete gebiedsgerichte invulling van de ecologische kwa
liteitsdoelstellingen worden uitgewerkt op het niveau van 
de bekkens en deelbekkens. De ecosysteemvisies voor val- 
leigebieden, ecologische gebiedsvisies voor bevaarbare 
waterlopen en scenario's voor Schelde en Maas, zijn 
belangrijke schakels in het globale herstelplan en dienen

dan ook geïntegreerd te worden en gewicht te krijgen in 
de bekkenbeheerplannen. Ook bij de afbakening van VEN 
en IVON, moet er met deze visies rekening gehouden wor
den. De eerste bekkenbeheerplannen dienen afgerond te 
zijn tegen 2003. Om de ecologische doelstellingen ook 
effectief op het terrein te realiseren, dienen ze vertaald te 
worden in jaarlijkse uitvoeringsplannen. Aanvullend kunnen 
er; op lokaal niveau, land- en natuurinrichtingsprojecten of 
gerichte bekkeninrichtingsplannen uitgewerkt worden, aan
gevuld met o.a. de gemeentelijke natuurontwikkelingsplan
nen (G N O P's) (zie ook deel 5.9 Natuurbeheer natuuront
wikkeling en natuurinrichting).

Waterzuiveringsprogramma's

Van de verbetering van de waterkwaliteit wordt 
momenteel werk gemaakt door een verdere uitwerking en 
verfijning van waterzuiveringsprogramma's voor stedelijk 
afvalwater en emissiereductieprogramma's voor gevaarlijke 
stoffen. Een nieuwe, meer gebiedsgerichte aanpak voor 
waterzuivering - het Algemeen Waterkwaliteitsplan op 
bekkenniveau (AWP-2) - moet in de toekomst een betere 
afstemming tussen land- of watergebruik en milieudoel
stellingen mogelijk maken. Het AWP-2 is het waterkwali- 
teitsluik van het bekkenbeheerplan.Voor diffuse verontrei
niging kan dit o.a. aangevuld worden met de aanleg van 
bufferzones. In het kader van het nieuwe mestdecreet, 
geldt reeds een mestverbod voor de 5 meter lange strook 
langs een waterloop. In VEN en langs niet beteelde hellin
gen bedraagt dit 10 meter Indien de naleving hiervan gega
randeerd kan worden, zal deze maatregel niet enkel bijdra
gen tot een verbetering van de waterkwaliteit, maar ook 
tot een indijking van de erosie- en sedimentatieproblema- 
tiek (zie ook deel 5.6 Verontreiniging). Dit veronderstelt 
wel een degelijke controle en handhaving. Indien het 
gebruik van pesticiden en herbiciden verder in de hand 
wordt gehouden, kan er voor de uitvoering van deze maat
regel momenteel een beheersovereenkomst afgesloten 
worden. Op dat ogenblik wordt de landbouwer gesubsi
dieerd voor het naleven van de verbodsbepaling.

Zowel bij de verfijning van de waterkwaliteitsprogram- 
ma's, als bij de verfijning van de maatregelen in het raam 
van het mestdecreet en bij de keuzes voor de aanleg van 
bufferzones, dient in het bekkenbeheerplan rekening te 
worden gehouden met de gebiedsgerichte natuurdoelstel
lingen, gekoppeld aan de gebiedsgerichte normstellingen.

Habitatherstel

Naast specifieke herstelplannen voor een aantal gese
lecteerde waterlopen, kunnen de waterbeheerders op de 
verschillende niveau's bijdragen tot een globaal herstel van 
de habitatkwaliteit, door het treffen van ontsnipperings- 
maatregelen (zie deel 5.7 Versnippering), natuurtechnische 
milieubouw en de aanleg en inrichting van bufferzones. Op
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lokaal niveau, kan hiervoor de G N O P het geschikte instru
ment zijn. Op hoger niveau dient dit opgenomen te wor
den in specifieke bekkeninrichtingsplannen. Momenteel 
kunnen dergelijke maatregelen ook opgenomen worden in 
natuur- en landinrichtingsprojecten en ruilverkavelingen.

W aterR U Psen

Het is van wezenlijk belang dat de integrale visie op 
bekkenniveau wordt opgenomen in de nieuwe ruimtelijke 
structuur- en uitvoeringsplannen. Deze laatsten zijn het 
instrument bij uitstek om de samenhang tussen integraal 
waterbeleid, natuurbeleid en ruimtelijk beleid op het ter
rein vorm te geven. Zo zou er op schaal Vlaanderen een 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) uitgewerkt kunnen wor
den voor "meer ruimte voor water". De kaart van 
Vlaanderen, met de natuurlijke en actuele overstromings- 
zones, kan hierbij als basis dienst doen (actie 66 van MBP). 
Bij de afbakening moet getracht worden de ruimte voor 
water en het natuurpotentieel maximaal op elkaar af te 
stemmen. Het RUP zou vervolgens verfijnd en aangevuld 
kunnen worden op provinciaal en gemeentelijk vlak.

Bestuurlijke organisatie

Het organiseren van een geïntegreerde aanpak voor het 
waterbeleid, wordt bemoeilijkt door de versnippering van 
bevoegdheden.Voor de waterbeheerders hangt dit enerzijds 
samen met de opsplitsing in bevaarbare en onbevaarbare 
waterlopen, wat ervoor zorgt dat zelfs het waterbeheer op 
zich een beleidsdomeinoverschrijdende materie wordt. De 
onbevaarbare waterlopen worden verder kunstmatig onder
verdeeld in categorieën, met een bevoegdheidsverdeling 
over verschillende administratieve niveaus. De Vlaamse over
heid, de provincies en gemeenten zijn elk bevoegd voor een 
deel van het waterbeheer en de administratieve grenzen val
len niet samen met de bekkengrenzen, zodat een geïnte
greerde aanpak op het terrein moeilijk is. Op lokaal vlak, 
komen daar nog de Polders en de Wateringen bij. W at het 
kwaliteitsbeheer betreft, zijn ook VMM en Aquafin actief De 
versnippering van bevoegdheden bemoeilijkt de integratie 
van zowel het kwaliteits- en kwantiteitsbeheer als het water
beleid van de hoofdstroom en zijn zijlopen. Onder meer 
dankzij duidelijke richtlijnen uitgaande van de Vlaamse over
heid, zien de spelers op het terrein steeds meer het belang 
in van samenwerking en afstemming. Ook het belang van 
een meer natuurlijke werking en van een natuurvriendelijker 
beheer wordt meer en meer erkend.

Naast het strikte waterbeheer; zijn we voor de realisa
tie van natuurdoelstellingen afhankelijk van een goede 
afstemming tussen het natuurbeleid, het waterbeleid en de 
ruimtelijke ordening. De "historisch" grote verschillen tus
sen deze beleidsdomeinen, maakt van een geïntegreerde 
samenwerking van de verschillende administraties geen 
eenvoudige zaak. Daarom zijn voor de implementatie van

een aantal "beleidsdomein-overschrijdende" doelstellingen, 
diverse "administratie-overschrijdende" werkgroepen 
actief. Er zijn verscheidene werkgroepen betrokken bij de 
implementatie van de kaderrichtlijn. Een andere werkgroep 
onderzoekt momenteel de juridische en technische moge
lijkheden voor de aanleg en inrichting van bufferzones (zie 
ook deel 5.3 Vermesting en deel 5.6 Verontreiniging). Het 
beleid streeft ernaar in elk bekken een voorbeeldproject 
uit te werken, in functie van de bestaande juridische moge
lijkheden. In het kader van de vernieuwing van de wetge
ving, worden de mogelijkheden hiertoe versterkt.

Productevaluatie

De meeste initiatieven voor het herstel van waterlopen, 
zijn nog niet uit de fase van inventarisatie, modellering, visie- 
en planvorming. Het dagelijkse beheer evolueert ook stilaan 
in de goede richting. Natuurtechnische maatregelen worden 
steeds vaker in het dagelijks beheer toegepast. Ter onder
steuning, werd de map "typebestek natuurvriendelijke 
oevers: concepten en besteksbepalingen voor de onbevaar
bare waterlopen" opgemaakt. Grote herstelprojecten blijven 
voorlopig echter uit. Verder bestaat er voor ontsnippering 
een bruikbare databank die alle waterbeheerders kunnen 
raadplegen bij de voorbereiding van herstelwerken (zie deel 
5.7 Versnippering), maar er zijn er nog maar een klein aantal 
uitgevoerd, waarvan de effecten bovendien niet geëvalueerd 
worden. Daarnaast dreigen de recente initiatieven in het 
kader van het opwekken van hydro-electriciteit, door het 
plaatsen van turbines op stuwen, nieuwe migratieknelpunten 
te creëren. Ook de ecosysteemvisies voor de Demer en de 
Zwarte beek vormen een bruikbaar basisdocument om, in 
het kader van bekkenbeheerplannen, keuzes voor natuur te 
maken en deze om te zetten in uitvoeringsplannen. De Dijle, 
die voor veel aspecten van de ecosysteemvisies, gefunctio
neerd heeft als piloot-studiegebied, is ondertussen het verst 
gevorderd. De keuzes zijn gemaakt en de werken gestart 
(zie deel 5.5 Verdroging). Ook voor Maas en Schelde zijn er 
al keuzes gemaakt die wachten op uitvoering.

Op lokale schaal, zijn er in het kader van de GNO P's 
reeds een aantal projecten goedgekeurd, waarvan er enke
le ook effectief zijn uitgevoerd. Veruit de meeste projecten 
m.b.t. waterbeheer zijn gericht op de aanleg en herstel van 
poelen en vijvers, gevolgd door projecten gericht op de 
aankoop en het herstel van valleigebieden. Eén project is 
specifiek afgestemd op de inrichting van bufferzones. Voor 
het herstel en het beheer van waterlopen, werden slechts 
4 projecten voor de aanleg van vispaaiplaatsen ingediend, 
waarvan er inmiddels 2 zijn goedgekeurd. Het is duidelijk 
dat acties die meer overleg vragen met andere sectoren, 
zoals de aanleg van bufferzones en erosiebestrijding, min
der succesvol zijn (zie ook deel 5.9 Natuurbeheer; natuur
ontwikkeling en natuurinrichting). Het instrument van het 
G N O P zou in de toekomst doelgerichter kunnen ingezet 
worden voor "water'-projecten, op het moment dat
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gemeenten ook nauwer betrokken zullen worden bij de 
opmaak van de lokale (deel)bekkenbeheerplannen.

Vooral ten aanzien van waterzuivering, zijn er effectief 
ook heel wat projecten gerealiseerd. Het besluit inzake de 
basiskwaliteit (BVR 21-10-1987), heeft een grootschalige 
investering in waterzuiveringsinfrastructuur op gang 
gebracht, die het mogelijk moest maken de normen voor 
oppervlaktewaters uiterlijk tegen juli 1995 te bereiken. 
Momenteel worden de normen in het merendeel van de 
oppervlaktewaters en voor een groot aantal parameters 
nog steeds overschreden (50). Voor waterlopen met een 
hoge natuurwaarde, is het stand still-principe niet gegaran
deerd. Bij een globale.vergelijking van de waterkwaliteit op 
Europees niveau, scoort België nog steeds zeer slecht (57, 
64). Hoewel de resultaten van dergelijke grootschalige stu
dies vaak genuanceerd moeten worden duiden ze toch 
allen in dezelfde richting. Opvallend is de hoge fosfaatcon- 
centratie in vergelijking met de andere Europese landen 
(64). De slechte waterkwaliteit hangt samen met de hoge 
druk op het watersysteem (berekend op basis van water- 
stress, organische verontreiniging en gebruik van meststof
fen en pesticiden) en de hoge intensiteit van het landge
bruik (57). Volgens hezelfde rapport, scoort België dan 
weer zeer goed met betrekking tot de regelgeving ( 16de 
plaats op 122). Niettegenstaande de normenkaders en de 
grootschalige waterzuivering, is er dus nog een lange weg 
af te leggen voor de verbetering van de waterkwaliteit, 
zeker in relatie tot natuurgerichte doelstellingen, en moe
ten de oplossingen vooral gezocht worden in een betere 
afstemming van land- en watergebruik op de draagkracht 
van het watersysteem.
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4.3.7 Stilstaande zoete wateren

Luc Denys

Instituut voor Natuurbehoud

Het aantal niet lijnvormige, zoete en permanente stil
staande wateren in Vlaanderen en hun ruimtebeslag, kan 
slechts zeer bij benadering ingeschat worden. W e denken 
hierbij aan een minimum van een 5700-tal wateren met 
een gezamenlijk oppervlak van minstens 7500 ha. Hoewel 
stilstaande wateren een eerder bescheiden component 
van het Vlaamse landschap vormen (zie ook deel 4.3.1.1 
toestand volgens de Biologische Waarderingskaart), spelen 
ze een essentiële rol in de levenscyclus van vele organis
men en het behoud van de biodiversiteit. Dankzij hun sedi
menten, vertegenwoordigen ze tevens een belangrijk 
archief voor allerlei veranderingen die in de loop van hun 
bestaan zijn opgetreden. De toestand van stilstaande wate
ren belangt ons niet alleen aan vanwege de signaalfunctie 
voor milieu en natuur, maar ook vanwege het gevarieerde 
gebruik dat we van hen verlangen én de mate waarin ze 
hun ecologische rol kunnen vervullen. Hoewel deze func
ties algemeen erkend worden, blijken er in Vlaanderen ver
houdingsgewijs maar weinig recente onderzoeksgegevens 
beschikbaar te zijn over hun ecologische toestand.

4.3.7.1 Ruimte
Het opzetten van een monitoringprogramma voor stil

staande wateren in Vlaanderen vereist een goede kijk op 
de ecologische variatie en het voorkomen van watertype’n. 
In 1998-2000, werd een typologisch onderzoek uitgevoerd 
op basis van actuele karakteristieken (256). Hierin kwam 
een brede doorsnede van plassen, vijvers, rivierafsnijdingen 
en ontgrondingen aan bod.

Er werden enkele uiteenlopende, watergebonden 
organismegroepen (water- en moerasplanten, ongewervel
den, raderdieren en diatomeeën) als integrerende 
systeemindicatoren geselecteerd. Hun voorkomen werd in 
verband gebracht met kenmerken van de fysisch-chemi- 
sche waterkwaliteit, de waterbodem, de morfometrie en 
de ligging van de plas. Hieruit bleek dat niet alleen de 
bodem, de grootte en de diepte, maar ook een beperkt 
aantal waterkwaliteitsvariabelen, waaronder de zuurte- 
graad en de concentratie van anorganische koolstof (of 
desgewenst alkaliniteit, als belangrijkste component van het 
zuurbufferend vermogen), de organische stof in de water
kolom en de mate van fytoplanktonontwikkeling, in belang
rijke mate de verscheidenheid van alle bestudeerde orga
nismegroepen bepaalden. Met deze variabelen kunnen 
piastypen op een gegronde wijze van elkaar onderscheiden 
worden (tabel 4.3.9). Een verdere verfijning wordt nog 
bekomen door het aangeven van gemeenschapstypen. De 
typologie illustreert een sterke koppeling van de zuurte-
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Tabel 4.3.9: De voornaamste typologische omgevingsvariabelen voor niet lijnvormige, stilstaande en permanente zoete wateren in 
Vlaanderen. De variabelen zijn hiërarchisch gerangschikt, volgens hun landschapsecologische rangorde (bovenaan grootschalig, sta
biel, onderaan kleinschalig, veranderlijk). De aangegeven klassegrenzen zijn indicatief en berusten op mediaanwaarden voor de 
lente-herfst periode. Afkortingen: Zmax. = maximumdiepte, CZV = chemisch zuurstofverbruik, ZPP = zuurstofproductiepotentieel, 
TAK = totaal anorganische koolstof

uitgesproken brakke invloed ([Na] > 90 mg/l) geen uitgesproken brakke invloed ([Na] < 90 mg/l)

bodem niet enkel zand/zandleem bodem enkel zand/zandteem

groot (> 2,5 ha) klein (< 2,5 ha)

diep (Zmax> 3 m) ondiep (Zmax. 1,5-3 m) zeer ondiep (Zm„  < 1,5 m)

basisch (pH > 7,4) circumneutraal (pH 6,4-7,4) zuur (pH 4,7-6,4) sterk zuur (pH < 4,7)

silicaatrijk ([S i02] > 5 mg/l) silicaatarm ([S i02] < 5 mg/l)

anorganisch koolstof hoog 
(als [C021 > 50 mg/n

anorganisch koolstof matig 
(als [C02] 7,5-50 mg/I*)

anorganisch koolstof laag 
(als [C02]<  7,5 mg/l*)

organische stof hoog (CZV > 50 mg/l) organische stof laag (CZV < 50 mg/l)

fytoplanktonproductiviteit hoog 
(Z PP  > 9 mg/l)

fytoplanktonproductiviteit matig 
(ZPP  5-9 mg/l)

fytopianktonproductiviteit laag 
(Z PP  < 5 mg/l)

graad en de trofietoestand aan de ecosysteemkenmerken 
(verhouding productie/afbraak, functionele organisatie, 
levensgemeenschap). Hierdoor zijn ook de verzuring, incl. 
de hiermee gepaard gaande ammoniumverrijking en eutro
fiëring, belangrijke knelpunten in onze wateren. Dit wordt 
nog aangescherpt door de aard en de intensiviteit van het 
landgebruik en de overmatige atmosferische depositie van 
verzurende én eutrofiërende stoffen.

Op basis van indicatoren die bij het typologisch onder
zoek in 186 wateren zijn opgenomen, worden enkele 
aspecten van de ecologische toestand van permanente stil
staande wateren in Vlaanderen besproken. Voor de typolo
gie, werden vooral wateren met een hogere natuun/vaarde 
geselecteerd. Het beeld is dan ook gunstiger dan de wer
kelijkheid. De steekproef geeft evenmin de volledige varia
tie van Vlaamse wateren weer W el werd rekening gehou
den met de verwachte verscheidenheid en de densiteit van 
stilstaande wateren in de verschillende ecoregio's. 
Permanente stilstaande wateren zijn immers niet gelijkma
tig verspreid in Vlaanderen. Vooral de Krijt-Leem Regio, de 
Westhoek en delen van het Hageland, het westelijk 
Heuvelland en de polders zijn in verhouding arm aan zoet- 
waterplassen, terwijl de Kempen, de Benedenschelde, de 
Vlaamse vallei, de Rupelstreek en het Brabantse 
Heuvelland een betere vertegenwoordiging kennen. Enkele 
deelgebieden zijn in verhouding oververtegenwoordigd 
(b.v. het Limburgs Vijvergebied, de Scheldevallei) en enkele 
ecoregio's blijven onderbelicht.

4.3.7.2 M ilieu
Vooraleer we ingaan op de verspreiding van enkele 

voor verstoring indicatieve organismegroepen, schetsen we 
enkele waterkwaliteitsvariabelen die rechtstreeks verband 
houden met verzuring en eutrofiëring.

lonenconcentratie en zuurtegraad

De ionensamenstelling is in stilstaande wateren sterk 
afhankelijk van de geohydrologische situering. Zeer ionen
rijke wateren komen in Vlaanderen van nature slechts voor 
in de Polders en aan de kust; ionenarme wateren komen 
algemeen in meer zandige gebieden voor Figuur 4.3.35a 
laat zien dat EGV-waarden van minder dan 100 pS/cm erg 
zelden worden waargenomen. Voor niet verzuurde of 
anderszins met elektrolyten aangerijkte en zeer ''regenwa
terachtige" systemen, daarentegen, is een dergelijke waarde 
niet uitzonderlijk. Hoge waarden (> 600 pS/cm) voor 
zoete wateren blijven allerminst beperkt tot de polder- en 
kustzone. Ook de zuurtegraad (pH) is van doorslaggevend 
belang voor organismen en vele fysisch-chemische proces
sen. Minder goed gebufferde wateren zijn gevoelig voor 
zowel verzuring als alkalisering, het bekomen van een hoge
re pH door eutrofiëring en inspoeling van mineralen. Matig 
zure tot circumneutrale wateren komen nog maar in 
beperkte mate voor in zandige gebieden die beter afge
schermd zijn van menselijke invloeden, zoals enkele militai
re terreinen en grotere landgoeden (figuur 4.3.35b). In de 
Kempen zijn sterk zure wateren veel talrijker dan het kaart
beeld doet vermoeden. De hoge zuurtegraad is hier vrijwel 
steeds te wijten aan minerale en niet aan organische zuren.

Nutriënten

Onder water groeiende autotrofe organismen zijn 
voor hun groei afhankelijk van licht en anorganische kool
stof. In zachte wateren, kan de beschikbaarheid van kool
stof hun productiviteit en voorkomen beperken. Bij verzu
ring verdwijnen de hieraan aangepaste zachtwatergemeen- 
schappen, ondermeer omdat de in de waterbodem aan
wezige carbonaten worden uitgeput en de koolstofdioxi- 
deconcentratie in de waterkolom toeneemt. Vooral de 
knolrus en enkele veenmossen, die op heel efficiënte wijze
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de koolstofdioxide in het water benutten, gaan snel over
heersen. Ook bij waterverharding worden zachtwaterge- 
meenschappen verdrongen. Het anorganisch koolstofge
halte weerspiegelt in belangrijke mate de natuurlijke varia
tie in bodemomstandigheden (figuur 4.3.35c). Wateren 
met een Totaal Anorganisch Koolstofgehalte (TAK) van 
minder dan 50 mg/l koolstofdioxide, worden enkel op 
zandbodems aangetroffen. In de Polders en de Leemstreek 
zijn de hardste wateren verhoudingsgewijs het best verte
genwoordigd, maar ook elders ontbreken ze niet.

In sterker gebufferde zoete wateren, is de beschik
baarheid van fosfor meestal de belangrijkste productiebe
perkende factor Doorgaans wordt aangenomen dat, bij 
aanhoudende totale fosfaatconcentraties van meer dan ca.
0,2 mg/l, een verschuiving van vegetatierijk naar troebel 
water met fytoplanktondominantie - eventueel in combi
natie met planten met drijfbladeren of een dicht kroosdek
- kan optreden. Een dergelijke omschakeling kan echter 
ook al bij veel lagere concentraties worden waargenomen. 
Figuur 4.3.35d geeft een overzicht van de totale fosfaatge- 
halten in de bemonsterde wateren. De grens tussen 
mesotroof (matig voedselrijk) en eutroof (voedselrijk) 
bedraagt voor stilstaande wateren vaak ca. 0,035 mg/l

totaalfosfor (of ca. 0,01 mg/l ortho-fosfaat) (cf. OECD-stan- 
daard, jaargemiddelde concentraties)(754). Aangezien de 
detectielimieten relatief aan de aangewende methoden 
echter dubbel zo hoog waren, kan enkel in het eutrofe tot 
hyper(eu)trofe (vanaf ca. 0 ,1 mg/l totaalfosfor) gebied enig 
onderscheid gemaakt worden. Voor het behoud van een 
goede ecologische kwaliteit, waarbij niet enkel soorten van 
de meest voedselrijke milieus overleven, dienen zelfs waar
den boven de gehanteerde detectielimiet vermeden te 
worden. Het algemene kaartbeeld is in dit opzicht weinig 
verheugend. In de meeste regio's zijn nog nauwelijks wate
ren met enigszins aanvaardbare fosfaatconcentraties te 
bespeuren. Behalve in de Kempen, overschrijden de medi- 
aanfosfaatgehalten van minstens 1/4 van de bemonsterde 
wateren 0,2 mg/l. Ook stikstof kan in bepaalde omstandig
heden een beperkende rol spelen. De totale stikstofcon- 
centraties (figuur 4.3.35e) halen, met waarden boven 2 
mg/l voor I /3 van de wateren, zelfs de door van Leerdam 
et al. (689) voorgestelde normen voor het laagste ecolo
gisch niveau van voedselrijke watertypen niet.

