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Natuurindicatoren
Vlaamse natuur blijft zorgen baren

Lieve Vriens, Koen Devos en Glenn Vermeersch
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

2020, de streefdatum van de Europese biodiversiteitsstrategie, is bereikt. Tegen dit jaar 
zou het biodiversiteitsverlies moeten stoppen en de ecosystemen zo veel mogelijk hersteld 
moeten worden zodat de natuur zichzelf goed in stand kan houden. In hoeverre lijkt dit in 
Vlaanderen te lukken? Niet bijster goed, blijkt uit het laatste indicatorenrapport van het INBO. 

Elk jaar evalueert het INBO, aan de hand van 
meer dan veertig indicatoren, of de doelstel-
lingen van het Vlaams en Europees beleid 
gehaald worden. In 2019 lag de focus op het 
eerste streefdoel van de biodiversiteitsstrate-
gie, namelijk het verbeteren van de staat van 
instandhouding van Europees beschermde 
natuur in Vlaanderen. Ook streefdoel 5, het 
bestrijden van invasieve exoten, komt in het 
rapport meermaals aan bod. Voor de meeste 
van deze indicatoren is de situatie zorgwek-

kend. Nochtans zijn er de laatste jaren wel 
maatregelen genomen. Ieder jaar komen er 
vier plannen om een soort te beschermen 
bij. Sinds 2016 investeert de Vlaamse rege-
ring ook opnieuw meer in de aankoop van 
natuurgebieden en het aantal hectare waar 
ook echt natuurbeheer is, blijft toenemen. 
Daardoor is er een verbetering merkbaar, 
maar voor een groot deel van de soorten 
en habitats van de Europese Habitat- en 
Vogelrichtlijn ligt het doel nog ver weg.
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Europees beschermd

Het eerste streefdoel van bovenvermelde bio-
diversiteitsstrategie, namelijk het verbeteren 
van de staat van instandhouding van Euro-
pees beschermde natuur, geeft invulling aan 
de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. De 
Habitatrichtlijn richt zich op het beschermen 
van bedreigde soorten en hun natuurlijke 
habitats. De Vogelrichtlijn biedt bescherming 
aan in het wild levende vogels en hun leefge-
bieden. Hieruit voortvloeiend is Vlaanderen 
verplicht om een gunstige ‘staat van instand-
houding’ van de Europees beschermde 
natuur in Vlaanderen te garanderen. Daar-
toe werden voor een selectie van (vogel)
soorten en habitattypen speciale bescher-

mingszones afgebakend en in 2009 werden 
zogenaamde instandhoudingsdoelen vast-
gelegd. Om de zes jaar evalueert het INBO 
de gewestelijke staat van instandhouding 
en de afstand tot de doelen, zo ook in 2019.
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Hoewel de toestand van de habitats in het 
Vlaamse Gewest globaal verbeterd is, ver-
dienen maar drie van de 44 habitattypen de 
score ‘gunstig’. Het betreft mergelgroeven, 
duindoornstruweel en ‘bij eb droogvallende 
slikwadden en zandplaten’. ‘Embryonale 
duinen’, ‘beken en rivieren met bepaalde 
waterplanten’ en ‘voedselrijke slikoevers 
met bepaalde eenjarige planten’ scoren 
matig ongunstig. De beoordeling is geba-
seerd op vier criteria: de oppervlakte van 
de habitat, het areaal, de kwaliteit en de 

toekomstverwachtingen. Omdat een gun-
stige toestand een positieve score op alle 
criteria vereist, verkeren de meeste habitat-
typen nog steeds in een zeer ongunstige 
staat. Dit komt vooral omdat het lang duurt 
voordat habitats zich herstellen na het 
nemen van de nodige herstelmaatregelen, 
en door aanhoudende druk van buitenaf.

Ook verkeren slechts 18 van de 69 van die 
Europees beschermde soorten in Vlaande-
ren in gezonde staat (Tabel 1). Het overgrote 
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deel bevindt zich dus nog steeds in een 
ongunstige tot zeer ongunstige toestand. 
Of we weten niet hoe het ermee gesteld is 
omdat er onvoldoende kennis is of omdat 
bepaalde soorten nog maar recent in Vlaan-
deren voorkomen, bijvoorbeeld de wolf. Voor 
de soorten die nog ongunstig scoren, is 
de globale trend wel positief. In de periode 
2007-2018 gingen 15 soorten er licht op 
vooruit, onder andere de boomkikker. Voor 
13 soorten bleef de ongunstige toestand 
stabiel, vier soorten gingen verder achteruit: 
knoflookpad, vliegend hert, juchtleerkever 
en barbeel. Voor 19 soorten is de trend 
onbekend of was de beoordeling onvolledig.