Hetzelfde blijkt wanneer de fyto plankton concentratie 
als trofiemaatstaf genomen wordt. Zowel het gehalte chlo- 
rofyl a als het zuurstofproductiepotentieel (ZPP) zijn hier-

a. E G V  (pS/cm) 
< 100 

» > 100-250 o > 2 5 0  -  600' 
O  >600- 1000 
0 > 1000

b. pH 
<4.7 

o > 4 .7-6  4 
O  > 6.4-7 4 
O  >7.4

c. TAK (mg /1) 
<7.5 

o >7.5-20  
O > 20- 50 
O  > 50 - 75 
O  >75

g. Z P P  (mg/l)
1/ °  <5* o >5-9

O  >9

d. T P  (mg/l)
0 - 0.07 

« 0.07-0.1 
o >0.1 -0.2 
O  >0.2-0 5 
O  >0 5 - 3

Figuur 4.3.35: Mediaanwaarden voor enkele fysisch-chemische en metabolische toestandsparameters. Verklaring zie tekst.
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voor bruikbare maten. De waarden voor chlorofyl a zijn 
weerom volgens OECD-criteria ingedeeld (figuur 4.3.35f). 
Volgens deze classificatie zijn oligotrofe wateren nauwelijks 
vertegenwoordigd. Zelfs in de Kempen behoort 1/3 tot de 
hoogste categorie; in het Zandleemgebied bedraagt dit 
percentage niet minder dan 66%. Matig voedselrijke wate
ren zijn, in beperkte mate, in het hele gebied aanwezig, met 
een zwaartepunt in de Kempen. Eutrofe en hypereutrofe 
wateren vormen de meerderheid, zelfs in de gebieden met 
meer zandige bodemtypen. Goed ontwikkelde eutrafente 
ondergedoken vegetaties zijn, grosso modo, tot bij ca. 75 
(jg/l chl a te verwachten (5), maar ook deze grens wordt in 
3 1 wateren ( 17%) overschreden. De ZPP-waarden geven 
aan dat vooral in alluvia de fytoplanktonontwikkeling pro
blematische vormen kan aannemen (figuur 4.3.35g). 
Globaal bekeken zijn de Kempense wateren en de wateren 
in het Maasgebied het armst aan fytoplankton.

Sterke eutrofiëring resulteert in een hogere organi
sche belasting (saprobiëring). Ook de aanvoer van orga
nisch verontreinigd water of plantenmateriaal afkomstig 
van de afbraak van veen in de bodem - bijvoorbeeld door 
alkalisering bij toegenomen bicarbonaat- of sulfaataanvoer 
met landbouwwater; of inspoeling van organische zuren - 
kunnen een aanrijken van de waterkolom met organische 
stof tot gevolg hebben. Het chemisch zuurstofverbruik 
(CZV) geeft zowel de opgeloste als particulaire organische 
stof weer (figuur 4.3.35h). Bij driekwart van de bemonster
de polderwateren bedroeg het CZV  meer dan 50 mg/l, in 
tegenstelling tot de Zandleemregio en de Kempen, waar 
slechts één vierde van de wateren deze grens overschreed. 
Ook wateren in de Leemstreek lijken doorgaans nog iets 
minder organisch belast te zijn.

4.3.7.3 Levensgemeenschap
Goede indicatoren om "natuurwaarden" in stilstaande 

wateren te beschrijven, dienen onder meer strikt aan de 
fysische begrenzing van elke waterpartij gebonden te zijn, 
in elk watertype voor te kunnen komen en goed in de con
text van de mogelijke verstoringen te passen. Zowel water
planten als diatomeeën voldoen goed aan deze criteria.

Waterplanten

Hoewel vaak nogal grillig in de mate en de constant
heid waarmee ze voorkomen (of waar te nemen zijn), zijn 
water- en oeverplanten bruikbare indicatoren voor de eco
logische integriteit van hun milieu (522, 473, 46). 
Daarenboven speelt hun aanwezigheid een belangrijke 
structurele rol en beïnvloeden ze de waterkwaliteit en 
levensomstandigheden voor andere biota. Door eutrofië
ring en verzuring, worden hun abundantie en diversiteit 
sterk negatief beïnvloed, maar ook diverse andere factoren 
spelen hierbij een rol. W at de vaatplanten betreft, gaan de 
waterplanten het sterkst achteruit (688). De meeste soor

ten kranswieren zijn gebonden aan een goede waterkwali
teit, niet al te hoge nutriëntenconcentraties en een gunstig 
lichtklimaat, zodat hun aanwezigheid hiervoor indicatief is. 
Figuur 4.3.36a geeft het aantal waterplanten ween incl. 
kranswieren, dat in de 186 wateren werd vastgesteld. Dit 
aantal kan ook als een ruwe maat voor de (botanische) 
natuurwaarde beschouwd worden (b.v. 422). De aanwezig
heid van waterplanten was een belangrijk selectiecriterium. 
In sommige gebieden, zoals de Zandleemregio, het Centrale 
Heuvelland, het Hageland-Haspengouw, maar ook grote 
delen van zandig Vlaanderen en de Noordelijke Kempen, 
werden evenwel nagenoeg geen wateren aangetroffen die 
hieraan beantwoordden. In de meeste wateren, waren min
der dan 4 van dergelijke taxa aanwezig. Op enkele ver
spreide plaatsen in het overige gebied na, werden de meest 
soortenrijke wateren noordelijk van de Nete in de Centrale 
en Zuidelijke Kempen aangetroffen. Algemeen, blijken deze 
vaak een relatief recente oorsprong te hebben (diepe ont
grondingen, poelen in natuurontwikkelingsprojecten).Tevens 
valt op te merken dat, zelfs al is een vrij groot aantal echte 
waterplanten (hydrofyten) aanwezig, het vaak om minder 
verstoringsgevoelige (de gele plomp, het gedoomd hoorn
blad,...) en/of uitheemse, zelfs aggressieve, soorten gaat (de 
smalbladige waterpest,...). Het aantal hydrofyten en obligate 
freatofyten per water; vermeld in de voorlopige Rode 
Lijsten voor vaatplanten (incl. potentieel bedreigde soorten) 
en kranswieren ( 177,697), is in figuur 4.3.36b weergegeven. 
Locaties met 1-3 rodelijstsoorten zijn in het hele gebied 
aangetroffen. Alleen in de Zuidelijke Kempen, met inbegrip 
van het Limburgs Vijvergebied, wordt een hogere densiteit 
aan wateren met iets hogere aantallen waargenomen. 
Opvallend is de relatieve armoede in de meer lemige gebie
den, maar ook in de talrijke afgesneden meanders van de 
Benedenschelde. De duidelijk negatieve samenhang met de 
meeste trofievariabelen is hier niet vreemd aan:

Diatomeeën

Diatomeeën (Bacillariophyceae; kiezelwieren) zijn één- 
cellige wieren die in grote aantallen in allerlei wateren aan
getroffen worden. Als zeer soortenrijke, maar goed her
kenbare en erg milieu-indicatieve groep, zijn ze bijzonder 
geschikt voor een beoordeling van de situatie. Voor de 
meeste van de in ons land voorkomende zoetwaterdiato- 
meeën, werden indicatiegetallen uitgewerkt voor onder 
meer organische stikstofbelasting, zuurstofverzadiging, 
saprobie en trofiegraad (642). Op basis van deze indicatie- 
waarden en de relatieve abundantie van de taxa, kan een 
uitspraak worden gedaan over verschillende aspecten van 
de waterkwaliteit en worden nagegaan of men al dan niet 
te maken heeft met kwetsbare, vervuilings- en eutrofië- 
ringsgevoelige gemeenschappen. Figuur 4.3.37 geeft een 
overzicht van de verdeling van indicatiescores voor zuur
stofverzadiging, trofie en organische belasting per regio, 
zoals afgeleid uit de samenstelling van aangroeigemeen-
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schappen. Wateren met gemeenschappen die wijzen op 
een geringe voedselrijkdom en weinig organische belasting, 
blijken vooral in de Kempen gevonden te worden, hoewel 
in vrij beperkte mate. De overige regio's worden geken
merkt door gemeenschappen die op voedselrijke en meer 
saprobe omstandigheden wijzen. Dit aspect is het meest 
uitgesproken in de Polders.

4.3.7.4 Ecologie
Gezien in Vlaanderen nog geen gebiedsdekkende en 

representatieve ecologische "survey" van permanente stil
staande wateren is uitgevoerd, kan de algemene toestand 
van dit biotooptype niet beschreven worden. Verspreide 
gegevens weerspiegelen echter een vrij dramatische reali
teit. Ook waar dit niet verklaard kan worden door de 
bodemgesteldheid, zijn veruit de meeste wateren alkalisch 
en hard. Slechts bij een zeer kleine minderheid van de 
onderzochte wateren, blijven de waargenomen nutriënten
gehalten en de hiermee samenhangende mate van fyto- 
planktonontwikkeling en organische belasting onder waar
den die het voortbestaan van enigszins kritische levensge
meenschappen op termijn mogelijk maken. In hydrologisch 
geïsoleerde Kempense wateren is antropogene verzuring 
een algemeen verspreid fenomeen. Door de sterke aanrij- 
king met nutriënten en mineralen, zijn de meeste wateren 
biologisch verarmd of gewijzigd. Soms is dit zo erg dat zelfs 
de begroeiing met macrofyten zeer beperkt blijft. De voor
naamste natuurwaarden zijn teruggedrongen tot enkele

relicten, gekenmerkt door een relatieve afwezigheid van 
rechtstreekse menselijke beïnvloeding en een gunstige 
hydrologische situatie. Dat hierbij vaak ook jongere, kleine
re wateren en diepere ontgrondingen gerekend kunnen 
worden, stemt enigszins optimistisch. Ook voor dergelijke 
wateren moet evenwel rekening worden gehouden met 
een mogelijk negatieve ontwikkeling in de nabije toekomst.

De problematische toestand van vele stilstaande wate
ren is vooral toe te schrijven aan een geringe kwaliteit van 
het door waterlopen en neerslag aangevoerde water; diffu
se eutrofiëring vanuit landbouwpercelen, rechtstreekse 
lozingen en ook vaak doelbewuste manipulatie ten behoe
ve van weinig natuurbewuste vormen van waterrecreatie. 
Visuitzettingen en intensieve hengelactiviteiten oefenen 
vaak een erg nadelige invloed uit.

Hoewel hier aan dit aspect werd voorbijgegaan, is ook 
de habitatstructuur en -diversiteit een belangrijk gegeven 
voor de ecologische kwaliteit. Terwijl bij ontgrondingen 
meer en meer aandacht besteed wordt aan een natuur
vriendelijke inrichting, lijkt er bij kleinere wateren, beheerd 
door lokale besturen, verenigingen zonder natuurgerichte 
doelstelling of private personen, veeleer een tendens te 
bestaan naar een onderhouds- en gebruiksvriendelijke aan
kleding. Daarnaast is het belang van o.a. peildynamiek, sedi- 
mentaanvoer en omslotenheid (windwerking, beschadu- 
wing, bladval) niet te veronachtzamen.

a. Aantal hydrofyten per water

0 soorten 
o 1-3 soorten 
O 4-6 soorten 
O  7-13 soorten

0 10 20 Km A

0 soorten 
o 1 soort
o 2-3 soorten
O 4-5 soorten
O  6-7 soorten

Figuur 4.3.36: Het aantal soorten waterplanten (a) en het aantal rodelijstmacrofyten (b) per water.
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Figuur 4.3.37: Relatief aandeel per regio van wateren, volgens 
ecologische indicatiescores voor zuurstofverzadiging, trofie, orga
nische stikstofverbindingen en saprobie, afgeleid uit epifÿtische 
diatomeeëngemeenschappen.
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4.4 Specifieke landschappen

4.4.1 Kustduinen

Sam Provoost
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4.4.1.1 Inleiding
Als linten tussen land en zee, vertonen kustecosystemen 

een hoge geografische specificiteit In het beschrijvend luik 
van de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust (540, 541 ), 
worden de natuurwetenschappelijke aspecten daarvan in 
extenso belicht. De dynamiek van zee en wind, het kalkrijke 
zand en het voedselarme grondwater; uit zich in een aantal 
kenmerkende levensgemeenschappen. Afhankelijk van de 
taxonomische groep, kunnen 5 tot 10% van de soorten aan 
de kust als specifiek voor het gebied worden beschouwd. 
Diverse maatschappelijke sectoren tonen echter een aan
zienlijke economische interesse voor het kustgebied. Tot de 
tweede helft van de I9de eeuw was de antropogene 
invloed op het ecosysteem in hoofdzaak te wijten aan agra
rische activiteiten, met name kleinschalige akkerbouw en 
beweiding. De toeristische aantrekkingskracht van zee en 
duinen leidde in de voorbije eeuw evenwel tot een explo
sieve ontwikkeling van badplaatsen. Het duinenareaal werd 
ongeveer gehalveerd en de urbanisatie veroorzaakte een 
sterke versnippering. De kust is vandaag uitgegroeid tot een 
stedelijk netwerk. Een waaier van activiteiten zoals recreatie, 
waterwinning, landbouw en industrie oefenen daarnaast een 
belangrijke invloed uit op de resterende duingebieden.Voor 
een meer gedetailleerd overzicht van de knelpunten, verwij
zen we naar de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust (540, 
541). Hieronder trachten we de belangrijkste pijlers van het 
actuele natuurbeleid aan de kust te evalueren en aanvullen
de suggesties te formuleren.

4.4.1.2 Beleidsvisie met implicaties voor natuur
De beleidsvisie voor de kustzone vermeldt de ecosys

teemvisie van de Vlaamse Kust (540,541) als referentiekader 
(274). De daarin voorgestelde uitbouw van een duurzame 
ruimtelijke structuur voor de kustnatuur vergt een uitbreiding
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van de groengebieden. Het duinecosysteem zit door de 
hoger geschetste ontwikkelingen in een ruimtelijk keurslijf 
geprangd. Voor grootschalige geomorfologische processen, 
bijvoorbeeld, is doorgaans geen ruimte meer De gewest
plannen, aangevuld met de "beschermde duingebieden" uit 
de duinendecreten, verzekeren een planologische bescher
ming voor bijna alle ecologisch waardevolle duingebieden 
met een oppervlakte van minstens 2 ha (402). Deze gebie
den zijn doorgaans binnen de reliëfrijke duinen gelegen. Deze 
zone is buiten de groengebieden ingekleurd voor "harde" 
bestemmingen - wonen, recreatie en in mindere mate indus
trie - en in de praktijk ook als dusdanig ingevuld.Voor een uit
breiding van de groengebieden, komen in de praktijk enkele 
zones in aanmerking die gelegen zijn op de duin-polderover- 
gang en die, wat betreft het duingedeelte, als "voor het duin
gebied belangrijke landbouwgebieden" zijn aangeduid in het 
duinendecreet. De actuele natuurwaarden zijn er gering, maar 
bij herstel van de gebiedseigen hydrologie (kwel van kalkrijk 
duingrondwater) en een aangepast beheer kunnen er zich 
hoge en specifieke natuurwaarden ontwikkelen. Naast de 
intrinsieke waarde van het herstel van deze actueel vrijwel 
volledig verdwenen ecosysteemcomponenten, vervullen 
deze binnenduinrandgebieden een potentiële rol als verbin- 
dingszones van de actueel tussen badplaatsen geïsoleerd lig
gende duincomplexen. Binnenduinrandgebieden met een 
minder groot ecologisch potentieel komen in aanmerking 
voor functieverweving met natuur als belangrijke nevenfunc
tie. Daarbij wordt gedacht aan landbouw en recreatie. Een 
herverkaveling van de recreatiegebieden aan de kust dringt 
zich op. De recreatieve druk op de duingebieden is te groot 
en veel actieve ontspanningsvormen zijn niet verenigbaar met 
natuurbehoud. Daarom is een herlocalisatie van deze activi
teiten naar nieuw te creëren gebieden in de potentieel eco
logisch minder waardevolle binnenduinrandgebieden en pol
dergebieden wenselijk Daarbij moet echter wel de land
schappelijke inpasbaarheid bewaakt worden.

Voor de uitbouw van een dergelijke groenstructuur, 
bestaat blijkbaar geen brede maatschappelijke consensus. 
Momenteel zijn reeds een aantal afzonderlijke projecten 
uitgevoerd, zoals het natuurontwikkelingsproject van 
Walraeversijde (Oostende) of in voorbereiding zoals de 
Belvédère (Koksijde) en de Oosthoek (De Panne), maar zij 
kaderen niet in een uitvoeringsklaar totaalplan. De gewest- 
planwijziging Oostende-Middenkust, bijvoorbeeld, waar 
geen enkel voorgesteld binnenduinrandproject werd weer
houden, illustreert de geringe aandacht voor de natuur- 
structuur vanuit de planning. Ook het ontsnipperingsbeleid, 
dat moet bijdragen tot de uitbouw van een ruimtelijke 
structuur; komt slechts moeizaam van de grond. Beide eer
ste initiatieven, geïnspireerd op de voorstellen van de 
Ecosysteemvisie (Polderstraat in Koksijde en Koerslaan en 
Batterijstraat te Bredene) zitten momenteel vast.

Uitvoering duinendecreet

De uitvoering van het duinendecreet vordert. Sedert 
de publicatie van het besluit van de Vlaamse regering van 8 
oktober 1996, ter uitvoering van artikel 54 van de wet van 
12 juli 1973 op het natuurbehoud (BS van 15/1 1/1996), 
werden in totaal reeds 78 schadevergoedingsaanvragen in 
het kader van het duinendecreet ingediend (stand van 
zaken op 15 maart 2001). In totaal werden 65 van deze 
ingediende dossiers gefinaliseerd voor wat betreft de admi
nistratieve procedure. In 9 van de afgehandelde dossiers, 
werd om verschillende redenen geen schadevergoeding 
toegekend.

Voor de eigenaars van een beschermd bouwperceel, 
werd in het duinendecreet de mogelijkheid voorzien om 
de aankoop van hun stuk grond te eisen door het Vlaams 
Gewest. Deze eis moest kenbaar gemaakt worden binnen 
24 maanden na de bekendmaking van het besluit tot defini
tieve aanduiding van de beschermde duingebieden en van 
de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden (16 
november 1994 - B.S., 30 november 1994). Deze termijn is 
bijgevolg sinds 30 november 1996 verstreken. In dit ver
band werden vier dossiers ingediend. In drie gevallen werd 
tot de aankoop overgegaan. In het vierde dossier kon niet 
worden ingegaan op de eis tot aankoop, omwille van laat- 
tijdigheid van de aanvraag.

Duurzame zeewering

Aangezien de mariene en winddynamiek in de zeereep 
één van de meest specifieke elementen van het duineco
systeem vormt, moet een bijzondere aandacht worden 
besteed aan de natuurwaarden van deze zone. Een groep 
organismen is er rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk 
van de heersende milieuomstandigheden. A W Z , afdeling 
Waterwegen Kust, levert in nauwe samenspraak met AM1- 
NAL, afdeling Natuur; belangrijke inspanningen om tot een 
meer geïntegreerd beheer van de zeewerende duinen te 
komen. Een knelpunt in de discussie is het gebrek aan eco
logisch relevante gegevens. De geomorfodynamiek wordt 
vrij nauwkeurig en systematisch in kaart gebracht, in 
opdracht van de afdeling Waterwegen Kust, maar de 
invloed hiervan op de levensgemeenschappen - in combi
natie met beheerswerken wordt niet opgevolgd. Nochtans 
is dit essentieel om tot een bruikbaar beslissingsmodel te 
komen voor het beheer van de zeewerende duinen.

Verdroging

Verdroging is een belangrijk knelpunt voor natuurbe
houd in het duingebied. De belangrijkste oorzaken van ver
droging zijn grondwaterwinning, drainage van polders en 
vermindering van regenwaterinfiltratie door bebouwing. 
Over de invloed van verstruweling op de grondwatertafel, 
door toegenomen evapotranspiratie, bestaan weinig kwan
titatieve gegevens, maar vermoedelijk is ook deze factor 
van belang.
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Voor het beleid is de afbouw van de winning van 
natuurlijk grondwater ten behoeve van drinkwatervoorzie
ning, een absolute prioriteit. Deze winningen situeren zich 
zonder uitzondering in natuurgebieden en hebben dus een 
rechtstreekse impact op de aanwezige fauna en flora.Voor 
de winning van het Gemeentelijk Waterbedrijf van Knokke- 
Heist, onder het golfterrein, worden momenteel alternatie
ven gezocht door oppervlakte-infiltratie. Over de winning in 
D'Heye (Bredene-De Haan) van de Vlaamse Maatschappij 
voor Watervoorziening en de impact op de natuurwaarden 
is momenteel weinig bekend. Een nader onderzoek is hier 
aangewezen. De winningen aan de westkust van de 
Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne- 
Ambacht hebben de grootste verdrogingsimpact. De maat
schappij beschikt over een vergunning voor de winning van 
grondwater in het Calmeynbos in De Panne en de 
Doornpanne in Koksijde. Jaarlijks wordt daar ca. 3,3 miljoen 
m3 grondwater opgepompt, aangevuld met 0,1 miljoen m3 
water uit Cabour (De Panne). Momenteel wordt in de 
Doornpanne een infrastructuur opgezet in het raam van 
een oppervlakte-infiltratieproject, waarmee jaarlijks 2,5 mil
joen m3 drinkwater kan geproduceerd worden uit het sterk 
voorgezuiverd effluent van de R.WZI in Wulpen. Daarmee 
wordt gehoopt de winning van natuurlijk grondwater met I 
miljoen m3 te kunnen terugschroeven. Een gedeelte van 
deze afbouw vond echter al noodgedwongen plaats, 
wegens verziltingsproblemen in de winning van De Panne. 
Hoewel hier een belangrijke eerste stap is gezet, merken 
we in de beleidsvoornemens nog geen verankering van de 
verdere afbouw van de winning van duingrondwater 
Alternatieve technieken zijn evenwel gekend, zodat concre
te acties op korte termijn haalbaar zijn. De herziening van 
de vergunningen in 2005 lijkt ons een ideaal moment om 
ook een concreet afbouwscenario vast te leggen.

De polderdrainage ten behoeve van de landbouw, ver
stoort de natuurlijke hydrologische situatie ter hoogte van 
de binnenduinrand. In historische tijden, werden diverse 
kanalen gegraven om het afstromend duinwater af te voe
ren (Langgeleed, Waterloop-Zonder-Naam, Schudde- 
beurzebeek, Heiezwin en de anonieme beek in de 
Zwinbosjes). Deze afwatering gebeurt weinig selectief en 
brengt een aantal mogelijkheden voor natuurontwikkeling in 
het duin-polderovergangsgebied in het gedrang. Een reor
ganisatie van dit afwateringssysteem, waarbij naargelang de 
agrarische activiteiten verschillende zones selectief minder 
of meer kunnen ontwaterd worden, dringt zich op. Voor de 
westkust, bijvoorbeeld, betekent dit dat de functie van het 
Langgeleed wordt overgenomen door een meer landin
waarts gelegen kanaal en dat een aantal dwars daarop geo
riënteerde beken een meer belangrijke functie krijgen bij de 
afwatering.

Beheer

De voorbije 5 jaar zijn aan de kust uitzonderlijke 
inspanningen geleverd op het vlak van habitatherstel en 
-beheer Voor verschillende gebieden, werd getracht con
crete invulling te geven aan de in de Ecosysteemvisie aan
gegeven streefbeelden. Twee voorbeeldprojecten werden 
gerealiseerd: de ontmanteling van de marinebasis in 
Lombardsijde en het daaraan gekoppelde herstel van het 
schorregebied van de IJzermonding (352) en de ontstru- 
welingen in de Westhoek in De Panne, ten gunste van de 
ontwikkeling van vochtige, schrale duingraslanden (361). 
Verder werden (ontwerp)beheersplannen opgesteld voor 
de Vlaamse natuurreservaten Belvédère (38), 
Houtsaegerduinen (360), Hannecartbos (351 ) en de Baai 
van Heist/Kleiputten van Heist aan de oostkust ( 178). Deze 
ingrepen gebeuren meestal in de gebieden die aangekocht 
worden door AM INAL, afdeling Natuur. Bij de aankoop en 
het beheer van duingebieden, speelt de Vlaamse 
Gemeenschap een prominente rol. Een uitzondering is het 
natuurontwikkelingsproject te Walraeversijde van de pro
vincie West-Vlaanderen. De inspanningen op het niveau 
van de provincie en gemeenten, die wat betreft typen 
gebied complementair zouden moeten zijn, hinken dus 
enigszins achterop.

Een maatschappelijk kader

Gezien de sterke urbanisatie van de kust, is de druk op 
de natuur bijzonder hoog. Zelfs zonder bewuste daden, 
beïnvloeden tal van menselijke activiteiten het functioneren 
van de aanwezige ecosystemen. De verminderde dynamiek 
door kustverdediging en de verwildering van exoten uit tui
nen zijn hiervan voorbeelden. Omwille van het specifiek 
karakter van het kustgebied, zowel op het vlak van het 
landschap als van het maatschappelijk gebeuren, wordt een 
geïntegreerd kustzonebeheer als beleidsfilosofie naar voor 
geschoven. Deze aanpak wordt vooral op Europees niveau 
aangemoedigd, en doet stilaan ook in het Vlaams beleid zijn 
intrede. De betrachting daarbij is te komen tot een duur
zaam beheer van het kustgebied, waarbij de diverse facto
ren in beschouwing worden genomen (48).

4.4.1.3 Opvolging en monitoring
Ondanks een aantal aanslepende knelpunten, is op het 

vlak van natuurbehoud in de loop van het afgelopen 
decennium heel wat gerealiseerd aan de kust. De meeste 
recente ingrepen kunnen als inrichting en initieel beheer 
worden bestempeld. In de toekomst, zal het opvolgingsbe- 
heer een steeds groter aandeel van de activiteiten inne
men. De aankoop van duingebieden is immers op relatief 
korte termijn te finaliseren, indien de huidige inspanningen 
worden verder gezet. Het beleid zal zich dus geleidelijk aan 
meer moeten toeleggen op de evaluatie en optimalisatie 
van het gevoerde beheer alleen al in functie van het ver
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antwoord aanwenden van overheidsmiddelen. Een doelge
richte en voldoende gedetailleerde opvolging is daarbij van 
groot belang. Voor het begrazingsbeheer werd hierover 
een eerste rapport gepubliceerd ( 139). Een probleem rela
tief aan het huidig ecologisch onderzoek is de sterke ver
snippering van de middelen en de daarmee gepaard gaan
de dominantie van kortetermijnprojecten. Monitoring is 
echter de langetermijnopdracht bij uitstek en vergt dus een 
meer structureel personeelskader Voor de uitbouw en 
opvolging van een structurele monitoring binnen de kuste- 
coregio, zijn twee bijkomende langlopende onderzoeksop
drachten wenselijk. Een eerste project moet gericht zijn op 
ecohydrologische aspecten, waaraan de verdrogingsproble- 
matiek en natuurontwikkeling langsheen de binnenduin- 
rand gekoppeld zijn. Een tweede project dient de dynami
sche landschapselementen te omvatten, waarbij de belang
rijkste beleidsoutput gericht is op de relatie tussen natuur 
en kustverdediging. Deze functies vormen een aanvulling 
op de huidige onderzoeksactiviteiten van het Instituut voor 
Natuurbehoud, die in hoofdzaak gericht zijn op de relatie 
tussen natuurbeheer en flora/vegetatie. Systematisch verza
melde ecologische gegevens vormen een belangrijke input 
voor de "duurzaamheidsbaromèter", die in het kader van 
het geïntegreerd kustzonebeheer wordt opgesteld-.
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4.4.2 Levende Grensmaas
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De natuurwaarden in de Grensmaas en de mogelijk
heden voor natuurontwikkeling werden reeds beschreven 
in MIRA-S (202). In dit Natuurrapport, wordt aanvullend 
vooral de evolutie van het project "Levende Grensmaas" 
geschetst.

4.4.2.1 Actuele toestand
Het geroemde uiterwaardenlandschap van de 

Grensmaas is sterk aangetast door grindwinning en land- 
bouwintensivering. Ook is .de kloof tussen het overstro
mingsgebied en de rest van de Maasvallei steeds groter 
geworden. De Laagterrassen en het Middenterras en de 
gebieden van de Maasvallei buiten overstromingsinvloed,

zijn sterk onderhevig aan versnippering. De versnippering is 
zowel in het winterbed als in de rest van de Maasvallei 
waar te nemen. In het winterbed is de grindwinning ver
antwoordelijk voor een groot deel van het verlies aan 
natuurwaarde. Anderzijds ontstaan en dankzij de herinrich
ting van grindwinningen, nieuwe natuurwaarden, die even
wel sterk verspreid liggen binnen een geïntensiveerd land- 
bouwgebruik van de uiterwaarden.

De achteruitgang van de natuur kan geïllustreerd wor
den aan de hand van de achteruitgang van flora- en avifau- 
nagegevens. Tabel 4.4.1 geeft een analyse van de verdwe
nen plantensoorten die vóór 1972 in meerdere uurhokken 
voorkwamen. De analyse is gebaseerd op de gegevens uit 
de oude plantenatlas (119) en uit de flower-databank 
(688). Het zijn voornamelijk soorten die gebonden zijn aan 
hoogkwalitatief ontwikkelde rivierecotopen. Voor beheer 
en bemesting gevoelige soorten zoals de voorjaarsganzerik, 
de harige ratelaar; de kalketrip, de vierzadige wikke en het 
blauw walstro, verdwenen uit de kalkgraslanden. Soorten 
uit natte milieus zoals de voszegge, de snavelzegge, de 
grote watereppe, de schildereprijs, het pijptorkruid en de 
kleinste egelskop, verdwenen vermoedelijk omwille van de 
verdroging veroorzaakt door de beddinguitdieping van de 
rivier in deze eeuw.

Aan de hand van de gegevens uit de broedvogelatlas 
(evolutie 1985-1992) (300), kan de oefening worden over
gedaan voor vogels. In de Maasvallei komen, enerzijds, ken
merkende maar zeldzame soorten van de natuurlijke eco- 
topen (grindbanken en rivierbedding) voor die in jaren met 
hoogwaters gunstig evolueren (405), en anderzijds, zeldza
me soorten van het cultuurlandschap. In deze laatste groep 
is een drastische afname waar te nemen. De afgelopen 10 
jaar verdwenen de wulp en het paapje als broedvogel.

4.4.2.2 Visievorming
Het project "Levende Grensmaas", relatief aan het 

gebied dat in de Limburgse Maasvallei van Maastricht- 
Smeermaas tot Kessenich-Thorn gaat, is het resultaat van 
de grensoverschrijdende samenwerking tussen de Vlaamse 
en Nederlandse overheid. Het project beoogt voor de 
Limburgse Maasvallei, vanuit een ruimtelijke structuurvisie, 
een vernieuwde aanpak van natuurontwikkeling, ontgrin- 
ding, rivierbeheer en hoogwaterbescherming 
(Intentieverklaring I , juli 1994). De grensoverschrijdende 
structuur met een bestuurlijk (Coördinatiecommissie) en 
operationeel kader (ambtelijke Projectgroep Grensmaas) 
staat in voor de uitwerking van een visie voor de ontwik
keling van nieuwe natuurwaarden in de Maasvallei, binnen 
een integraal evenwichtig en duurzaam concept.

Aan Vlaamse zijde, zijn de afdeling Natuur van AMI- 
NAL en de afdeling Maas en Albertkanaal van A W Z  de ini
tiatiefnemers van het project.Vanuit de keuze van het sce-

Instituut voor Natuurbehoud



Tabel 4.4.1 : Overzicht van Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Voorkomen in
de verdwenen planten- _______________________________________________________________________ x uurhokken
soorten die vóór 1972 in Adelaarsvaren Pteridium aquilinum 5
meer dan één uurhok voor- Akkerogentroost Odontites vernus subsp. Vernus 2
kwamen aan de Akkerviltkruid Filago arvensis 2
Grensmaas Basterdklaver Trifolium hybridum 6

Blauw walstro Sherardia arvensis 4
Gevleugeld helmkruid Scrophularia umbrosa 2
Gewone pastinaak Pastinaca sativa 2
Grote boterbloem Ranunculus lingua 2
Grote watereppe Sium latifolium 3
Harige ratelaar Rhinanthus alectorolophus 3
Kalketrip Centaurea calcitrapa 2
Kleinste egelskop Sparganium natans 2
Knolrus s.s. Juncus bulbosus subsp. Bulbosus 9
Pijptorkruid Oenanthe fistulosa 2
Rozetsteenkers Cardaminopsis arenosa 2
Schildereprijs Veronica scutellata 2
Snavelzegge Carex rostrata 2
Stinkende kamille Anthemis cotula 2
Valse kamille Anthemis arvensis 4
Veelbloemige veldbiess.l. Luzuia multiflora 2
Vierzadige wikke s.s. Vicia tetrasperma subsp. 4

tetrasperma
Voorjaarsganzerik Potentilla verna 3
Voszegge Carex vulpina 6
Wilde liguster_____________Ligustrum vulgare________________________________ 2

nario "Levende Rivier" (besluit Vlaams-Nederlandse 
Coördinatiecommissie, 3 mei 1995) werd aan beide zijden 
van de rivier een voorkeursaanpak uitgetekend, die na een 
effectenanalyse werd bekrachtigd op 29 oktober 1998. 
Momenteel wordt een gedetailleerd grensoverschrijdend 
ontwerp (Cumulatief Ontwerp) onderzocht, waarbij de 
uitvoeringsaspecten en afstemming met andere ontwikke
lingen in rekening genomen worden. De uitvoering van het 
project wordt gepland voor de periode 2005-2015.

4.4.2.3 Perspectief van het project "Levende 
Grensmaas"

Het project "Levende Grensmaas" streeft naar een 
aaneengesloten natuurgebied in het zomer- en winterbed 
van de rivier; afgestemd met een recreatief medegebruik 
(zachte natu urge richte recreatie ten zuiden van Maaseik, 
harde recreatie ten noorden van Maaseik).

Door het project zal de verdeling van de nu aanwezi
ge ecotopen veranderen (zie 202).Voor de rivierecotopen 
werden doelsoorten geselecteerd die er in één of meer
dere levensfasen afhankelijk van zijn. Met rekenregels (7 16, 
279, 396) werd getracht de ontwikkelingsmogelijkheden 
van het riviersysteem voor de doelsoorten in te schatten 
(tabel 4.4.2).

Uit de analyse blijkt dat het project voor een hele 
reeks op Vlaams niveau bedreigde soorten een gunstig per
spectief biedt. De meerwaarde van het project, ligt echter 
voornamelijk in het feit dat langs de rivier één groot aan
eengesloten netwerk van natuurgebieden ontstaat, waar
door; doelsoorten duurzame populaties, met voldoende 
contact en uitwisseling, kunnen ontwikkelen. Dankzij het 
Vlaamse (2300 ha) en Nederlandse (2000 ha) project ont
staat zo een natuurgebied dat voldoende groot is om 
duurzame populaties te huisvesten van de barbeel, de 
kwak, de ijsvogel, de oeverloper; de middelste bonte 
specht, de beven dé blauwvleugelsprinkhaan, de grindwolf- 
spin, de weidebeekjuffer en de boomkikker (7 16,700). Een 
aantal soorten en habitats van dit riviertype die .door het 
project meer kansen hebben, krijgen volgens de 
Vogel richtlijn een speciale aandacht in het Europese 
natuurbeleid: stroomdalgraslanden met de harige ratelaan 
de karwijvarkenskervel en de kwartelkoning, de kwak en 
de ijsvogel.



Tabel 4.4.2: Schattingen 
van de potentiële waarde 
voor verschillende doel- 
soorten per ecotoop, en 
toestand in Vlaanderen 
(bron: 265, 176, 172, 
105).

Ecotoop Doelsoort Eenheid Huidige
situatie
(potentieel)

Project Vlaan- 
potentieel deren

geschat

Status (rode lijst 
categorie)

Rivierbed Barbeel paaihabitat
(ha)

37 108 37 zeldzaam

Kop voorn paaihabitat
(ha)

33 76 40 zeldzaam

Visdief broedparen 0 9 1167 bedreigd
Oeverzwaluw broedparen 25 630 4650 bedreigd
Kleine plevier broedparen 8 40 250 niet bedreigd
Ijsvogel broedparen 2 15 200-220 onvoldoende

gekend
Grasland Veldsalie standplaats

(ha)
56 390 10 (uh) bedreigd

Echte kruisdistel standplaats
(ha)

190 450 13 (uh) bedreigd

Engelse alant standplaats
(ha)

8 205 5 (uh) bedreigd

Kwartelkoning broedparen 30 90 2 met uitsterven 
bedreigd

Ruigte Maasraket standplaats
(ha)

63 210 2 (uh) zeldzaam

Rietgors broedparen 25 155 - achteruitgaand
Nevengeul Rivierfonteinkruid standplaats

(ha)
0 39 8 (uh) met uitsterven 

bedreigd
Vlott.
waterranonkel

standplaats
(ha)

17 53 32 (uh) bedreigd

Sneep paaihabitat
(ha)

0,5 40 0,5 zeldzaam

Otter aantal ex. 0 11 0 verdwenen
Moeras Waterral broedparen 1 33 300-330 onvoldoende

gekend
Ringslang aantal ex. 20 40 0 (uh) uitgestorven
Boomkikker aantal ex. 50 100 10 (uh) met uitsterven 

bedreigd
Kamsalamander aantal ex. 25 50 171 (uh) zeldzaam

Ooibos Kwak broedparen 0 8 42 zeldzaam
Aalscholver broedparen 45 45 113-123 kwetsbaar
Bever aantal ex. 0 30 0 uitgestorven
Zwarte populier standplaats

(ha)
10 70 ~ onvoldoende

gekend
opm: uh = ;aantal uurhokken

4.4.2.4 Beleidsevaluatie 
Planevaluatie

Het project "Levende Grensmaas" wil een integrale 
gebiedsvisie voor de Grensmaasvallei bieden, waarbij de 
knelpunten van hoogwaterbescherming, verdroging en ver
snippering in een globaler kader worden benaderd. De 
bescherming tegen hoogwaters, de herstructurering van de 
grindwinningen en de afstemming van het recreatieve en 
landbouwgebruik, zijn de functies die in het project moe
ten worden geïntegreerd.

Op bepaalde plaatsen, bevindt het project zich 
momenteel in de operationaliseringsfase, met nog enkele

uitlopers van de planfase. Een duidelijke beslissing over het 
te voeren beleid, evenals de afsluiting van de planfase, laat 
nog op zich wachten.

De langetermijndoelstelling van het project kan kort 
omschreven worden als het realiseren van een grootscha
lige natuurontwikkeling in relatie tot de rivier Veel specifie
ker is de doelstelling echter niet geformuleerd.

Algemeen kan gesteld worden dat de beleidsdoelen:

- onvoldoende expliciet en specifiek zijn, in die zin dat 
de afbakening van de projectgrenzen en de te gebrui
ken instrumenten nog ter discussie staan;

- niet prioritair gesteld en zonder tijdslimieten of -kader 
omgeven zijn;
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- te weinig ingebed zijn in de administratie, waarbij we 
vaststellen dat er in de planfase geld beschikbaar was 
voor studies, maar in de operationele fase niemand bij 
de afdeling Natuur voor het project aangeworven is;

- onvoldoende geïntegreerd en afgestemd zijn met 
andere doelstellingen (grindherstructurering, recreatie
ve ontwikkeling, landbouwbeleid);

- gebrekkig meegedeeld zijn aan al wie ze dient te kennen.

Omwille van deze onduidelijke beleidsdoelen, kan het 
project moeilijk geconcretiseerd worden in kwantitatieve 
doelstellingen.

De middellangetermijndoelstellingen zijn iets duidelij
ker omschreven en kunnen als volgt samengevat worden:

- het winterbed vrijmaken van constructies en infra
structuur;

- de natuurontwikkeling realiseren,
- het bestemmingskader wijzigen,
- de natuurverbindingen met het achterland tot stand 

brengen.

Procesevaluatie

De "efficiëntie" van het beleid t.a.v. het 
Grensmaasproject, is onderzocht door Houthaeve (359), 
Buytels (158) en Vandenbroek (724). Deze rapporten ken
den aan de projectwerking oven/vegend matige tot zeer 
slechte punten toe.

Het natuurontwikkelingsproject had bij de aanvang 
nochtans duidelijke aanknopingspunten in het Nederlandse 
project Groen voor Grind. Het advies van de Commissie 
Hoogwaters (Commissie Desmyter), die na het hoogwater 
van 1993 oordeelde dat naast de voltooiing van de win
terdijken ook meer ruimte moest worden gegeven aan de 
rivier in het winterbed, was een bijkomende impuls. Hieruit 
volgde het besluit om alle gebouwen uit het winterbed te 
verwijderen tegen 2010. Het beleid is op een hoog niveau 
en door een brede bestuurlijke en ambtelijke werkgroep 
(Coördinatiecommissie en Projectgroep met grensover
schrijdende vertegenwoordiging afkomstig van verschillen
de administraties) ontwikkeld.

Er rijzen evenwel ook problemen:

- De besluitvorming binnen de ruime ambtelijke wer
king verloopt moeizaam. De Vlaamse regering is voor1 
zichtig bij het nemen van beslissingen.

- De planontwikkeling is moeilijk zonder duidelijk 
beleidskader Het ontbreken van een beslissing over 
het project, verleent aan het project een onduidelijke 
status. Dit leidt tot ergernis bij provinciale en gemeen

telijke besturen. Enerzijds is er de beslissing dat het 
Grensmaasproject als basis geldt voor de ruimtelijke 
ontwikkeling in het gebied, en anderzijds, is er geen 
duidelijke afbakening van het project en de ingrepen in 
het raam van het beleid. Dit geeft aanleiding tot con
flicten, bijvoorbeeld, met de grindherstructurering, die 
ook instaat voor de ruimtelijke ontwikkeling van een 
gebied dat grotendeels overeenkomt met het 
Grensmaasprojectgebied.

- De afstemming op initiatieven van lagere besturen en 
ngo's ontbreekt. Een formele afstemming is niet voor
zien; de voorlichting werd uitgesteld tot het moment 
van de besluitvorming.

Een gestroomlijnde informatieverstrekking blijkt daar
mee cruciaal te zijn. Omdat de lokale betrokken partijen 
(gemeenten, ngo's) niet kunnen participeren, door voor
lichting of inspraak in de planontwikkeling, ontstaat een 
grote weerstand (158). Bovendien heerst onzekerheid ten 
aanzien van de uitvoering van het project, de afstemming 
en de rol en plaats van instrumenten uit verschillende 
beleidsdomeinen (Natuurdecreet met natuurinrichting en 
dijkendecreet met onteigeningen). Ookt.a.v. de herstructu
rering van de grindplassen, moet de nodige afstemming 
gebeuren. Als integraal project, is het project momenteel 
weinig sturend t.a.v. sectorinitiatieven. Op enkele piloot
projecten na, loopt de grensoverschrijdende afstemming, 
besluitvorming en projectuitvoering vertraging op.

In het kader van het Milieubeleidsplan, werd voor de 
oever van de Elerweert in Dilsen een pilootproject opge
start door A W Z , in samenwerking met AM INAL (actie 93). 
W e merken dat we in 2001 nog geen stap verder staan, 
wat niet echt hoopvol stemt voor het integrale project.

Productevaluatie

W at het project zelf betreft, is nog geen "resultaat" 
geboekt op het terrein. W el zijn een aantal ontwikkelingen 
in gang gezet, zoals het natuurgericht inrichten van dijken, 
grindplassen, het terreinbeheer door natuurverenigingen 
en het vrijhouden van het winterbed van gebiedsvreemde 
infrastructuur

De planfase is nog niet volledig afgerond (geen besluit
vorming) en de lopende gewestplanherziening stoot op 
sterk verzet. Van de 2365 ha (geformuleerd als beleids
doelstelling) is er wel reeds een groot deel planologisch 
beschermd. De bescherming van de overige delen is opge
nomen in de lopende gewestplanherziening (voorlopige 
vaststelling BVR 28/04/2000).

Een aantal ontwikkelingen kunnen bijdragen tot de 
realisatie van de middellangetermijndoelstellingen:

Instituut voor Natuurbehoud



Tabel 4.4.3: Overzicht van de 
natuurontw ikkelingsterreinen 
beheerd door particuliere natuur- 
verenigingen in het projectgebied.