De Rode Lijsten vertonen een gelijkaardig 
beeld. Van de 2624 in beschouwing geno-
men soorten zijn 182 soorten, of 7%, in de 
loop van de voorbije eeuw uit Vlaanderen ver-
dwenen. Van de overige geëvalueerde 2442 
soorten is bijna een derde ‘ernstig bedreigd’, 
‘bedreigd’ of ‘kwetsbaar’. Dit is onder 
andere het geval voor de aardbeivlinder, 
de hazelmuis, de knoflookpad en de grauwe 
gors. Het verdwijnen of achteruitgaan van 
soorten is een gevolg van diverse factoren 
zoals de achteruitgang van de oppervlakte 
geschikte habitat, de versnippering van het 
leefgebied en een dalende habitatkwali-
teit. Ook soorten uit het landbouwgebied 
komen steeds meer op de Rode Lijst terecht.

Soortengroep Soort

Mollusken wijngaardslak, nauwe korfslak, zeggekorfslak
Insecten rivierrombout, Spaanse vlag, teunisbloempijlstaart
Amfibieën bastaardkikker, Europese meerkikker, poelkikker, bruine kikker
Reptielen muurhagedis
Vissen bittervoorn
Zoogdieren (vleermuizen) laatvlieger, watervleermuis, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, 

gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis

Tabel 1: Soorten van de Habitatrichtlijn in gunstige toestand
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Vogels

Voor de in het wild levende vogels en hun leef-
gebieden hebben de instandhoudingsdoe-
len onder andere betrekking op de gewenste 
populatiegrootte. Het bereik tot deze doelpo-
pulaties evalueren we aan de hand van twee 
indicatoren, namelijk voor broedvogels en 
overwinterende watervogels. Op basis van 
gegevens over de periode 2013-2018 kun-
nen we voor de verschillende soorten aflei-
den hoe ver we nog verwijderd zijn van de 
vooropgestelde broed- of winterpopulaties. 

Hoewel sommige broedvogels van Europees 
belang de vooropgestelde populatiedoelen 
voor Vlaanderen fors overschrijden, haalt 
iets meer dan de helft van de soorten de 
doelen niet (Figuur 1). Voor tien van de 26 
soorten ziet het er wel goed uit: middelste 
bonte specht, slechtvalk, boomleeuwerik, 
kleine mantelmeeuw, zwartkopmeeuw, 
steltkluut, blauwborst, wespendief, zwarte 
specht en ijsvogel. Middelste bonte specht, 
slechtvalk en steltkluut blijven toenemen 
sinds 2013. Voor 16 soorten blijft de afstand 
tot de doelen echter vrij groot tot groot.

 

Figuur 1: Gemiddelde procentuele afstand van de broedpopulatie tot de gestelde 
gewestelijke doelpopulaties (aantal broedparen of territoria) over de periode 2013-2018

Sinds 1 maart 2020 kunnen de slechtvalken op de toren van de Onze-Lieve-Vrouw-
kerk in hartje Sint-Niklaas opnieuw dag en nacht gevolgd worden dankzij twee nieuwe 
camera’s. De beeldkwaliteit is erop vooruit gegaan en dus wordt het observeren 
een stuk aangenamer. Kijk live en geniet van deze spectaculaire vogelsoort die er in 
Vlaanderen op vooruit gaat: https://www.slechtvalken-sint-niklaas.be.
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Bij woudaap, visdief, roerdomp, kleine 
zilverreiger, dwergstern, porseleinhoen, 
kwak, strandplevier, kwartelkoning en 
grote stern wordt slechts de helft of min-
der van het vooropgestelde doel gehaald. 
Hoewel nog ver van het doel verwijderd, 
nemen grauwe klauwier en ooievaar wel 
gestaag toe. Voor de soorten waarvan de 
populatie nog ver van het doel verwijderd 
is, zijn doelgerichte maatregelen nodig om 
tot een duurzaam herstel te komen. Denk 
hierbij aan grootschalige natuurontwik-

keling en natuurherstel, maar zeker voor 
soorten met een groot leefgebied is de alge-
mene verbetering van de wijdere omge-
ving rond hun broedgebied noodzakelijk.