Natuurontwikkelingsgebied Opp.
(ha)

Startjaar Begrazing

Hochter Bampd 45 1992 Koniks/Galloways
Maaswinkel 40 2000 -

Leut 40 2000 Koniks
Mazenhoven 14 2000 -

Mees wijk 12 2000 -

Kerkeweerd 35 1996 Koniks/Galloways
Groeskens 4 2000 Koniks/Galloways
Bichterweerd 10 2000 -

Houbenhof 15 1998 Galloways
Kollegreend 22 1995 Koniks/Galloways
Koningssteen 6 1989 Koniks/Galloways
Vijverbroek 80 1999 Koniks/Galloways
Totaal 324

1. Vrijmaken winterbed van constructies en infrastructuur:
- De onteigening en sloop van woningen/bedrijven 

kaderen in het beleid van hoogwaterbescherming.
- Autovrij winterbed (voorzien in G N O P van de 

gemeentes).

2. Natuurontwikkeling realiseren als voorbeeld voor project
- In elke gemeente ligt minstens I voorbeeldproject 

(totaal zo'n 320 ha).
- I klein pilootproject (Groeskens) met beheer en 

inrichting van een overstromingsgeul is in het kader 
van het project Levende Grensmaas gerealiseerd.

3. Wijziging bestemmingskader:
- Duidelijke besluitvorming op het niveau van de 

Vlaamse Regering, zodat een integrale uitvoering 
gegarandeerd is en de gewestplanherziening 
(definitieve vaststelling op 27 mei 2001) de nodige 
bestemmingswijzigingen voor het project regelt.

4. natuurverbindingen met het achterland realiseren:
- Door de verstedelijkte as van de Rijksweg N75 

haast onmogelijk geworden.
- Mogelijkheden voor natte natuurverbindingen zijn 

misschien nog te realiseren (vismigratie- en beek
herstelmogelijkheden).

Het belangrijkste element voor de aanvaarding en de 
voorbereiding van het project "Levende Grensmaas", is 
ongetwijfeld het beheer van de pilootprojecten, door par
ticuliere natuurverenigingen en het Regionaal Landschap 
Kempen en Maasland. De opbloei van het natuurgerichte 
toerisme en de goede communicatiestrategie, uitgaande 
van de particuliere natuursector (ondersteund door het 
Wereld Natuurfonds en de Stichting Ark), zorgen vooreen 
positieve kijk op de natuurontwikkeling in de Maasvallei.

Momenteel zijn er 324 ha effectief in beheer genomen 
(tabel 4.4.3). In 8 van de 12 terreinen kunnen rivierecoto- 
pen spontaan ontwikkelen, onder een natuurlijk begra-

zingsbeheer met Konik-paarden en Galloway-runderen. De 
ontwikkelingen binnen deze terreinen tonen de mogelijk
heden en het hoog potentieel voor het totale project.

Een groot aantal doelsoorten worden in deze natuur
ontwikkelingsprojecten aangetroffen. De buidelmees, de 
oeverloper; de aalscholver; de kwak en de kwartelkoning 
ontbraken 10 jaar geleden als broedvogel in geheel 
Vlaanderen. Ondertussen werden ze opnieuw als broed
vogel genoteerd in de natuurontwikkelingsterreinen (298).

Aanbevelingen beleid

Gezien het unieke potentieel t.a.v. natuurontwikkeling 
(b.v. prioritaire habitats en doelsoorten van het Europese 
beleid), de uitgestrektheid, de integrale aanpak en de aan
sluiting bij het Nationaal Park Hoge Kempen, moet het 
Grensmaasgebied als een kern van het Vlaamse natuurbe
leid beschouwd worden.

In het project "Levende Grensmaas", worden alle 
aspecten en functies van het rivier- en valleisysteem met 
elkaar geconfronteerd. Dit project is bijgevolg een vrij volle
dige invulling van het concept integraal waterbeheer In een 
tweede ronde strategische projecten integraal waterbeheer; 
zou het project "Levende Grensmaas" daarom als een 
proefproject op grote schaal kunnen worden voorgesteld.

4.4.2.5 Besluit
Algemeen kan de potentiële winst van het project 

"Levende Grensmaas" voor het Vlaamse natuurbehoud als 
volgt geëvalueerd worden:

- Het belang voorVlaanderen: het project levert belang
rijke lokale en kernpopulaties van soorten die op 
Vlaams en Europees niveau als aandachtssoorten gel
den. Met het project worden ook de richtlijnen 
gevolgd die acties voor deze soorten vragen.

- Habitatwinst levert soorten op: de doelsoorten zijn op 
dit moment bedreigd in hun voorkomen in
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Vlaanderen. Door dit project krijgen ze de kans een 
gezonde populatie in het Grensmaasgebied te ontwik
kelen. De rivierdynamiek zorgt voor de aanvoer van 
zaden (b.v. bij extreme hoogwaters in '93 en '95, zie 
578, 691).

- W inst van "natuurlijke" of "nagenoeg natuurlijke" eco
topen: 1200 ha (vergelijking rivierecotopen in tabel 
4.4.3).

Voor de toekomst van het project "Levende 
Grensmaas", zijn de volgende acties meer dan noodzakelijk

- De inbedding in het beleid; een duidelijke besluitvor
ming en afstemming op andere beleidsniveaus zijn 
dringend nodig.

- De grensoverschrijdende samenwerking versterken en 
bekrachtigen. Op die manier wordt de uitwerking niet 
verder vertraagd.

- De voorlichting en inspraak organiseren naar alle 
betrokkenen toe.

- De realisatie via pilootprojecten en effectieve natuur- 
inrichting van projectlocaties, binnen een duidelijke uit
voeringstermijn en afgestemd op andere sectoriële ini
tiatieven.

Lectoren
Bob Peeters - Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA 
Carole Ampe, Roger Langohr - RUG, Vakgroep Geologie 
en Bodemkunde
W illy Huybrechts - Instituut voor Natuurbehoud

4.4.3 Zeeschelde

Tom Ysebaert1, Erika Van den Bergh1, Bart Vandevoorde1 
en Patrick Meire2

1 Instituut voor Natuurbehoud
2 Universiteit Antwerpen, Departement Biologie

4.4.3.7 Een situatieschets
De Zeeschelde is het deel van het Schelde-estuarium 

op Vlaams grondgebied. Estuaria zijn per definitie over
gangsgebieden van rivieren naar de zee, waar het getij de 
waterbeweging mede beïnvloedt en waar zoet en zout 
water elkaar ontmoeten. Het vastleggen van een historisch 
of geografisch referentiebeeld om daaruit gekwantificeerde 
doelstellingen te ontwikkelen zou, voor de Zeeschelde 
quasi onmogelijk en weinig zinvol zijn, omwille van de 
onvoorspelbare dynamiek en de ver doorgedreven antro
pogene beïnvloeding. Daarom wordt het huidig potentieel 
van het ecosysteem gebruikt om de kwaliteit te beoorde
len en om doelstellingen en een streefbeeld te formuleren.

Ze staan, enerzijds, garant voor de biodiversiteit en, ander
zijds, resulteren ze in een aantal goederen en diensten 
waarvan de mens direct of indirect gebruik maakt (554).

Ruimtelijke situering

Het Nederlandse deel van het Schelde-estuarium staat 
bekend als de Westerschelde; het Vlaamse deel van de 
grens tot Gent, wordt de Zeeschelde genoemd. De 
Zeeschelde wordt verder onderverdeeld in de Beneden- 
Zeeschelde en de Boven-Zeeschelde, respectievelijk 
stroomaf- en opwaarts.

NEOERLAM)

' .  «ZandvlietV
\\ Beneden Zeeschelde 

/  ■
/  • Antwerpen

ZEESCHELDE

I y *
Temse j Lier

Rupel
Dur m e  I Nete

Boven Zeeschelde |
Gent 7  P / V  J »

V ^yDendermonde 
■ * Zenne.

Figuur 4.4.1 : Situering van de Zeeschelde en haar getijdezijri- 
vieren.

Abiotische kenmerken

De Schelde wordt beschouwd als een regenrivier; 
maar in het estuarium wordt de waterbeweging vooral 
beheerst door het getij. Het getijverschil loopt op van 
ongeveer 4 m in Vlissingen tot 5 à 6 m nabij Schelle, en 
neemt verder stroomopwaarts weer af tot ongeveer 2 m 
in Gent, waar het getij gestopt wordt door sluizen. Debiet 
en getij bepalen samen de zoutgradiënt: tussen Vlissingen 
en Hansweert, strekt zich een polyhaliene of zoute zone 
uit, en tussen Hansweert en de Belgisch-Nederlandse 
grens situeert zich de zout-brakke of mesohaliene zone. 
Vanaf de grens tot Antwerpen spreken we van een brakke 
zone. In de oligohaliene zone, tussen Antwerpen en Temse, 
zijn er sterke variaties in zoutgehalte, door de dagdagelijk
se schommelingen met het getij en de seinzoensgebonden 
veranderingen van de zoetwatertoevoer. Stroomopwaarts, 
in Rupelmonde/Temse, strekt zich de zoetwatergetijdenzo- 
ne uit tot in Gent. Het turbiditeitsmaximum, de typische 
estuariene zone met verhoogde troebelheid, verschuift 
naargelang de hydrologische condities, maar houdt zich 
vooral op in de buurt van Temse.
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Belangrijkste habitatstructuren en levensgemeenschap
pen

De longitudinale gradiënt: zoutgehalte

Het zoutgehalte heeft een ingrijpende invloed op de 
samenstelling van de bodem- en waterbewonende levens
gemeenschappen. Iedere soort is fysiologisch beperkt tot 
een bepaalde range in zoutgehalte, die bij sommige soor
ten veel nauwer is dan bij andere. Vanwege de grote 
schommelingen, is de saliniteitsstress het grootst in de oli- 
gohaliene tot mesohaliene zone, waar de kritische grenzen 
in de fysiologie van organismen vaak wordt overschreden 
en we van nature dan ook een diversiteitsminimum vast
stellen. Met de saliniteitsgradiënt hangen een aantal andere 
fysische en chemische overgangen samen, zoals de troe
belheid, die op hun beurt mee de biologische processen, 
zoals de primaire productie, sturen.

De verticale gradiënt

Subtidaal, of permanent onder water ontstaan geulen 
in typische patronen van eb- en vloedscharen, met daar
tussen ondiepten (vooral in de Westerschelde). Intertidaal, 
bij eb droogvallend, vormen zich tussen de geulscharen de 
platen en langs de randen van het estuarium de onbe
groeide slikken (tussen de laag-en hoogwaterlijn) en de 
schorren (tussen de hoogwater- en de springvloeden) die 
met hogere planten zijn begroeid. Binnen deze grote inde
ling bestaat er een scala van kleinere habitatten, die in 
belangrijke mate bepaald worden door lokaal heersende 
hydrodynamische processen. Het is de onderlinge samen
hang van de verschillende habitattypen, met geleidelijke 
overgangen ertussen, die voor talrijke soorten de levens
mogelijkheden bepaalt, omdat ze voor verschillende 
levensstadia of functies gebruik maken van andere habitat
ten.

Water- en bodemorganismen

De meeste estuaria zijn van nature voedselrijke en 
heterotrofe ecosystemen; de Zeeschelde is echter door de 
grote toevoer van organisch materiaal, zelfs naar estuarie- 
ne normen, buitengewoon voedselrijk en heterotroof. Het 
organisch materiaal wordt grotendeels bacterieel afgebro
ken, wat in de zomer tot zuurstoftekorten kan leiden. 
Fytoplankton, protozoa en zelfs rotiferen zijn daar minder 
gevoelig voor maar het grotere zoöplankton en vissen in 
de stroomopwaartse gedeelten kunnen daardoor nauwe
lijks overleven. Door reductie van de organische belasting 
van het estuarium, verbetert stilaan de zuurstofhuishouding 
en worden de overlevingskansen voor grotere organismen, 
zoals zoöplankton en vissen, iets groter (zie deel 5.3 
Vermesting).

Het benthos omvat alle organismen die in, op of in 
samenhang met de bodem leven. Het grootste deel van 
het bodemleven concentreert zich in een dun laagje aan 
het sedimentoppervlak. Hier tref je microalgen en bacte
riën in duizendmaal hogere dichtheden dan in de waterko
lom, en ook de organismen die zich met deze microflora 
en -fauna voeden, zitten vaak dicht opeengepakt. Macro- 
ongewervelden (macrozoöbenthos) vervullen een centra
le rol in het estuariene voedselweb. Ze vormen eèn 
belangrijke voedselbron voor kreeftachtigen, vissen en 
vogels. Langsheen de saliniteitsgradiënt, volgen verschillen
de levensgemeenschappen elkaar op. De meest voorko
mende macro-ongewervelden in het Schelde-estuarium 
zijn de borstelwormen, weekdieren en vlokreeftjes. Deze 
zijn talrijker en diverser aanwezig in het zoute deel van het 
estuarium dan in de brakke zone. In de Boven-Zeeschelde, 
zijn de bodems vaak nagenoeg zuurstofloos en bestaat de 
verarmde fauna bijna uitsluitend uit Oligochaeta (kleine 
borstelwormen, met weinig borstels), maar in weliswaar 
zeer hoge dichtheden. In meer "gezonde" estuaria, komen 
in het zoetwatergetijdengebied ook meerdere soorten 
insektenlarven, zoetwatermolluscen en kreeftachtigen voor

Hogere trofische niveaus: vissen, vogels

Het beschutte karakter, de grote variatie aan habitats, 
een verminderde predatiedruk en de hoge voedselcon- 
centratie, maken van het Schelde-estuarium een aantrek
kelijke kraam- en kinderkamer voor heel wat mariene vis
soorten (b.v. de tong, de zeebaars) en garnalen. Ook her
bergt het Schelde-estuarium een aantal residente vissoor
ten. Na een nagenoeg "visloze" Zeeschelde in de jaren 
tachtig, zien we in de jaren negentig de eerste tekenen van 
herstel. Zo passeren trekkende vissoorten (b.v. de fint, de 
harder de rivierprik) terug door het estuarium tijdens hun 
paaimigraties tussen zee en rivier Naast een betere water
kwaliteit zal echter een herstel van de verbinding tussen 
rivier en vallei noodzakelijk zijn om geschikte paaiplaatsen 
te creëren. Mogelijke paaiplaatsen in de rivier zelf dienen 
nog verder onderzocht te worden. Enkele trekvissen die in 
de 19de eeuw algemeen aanwezig waren, zoals de zeeprik, 
de steur de zalm en de houting zijn verdwenen, maar een 
natuurlijk herstel van deze populaties is onwaarschijnlijk, 
omdat ze langs de Europese kusten zeldzamer geworden 
zijn.

Het Schelde-estuarium vormt samen met andere estu
aria en kustgebieden rond de zuidelijke Noordzee een 
belangrijke schakel in de keten van waterrijke gebieden 
langs de Oost-Atlantische trekroute voor watervogels. Er is 
een duidelijke gradiënt in het voorkomen van overwinte
rende watervogels en broedvogels langsheen de saliniteits
gradiënt van het Schelde-estuarium, wat in sterke mate 
bepaald wordt door het aanwezige habitat en de voedsel- 
beschikbaarheid. In de jaren negentig, zien we een duidelij-
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ke toename in het aantal overwinterende watervogels 
langs de Zeeschelde. Naast regionale en populatietrends, 
spelen vermoedelijk ook lokale veranderingen een belang
rijke rol. Een verdere ecologische verbetering kan mogelijk 
leiden tot een verschuiving in de aantallen en de soorten
samenstelling.

Schorvegetatie

Schorren zijn opvallend aanwezig in het Schelde-estu- 
arium, vooral in de brakke zone (Verdronken Land van 
Saeftinghe) en in het zoetwatergetijdengebied. De belang
rijkste determinanten voor flora op de Scheldeschorren 
zijn, in dalende volgorde van impact, de saliniteit, het over- 
stromingsregime en het huidig en historisch beheer. Brakke 
schorren hebben meer vertikale structuur dan zoute 
schorren, doordat sommige plantensoorten, zoals het riet, 
hoger uitgroeien. De zoetwaterschorren vertonen de 
grootste structuurvariatie. Naast kruiden en grassen, groei
en er ook struiken en bomen. Naarmate een schor hoger 
opslibt, vindt men er een opeenvolging van jong "primair" 
schor en hoger "rijper" schor De meeste schorren langs de 
Zeeschelde zijn momenteel sterk opgehoogd en hebben 
een schorklif; vroege opvolgingsstadia ontbreken vrijwel. Als 
gevolg van de verdiepingen en de zeespiegelrijzing, veran
dert het getijderegime, wat plaatselijk een weerslag kan 
hebben op de vegetatieontwikkelingen.

Arealen in de Zeeschelde

In de Zeeschelde en haar bijrivieren, resten bij bena
dering nog 754 ha slik en 657 ha schor langs een geul met 
een oppervlakte van 3513 ha. De fractie van de opper
vlakte intergetijdengebied (slik + schor), is nagenoeg 
dezelfde voor het zoete en brakke deel van de Zeeschelde 
(27-28%), maar de verhouding tussen slik en schor verschilt 
(figuur 4.4.2). De Durme bestaat grotendeels uit schor en 
slik. Door het wegnemen van het bovendebiet, slibt de 
rivier langzaam dicht, wat het uitgestrekte intergetijdenge
bied verklaart.

Menselijke activiteiten; historisch perspectief en 
recente ontwikkelingen (knelpunten)

Estuaria vervullen een belangrijke transportfunctie en 
bieden interessante vestigingsplaatsen voor havens, indus
trieën en steden. Voor de invulling van deze gebruiksfunc
ties, worden de Zeeschelde en haar vallei voortdurend 
structureel aangepast door de mens.

Het estuarium

Inpolderingen hebben voor een groot habitatverlies 
gezorgd. Na de historische inpolderingen ten behoeve van 
de landbouw, verdwenen er in de loop van de twintigste

100%
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Zeeschelde Zeeschelde Durme 

brak zoet

[je water ■ slik ■ schor

Figuur 4.4.2: De verhouding van de oppervlakte slik, schor en 
water in de brakke (A) en zoete (B) zone van de Zeeschelde 
en de Durme (C).

eeuw nog 800 ha aan estuariumhabitat voor haven en 
industrie.

Bedijkingen gebeurden vroeger versnipperd en onder 
lokale bevoegdheden, maar naar aanleiding van de grote 
overstromingen in januari I976, werd het Sigmaplan opge
maakt, een algemeen plan tot bescherming van het ganse 
Zeescheldebekken tegen overstromingen. De verbreding 
van de dijken betekent een enorme grondinname ( I OOden 
ha), waardoor waardevolle biotopen verloren gaan. 
Verharding van de dijken met breuksteen en asfaltmastiek 
over grote lengten, verhindert de interacties tussen de ter- 
restrisch-aquatische ecotopen en het water wat de filter
en productiefuncties van het estuarium sterk aantast. Een 
aantal kleinere zijrivieren werd aan het estuarium onttrok
ken.

Ingrepen in het geulensysteem. Voor de scheepvaart, 
werden rechttrekkingen en bagger- en stortwerken uitge
voerd en verbindingskanalen gegraven. Deze laatste beïn
vloeden het hydrologisch regime van de rivier omdat ze 
gevoed worden met bovenafvoer

De Zeescheldevallei

Het bodemgebruik in de vallei veranderde aanzienlijk 
in de loop van de voorbije eeuw. Op de gewestplannen 
heeft 20% van de oppervlakte een "zachte" bestemming 
(zoals natuur; recreatie, bos, en buffer), 30% is agrarisch 
gebied en 50% heeft een harde bestemming (zoals bewo
ning, industrie en infrastructuur). De Zeescheldevallei ver
toont dan ook de typische knelpunten voor valleigebieden 
(zie deel 4.4.4 Valleigebieden).

Gecombineerde effecten van de structurele ingrepen 
in het estuarium en van het bodemgebruik in de vallei, zijn
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verstarring van de estuariene dynamiek, het verlies van 
contact tussen de rivier en haar vallei, het verlies, de frag
mentatie en degradatie van belangrijke leefgebieden voor 
planten en dieren, sterk verarmde levensgemeenschappen, 
het verlies van komberging en sedimentatiegebieden, de 
vermindering van hydraulische weerstand en een vergroot 
trechtereffect, een versnelde vloedgolf en verdere zoutin- 
dringing, verhoogde waterstanden en grotere getijdeampli- 
tuden, een toenemende asymmetrie van het getij en een 
versnelde verlanding van het estuarium. Het hoge slibge- 
halte zorgt voor slibafcetting in de vaargeul en vervuiling 
van de waterbodems. De rivier wordt boven haar zelfreini
gend vermogen belast en nutriënten die vanuit het stroom
bekken naar de Noordzee stromen zorgen daar voor 
eutrofiëring van de kustwateren en grote verschuivingen in 
de fytoplanktongemeenschappen. De invloed van het 
aftappen van bovenafvoer op de waterstanden, de verblijf
tijd en de zout-zoet gradiënt in de Zeeschelde, is vermoe
delijk niet te onderschatten, maar werd tot op heden nooit 
echt ingeschat.

Meetinspanningen

Het laatste decennium, is er een verhoogde belang
stelling voor de Zeeschelde. Zo is in het kader van de ver
dere afwerking van het Sigmaplan, het onderzoekspro
gramma OMES (Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan) 
opgestart, een multidisciplinaire studie die moet resulteren 
in een database en modellen van het Schelde-estuarium. 
De problematiek van de waterkwaliteit, met de zware 
organische belasting en de impact op de zuurstofhuishou- 
ding, wordt beproken in deel 5.3 Vermesting.

Bodemdieren (macro-ongewervelden)

De zone tussen de Belgisch-Nederlandse grens en 
Kallo is een leefomgeving voor heel wat wormen, vlokreef- 
ten en schelpdieren. In het subtidaal worden momenteel 
zo'n 35 soorten aangetroffen. Op een paar plaatsen met 
hard substraat werden zelfs oesters aangetroffen. In het 
intergetijdengebied, worden zo'n 24 soorten aangetroffen, 
met de veelkleurige zeeduizendpoot (Nereis diversicolor), 
het slijkgarnaaltje (Corophium volutator) en de draadworm 
(Heteromastus filiformis) als meest dominante soorten. 
Densiteiten en biomassa's van bodemdieren in de interti- 
dale zone zijn vele malen hoger dan in de subtidale zone. 
Het stroomopwaartse deel, van Antwerpen tot aan de 
Rupel, is een uitermate ongunstige leefomgeving voor 
bodemdieren, met soms abrupte veranderingen in het 
zoutgehalte, een grote troebelheid en zeer lage zuurstof- 
concentraties, een diepe vaargeul, vaak harde en ondoor
dringbare substraten en weinig of geen slikranden. 
Stroomopwaarts van Rupelmonde, wordt het macroben- 
thos gekenmerkt door een schijnbaar soortenarm, maar 
uitzonderlijk productief systeem, waar enkel Oligochaeta 
kunnen overleven (tot 15 soorten). De meest talrijke soor

ten, waaronder de slingen/vormen, zijn zeer tolerant voor 
organische verontreiniging en lage zuurstofconcentraties. 
De dichtheden zijn soms spectaculair tot bijna 3 miljoen 
wormen per vierkante meter Deze hoge densiteiten 
komen vermoedelijk pas voor vanaf de jaren '90 en ver
klaren mogelijk ten dele de toename van het aantal over
winterende watervogels (zie watervogels).

Vissen

Opvallend bij een eerste vergelijking ( 1991 -1993) met 
historische gegevens, was een algemene verarming van de 
visfauna (35 vissoorten werden waargenomen, meer dan 
15 soorten waren verdwenen), en de afwezigheid van een 
aantal typische brakwatersoorten. De oorzaak werd 
gezocht in de lage zuurstofgehaltes en de hoge concentra
ties zware metalen. In een vergelijkbare studie in 1994- 
1995, werden maar liefst 55 vissoorten aangetroffen. Ook 
garnaal en steurgarnaal werden in grote aantallen gevan
gen. In de zomer en het najaar vindt men vooral drie soor
ten brakwatergrondel en de kleine zeenaald. In de winter 
komen sprot, haring en zeebaars in grote aantallen voor 
De seizoenale variatie wordt veroorzaakt door de levens
cycli van deze vissoorten. In de lente worden trekvissen 
aangetroffen zoals de harder de rivierprik en de fint. Deze 
laatste twee soorten zijn goede indicatoren voor het her
stel van het ecosysteem omdat ze het gehele estuarium 
gebruiken in tenminste twee fazen van hun levenscyclus. 
De levenscyclus van de rivierprik in het Schelde-estuarium 
is gesloten: in de lente migreren jonge dieren naar de zee 
en geslachtsrijpe rivierprikken trekken in de herfst terug 
naar de Zeeschelde. Het aantal soorten, de biomassa en de 
densiteiten zijn het hoogst in de Beneden-Zeeschelde en 
nemen stroomopwaarts af. In het zoete deel verblijven 
weinig soorten (21) en zijn de densiteiten laag. Van de 
herfst tot de lente is de rivier leefbaar voor een aantal 
resistente soorten, maar tijdens de zomer verdwijnt of 
sterft nagenoeg alle vis vanwege de slechte zuurstofhuis- 
houding.

Watervogels

Ter uitvoering van de Ramsar-conventie, is een gebied 
van "internationaal belang" als er regelmatig minstens 20.000 
watervogels of minstens I %  van de geografische populatie 
voorkomen. De Zeeschelde voldoet aan beide criteria. De I 
%-norm wordt vooral overschreden voor de wintertaling en 
de krakeend (figuur 4.4.3). Ook voor de tafeleend, de pijl
staart, de grauwe gans en de kluut is de Zeeschelde in som
mige jaren van internationaal belang. In de zone tussen de 
Belgisch-Nederlandse grens en Antwerpen, werden zo'n 55 
soorten watervogels waargenomen, tussen Antwerpen en 
Dendermonde ongeveer 45 soorten en tussen 
Dendermonde en Gent ongeveer 35 soorten. Sinds de 
winter 1991/1992, is een duidelijke toename in het maxi
mum van overwinterende watervogels vastgesteld. De



Tabel 4.4.4: Maximale aantallen van de meest dominante soorten langs de Zeeschelde in de periode 1991/92
- 1998/99. De gemiddelde en maximale overschrijding op basis van de 1%-norm wordt gegeven. De aantal
len die de I %-norm overschrijden zijn vet gedrukt.

91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 1% Gem. Max.
_____________________________________________________________________ norm overschrijding

Krakeend 503 823 934 1306 1660 1865 1959 2734 300 4.9 9.1
Wintertaling 5638 8493 10714 16262 16372 15906 13090 18379 4000 3.3 4.6
Tafeleend 368 1091 1819 2175 9870 11020 1617 5954 3500 1.2 3.1
Grauwe gans 621 1677 2927 1466 1431 2404 1732 4706 2000 1.1 2.4
Pijlstaart 34 225 310 1040 605 786 537 1186 600 1.0 2.0
Bergeend 1243 1837 1948 1316 2496 1337 1588 2134 3000 0.6 0.8
Wilde eend 3996 5578 8732 8132 10176 9001 5734 8875 20000 0.4 0.5

grootste aantallen watervogels, vnl. eenden, zijn bijna elke 
maand te vinden in het middengebied van de Zeeschelde, 
tussen de monding van de Rupel en Baasrode. In het voor
jaar en de zomer zijn er ook in het brakwatergetijdenge- 
bied bij de Belgisch-Nederlandse grens relatief veel vogels 
te vinden. Hier komen ook heel wat steltlopers voor 
Stroomopwaarts van Dendermonde zijn de aantallen klei
ner; behalve bij zeer strenge vorst, wanneer veel waterrijke 
gebieden dichtvriezen.
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Buitendijkse vegetatie (schorren)

Op de brakwaterschorren zien we een toename van 
rietvegetaties, ten koste van de strandkweekvegetaties, wat 
volledig in de lijn ligt van de successie op een brakwater- 
schor De strandkweekvegetatie komt in het successiesche- 
ma namelijk vóór de rietvegetatie, de climaxvegetatie op 
een brakwaterschor (figuur 4.4.4). Ook de veranderingen 
waargenomen op de zoetwaterschorren volgen het suc- 
cessieschema. De wilgenstruwelen, de climaxvegetatie op 
een zoetwaterschor; nemen er toe, ten koste van de riet
vegetaties (figuur 4.4.5).

Binnendijkse vegetatie

Bij een vegetatieopname in I-996, werden 263 plan
tensoorten aangetroffen. Typische biotopen voor de vallei 
en de polders zijn waterpartijen, moerassen, moerasbos
sen, vochtige graslanden, rietlanden, struwelen en bossen. 
Akkers en sterk bemeste en begraasde graslanden vormen 
echter momenteel het grootste aandeel van het gebied. Er 
is een duidelijke degradatie van meer waardevolle vegeta- 
tietypes, zoals meso- en eutrofe elzenbossen, dotterbloem- 
hooilanden, rietlanden, grote zeggenvegetaties en natte ruig
ten met moerasspirea, naar meer banale vegetatietypes.

Figuur 4.4.3: Evolutie van het maximaal aantal wintertalingen 
(Anas crecca) en krakeenden (Anas strepera) in de periode 
19.91192 - 1998/99 langs de Zeeschelde tussen de 
Belgisch/Nederlandse grens en Gent

Verschillende soorten met een verschillende levenswijze, 
vertonen een duidelijke toename in dezelfde periode. De win
tertaling zoekt zijn voedsel op slikken in de laagwaterlijn (foe- 
rageert waarschijnlijk in belangrijke mate-op oligchaeten), de 
krakeend is te zien op steenbestortingen (en foerageert daar 
waarschijnlijk op algen) en de tafeleend duikt naar voedsel. 
Mogelijke verklaringen zijn een verminderde jachtdruk en een 
langzaam verbeterende waterkwaliteit, wat vermoedelijk 
gepaard ging met een stijgend voedselaanbod (zie o.a. macro- 
ongewervelden).

4.4.3.2 Visievorming met de belangrijkste 
implicaties voor natuur

De ecologische waarde van de Zeeschelde, wordt in 
Vlaanderen reeds geruime tijd erkend in planologische 
bestemmingen, oprichting, erkenning, subsidiëring en de 
aankoop van natuurgebieden en in de uitvoeringsbesluiten 
aangaande internationale richtlijnen en conventies. Een 
algemene trend van geïsoleerde, locale en sectorale 
beschermingsacties naar een meer gecoördineerd, geïnte
greerd, grensoverschrijdend en toekomstgericht natuurbe- 
houds- en ontwikkelingsbeleid is daarbij opvallend. Meer 
recent, kadert het beleid voor de Zeeschelde in het inter
nationaal streven naar een integraal beheer voor het volle
dige Scheldestroomgebied. Er wordt getracht om ecologi
sche waarden en potentiëlen als volwaardige maatschap-

Instituut voor Natuurbehoud
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Figuur 4.4.4: Procentuele .vergelijking van de oppervlaktes van 
buitendijkse vegetatietypes in 1992 en 1996 in het brakwa- 
terschor (Galgenschöor).
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pelijke peilers duurzaam te integreren in het continuüm 
stroomgebied-rivier-estuarium-Noordzee.

Beschermingsstatuten

W e stellen vast dat de verschillende beschermingssta
tuten elkaar sterk overlappen (tabel 4.4.5). De Ramsar- en 
Habitatrichtlijngebieden liggen bijna volledig in het 
Vogelrichtlijngebied; 50% van de natuurreservaten is ook 
internationaal beschermd. De beschermingsstatuten op 
zich, vooral de internationale, hadden tot nog toe weinig 
impact. Meer recent, biedt het Natuurdecreet betere per
spectieven, door een aantal beschermingsmaatregelen te 
voorzien voor de speciale beschermingszones en wordt 
correcte implementatie van de richtlijnen ook vanuit de 
Europese commissie meer gebiedend.

Cewestplanbestemmingen

Ruim 80% van het buitendijks gebied, kreeg de 
bestemming Natuur- of Reservaatgebied. De vallei is plano
logisch minder beschermd door groene bestemmingen en 
grote delen fungeren als landbouwgebied, woongebied en 
industriezone.

Projecten

Alle vermelde projecten hebben implicaties voor de 
natuur; in die zin dat behoud of versterking van ecologische 
waarden en potentiëlen tot de doelstellingen behoort. Dit 
betekent niet noodzakelijk dat het natuurbeleid of de eco
logische sector initiatiefnemer was.

Figuur 4.4.5: Procentuele vergelijking van de oppervlaktes van 
buitendijkse vegetatietypes in 1992 en 1996 in het zoetwa- 
terschor (Schor aan de Durmemonding).

Tabel 4.4.5: Beschermingsstatuten in 
de Zeescheldevallei. De 
Zeescheldevallei werd arbitrair afge
bakend als het aanpalende gebied 
beneden de 5 m-hoogtelijn.

Beschermingsstatuut
Oppervlakte (ha) 

Buitendijks Binnendijks Totaal
Internationaal beschermde gebieden
Ramsarqebied (1986) 417 417
Vogelrichtlijngebied (1988)
• Schorren en slikkenvan de Beneden-Zeeschelde

11.467
7.085

• Durme en middenloop van de Schelde 4.190
• De Kuifeend en Blokkersdijk 192
Habitatrichtlijnqebied (1996) 4.139
Totaal Internationaal beschermde gebieden 12.200
Natuurreservaten
Vlaams natuurreservaat 39 74 113
Niet erkende domeinen in beheer van AMINAL, 22 645 667
afdelinq Natuur
Erkende natuurreservaten 370 648 1.018
Niet erkende natuurreservaten >200

Instituut voor Natuurbehoud



H et Ecologisch impulsgebied (E IG )  Schelde- 
Dender-Durme (1993)

lnitiatiefnemer-uitvoerder:Vlaams minister van Leefmilieu, 
AM INAL afdeling Natuur; Instituut voor Natuurbehoud.

Doelgebied: de Zeeschelde, de Dender en de Durme 
met de omgevende vallei, voor zover ze werden opgeno
men in de Groene Hoofdstructuur

Doelstellingen: behoud en ontwikkeling van de natuur
waarden in het Schelde-estuarium, om te komen tot een 
duurzaam functionerend ecosysteem; overheids- en privé- 
instanties zetten aan tot geïntegreerd beleid en beheer 
relatief aan het Schelde-estuarium.

De administratieve structuur van het EIG werd door 
de nieuwe regering in 1999 niet verlengd, maar de ver
schillende projecten worden in principe verder afgewerkt 
binnen Aminal, afdeling Natuur

AMIS-45, Algemene Milieu-Impact studie voor 
het eerste deel van het Sigmaplan (1994)

Initiatiefnemer-uitvoerder: Vlaamse Regering-AWZ, 
Instituut voor Natuurbehoud

Doelgebied: de Zeeschelde en haar getijdegebonden 
zijrivieren.

Doelstellingen: bijsturen van de nog resterend 
Sigmawerken van deel I van het Sigmaplan (bedijking en 
inrichting van overstromingsgebieden).

-Verlichting van de MER-procedure voor de nog reste
rende Sigmawerken van deel I van het Sigmaplan.

- Inpassing van de uitvoering van deze werken binnen
de visie van integraal waterbeheer

Het Natuurherstelplan Zeeschelde (1999)

Initiatiefnemer-uitvoerder: A W Z , Instituut voor 
Natuurbehoud, UIA; sluit aan bij de operationele doelstel
lingen van het EIG en vormt een onderdeel van een con
venant die A W Z  met een aantal milieuverenigingen afsloot, 
naar aanleiding van de verruiming van de Westerschelde. 
Onderwerp van de convenant was de samenwerking aan 
een duurzaam beleid inzake waterwegen, dat.de diverse 
functies met elkaar tracht te verzoenen.

- Doelgebied: de Zeescheide, haar getijdegebonden zij
rivieren en de aansluitende vallei.

Doelstellingen: bijdrage vanuit ecologische invalshoek 
tot het integraal beheer van de Zeeschelde.

■ «4WSf-
Instituut voor Natuurbehoud

- Ecologisch herstel en natuurontwikkeling koppelen 
aan de veiligheidsmaatregelen van het Sigmaplan en de 
scheepvaartfunctie van de Zeeschelde.

- Algemene streefdoelen voor de natuur: zo groot 
mogelijke natuurlijkheid met bijhorende gradiënten, dyna
miek, habitatstructuren en biodiverstiteit (structureel 
streefdoel); optimaliseren van ecologische processen en 
het vergroten van de natuurlijke draagkracht van het sys
teem (functioneel streefdoel).

Het strategisch plan linkerscheldeoever (1999)

Initiatiefnemer-uitvoerder: Vlaamse regering (B.V.E.,
18/01 /98, regeerakkoord van 13 juli 1999) werkgroep met 
de deelname van het Gemeentelijk havenbedrijf 
Antwerpen, de betrokken provincies, gemeenten, adminis
traties en milieuverenigingen.

Doelgebied: linkerscheldeoevergebied en de
Waaslandhaven in het bijzonder

Doelstellingen: een strategie ontwikkelen om de ver
dere ontwikkelingsmogelijkheden van de Waaslandhaven, 
als onderdeel van de "Poort Zeehaven Antwerpen" op een 
duurzame wijze aan te wenden, met een verantwoorde 
buffering van dorpskernen en redelijke compensatie voor 
landbouw- en Habitat- en Vogelrichtlijngebieden (37).Voor 
het thema ecologische infrastructuur en natuur is niet 
alleen compensatie essentieel, maar ook de correcte 
implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen, volgens 
de voorgeschreven procedure en visievorming voor moge
lijkheden om de ecologische diversiteit in het gebied te 
behouden en te ondersteunen bij verdere havenontwikke
lingen.

Het geactualiseerde Sigmaplan (2001)

.Initiatiefnemer-uitvoerder: A W Z, afdeling Zeeschelde.

Doelgebied: Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren.

Doelstellingen: de oorspronkelijke doelstelling van het 
SIGMA-plan, de ongedifferentieerde bescherming tegen een 
maatgevende hoogwaterstand (kans van voorkomen
I /10.000 jaar), werd geherdefinieerd in functie van de 
bescherming tegen overstromingsschade. Er wordt gezocht 
naar een optimale oplossing, waarbij de som van de investe
ring en de potentiële schade bij overstromingen minimaal is.

Het Schelde Actie Programma (SA P  I, 1998)

Intitiatiefnemer-uitvoerder: de Internationale Commissie 
voor de Bescherming van de Schelde (ICBS), de oeverstaten 
Frankrijk,Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Nederland).



Doelgebied: Het hele stroombekken van de Schelde.

Doelstellingen: het Schelde Actie Programma is geba
seerd op de algemene doelstelling de kwaliteit van de 
Schelde te behouden en te verbeteren. Op lange termijn 
wordt gestreefd naar een overgang van afzonderlijke visies 
en actieprogramma's van de verdragspartijen naar een 
gezamelijke visie, waarin waterbeheer op stroomgebiedsni- 
veau en duurzame ontwikkeling centrale thema's worden.

- op korte termijn (2003): bescherming en verbetering 
van de (waterkwaliteit van de Schelde; implementatie 
van de EU-richtlijn inzake stedelijk afvalwater:

- op middellange termijn (2013): implementatie van 
concrete gemeenschappelijke doelstellingen met 
betrekking tot de waterkwaliteit en het ecologisch her
stel en de inrichting van specifieke stroomgebiedseco- 
systemen.

- op lange termijn (één generatie): duurzame inrichting 
en duurzaam gebruik van de Schelde (idem).

De Lange Termijnvisie voor het Schelde- 
estuarium (LTVS, 2001)

Initiatiefnemer-uitvoerder: Technische Scheldecom- 
missie (TSC) - Rijkswaterstaat Directie Zeeland en 
Administratie Waterwegen en Zeewezen, afdeling 
Maritieme Schelde.

Doelgebied: het Schelde-estuarium (zonder zijrivieren 
en binnen de waterkerende dijken).

Doelstellingen: het ontwikkelen van een gezond en 
multifunctioneel estuarien watersysteem dat op duurzame 
wijze gebruikt wordt voor menselijke behoeften. Drie 
werkgroepen (Natuurlijkheid, Veiligheid en 
Toegankelijkheid) werken samen aan één integrale visie 
voor de ontwikkeling van het estuarium op lange termijn.

Algemene evaluatie

De buitendijkse gebieden van de Zeeschelde, genieten 
dankzij het beschikbare instrumentarium een hoge. 
beschermingsgraad. Oorspronkelijk lagen de beschermde 
gebieden verspreid en was ook het beheer versnipperd. 
Het streven naar een éénmaking en het beschermen en 
beheren van grotere natuureenheden, zoals in de vroege
re Ecologische Impulsgebieden, is een positieve evolutie. 
Terwijl de beschermingsstatuten tot nog toe onvoldoende 
garanties gaven, biedt het nieuw Natuurdecreet mogelijk 
betere perspectieven. De vallei is planologisch veel minder 
beschermd, en bij de uiteindelijke afbakening van het VEN 
en IVON zal hiermee rekening moeten gehouden worden.

Veiligheid, scheepvaart en natuur; de belangrijkste func
ties van de Zeeschelde, werden tot voor enkele jaren

vooral sectoraal beheerd, zodat de beheersmaatregelen 
vanuit de verschillende belangengroepen dikwijls onver
enigbaar waren. Het huidige streven naar een duurzaam en 
integraal beheer biedt betere perspectieven voor alle par
tijen, waaraan het grensoverschrijdend aspect nog een 
extra dimensie toevoegt. De vele projecten die in die geest 
op verschillende niveaus werden opgestart, kunnen enkel 
versterkend werken als ze voldoende op elkaar inspelen en 
eikaars doelstellingen wederzijds kracht bijzetten. In het 
natuurherstelplan Zeeschelde, zullen de doelstellingen van 
de LTVS moeten verfijnd worden, die op haar beurt reke
ning dient te houden met het SAR het instrument waar
mee tenslotte invulling zal moeten gegeven worden aan de 
Europese kaderrichtlijn water Projecten uit de jaren '70, 
zoals 'Natuurpark Scheldeland' en 'De Gouden Delta', die 
ook reeds een geïntegreerde aanpak nastreefden, strand
den in de planfase omdat de beleidsstructuren niet of 
onvoldoende gericht waren op een multidisciplinaire aan
pak en een geïntegreerd beleid. Vandaag zijn de beleids
structuren daar veel meer op gericht en is het klimaat ook 
gunstiger; maar de uitvoeringsfase van veel initiatieven botst 
nu op starre en ingewikkelde besluitvormingsprocedures 
en een rigiede milieuwetgeving. Tenslotte, zal de sector 
natuurbehoud in deze geïntegreerde samenwerking een 
meer offensieve houding moeten aannemen, om als gelijk
waardige partner een vergelijkbare vooruitgang te boeken 
inzake natuurTer ondersteuning van een duurzaam en inte
graal beheer; is verder onderzoek en monitoring noodza
kelijk. Naast inspanningen ten behoeve van visievorming, 
dienen dan ook de nodige (financiële) inspanningen ten 
behoeve van geïntegreerde monitoringprogamma's en 
multidisciplinaire onderzoeksprogramma's (zoals b.v. 
OM ES) te worden voorzien in de toekomst.

De informatie in dit hoofdstuk werd grotendeels ont
leend aan onderstaande samenvattende rapporten en 
publicaties, waarin de meer specifieke referenties terug te 
vinden zijn: het themanummer van 'De levende natuur', 
nr 102 en 98, 2 1 1, 472, 647, 654, 774.

Lectoren
Bob Peeters - Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA 
Carole Ampe, Roger Langohr - RUG, Vakgroep Geologie 
en Bodemkunde
Luc Denys - Instituut voor Natuurbehoud
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4.4.4 Valleigebieden

Dirk Boeye, Leen Martens, Ann De Rycke, Sophie 
Vermeersch, W illy Huybrechts, Bart Aubroeck, Piet De 
Becker en Kris Decleer

Instituut voor Natuurbehoud

4.4.4.1 Inleiding
Valleigebieden zijn bijzondere landschappen, die in 

nauw verband staan met, enerzijds, de riviersystemen die er 
deel van uitmaken en anderzijds, het stroombekken. 
Vanwege hun lage positie in het landschap, ontvangen zij 
immers grond- en oppervlaktewater afkomstig van de 
hogere gronden en de erdoor meegevoerde stoffen en 
sedimenten. Hun holocene geschiedenis weerspiegelt dan 
ook de klimaatvariaties en opgetreden landgebruikevoluties. 
Het belangrijkste kenmerk van valleigebieden is hun van 
nature hoge waterstand en de specifieke opbouw van de 
sedimenten: het betreft alluviale afzettingen die in een com
plex patroon, van textuurvariaties voorkomen, samen met 
veenafzettingen. Verder komen nog specifieke landschaps
elementen voor zoals afgesneden en al of niet verlande 
meanders, oeverwallen, komgronden, donken, dijken enz.

In historische tijden, was het landgebruik grotendeels 
aangepast aan dit natte en moeilijk toegankelijke karakter 
van de vallei: er was vooral hakhout, hooiland en moeras 
aanwezig. Soms werd er ook veen ontgonnen. Al snel werd 
getracht om sommige valleien te draineren. In de voorbije 
eeuw, zijn deze werken - dankzij de toegenomen cultuur
technische mogelijkheden - ook nagenoeg overal uitge
voerd, waarbij de vallei nu ook weiden, akkers en infrast
ructuur (wegen, woonzones, industrieterreinen,...) herbergt. 
De hydrologische randvoorwaarden die dit nieuwe landge
bruik stelt, zijn vaak tegenstrijdig met het natuurlijke hydro
logische regime in rivier en vallei. Bovendien, hebben rivie
ren vaak te lijden onder een degradatie van de waterkwali
teit. In het integrale waterbeheer; wordt ernaar gestreefd de 
ecologische en gebruiksfuncties van de vallei beter op elkaar 
af te stemmen. Momenteel zijn daarvoor twee instrumen
ten ingevoerd: de ecosysteemvisies (MBP-actie 105) en de 
ecologische gebiedsvisies voor natuur langs de Vlaamse 
waterwegen beheerd door A W Z. Hierna worden deze ins
trumenten en enkele voorbeelden besproken.Voorlopig zijn 
nog geen maatregelen getroffen op basis van deze plannen.