Met de overwinterende watervogels van 
Europees belang is het niet beter gesteld 
(Figuur 2). Anno 2018 bereikten slechts 
acht van de 19 watervogelsoorten hun 
doel: grauwe gans, kolgans, toendrariet-
gans, kleine zwaan, grote zilverreiger, krak-
eend, slobeend en wulp. Voor elf soorten is 
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dat niet het geval en blijft de afstand tot de 
doelen vrij groot tot groot. Bij vijf daarvan 
is die afstand in recente jaren zelfs groter 
geworden. Zo duiken pijlstaart en tafeleend 
tot 70 en 78 procent onder hun doel. Deze 
bevindingen worden bevestigd door de 
trendindex van overwinterende watervo-
gels in Vlaanderen. Hoewel de aantallen 

overwinterende watervogels een significant 
stijgende trend vertoonden tot 2005, trad 
daarna een lichte daling op (Figuur 3). De 
trend over de laatste 10 jaar is echter niet 
bij alle soorten gelijklopend en varieert van 
een blijvende toename bij kolgans tot een 
sterke afname bij tafeleend en pijlstaart.

 

Figuur 2: Procentuele afstand van de gemiddelde Vlaamse winterpopulatie tot de gestelde 
gewestelijke doelpopulaties (seizoensgemiddelde in aantal individuen) over de periode 2013/14 - 2017/18
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De trend van watervogels in Vlaanderen is 
een gecombineerd effect van de ontwikke-
lingen op Noordwest-Europees niveau en 
van regionale en lokale factoren. Zo volgen 
de afname van tafeleend en de toename van 
grote zilverreiger in Vlaanderen de algemene 
trend op Europees populatieniveau. Ook 
grootschalige verschuivingen binnen het 
Europese verspreidingsgebied kunnen een 
invloed hebben op de aantallen in Vlaan-
deren. De afname van kleine rietgans lijkt 
daaraan te wijten. Daarnaast worden de 

trends in Vlaanderen minstens gedeeltelijk 
bepaald door lokale veranderingen in onder 
meer waterkwaliteit, menselijke activiteiten en 
natuurbeheer en -ontwikkeling. Deze factoren 
kunnen een grote invloed uitoefenen op de 
draagkracht van gebieden voor watervogels, 
in hoofdzaak via wijzigingen in het voedsel-
aanbod, zoals vastgesteld langs de Zee-
schelde. Ook de klimaatverandering speelt 
mogelijk een toenemende rol in regionale 
veranderingen in aantallen en verspreiding.

 

Figuur 3: Evolutie van de overwinterende watervogelindex in Vlaanderen, gebaseerd op het aantalsverloop van de tien 
belangrijkste soorten ganzen en eenden in Vlaanderen, bepaald op basis van zes midmaandelijkse tellingen per winter.
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Klimaatverandering
De gemiddelde temperaturen van de voor-
bije vijf jaar waren de hoogste ooit gemeten. 
Sinds de jaren 80 is elk decennium warmer 
dan het vorige. Door die voortschrijdende 
opwarming gaan zuiderse soorten zich 
noordwaarts verplaatsen. We volgen dit 
sinds 1980 op aan de hand van negen zui-
derse libellensoorten. Nooit eerder werden 
er zulke hoge aantallen zuiderse libellen op 
zoveel locaties in Vlaanderen waargeno-
men. Met uitzondering van de zwervende 

heidelibel werden voor alle soorten de 
hoogste aantallen ooit waargenomen. Ook 
het aantal uitheemse soorten dat hier door 
de mens terechtkomt, blijft toenemen en 
deze exponentiële stijging vormt een risico 
voor inheemse soorten of de omgeving.

De impact van de klimaatverandering was 
in 2018 ook duidelijk merkbaar in onze bos-
sen, blijkt uit twee andere indicatoren. De 
aanhoudende droogte en twee hittegolven 
zorgden in 2018 voor vervroegde bladval 
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en bladverkleuring bij loofbomen, een felle 
storm bracht schade toe aan naaldbomen. 
We merken ook dat de bladontwikkeling 
bij bomen vervroegt in warme voorjaren. 
Zowel eik als beuk stonden in 2018 gemid-
deld één week vroeger in blad. Ook het 
groeiseizoen duurt langer in warme jaren 
en er is meer zaadproductie in warmere 
zomers. Dit lijkt op het eerste gezicht posi-
tief, maar het is onduidelijk wat dit op lan-
gere termijn betekent voor de boomvitaliteit.

Hoewel het INBO dus reeds heel wat onder-
zoek uitvoert over de relatie tussen klimaat-

verandering en biodiversiteit, valt er nog 
een en ander te onderzoeken. Wat zijn de 
effecten op lange termijn? Hoe gaan soorten 
zich verspreiden in de toekomst? Hoe maken 
we onze ecosystemen meer veerkrachtig 
in een wijzigend klimaat? Hoe effectief zijn 
adaptatiemaatregelen? Naast het ontwik-
kelen van deze kennis, willen we in de vol-
gende vijf jaar nieuwe indicatoren ontwikke-
len om de klimaatimpact in de toekomst op 
te volgen. De huidige set aan indicatoren is 
beschikbaar op www.natuurindicatoren.be.
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