4.4.4.2 Ecosysteemvisies
In het -MBP-2 van de Vlaamse overheid, wordt de 

opmaak van ecosysteemvisies voorzien. MBP-actie 105 
draagt de titel "Ecosysteemvisies uitwerken voor bepaalde 
rivier- en beekvalleien en voor de natuurlijke structuur in 
functie van de beheersplannen", en wordt omschreven als 
een actie die “uitgaat van de bestaande toestand van een

gebied en een referentietoestand (veelal gebaseerd op het 
verleden)”. Rekening houdend met de kansrijkdom, worden 
aan de hand hiervan streefbeelden geformuleerd. Deze 
geven aan waar en welke natuurtypen ontwikkeld moeten 
worden. De uitwerking hiervan is, in tegenstelling tot de 
Nederlandse benadering, meer gericht op concrete gebie
den, vooral rivier- en beekvalleien, maar ook op andere 
onderdelen van de natuurlijke structuur: Ze legt verder de 
nadruk op het verkennen van het potentieel van deze 
gebieden, in relatie tot abiotische en maatschappelijke rand
voorwaarden, met de nodige aandacht voor de ruimtelijke 
distributie van dit potentieel. Het doel is het beleid m.b.t. 
waardevolle natuurgebieden en de inrichting en het beheer 
ervan inhoudelijk te onderbouwen. De ecosysteemvisies uit 
MBP-actie 105 leveren basisinformatie voor concrete eco
logische gebiedsvisies en hun uitwerking op het terrein, in 
het kader van, bijvoorbeeld, natuurrichtplannen, natuurin- 
richtingsprojecten, of voor de afbakening van natuurlijke 
structuren. MBP-actie 105 sluit nauw aan bij MBP-actie 102, 
waarbij de Vlaamse natuurtypen worden onderzocht. Deze 
zijn immers de bouwstenen van de ecosysteemvisies.

De uitvoering van de actie werd aangevat in 1998. 
Begin 2001 waren I I onderzoeksprojecten opgestart, 
waarvan er drie werden afgewerkt. Het betreft vooral val
leigebieden die een bijzonder groot potentieel bezitten op 
het vlak van de natuur Daarnaast wordt de mogelijkheid 
voor het realiseren van enkele belangrijke natuureenheden 
verkend. In het kader van de opmaak van de ecosysteemvi
sies, wordt tevens een prototype van een zogenaamd 
"Beleidsondersteunend Systeem (BOS)" ontwikkeld. Dit 
BOS is bedoeld om het beleid en de beheerders te helpen 
de resultaten van de potentieelverkenningen in de ecosys
teemvisies te vertalen naar een concrete ecologische 
gebiedsvisie.

4.4.4.3 Ontwerp van ecosysteemvisie van 
de Demervallei tussen Diest en 
Werchter

De Demer wordt, naast grondwater: voornamelijk 
gevoed door neerslagwater en is bijgevolg te beschouwen 
als een regenrivier Het natuurlijke rivierregime is in deze 
context een overstromingsrivier met oeverwallen en kom
gronden (369,239). Donken of rivierduinen, gevormd door 
opwaaiend zand tijdens het Pleistoceen of Holoceen, en 
afgesneden meanders bepalen verder het aspect. In de 
Demervallei komen eiken-beukenbos, eiken-berkenbos, 
schraalgrasland, eiken-haagbeukenbos, droog en nat glans- 
havergrasland, bos van het elzen-vogelkersverbond, oligo- 
en mesotrofe elzenbroekbossen, kleine zeggenvegetatie 
(sterk kwelafhankelijk), moerasspirea-poelruitruigte, dotter- 
grasland en blauwgrasland voor (156). De oppervlakte van 
deze vegetatietypes is sterk teruggedrongen (tot 10 %: 322 
ha van de 3372 ha) door naald- en populierenbossen, 
akkers en verstedelijking.
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Optimale (potentiële) ontwikkeling van de natuur: 
schetsen van streefbeelden

De randvoorwaarden in de vallei worden onderver
deeld in hard en zacht. Harde randvoorwaarden zijn gere
aliseerde bebouwingen in woonkernen, industrieterreinen, 
enz. Zachte randvoorwaarden zijn mogelijk op te heffen 
(b.v. lokale drainage in de vallei). Het potentieel werd 
onderzocht in twee scenario's: een eerste met behoud van 
alle zachte en harde knelpunten (natuurpotententieel in 
uitgangssituatie) en een tweede met behoud van enkel 
harde knelpunten (natuurpotentieel bij optimaal streef
beeld).

Scenario-analyse

De scenario-analyse schetst de te vewachten abiotiek 
en de hiermee samenhangende levensgemeenschappen:

- het ruimtelijk voorkomen van natuurtypengroepen 
voor elk scenario;

- onder natuurtypengroep wordt verstaan: een aantal 
natuurtypen die gebonden zijn aan een bepaalde abi
otiek, maar zich onderscheiden op het vlak van beheer 
(zie elke rij van tabel 4.4.6);

- de toestand van de fauna;
- de mate waarin spontane processen kunnen plaatsvin

den.

Op die manier kon meteen ook de natuurwaarde van 
beide scenario's worden vergeleken. Hiervoor werden:

- de oppervlakten per natuurtypengroep van beide sce
nario's vergeleken (figuur 4.4.6);

- faunadoelsoorten geselecteerd die voordeel trekken 
uit valleiherstel;

- het vergelijken van het voorkomen van natuurlijke 
processen en de mate waarin abiotische gradiënten 
zich in levensgemeenschappen vertalen.

Tabel 4.4.6: De verschillen
de vegetatiestructureri en 
opvolgingsstadia van de 
na tuur typengroepen  
(rijen), bepaald door tijd en 
beheer (bron: 459, 460)

Ter conclusie kan gesteld worden dat de Demervallei 
sterk gedegradeerd is qua natuurwaarden en natuurlijke 
processen, maar dat het gebied nog een groot natuurpo
tentieel heeft.

Verband met het gevoerde beleid

- In het studiegebied is een actief aankoopbeleid van 
kracht, zowel door Natuurreservaten v.z.w. als afdeling 
Natuur; in de volgende gebieden: de Demerbroeken, 
Vorsdonkbos-Turfputten en Achter Schoonhoven.

- In het kader van het Actief Peilbeheer (MBP-actie 73 
anti-verdroging), werd het natuurreservaat 'de 
Demerbroeken' als proefproject geselecteerd voor de 
provincie Vlaams-Brabant. Het gebied wordt ecohy- 
drologisch opgevolgd (via een piëzometernetwerk en 
permanente kwadraten), teneinde de effecten van de 
geplande vernattingsingrepen (afgraven oeverwal en 
verhogen drainagebasis in twee leigrachten)'te kunnen 
opvolgen.

- Op basis van actuele hydrologische en ecologische 
knelpunten, die aan de oppervlakte kwamen via het 
ecohydrologisch onderzoek en de vertaling ervan naar 
natuur (ecosysteemvisie), werd een voorstel geformu
leerd voor de inrichting en het beheer van de 
Demervallei tussen Diest en W erchter (89). Het voor
stel vormt de basis voor verder hydrologisch onder
zoek in de vallei en de uitwerking van een aantal 
inrichtingsscenario's door de waterbeheerders.

-Afdeling Natuur en afdeling W ater bereiden momen
teel een “Ontwikkelingsplan Demer” voor Hierin moet 
een visie op de inrichting en het beheer van de 
Demervallei vorm krijgen voor verschillende tijdsven- 
sters. Waterbeheer en natuurontwikkeling staan hierbij 
centraal. De potentieelverkenning in de ecosysteemvi
sie vormt een belangrijke basis voor dit plan, samen 
met de geplande grondwater- en oppervlaktemodelle- 
ringen.

Beheer
Intensief C yclisch Nulbeheer of

Maaibeheer (Na)begrazing (5 à 10 jaar) (10 à 15 jaar) Hakhout
Ntg Graslandtype Graslandtype Ruigtetype Struweeltype Bostype
1 Schraal/heide Droog Brem Eiken-berken

Eiken-beuken
2 Droog glanshaver Typisch kamgras Droog Brem Eiken-

haaqbeuken
3 Vochtig

glanshaver
Typisch kamgras 
(zilverschoon)

Moerasspirea Wilgen Elzen-vogelkers

4 Dotter
blauwgrasland

Kamgras met
moerasrolklaver
(zilverschoon)

(Rietrijk)
moerasspirea

Wilgen Mesotroof 
elzen broek

5 Kleine zeggen (Rietrijk)
moerasspirea

Wilgen Oligotroof
elzenbroek

6 Grote zeggen (Riet- en grote
zeggenrijke)
moerasspirea

Wilgen Mesotroof
elzenbroek
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- W at de Demervallei tussen Diest en Werchter betreft, 
zal de ecosysteemvisie een belangrijke bijdrage leveren 
in het toekomstige bekkenbeheerplan van het 
Demerbekken.
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vegetatie scenario scenario
□ Rietrijke Moerasspirearuigte
□ Grote zeggenvegetatie
□ oligo/mesotroof Elzenbroekbos
O Dottergrasland/Kleine zeggenvegetatie
□ Kleine zeggenvegetatie 
a  Dottergrasland
■ vochtig Glanshavergrasland/Dottergrasland

Figuur 4.4.6: Evolutie in oppervlakte van de natuurtypengroe- 
pen gebonden aan natte standplaatsen in de actuele toe
stand in het scenario bij huidige voorwaarden en beleid en in 
het scenario bij (voor natuur) optimale voowaarden en beleid 
(bron: 459)

4.4.4.4 Ecologische gebiedsvisies voor de 
natuur langs de Vlaamse waterwe
gen, beheerd door de Administratie 
Waterwegen en Zeewezen

Deze ecologische gebiedsvisies worden uitgevoerd in 
opdracht van A W Z. Ze kaderen in de opmaak van "func- 
tieplannen", die voor. A W Z  een instrument zijn om de 
gewenste multifunctionaliteit van de waterwegen uit te 
werken en vast te leggen. Deze multifunctionaliteit heeft, 
naast de natuur; ook betrekking op o.a. waterafvoer; scheep
vaart, industrie, landbouw, landschap en recreatie.

Voor elke waterweg wordt, op basis van een grondige 
inventarisatie van het juridisch kader en het abiotisch en 
biotisch milieu (zgn. omgevingsanalyse), een ecologische 
gebiedsvisie uitgewerkt. De ecologische visie benadert het 
riviersysteem met haar vallei als één geheel. In het geval van 
een kanaal, wordt alleen rekening gehouden met de aan
grenzende gebieden die rechtstreeks door het kanaal (kun
nen) beïnvloed worden. Bij de uitwerking, wordt rekening 
gehouden met harde randvoorwaarden (b.v. bebouwing,

veiligheid, nautische vereisten, enz.), mogelijkheden voor 
natuurherstel en referentiebeelden uit het verleden of ver
gelijkbare systemen elders.

De ecologische visie resulteert in een natuurstreef- 
beeld, waarbij de doelstellingen voor het abiotisch milieu 
en de mogelijke natuurdoeltypen (ecotopen) gespecifieerd 
worden. Doorgaans, zijn meerdere ontwikkelingsrichtingen 
mogelijk, die uiteindelijk vorm krijgen in een aantal ontwik- 
kelingsscenario's. Het basisscenario behelst doorgaans het 
behoud en de optimalisatie van de actuele natuurwaarden 
in een overwegend cultuurlandschap. Meer ambitieuze sce
nario's streven naar het herstel van grotere oppervlakten 
halfnatuurlijk of natuurlijk landschap, waarbij spontane pro
cessen steeds meer een sleutelrol spelen. De huidige toe
stand en de verschillende scenario's worden beschreven in 
termen van ruimtegebruik en ecotopenverdeling en in 
kaart gebracht.

Uiteindelijk wordt, per scenario, een kaart opgemaakt 
met een zonering voor de gewenste hoofdfunctie natuur; 
en de neven- en basisfunctie natuur Hierbij wordt telkens 
een onderscheid gemaakt tussen, enerzijds, de oeverzone 
(inclusief eventuele dijken) en anderzijds, de vallei. De ver
enigbaarheid van de functie "natuur" met andere functies, 
wordt per scenario in een tabel samengevat.

De keuze tussen de verschillende scenario's, is onder
werp van maatschappelijk overleg, dat later moet worden 
georganiseerd. In vergelijking met de opmaak van ecosys- 
teemvisies (zie hoger), laten de aanpak en de beschikbare 
tijd die aan elk studiegebied besteed kunnen worden niet 
toe om alle aspecten even grondig te benaderen.Voor een 
aantal deelaspecten kan bijkomend onderzoek (b.v. hydro
logische modellering) noodzakelijk zijn. Ook verfijnde voor
spellingen, ten aanzien van doelecotopen of doelsoorten, 
kunnen bijkomend onderzoek vergen.

De totstandkoming van de ecologische gebiedsvisies 
voor de waterwegen, gebeurt in overleg met A W Z  en 
andere deskundigen (b.v. AM INAL, afdeling Natuur en 
afdeling W ater) en komt ook aan bod binnen de werking 
van de bekkencomité's.Tot op heden, zijn drie gebiedsvisies 
afgerond: Grensmaas, Durme en Ijzer Bovenschelde, 
Toeristische Leie, Kanaal Gent-Brugge, Moervaart, 
Durmekanaal en Dender zijn in voorbereiding. Voor een 
evaluatie van de impact van deze studies op de praktijk op 
het terrein, is het nog te vroeg.

4.4.4.5 Ecologische gebiedsvisie van de 
Ijzervallei

De Ijzervallei stroomopwaarts van Diksmuide is circa 
3800 ha groot. Het deel van de Ijzer stroomopwaarts van 
Lo-Fintele is niet bedijkt en volgt nog zijn relatief natuurlij
ke loop, in een vrij smalle vallei (ongeveer 500 m) in het



zandleemgebied.Tussen Lo-Fintele en Diksmuide is de lin
keroever bedijkt en werd voorzien in een groot niet bedijkt 
overstromingsgebied (Westbroek, broeken van Reninge- 
Noordschote, Merkembroek, Rillebroek, broeken van 
Woumen) op de rechteroever Tussen Diksmuide en 
Nieuwpoort, zijn beide oevers bedijkt en heeft de rivier 
enkel een doorvoerfunctie.Ter hoogte van Nieuwpoort en 
het natuurgebied de IJzermonding, mondt de Ijzer uit in de 
Noordzee. De Ijzer is tot Diksmuide bevaarbaar voor sche
pen tot 600 ton en verder stroomopwaarts tot Fintele, 
voor schepen tot 300 ton. De Ijzer is een typische laag- 
landrivier met grote debietveranderingen. W interse over
stromingen van circa 3000 ha komen regelmatig voor in de 
IJzerbroeken. Het theoretisch streefpeil van de Ijzer 
bedraagt 3,14 m TAW, hoofdzakelijk ten behoeve van de 
scheepvaart. Het waterpeil van de Ijzer ligt regelmatig veel 
lager dan het theoretisch streefpeil. Deze lage waterpeilen 
verzekeren een snellere afwatering in de broekgebieden.

Knelpunten

Door een vergroting van de harde oppervlakken, een 
verlaagde komberging van de waterlopen in het zand
leemgebied en door rechttrekkingen en/of dempingen, 
wordt water nu snel afgevoerd naar de Ijzer Ook de 
omzettingen van graslanden in akkers, dankzij een verbe
terde drainering, versnelt de waterafvoer naar de Ijzer 
Veiligheidsoverwegingen resulteren in een peilregeling, 
waarbij de broeken sneller kunnen afwateren. Vooral lage 
voorjaarspeilen verhogen de mogelijkheid van het omzet
ten van graslanden in akkers en maken dat de gronden 
vroeger in het jaar toegankelijk zijn voor de landbouw. 
Hierdoor verhoogt het effect van vermesting en intensieve 
bewerkingen (verhoogde erosie, vroegere veeinscharing en 
hooidata, broedvogelverstoring) op de nog aanwezige 
natuurwaarden. Deze lage peilen resulteren in de verdro
ging en dus ook in de verdwijning van vochtminnende 
vegetaties, zoals natte soortenrijke hooilanden en moeras
vegetaties, en in de achteruitgang van kwetsbare weidevo- 
gelpopulaties. Niettemin, bleven grote delen van de 
Ijzervallei als open ruimte gevrijwaard en bezit het gebied 
nog waardevolle ecotopen en een groot potentieel voor 
natuurontwikkeling. Een belangrijk aandeel van de Vlaamse 
broedvogelpopulatie komt hiervoor: de slobeend, de grut
to, het paapje, de bruine kiekendief en de zomertaling.

Ecologische gebiedsvisie

De doelstellingen van de ecologische gebiedsvisie kun
nen samengevat worden in 4 krachtlijnen:

- Meer ruimte voor water en natuur voorzien, met het 
behoud en het herstel van de natuurlijke overstro- 
mingsvlakte van de Ijzer Een herstel van de kwetsbare, 
vochtminnende ecotopen, zoals natte soortenrijke 
hooilanden, moeras en moeras- en ooibos nastreven;

- Een optimale ontwikkeling van de natuurlijke rivierka- 
rakteristieken is wenselijk (zand-slibplaten, afkalvende 
oevers, verlandingszones, brede rietkragen, overhan
gende struwelen,...). Bovendien worden zo natuurlijk 
mogelijke waterpeilen ingesteld; dit betekent zo veel 
mogelijk gravitaire afwatering en een vrije instroming 
van beken en grachten. Hierbij is het herstel van een 
goede water- en waterbodemkwaliteit belangrijk;

- Natuurgebieden worden met elkaar verbonden door 
het verbeteren van de ecologische verbindingsfunctie;

- Het duurzaam behoud van de natuurwaarden van het 
riviersysteem verzekeren op lange termijn, door het 
invoeren van een ecologisch beheer

Het antwoord op de vraag "welke natuur hoort bij 
welke rivier” , hangt niet alleen af van de ecologische 
gebiedsvisie, maar is gebaseerd op voorwaarden gezien 
vanuit maatschappelijk oogpunt:

- de bescherming van de bebouwde zones tegen over
stroming;

- het behoud van de stuw in Nieuwpoort voor gravitai
re afwatering in zee;

- scheepvaart mogelijk tot aan Diksmuide voor vaartui
gen van max. 600 ton en tot aan Fintele voor vaartui
gen van max. 300 ton;

- invulling van de internationale wetgeving met betrek
king tot Habitat-,Vogelrichtlijn- en (waterrijke) Ramsar- 
gebieden;

- de realisatie van de wettelijke doelstellingen inzake de 
waterkwaliteit.

Op basis van de streefdoelen voor natuur en de gefor
muleerde randvoorwaarden, werden voor de Ijzervallei 
een 3-tal natuurontwikkelingscenario's voorgesteld.

Beleidsevaluatie

De ornithologische waarde van de IJzerbroeken tussen 
Elzendamme en Diksmuide, verantwoorden de aanduiding 
als Vogelrichtlijngebied met een totale oppervlakte van 
3773 ha. Dankzij de zeer hoge aantallen watervogels in de 
IJzerbroeken, kan de zone tussen Elzendamme en 
Diksmuide (2460 ha) een bescherming als Ramsar gebied 
genieten.

De Belgische regering werd reeds tweemaal door de 
Europese Unie veroordeeld voor een waterpeilbeheer dat 
te weinig is afgestemd op de natuurwaarden in het gebied. 
Sinds het begin van de jaren 1990 (Ecologische 
Impulsprogramma Ijzervallei), is een aankoopbeleid gestart, 
in het kader waarvan vooral de laatste jaren veel percelen 
werden aangekocht. AM INAL, afdeling Natuur, 
Natuurreservaten v.z.w. en de VLM (in het kader van het 
Landinrichtingsproject Westhoek 'partim IJzerbroeken' en 
de Ruilverkaveling Reninge) kochten samen reeds meer
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dan 4 12 ha aan. Een probleem gebonden aan deze aanko
pen op vrijwillige basis, is de grote versnippering, zodat een 
gericht natuurbeheer met verwijzing naar het waterbeheer 
relatief aan een grotere oppervlakte, momenteel nog 
onmogelijk is.

In het kader van een integrale benadering van het 
waterbeheer met betrekking tot de natuurbehoudsproble- 
matiek in het Blankaartgebied, werden sinds mei 2000 
onderhandelingen gestart tussen de natuursector en de 
landbouw, onder impuls van het Ministerie van Leefmilieu 
en Landbouw. De koppeling van een beveiliging van 
bebouwde zones aan de instelling van een natuurgericht 
waterbeheer voor grote aaneengesloten gebieden via ver
werving, staat hierbij centraal. Ook de huidige gewestplan- 
bestemmingen/ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn niet afge
stemd op de waarden en ontwikkelingsmogelijkheden van 
het gebied: slechts 272 ha is momenteel natuurgebied. De 
overige gebieden zijn valleigebied, agrarisch gebied met 
ecologisch belang en agrarisch gebied met landschappelijke 
waarde. De volledige Ijzervallei werd, samen met het over
grote deel van de Handzamevalléi, opgenomen in de voor
lopige afbakening van de gewenste natuur- en bosstructuur; 
met hoofdfunctie natuur

4.4.4.6 Ecologische gebiedsvisie voorde  
Durmevallei

De Durme mondt uit aan de linkeroever van de 
Schelde. Stroomafwaarts van Lokeren wordt het een getij
denrivier De vallei van de Durme heeft een asymmetrische 
vorm. De alluviale vlakte van de Durme behoort tot het 
dekzandlandschap van de Vlaamse vallei, dat zich verder 
zuidwaarts uitbreidt. In het noorden wordt de alluviale 
vlakte begrensd door het cuestafront van het Land van 
Waas. Het freatisch gronjlwaterreservoir bestaat uit pleis- 
toceen en holoceen zand en is zeer kwetsbaar; door het 
ontbreken van een afdekkende laag. De structuurkenmer
ken van de Durme zijn waardevol tot zeer waardevol.

Vanaf de 13e eeuw, kan de Durme als getijdenrivier 
beschouwd worden. Uit die periode dateren ook de eer
ste dijken. Door de eeuwen heen, werd de hydrografische 
balans van de Durme beïnvloed door talrijke kunstmatige 
wijzigingen: meanders werden afgesneden ter bevordering 
van de scheepvaart, de Durme werd van haar bovenloop 
beroofd door het uitgraven van het kanaal Gent-Terneuzen 
en werd in Lokeren afgedamd als bescherming tegen de 
hoge waterstanden. De bedding werd natuurlijk verhoogd 
door verzanding, waardoor de polders alleen maar bij eb 
natuurlijk konden ontwateren. Uiteindelijk werd de Durme 
na 1967 als bevaarbare waterloop opgeheven.

De waardevolle gemeenschappen (incl. rompgemeen- 
schappen) maken 17% uit van het studiegebied van de 
Durme. Slikken en zoetwaterschorren zijn een foerageer- 
plaats voor steltlopers (de groenpootruiter, de zwarte rui
ter; de tureluur de oeverloper...) en op de schorren komen 
pioniersvegetatie van de tandzaadklasse, rietlanden, wilgen
struweel en ruigten met stikstofminnende soorten voor: 
de grote brandnetel (dominant), het harig wilgenroosje, het 
kleefkruid, de gewone smeerwortel, de haagwinde, de 
gewone berenklauw,... Binnendijks zijn een aantal relicten 
aanwezig van interessante biotopen, vooral in Molsbroek 
en omgeving, Weymeerbroek (Oude Durmemeander) en 
de Durmemeersen. Waterpartijen en moerassen, meer 
specifiek rietlanden en grote zeggenvegetaties, komen er 
nog voor De voortschrijdende verstedelijking en de inten
sivering van de landbouw en bosbouw, hebben geleid tot 
de degradatie, isolatie en versnippering van natuurlijke 
habitats voor fauna en flora. De degradatie van de habitats' 
wordt veroorzaakt door de volgende factoren: de beper
king van het estuarium door dijkaanleg, de verdroging door 
intensieve landbouw, de omvorming van hooilanden in 
populieraanplantingen, waterverontreiniging. Zowel de fysi- 
co-chemische als de biologische waterkwaliteit geven een 
verontreinigde toestand van het water weer W at betreft 
de kwaliteit van de waterbodem worden in Lokeren de 
bodemsaneringsnormen voor bestemmingstype I, volgens 
Vlarebo, sterk overschreden m.b.t. de zware metalen 
chroom, cadmium en zink. De triadebeoordeling toont aan 
dat de kwaliteit van de waterbodems voor de hele water
loop afwijkt of sterk afwijkt van de referentie.

De ecologische gebiedsvisie van de Durme, kadert in 
het natuurherstelplan van de Zeeschelde en heeft dus 
complementaire doelstellingen:

- Het gedeeltelijk herstel van de natuurlijkheid van de 
rivier; door herstel van het bovendebiet en de uitbrei
ding van de getijdenwerking naar nu ingedijkte gebie
den.

- De aandacht voor binnendijkse natuurontwikkeling. Dit 
geldt voor de gecontroleerde overstromingsgebieden, 
alsook voor de geleidelijke overgangen tussen de rivier 
en de vallei, gaande van "wetlands" over rivierduinen 
naar hoger gelegen gronden en cuesta.

- De ontwikkeling van een netwerk aan reservaten, als 
basis voor de bescherming en het behoud van natuur
waarden.

De volgende scenario-analysen werden uitgevoerd:

Scenario  I: ru im te voor het estuarium:
"slik en schor".

In dit scenario ligt de nadruk op de uitbreiding van het 
buitendijkse gebied en op de geleidelijke overgang van nat 
naar droog en van getijdenrivier naar regenrivier door de
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fysieke knelpunten die deze overgangen momenteel 
abrupt maken zoveel mogelijk op te heffen. De uitgangsge- 
dachte: ruimte scheppen voor het estuarium en de estu- 
ariene processen. Het natuurlijke overstromingsgebied 
geldt als uiterste grens voor het natuurontwikkelingspro
ject. Gecontroleerde overstromingsgebieden worden 
eveneens in het estuariene milieu ingeschakeld. Door het 
areaal van natuurlijke overstromingsgebieden in het estu
arium uit te breiden, neemt komberging toe, kunnen extre
me hoogwaterstanden verlaagd worden, kan de estuariene 
gradiënt hersteld en verrijkt worden en komt men tot een 
evenwichtiger slibhuishouding. Aaneengesloten schorgebie- 
den garanderen ook mogelijkheden voor organismen om 
te kunnen migreren en interageren.

Scenario II: aandacht voor de alluviale vlakte.

Het streefbeeld is een alluviale vlakte met talrijke gra
diënten van de lager gelegen meersen ("wetlands") naar de 
hoger gelegen landduinen en cuestahelling. Het verbeterde 
(hogere) grondwaterpeil vormt hier de drijvende kracht 
voor natuurontwikkeling. De laag gelegen percelen vormen 
grote aaneengesloten wetlands, met talrijke poldersloten 
die, enerzijds, begrensd worden door de Durme en ander
zijds, door de hoger gelegen gebieden.Veel gebieden, voor
al gesitueerd in de binnenbochten van de Durme, worden 
ingericht als natuurgebieden, waarbij zowel binnen- als bui
tendijks gestreefd wordt naar een continuüm tussen de 
verschillende natuurgebieden. Het buitendijks gebied 
wordt niet uitgebreid, maar wordt optimaal ingericht en 
beheerd, met als resultaat een mozaïek van vitaal rietschor 
en struweel. De Oude Durme wordt stroomafwaarts in 
verbinding gesteld met de Durme. In dit scenario, wordt 
het vroegere meersenkarakter van de alluviale vlakte 
zoveel mogelijk teruggewonnen en hier en daar afgewisseld 
met moerasbos.

Scenario III: functionele en structurele kwaliteit.

In dit scenario, wordt gestreefd naar een ecologische 
inpassing van de dijkwerken. Over een deel van de 
Durmeloop worden de dijken verder landinwaarts ver
schoven, om het sedimentatiegebied van de Durme te ver
groten. Dit scenario situeert zich tussen beide voorgaande 
scenario’s.

A W Z  voert momenteel topografisch, hydrologisch en 
hydraulische studies uit om de scenario's te toetsen en uit 
te werken. Tevens wordt een maatschappelijke impactstu
die gevoerd.

4.4.4.7 Beleidsevaluatie 
Planevaluatie

Valleigebieden zijn, door hun bijzondere relatie met de 
rivier; een belangrijk aandachtspunt bij het streven naar een 
integraal waterbeheer Hoewel dat niet los kan gezien wor
den van maatregelen getroffen voor het hele bekken, zijn 
er toch een aantal specifieke maatregelen mogelijk in de 
vallei.Twee doelstellingen komen dan naar voor vanuit een 
natuurbehoudsstandpunt: "meer ruimte voor de rivier", een 
meer natuurlijk, structuurrijk karakter van de rivier; en het 
herstel van de watersystemen en eventueel kwel in voor 
de natuur kansrijke situaties (o.m. MBP 2).Vooral de eerste 
doelstelling loopt gelijk met milieukundige (verhoogde 
waterzuivering) en veiligheidsdoelstellingen (verhogen ber
ging). Er zijn evenwel twee belangrijke knelpunten: de ruim
telijke planning, die niet in overeenstemming is met het val- 
leikarakter en de slechte water- en waterbodemkwaliteit. 
Het effectieve ruimtegebruik in de valleien is meegeëvolu
eerd met de toenemende regulatie van de rivier en de toe
genomen drainage: bebouwing en intensieve landbouw 
werden mogelijk. De waterkwaliteit brengt nieuwe overs- 
tromingsmogelijkheden in het gedrang: de rivier wordt 
gereinigd, maar de vallei kan verder verontreinigd worden 
door het afzetten van verontreinigd slib en, voor de natuur 
niet minder belangrijk, door eutrofiëring. De precieze aard 
van en de oplossingen voor deze knelpunten, kunnen enkel 
voor elke situatie afzonderlijk beoordeeld worden. Het 
beleid onderkent de noodzaak aan deze lokale, gebiedsge
richte aanpak via de ecosysteemvisies, de natuurrichtplan- 
nen en de natuurbeheersplannen, die uitgaan van de speci
ficiteit van ieder gebied op verschillende schaalniveaus.

Procesevaluatie

Voorlopig wordt vooral via de ecosysteemvisies en eco
logische gebiedsvisies voor natuur langs de Vlaamse water
wegen, beheerd door de Administratie Waterwegen en 
Zeewezen, gewerkt aan een streefbeeld voor natuur in de 
valleien. Twee ecosysteemvisies zijn afgerond (Demervallei 
en Zwarte beek) en drie gebiedsvisies zijn ontwikkeld (Ijzer 
Durme en Grensmaas). Het gebruik van beide, toch sterk 
vergelijkbare instrumenten, is beslist een evaluatie waard. 
W at bepaalt de concrete keuze? De opzet en de benadering 
verschillen van elkaar: ecosysteemvisies vertrekken vanuit 
het natuurlijke potentieel dat grondig onderbouwd worden. 
Zij leveren de basis voor latere gebiedsvisies. De ecologische 
gebiedsvisies vertrekken eerder vanuit de problematiek 
gesteld door de waterbeheerder en passen dus rechtstreeks 
in de waterbeheerscenario's. Er wordt bovendien pragmati
scher te werk gegaan, voor wat de onderbouwing van de 
relatie milieu-natuurdoeltypes betreft. In de praktijk, leiden 
beide benaderingswijzen evenwel tot zeer gelijkaardige uit
spraken. Er is een onmiskenbaar positieve evolutie bij de 
waterbeheerders waar te nemen: van kanaalbeheernaarval-
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leibeheer en van strikt hydrologisch naar integraal. Hoewel 
dit nog onvoldoende tot concrete projecten op het terrein 
geleid heeft (slechts in de Dijlevallei is een herinrichtingspro- 
ject opgestart, zie deel 5.5 Verdroging), zijn de veranderde 
houding en aanpak reeds zichtbaar in het voorbereidende 
studiewerk

Productevaluatie

Is nog niet mogelijk.

Lectoren
Bob Peeters - Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA 
Carole Ampe, Roger Langohr - RUG, Vakgroep Geologie 
en Bodemkunde
Luc Denys - Instituut voor Natuurbehoud

4.4.5 Het Urbaan gebied

Luc De Bruyn
Instituut voor Natuurbehoud

4.4.5.1 Inleiding
Recent krijgt natuur in het urbane gebied meer en 

meer aandacht. Uit enquêtes is immers gebleken dat een 
tekort aan groen en rust, de belangrijkste reden is voor het 
onaangenaam ervaren van de leefomgeving en het ont
vluchten van de stad (682). Om een verdere druk op en 
versnippering van de beschikbare open ruimte te voorko
men, opteert het ruimtelijk beleid in Vlaanderen voor de 
ontwikkeling, concentratie en verdichting in de steden 
(Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 1997). Uit hoger ver
noemde enquête blijkt echter dat dit niet kan zonder ter- 
zelfdertijd te voorzien in de nodige groene ruimtes.

In grote lijnen, bestaan er twee opvattingen over de 
functie van natuur in de stad ( 162). Volgens de eerste, is 
alles wat groen is natuur Hier wordt natuur volledig in 
functie van de mens beschouwd (belevingswaarde en

direct zichtbare, functionele betekenis voor de mens). De 
tweede zienswijze, beschouwt natuur als alles wat zichzelf 
ordent en handhaaft, al dan niet in aansluiting op menselijk 
handelen, maar niet volgens menselijke doelstellingen 
(585). Aangezien de algemene beleidsdoeleinden inzake 
natuurbehoud en biodiversiteit (decreet 5 april 1995 rela
tief aan de algemene bepaling inzake milieubeleid; 
Natuurdecreet; Mina-plan 2; Strategisch plan Leefmilieu) als 
doel hebben de biodiversiteit en de natuur in het alge
meen te behouden en te bevorderen, zal dan ook de voor
keur worden gegeven aan deze tweede zienswijze.

4.4.5.2 M ilieu
Het stadsklimaat wijkt vrij sterk af van het klimaat van 

het omringende milieu (77, 620). Gemiddeld genomen, is 
het stadscentrum 0,5 tot 1,5 graad (2 tot 9 °C  op heldere 
dagen) warmer dan de stadsrand en het platteland, terwijl 
de gemiddelde hoeveelheid neerslag tot 20% hoger kan lig
gen (tabel 4.4.7). Door de grotere waterafvoer wordt toch 
nog voor de nodige droogte gezorgd. In de winter kan de 
temperatuur 's nachts l-3°C hoger liggen, terwijl er in 
totaal minder vorstdagen voorkomen. Daarbovenop komt 
nog de gebiedsvreemde of soms zelfs onnatuurlijke bodem 
en de alles overheersende anthropogene dynamiek, zoals 
grote hoeveelheden verontreinigende stoffen en luchtver
vuiling.

4.4.5.3 Levensgemeenschap
Gegevens over de toestand van flora en fauna in het 

Vlaamse urbane gebied zijn zeer schaars. Meestal gaat het 
om niet meer dan wat losse waarnemingen van een soort 
of soortengroep, en soms werden iets verder doorgedre
ven inventarisaties uitgevoerd van één of enkele groene 
oppervlakte(s), in een bepaalde stad of stadsdeel (o.a. 225, 
353, 483). Dit heeft als nadeel dat toestand- en trendana
lyses sterk bemoeilijkt tot onmogelijk worden (zie ook deel 
4.2. Soorten). Een overzicht van de beschikbare gegevens 
werd gegeven door Van Landuyt en Hermy (686), die een 
aantal typische urbane habitats bespreken.

Tabel 4.4.7: Kenmerken van het stedelijk 
klimaat in vergelijking met het omliggende 
landelijk gebied (620).

Parameter Karakteristiek
Vergelijking stad met 
omgeving

Luchtvervuiling kondensatiekernen 10x meer
gasvormige

vervuiling 5-25x meer
Straling uren zonneschijn 10-15% minder

directe straling tot 50% minder
Temperatuur jaargemiddelde + 0.5-1.5 °C

heldere dagen + 2-9 °C
rel. luchtvochtigheidwinter 2% lager

zomer 8-10% lager
heldere daqen 30% laqer

Windsnelheid jaargemiddelde 2% laqer
Neerslag jaargemiddelde tot 20% meer

sneeuwval 5% minder
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In parken kan heel wat natuurlijke ontwikkeling plaats
vinden, vooral als men overschakelt op een natuurvriende
lijk beheer Daardoor kunnen ook minder banale planten 
zich vestigen. W e denken hierbij aan de zeegroene zegge 
(Carex flacca), de wilde tijm (Thymus serpyllum) en het dui- 
zendguldenkruid (Centaurium erythraea) in het Maaltepark 
in Gent, of het kruipend moerasscherm (Apium repens) in 
hetVrijbroekpark in Mechelen. De Antwerpse stadsparken 
herbergen een groot aantal mossoorten (225). In grote 
parken, zoals het Rivierenhof en het Schildehof, werden 
zelfs meer dan 50 soorten aangetroffen. Parken en lanen 
met inheemse bomen, kunnen ook een belangrijke biotoop 
vormen voor veel rodelijstpaddestoelsoorten, door 
beheersmaatregelen die verschraling in de hand werken. 
Deze maatregelen zijn, bijvoorbeeld, het systematisch ver
wijderen van bladeren en geregeld maaien (389). Soorten 
die daar ondermeer van profiteren zijn bedreigde padde- 
stoelsoorten zoals de wortelende boleet (Boletus radicans), 
de gladstekelige heksenboleet (Boletus queletii), de pronk- 
steel (Boletus calopus) en de geschubde boleet 
(.Strobilomyces strobilaceus) (221 ).

Kerkhoven herbergen een mengeling van milieus, gaan
de van parkelementen, schrale graslanden, muren en het 
zeer specifieke milieu van de grafzerken zelf.Vooral histori
sche kerkhoven zijn réfugia voor de natuur (353). Zo vindt 
men o.a. de gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) 
op het kerkhof van St. Michiels in Brugge en de kraailook 
(Allium vineale) op het oude kerkhof van Ukkel. Grafzerken 
(ongepolijste) kunnen een zeer rijke korstmos- en mosflo
ra herbergen, vooral wanneer ze gedurende lange tijd (> 
100 jaar) ongestoord kunnen ontwikkelen. Door het bij 
wet afschaffen van de altijd durende grafconcessies in 1971, 
is de bewaring van oude grafzerken achteruitgegaan. Deze 
zerken worden niet alleen verwijderd wegens plaatsgebrek, 
maar ook restoraties om cultuurhistorische redenen bete
kenen een onherstelbaar verlies. Nochtans richten korst
mossen geen noemenswaardige schade aan (597). In de 
jaren '70, zijn nagenoeg alle soorten verdwenen, vooral 
door de uitstoot van zwaveldioxide (681 ). Sinds in de jaren 
'80 minder steenkool werd gebruikt in de huishoudens als 
brandstof, en de rookgasontzwaveling in de industrie toe
nam, kwamen veel korstmossen geleidelijk aan terug. 
Monitoring tussen 1989 en 1999 in een aantal 
Nederlandse steden, toonde aan dat er jaarlijks gemiddeld 
0,7 soorten per rij van 10 bomen bijkomt. Het blijft even
wel nog een zeer klein aandeel van de in het begin van de 
20ste eeuw verdwenen soorten. Vooral soorten van voed
selrijke schors en warmteminnende soorten stellen het 
beter Waarnemingen in Vlaanderen leveren ook het bewijs 
dat er een positieve verandering optreedt in de situatie van 
de korstmossen, maar wel veel trager dan in Nederland 
(660). Het is interessant op te merken dat vooral korst
mossoorten die gevoelig zijn voor ammoniak, algemener 
verspreid worden in steden, en zeldzamer worden in lan
delijke gebieden (681), wat waarschijnlijk te maken heeft

met de veel hogere ammoniakemissie in landelijke gebie
den (veehouderij). Voorbeelden hiervan zijn het purper 
geweimos (Pseudevernia furfuracea), de witkopschorsmos 
(Hypogymnia tubulosa) en het baardmos (Usnea sp).

Door snelle veranderingen in de stad, komen geregeld 
open ruimten vrij. Indien deze ruderale tereinen geduren
de een zekere periode ongebruikt blijven, krijgt de sponta
ne vestiging van planten en dieren een kans. Niet te ver
wonderen dat veel pionierssoorten zich hier vestigen. 
Kenmerkend is het groot aantal adventieven en ingebur- 
gerde soorten (zie ook deel 5.2.4. Exoten). Naarmate de 
vegetatie zich stabiliseert, daalt het aantal adventieven. 
Spoorwegbermen en -emplacementen worden geken
merkt door extreme voedsel- en vochtgradiënten. 
Spoorwegen zijn voor de flora belangrijke réfugia en migra- 
tieroutes, omdat hun zaad getransporteerd wordt door 
luchtverplaatsingen. Een grondige inventarisatie van het 
spoorwegennet in Nederland, leverde 903 inheemse en 
165 adventieve of verwilderde soorten op (400). Muren 
vormen één van de meest specifieke milieus in steden en 
dorpen. Ze zijn min of meer te vergelijken met rotswan
den. De soortenrijkste muurvegetaties komen voor op 
oude muren (kerkmuren, kloostermuren, kastelen,...) 
gemetseld met kalkcement. Opmerkelijk is het groot aantal 
varens (o.a. de muurvaren (Asplénium ruta-muraria), de 
steenbreekvaren (Asplénium trichomanes), de eikvaren 
(.Polypodium vulgare) of de veel zeldzamere zwartsteel 
(Asplénium adiantum-nigrum) (253,484). Muurplanten doen 
het tegenwoordig ook beten Oude muren worden meer 
ongemoeid gelaten en er wordt minder chemische 
onkruidbestrijding gebruikt. Niet alleen op oude muren, 
maar ook op jonge muren (< 50jaar oud) of zelfs op ver
weerd beton, kunnen specifieke muurplanten opduiken, 
zoals muurvaren of tongvaren (Asplénium scolopendrium). 
W e willen er wel op wijzen dat deze muurplanten volledig 
afhankelijk zijn van de mens voor het noodzakelijke sub
straat (77).

70% van de huizen in België heeft een eigen tuin, en 
dat is een hoog percentage, vergeleken ,met de rest van 
Europa (686). In het verleden werd verscheidene malen 
gesuggereerd dat tuinen steeds belangrijker worden als 
een toevluchtsoord voor wilde dieren, en in het bijzonder 
voor kleine organismen zoals insecten (5 17,481 ). Owen en 
Owen (5 17) en Owen (5 16) stellen zelfs dat voorstadstui- 
nen een belangrijke rol spelen als reservaat voor kleine 
organismen, meer zelfs dan de echte natuurreservaten, 
aangezien hun totale oppervlakte groter is. Een recent 
onderzoek in het Antwerpse, vergeleek de insectenfauna 
(zweefvliegen - Syrphidae, kleine dansvliegen - Hybotidae, 
slankpootvliegen - Dolichopodidae en libellen - Odonata) 
van drie natuurreservaten (De Oude Landen, Ekeren; het 
Groot Schietveld, Wuustwezel; De Kuifeend, Oorderen) 
met de fauna van drie tuinen (Schoten, Wijnegém. 
Oelegem) (203). Uit de analyses bleek dat, algemeen geno-
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men, de fauna van de tuinen veel minder divers was dan 
deze van de natuurreservaten. Daarbij zijn de tuinsoorten 
meestal eerder algemene en eurytope soorten, terwijl in 
de natuurreservaten ook zeldzame, meer gespecialiseerde 
soorten voorkomen. Dit laatste patroon is ook reeds ver
scheidene keren aangetoond met diverse groepen van 
ongewervelden zoals vlinders, kevers en vliegen, in ver
schillende continenten (359, 289, 131). Het algemene 
patroon dat uit deze studies naar voren komt, is dat soor
ten die deel uitmaken van de oorspronkelijke inheemse 
fauna van vóór de urbanisatie, een duidelijke terugval ken
nen naarmate men in een meer urbane omgeving komt 
(b.v. meer naar het centrum van een stad), terwijl geïntro
duceerde soorten in aantal kunnen toenemen. Zelfs kleine 
menselijke invloeden, zoals de aanwezigheid van wande
laars of joggers, kunnen reeds een verlies aan soorten met 
zich meebrengen. Gelijklopend met het verdwijnen van de 
inheemse soorten, is er een overgang waar te nemen van 
specialisten in natuurlijke milieus naar generalisten in meer 
urbane milieus, alsook een algemene daling van de soor
tenrijkdom.

Ook onder de stadsflora zijn er nogal wat soorten die 
in de loop van de laatste 50 jaar zijn ingeburgerd (664). In 
sommige steden zelfs tot 40% van de flora (687).Vele soor
ten komen oorspronkelijk uit warmere, vochtigere streken 
en hebben een Atlantisch-mediterraan areaal. Dit heeft 
ondermeer tot gevolg dat de flora van het urbane gebied 
sterk afwijkt van deze in de directe omgeving, terwijl de 
flora van de verschillende steden opmerkelijke overeen
komsten vertonen. Deze factoren hebben er toe geleid dat 
Nederlandse onderzoekers de flora van het urbane gebied 
tot een apart floradistrict rekenen (254). Overheersende 
soorten zijn deze van open, sterk dynamische gemeen
schappen, die relatief hoge temperaturen en grote droog
tes kunnen verdragen. Het zijn eenjarigen en/of concurren- 
tiekrachtige hemicryptofyten, die behoren tot de tredplan- 
ten-, ruderale en pioniersgemeenschappen.

Denters (254) onderscheidt drie grote groepen: ( I )  
Stresstolerante en ruderale kosmopolitische soorten, 
afkomstig uit steppeachtige habitats maat- vandaag in ste
delijke gebieden wereldwijd te vinden (b.v. het klein kruis- 
kruid Senecio vulgaris). (2) Stadsafhankelijke warmtemin- 
nende en vorstgevoelige soorten, sterk gebonden aan het 
stedelijk milieu maar daarbuiten nagenoeg afwezig (b.v. het 
straatliefdesgras Eragrostis pilosa). (3) Stadsminnende soor
ten die buiten de steden ook voorkomen op ruderale 
plaatsen in het kustgebied, langs grote rivieren en in Zuid- 
Limburg (b.v. de teunisbloem Oenothera sp.).

Kowarik (401) toonde aan dat de verhouding uit
heemse soorten beduidend toeneemt bij een gradiënt van 
'geen menselijke invloed' tot '100% menselijke invloed' 
(figuur 4.4.7). Vanaf klasse 7 (intensief bewerkte akker- en 
tuinvegetaties) hebben ze zelfs de overhand. De dominan-
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tie van de uitheemse soorten kan nog toenemen. Het blijkt 
immers dat inheemse soorten veel sterker onder druk 
staan dan de ingevoerde exoten (figuur 4.4.8) (inheemse 
58% bedreigd; archeofyten, ingevoerd vóór 1500 goed 
voor 37%; neofyten, ingevoerd na 1500 slechts 12%) 
Daarnaast is de invoer van nieuwe soorten zeker niet 
gestopt. Uit figuur 4.4.7 blijkt verder ook dat de totale bio
diversiteit duidelijk afneemt, onder invloed van menselijk 
handelen.

Een groot aantal neofyten is ook nadelig voor een rijk 
dierenleven. Inheemse planten liggen gewoonlijk aan de 
basis van gevarieerde en complexe voedselketens. 
Inheemse planteneters, bijvoorbeeld, zijn niet geschikt. Dit 
verklaart waarom, bijvoorbeeld, in een stadsgradiënt het 
laagst aantal dagvlindersoorten en het aantal exemplaren 
per soort het laagst is in het centrum (131). Het zijn voor
al de gespecialiseerde soorten die ontbreken (251 ).

Dat dit verschijnsel zich niet beperkt tot ongewervel
den, wordt aangetoond door de studies van Blair ( 130) en 
Clergeau et al. ( 17 1 ), die hetzelfde fenomeen aantroffen bij 
vogels. Net zoals bij de flora, vertonen veel steden sterke 
ecologische overeenkomsten (491).Véél diersoorten, zoals 
de huismus (Passer domesticus), de spreeuw (Sturnus 
vulgaris), de bruine rat (Rattus norvegicus) en de zwarte rat 
(Rattus rattus), de huiskrekel (Acheta domesticus) en de kak
kerlakken (Blattodea), hebben een kosmopoliete versprei
ding (287). Typische stadsvogels zijn de gebouwbewonen-

Toenemende menselijke invoed

Figuur 4.4.7: Aantallen inheemse en vreemde soorten bij toe
nemende menselijke invloed (bron: 401)



de soorten (de gierzwaluw Apus apus, de huismus, de 
spreeuw.de kauw Corvus monedula). Een aantal bossoorten 
(de merel Turdus merula, de houtduif Columba palumbus), 
nemen toe, terwijl onder recente aanwinsten ook soorten 
als de groene specht (Picus viridis), de buizerd (Buteo buteo), 
de sperwer (Acdpiter nisus) kunnen gerekend worden. W e 
moeten hier echter wel oppassen daar het bij deze mel
dingen ook over zwervers kan gaan. Ook een aantal water
vogels blijken zich aan het urbaan gebied aangepast te heb
ben (de blauwe reiger Ardea cinerea, de waterhoen 
Gallinula chloropus, de meerkoet Fulicea atra). De laatste 
jaren stellen we wel een sterke toename vast van exoten, 
zoals de halsbandparkiet (Psittacula krameri), de Nijlgans 
(.Alopochon aegyptiacus), de Canadese gans (Branta cana
densis) (zie ook deel 5.2.4 Exoten).Voor zoogdieren komen 
we ongeveer tot dezelfde vaststelling. Zij beperken zich 
nagenoeg tot randstedelijke gebieden, waar dekkende 
vegetatie aanwezig is (ruderale terreinen, boscomplexen). 
Ook daar staan ze echter onder druk van verkeersdrukte 
en predatie door katten en honden (zie deel 5.2.4 Exoten). 
In het centrum, treffen we alleen de huismuis (Mus muscu- 
lus) en de Bruine rat aan.

4.4.5.4 Beleidsevaluatie
Natuur in het urbane milieu, lijkt dus nooit de natuur

kwaliteit van de natuurgebieden te zullen bereiken. Ze kan 
wel een rol spelen in het stedelijk leefmilieu (o.a. stofop- 
vang door bomen). Groen in de stad heeft ook een belang
rijke maatschappelijke functie. Te kort aan groen en rust 
worden immers als belangrijkste redenen opgegeven voor 
het onaangenaam ervaren van de leefomgeving en het ont
vluchten van de stad (682). Op zonnige dagen, telt het 
zoniënwoud 20 à 30.000 wandelaars, fietsers en ruiters 
(221). Dit brengt natuurlijk mee dat het systeem onder 
zware druk staat, zoals door erosie van waardevolle kalk- 
hellingen of paddestoelenplukkers (b.v. 100 à 150 kg eek- 
hoorntjesbrood (Boletus edulis) per dag tijdens het sei
zoen). In het deel beheerd door het Vlaamse Gewest, is er 
dan ook een plukverbod uitgevaardigd. In het deel beheerd 
door het Brussels Gewest, werd een afrastering aangelegd 
rond geërodeerde zones. Deze laatste maatregelen geven 
aan dat ook aan de bewustmaking van de stedelijke bewo
ners zal moeten gewerkt worden. Een enquête bracht aan 
het licht dat 95% van de inwoners een spontane natuur 
appreciëren en uitbreiding zelfs toejuichen. Als het echter 
gaat om de vraag of dit ook kan in de eigen tuin of op het 
balkon, reageert nog slechts 17% positief (756). Als planten 
aangekocht worden, worden ze goed verzorgd. Als ze zich 
spontaan vestigen, worden ze aanzien als "onkruid", en wor
den ze vewijderd. Voor dieren geldt hetzelfde: als ze aai
baar zijn is het goed, anders moeten ze bestreden worden. 
Natuur in de stad levert dus ook minder positieve reacties 
op, zoals angst voor wespensteken, klachten over onkruid 
dat tuinen oveiwoekert, en het onveiligheidsgevoel in par

ken en plantsoenen. Ruderale terreinen hebben tal van functies 
in het stedelijk milieu (686), als speelterrein voor kinderen, 
hondenuitlaatplaats en open ruimte voor wandelaars en jog
gers. De spontane educatieve waarde van dergelijke plaatsen, 
wordt maar weinig benut. Nochtans zijn hier talloze mogelijk
heden voor stadsscholen en natuurverenigingen en zouden zij 
dus opgenomen kunnen worden in natuureducatieve projec
ten, met het oog op het verbreden van het maatschappelijk 
draagvlak voor natuurbehoud, zoals vooropgesteld in het 
Natuurdecreet en de beleidsnota van de Minister van 
Leefmilieu.

Beleidsdocumenten, zoals de Vlaamse regeringsverklaring 
en beleidsnota's van de Vlaamse ministers, hebben de verbete
ring van leefbaarheid in de steden als doelstelling. De 
Beleidsnota van de Minister van Leefmilieu stelt daarbij dat ini
tiatieven aangemoedigd moeten worden, met het oog op de 
verhoging van de biodiversiteit bij het beheer van parken en 
groene zones. Alhoewel op sommige plaatsen de eerste stap
pen in deze richting gezet zijn (zie o.a. 686), is er nog werk aan 
de winkel. Zo wordt onder meer in de dienstorder LI 94/1 12 
van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (14-10- 
1994), een uniforme methode voorgesteld voor de waardebe
paling van straat-, laan- en parkbomen in openbaar domein, 
waarbij uitheemse bomen gemiddeld waardevoller ingeschat 
worden dan inheemse bomen. Zowel in de Beleidsnota van de 
Minister van Leefmilieu als in het regeerakkoord, wordt

inheemse soorten Archeofyten Neofyten

.Figuur 4.4.8: Bedreiging van de flora (archeofyt = exoot inge
voerd vóór 1500; neofyt = ingevoerd na 1500) (bron: 401).
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gestreefd naar een stadsbos in de omgeving van elke stad. 
Bij de inplanting, wordt evenwel vooral de nadruk gelegd 
op maatschappelijke aspecten zoals recreatie en weekend- 
toerisme (677).
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4.5 Besluit

Vlaanderen telt ca. 40.000 soorten, met een belangrij
ke vertegenwoordiging van ongewervelden. Vooral over 
die laatste groep is nog weinig geweten en een juiste toe- 
standschatting kan dus niet worden gemaakt. Van een aan
tal soortengroepen werden Rode Lijsten opgesteld, waar
uit blijkt dat ca. 1/3 van de Vlaamse soorten uitgestorven of 
met verdwijnen bedreigd is.Voor veel organismen, lijkt,deze 
status toe te schrijven te zijn aan de achteruitgang van 
geschikte biotopen. Voor sommige groepen begint de ach
teruitgang zich te stabiliseren (o.a. vleermuizen), terwijl er 
voor enkele grote zoogdieren kansvolle populaties ont
staan zijn (das en vos).Voor vissen is er; ondanks de gemid
delde verbetering van de waterkwaliteit, geen duidelijke 
tendens waar te nemen, behalve in de grote rivieren, waar 
o.a. de fint het beter doet. Voor een aantal diersoorten is 
het van belang om voldoende grote aaneengesloten gebie
den te crëeren. Afbakening alleen van gebieden (b.v. 
Vogelrichtlijngebieden) is onvoldoende, als in deze gebie
den ook geen maatregelen worden genomen voor soort- 
bescherming. Zeker voor de bedreigde soorten, kan een 
kentering dikwijls alleen via actieve maatregelen bereikt 
worden. Het ontbreken van een gestandaardiseerde soor- 
tenmonitoring en het daaruit voortvloeiende gebrekkige 
inzicht in soortenverspreiding en evolutie, is een ernstig 
probleem voor het nemen van beleidsopties.

De oppervlaktecijfers zijn verbeterd ten opzichte van 
het vorige natuurrapport, dankzij de voortgaande inventa
risaties voor de tweede versie van de BWK. Uit de analyse 
van de floradatabank blijkt dat ecotopen van voedselarme 
en van brakke milieus in de voorbije eeuw sterk achteruit 
zijn gegaan en dat natte biotopen vervangen werden door 
vochtige. Wanneer we de toestand van de biotopen afzon
derlijk bekijken, stellen we het volgende vast.

- In grote heidegebieden wordt door het beheer een
redelijk succes geboekt in het behoud van flora en
fauna. Het beheer van kleine heidegebieden en ven
nen, daarentegen, blijft problematisch wanneer zij door

landbouw omgeven zijn.Voor snippers van goede kwa
liteit, dient een grotere isolatie van de intensieve land
bouw, in het bijzonder voor drainage en bemesting, te 
worden nagestreefd. Hiervoor zijn ingrepen in het 
watersysteem en bufferzones met minder intensieve 
landbouw vereist.

- Moerassen kennen een rijke en specifieke fauna en 
flora. Het behoud van deze verscheidenheid kan 
slechts via de strikte bescherming van een aantal zeld
zamere typen. Moerassen kunnen ook belangrijke 
functies vervullen voor waterzuivering en berging, met 
een zeker behoud van natuurwaarden. Dit is onder 
andere het geval in bufferstroken en oeverzones langs 
waterlopen of in overstromingsgebieden.

- Historisch permanente graslanden genieten weinig 
juridische bescherming en hun oppervlakte gaat syste
matisch achteruit. Steekproeven in de polders laten 
een achteruitgang van 50% zien tussen 1980 en 2000. 
Dit is zelfs het geval waar juridische bescherming wel 
bestaat en waar de administratie optreedt. Vooral 
vermesting, maar ook overbegrazing en verdroging, 
bedreigen de biodiversiteit van de overblijvende histo
risch permanente graslanden. Hierdoor wordt een 
groot aantal soorten vogels, vlinders, hogere planten, 
paddestoelen, mossen,... bedreigd. Bemestingsbeper
kingen en beheersovereenkomsten bieden perspectie
ven, maar door de versnipperde en ad hoe toepassing 
van deze instrumenten, wordt de effectiviteit aange
tast. Natuurrichtplannen zullen hopelijk gebiedsgericht 
voor verbetering zorgen. Grote delen van het gras- 
landareaal zijn van belang voor natuur en landbouw, 
wat een bron is van spanning en uitdaging.

- De meeste Vlaamse bossen, bezitten een gelijkjarig 
relatief jong boombestand, met weinig structuurdiver- 
siteit en weinig oude bomen. Lichtrijke plekken en 
dood hout zijn schaars. Deze toestand is het gevolg 
van het beheer van de voorbije eeuwen. Het laatste 
decennium, heeft een ommekeer plaatsgevonden in 
het bosbeheer De omvorming tot meer structuurrijke 
gemengde bossen, het gebruik van autochtone boom
en struiksoorten, de kans om bomen oud te laten 
worden, het behoud van dood hout in het bos en het 
creëren van lichtrijke situaties, worden aangemoedigd. 
Cijfers over de restultaten van de veranderende 
beheersvisie op het terrein zijn nog niet beschikbaar 
Veranderingen als de verhoging van de boomleeftijd, 
kunnen alvast niet op korte termijn gerealiseerd wor
den. Nu is er weinig dood hout, maar tot enkele 
decennia geleden, was er zo goed als geen dood hout 
in de Vlaamse bossen. Een aantal soortentrends duiden 
op een kentering. Vooral met een aantal bosvogel
soorten gaat het beter; wat in verband gebracht wordt 
met onder andere het ouder worden van de bomen. 
Mobiele soorten reageren het snelst op verandering. 
Vele planten en ongewervelden die op Rode Lijsten 
staan, reageren veel moeizamer op herstel. Hoe de



boomvitaliteit zal reageren is niet duidelijk. Een aantal 
factoren zijn ook veel moeilijker te herstellen. Eén 
daarvan is de verzuring van de bosbodem, die onver
minderd doorgaat en vooral bedreigend is in de bos
sen op matig zure bodems, waaronder de waardevol
le oude boscomplexen van de Westelijke en Centrale 
Heuvels. Er bestaat geen duidelijkheid over de te 
nemen effectgerichte maatregelen, om de verzuring in 
deze bossen tegen te gaan. Bodemverzuring kan niet 
opgelost worden door het bos- en natuurbeleid alleen, 
maar vergt een nauwe betrokkenheid van het milieu
beleid.
Ondanks een aantal duidelijke beleidskaders en heel 
wat (recente) initiatieven rond herstel van natuur
waarden (vooral in valleigebieden), stellen we vast dat 
waterlopen als laaggelegen linten in het landschap nog 
steeds te weinig bescherming genieten en versnipperd 
zijn. Er is op dit ogenblik nog maar één project in de 
uitvoeringsfase. Waterlopen staan enerzijds nog steeds 
onder een zware verontreinigingsdruk.Terwijl de direc
te lozingen stilaan verminderen en het aantal trajecten 
met een matige waterkwaliteit toeneemt, blijft de dif
fuse verontreiniging een belangrijk knelpunt en blijft 
het aantal trajecten met een goede waterkwaliteit nog 
steeds beperkt. De intensivering van het landgebruik 
heeft naast de waterkwaliteit ook duidelijke gevolgen 
voor de structuurkwaliteit. De hoge milieudruk zorgt 
ervoor dat waardevolle levensgemeenschappen, in ter
men van BBI (Belgische Biotische Index), grotendeels 
beperkt zijn tot enkele bron- en laaglandbeken. Als 
grote rivier scoort de Maas het beste. Zelfs op punten 
waar een goede waterkwaliteit wordt gehaald, schom
melt de BBI nog behoorlijk en is het standstill-principe 
vaak niet gegarandeerd. Ook bij vissen is het herstel 
beperkt. In grotere rivieren worden een aantal soorten 
opnieuw aangetroffen, maar algemeen geeft de IBI 
(Index voor Biotische Integriteit) voor de meeste pun
ten nog steeds een kritische tot slechte toestand ween 
Zowel de BBI als de IBI geven aan dat, op bekkenni- 
veau, vooral het Nete- en het Maasbekken beter sco
ren. Nieuwe beleidskaders, gestuurd door de 
Europese Kaderrichtlijn Water; aangevuld met een 
betere interne integratie van waterbeheerders en 
watergebruikers en een betere integratie met ruimte
lijke ordening, moeten in de toekomst een betere 
bescherming en een meer integrale aanpak van het 
waterbeleid mogelijk maken, waarbij meer ruimte is 
voor natuur Het ontwikkelen van een meer gediffe
rentieerd normenkader is hierbij noodzakelijk.
De toestand van stilstaande wateren in Vlaanderen is 
dramatisch.Veel waters zijn alkalisch en hard geworden 
door de aanvoer van aangerijkt oppervlaktewater 
en/of vermesting, terwijl geïsoleerde wateren verzuurd 
zijn. Slechts in een beperkt aantal relicten komen nog 
stilstaande wateren met een goede kwaliteit voor 
Positief is dat daar een aantal kleinere en jonge syste

men en diepere ontgrondingen bij zijn. Om de toe
stand van stilstaande wateren te verbeteren, is priori
tair een algemene verbetering van de milieukwaliteit 
(atmosferische depositie, grond- en oppervlaktewater) 
nodig. Talrijke stilstaande wateren in Vlaanderen, wor
den niet natuurvriendelijk beheerd. Ook op dat vlak is 
nog veel werk aan de winkel.

De algemene toestand van de biotopen in Vlaanderen 
is nog steeds slecht. In enkele gevallen wordt de kwantiteit 
nog bedreigd (b.v. graslanden), maar in alle gevallen wordt 
de kwaliteit bedreigd.Verzuring van regenwaterafhankelijke 
systemen, vermesting en verdroging van grond- en opper- 
vlaktewaterafhankelijke systemen is bijna overal de regel. 
Van andere verstoringsketens is de impact minder duidelijk, 
maar daarom niet minder ernstig. Vooral aaneengesloten 
gebieden die kunnen geïsoleerd worden van negatieve 
externe invloeden, komen evenwel in aanmerking voor 
verbeteringen, maar sommige invloeden, zoals verzurende 
deposities, blijven aanwezig. Voor enkele biotopen, is het 
multifunctioneel gebruik een permanente bron van span
ning en uitdagingen (b.v. graslanden en waterlopen). Zowel 
een. verdere uitwerking van het gebiedsgericht beleid als 
een verstrenging van het algemeen milieubeleid, zijn aange
wezen.

Bij de biotoopoverschrijdende informatie, wondt de 
nadruk in dit natuurrapport vooral gelegd op de gebiedsvisies.

- De kust is de voorbije, eeuw omgevormd tot een ste
delijk netwerk, waarin vooral de overblijvende duinen 
een belangrijke natuurfunctie vervullen. Gezien het 
maatschappelijk gebeuren in de kustzone, kan een 
duurzame natuurlijke structuur slechts in het raam van 
een geïntegreerde aanpak vorm krijgen. Binnen natuur
gebieden wordt via beheer en ontwikkeling vooruit
gang geboekt, maar buiten natuurgebieden (b.v. in de 
binnenduinrand), verlopen de ontwikkelingen veel 
moeizamer; door een gebrek aan een brede consen
sus.

- Het project "Levende Grensmaas" beoogt een ver
nieuwende en grensoverschrijdende aanpak van 
natuurontwikkeling, ontgrinding, rivierbeheer en hoog
waterbescherming. Via dit project kan bovendien voor
uitgang geboekt worden voor een aantal aandachts- 
soorten en kan een vrijwel aaneengesloten natuurge
bied tot stand komen. De uitvoering van het project 
loopt echter bijzonder moeizaam, door de onduidelij
ke doelstellingen en door de gebrekkige afstemming 
en communicatie tussen de verschillende beleidsni
veaus. Nochtans heeft het Grensmaasgebied alle troe
ven in handen om een uitgangbord van het Vlaamse 
natuurbeleid te worden.

- Het estuarium van de Zeeschelde heeft een uitzon
derlijk hoge organische belasting, waardoor belangrijke 
delen soms zuurstofloos zijn. Door een geleidelijke
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verbetering van de waterkwaliteit, komen nu weer 
meer vissoorten voor Het gebied heeft een interna
tionale betekenis (Ramsar-gebied, Habitatricht- 
lijngebied, Vogelrichtlijngebied). De buitendijkse gebie
den hebben voor een groot deel een natuurbestem- 
ming. In de vallei zelf (binnendijks), is dat veel minder 
het geval. Er is een positieve evolutie merkbaar in de 
planning van het beheer van sectoraal naar integraal. 
De uitvoering op het terrein verloopt evenwel minder 
vlot.

- In het integrale waterbeheer wordt ernaar gestreefd 
de diverse functies van de vallei beter op elkaar af te 
stemmen. Er worden momenteel twee instrumenten 
aangewend: de ecosysteemvisies en de ecologische 
gebiedsvisies voor natuur langs de Vlaamse waterwe
gen beheerd door A W Z . Daarbij wordt getracht om, 
rekening houdend met de harde randvoorwaarden in 
de vallei, de kansen voor de natuur te duiden. Er wer
den een aantal ecosysteemvisies en gebiedsvisies afge
werkt (Demen Zwarte beek, Ijzer Durme), maar daar
van werden nog geen realisaties op het terrein uitge
voerd. Enkel in de Dijlevallei werden reeds enkele ini- 
tatieven genomen.

- Natuur in de stad kan aanzien worden als decor waar
in de mens zich beter voelt (b.v. aanplantingen en par
ken) of als een zich spontaan vestigende flora en fauna 
in het stadsbiotoop. Het stedelijke milieu biedt ruimte 
aan talrijke soorten, maar blijft doorgaans minder rijk 
dan natuurgebieden. De soorten die zich in de stad 
vestigen zijn vaak meer algemene, en geïntroduceerde 
soorten. Door de aanplanting van inheemse soorten, 
kan de 'natuurwaarde' van aanplantingen verhoogd 
worden.

Uit deze beschouwingen blijkt dat het gebiedsgericht 
beleid de goede richting uit gaat. Vooral in valleigebieden, 
worden heel wat initiatieven genomen. De realisatie ver
loopt het vlotst waar weinig andere belangen spelen.
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