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Waarom is versnippering een probleem 
 
 

Onder versnippering wordt verstaan: de opsplitsing van habitats en ecosystemen in 
kleinere, meer geïsoleerde snippers/fragmenten die gescheiden worden door barrières. Door 
fragmentatie van hun leefgebied kunnen soorten lokaal uitsterven. Versnippering uit zich in 
de afname van arealen, de toenemende weerstand tussen die kleiner wordende arealen en 
meer algemeen de toename van barrières die de verplaatsing van een individu van de ene 
naar de andere plaats beperken. Versnippering wordt als een sleutelindicator gezien binnen 
de milieuproblematiek, omdat ze als één van de belangrijkste oorzaken geldt van de 
achteruitgang van de natuur in Vlaanderen (Kuijken 1999). 
 

Habitatfragmentatie is een complex gegeven (zie ook figuur 8) en kan slechts ten volle 
begrepen worden mits begrip van de nodige landschapsecologische concepten. In dit eerste 
hoofdstuk wordt het probleem versnippering beknopt gekaderd in de theorie rond de 
dynamiek van (meta)populaties (o.a. MacArthur & Wilson 1976 ; Levins 1970 ; Begon et al. 
1986 ; Hanski & Gilpin 1991 ; Hanski 1999 ; Dumont 2000). Daarnaast worden de 
belangrijkste oorzaken voor versnippering en de gevolgen van versnippering voor natuur 
besproken. 

 
 

1.1 Ecologische onderbouw van versnippering 
 

1.1.1 De eilandtheorie 
 

Op grond van onderzoek naar de soortenrijkdom van oceanische eilanden formuleerden 
MacArthur & Wilson (1967) de eilandtheorie. Zij voorspelden dat de soortenrijkdom van een 
eiland rond een vaste waarde schommelt afhankelijk van de oppervlakte van het eiland, de 
afstand tot het vasteland en andere eilanden in de buurt. Als vuistregel geldt: “hoe groter het 
eiland, hoe hoger het soortenaantal” en “hoe meer geïsoleerd, hoe kleiner het aantal soorten”. 
De processen die tot dit dynamisch evenwicht leiden zijn koloniseren en uitsterven. 

 
De theorie werd later genuanceerd omdat verschillende soorten een verschillende 

oppervlaktebehoefte en dispersiecapaciteit vertonen. Ze heeft de basis gevormd voor de 
landschapsecologische benadering van metapopulaties en het concept van ecologische 
netwerken.  

 

1.1.2 De metapopulatietheorie 
 
De discussie rond de eilandtheorie verplaatste zich naar “habitateilanden” op het 

vasteland. Het versnipperd voorkomen van leefgebieden van een soort wordt daarbij als een 
eilandsituatie beschouwd met habitatplekken in een zee van ongeschikt gebied (Van Dorp et 
al. 1999). 

 
Door versnippering en kwaliteitsverlies van de meeste natuurlijke habitats kunnen in 

Vlaanderen voor veel aandachtssoorten in het natuurbehoud (b.v. Otter) geen kernpopulaties 
meer overleven. Kernpopulaties worden gedefinieerd als populaties die op zichzelf kunnen 
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blijven bestaan en op 100 jaar tijd minder dan 5% kans hebben om uit te sterven (Kalkhoven 
et al. 1996 ; Verboom et al. 1997 ; Kuijken 1999).  

 
Metapopulaties, ook wel netwerkpopulaties genoemd zijn in het sterk vernipperde 

Vlaanderen een meer realistische benadering. Volgens Vos (1999) is de theorie van 
metapopulaties in principe op alle soorten van toepassing, aangezien voor de meeste 
diersoorten geen sprake is van volledig geïsoleerde populaties (Van Dorp et al. 1999). Het is 
van belang in te zien dat zelfs een zeer geringe mate van uitwisseling of dispersie de 
duurzaamheid van populaties aanzienlijk kan verhogen (o.a. Van Dorp et al. 1999).  

 
De metapopulatietheorie werd in 1970 door Levins geïntroduceerd en gaat uit van 

versnipperde populaties (Levins 1970). Wanneer de deelpopulaties dicht genoeg bij elkaar 
liggen zodat succesvolle migratie van individuen mogelijk is én tegelijk toch geïsoleerd 
genoeg liggen zodat ze een onafhankelijke lokale populatiedynamiek vertonen, wordt dit 
systeem een metapopulatie genoemd (Hanski & Gilpin 1991), een populatie op een hoger 
schaalniveau (Van Dorp et al. 1999) (zie figuur 1).  

 
Metapopulaties vertonen een dynamiek van kolonisatie en extinctie. Slechts een deel van 

het totale leefgebied is op een bepaald moment bezet. De kans op het voorkomen van soorten 
in leefgebieden hangt af van de : 

 
 

- Oppervlakte van het leefgebied 
- Kwaliteit van het leefgebied 
- Isolatie van het leefgebied 

 
 

Oppervlakte en kwaliteit zijn van invloed op de uitsterfkans (Wilcox & Murphy 1985), 
isolatie op de kolonisatiekans. De aanwezigheid van een soort in een leefgebied hangt dan ook 
niet alleen af van dit ene leefgebied maar van de levensvatbaarheid van de hele metapopulatie. 
Het geheel is dus “meer dan de som van de samenstellende delen”. De meest gangbare norm 
die gehanteerd wordt voor levensvatbare populaties is dat de uitsterfkans kleiner is dan 5% in 
100 jaar (Schaffer 1981, 1983, 1987 ; Hanski et al. 1996). Deze populaties worden 
kernpopulaties genoemd (Verboom et al. 1997 ; Kuijken 1999). 
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Figuur 1: Schematische weergave van de werking van deelpopulaties in een 
metapopulatie-verband. Grotere leefgebieden zijn vaker bezet (donkere kleur) en 
populaties sterven hier minder snel uit. Kleinere geïsoleerde leefgebieden en 
gebieden aan de rand van de metapopulatie zijn vaker onbezet (lichtere kleur) en 
worden ook minder snel gekoloniseerd. De kans op uitsterven is er groter. 

 
 
Het zijn vooral de grote leefgebieden die van belang zijn voor de overleving van de 

metapopulatie in zijn geheel. De nataliteit ligt er hoger dan de mortaliteit zodat deze 
populaties dienst doen als “source” of bronpopulatie (ook wel kerngebied met kernpopulatie 
genoemd) voor de migratie van individuen naar “sink” populaties met een negatieve 
geboorte/sterfte ratio (Pulliam 1988). Een netwerkpopulatie in een dergelijk “continent met 
eilanden” systeem loopt veel minder kans geheel uit te sterven dan in een “archipel” systeem 
(zie figuur 2) (Van Dorp et al. 1999). Bij toenemende versnippering verdwijnt de voor sink 
populaties essentiële input van nieuwe individuen uit source populaties wat uiteindelijk tot 
extinctie leidt (Watkinson & Sutherland 1995). 

 
Ondanks de theoretische kennis blijkt het in de praktijk zeer moelijk om de dynamiek van 

sink en source populaties te ontrafelen in het veld (b.v. Seiler 2002). 
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Archipel systeem 
Continent met 

eilanden systeem 

 

 

Figuur 2: Twee vormen van netwerken. In een archipel zijn alle elementen (moerassen, bosjes, 
poelen,…) van ongeveer gelijke grootte en lopen ze ongeveer evenveel kans om onbewoond te 
geraken door lokaal uitsterven van deelpopulaties. In een continent fungeert een groot leefgebied 
als bron voor de omgevende habitatplekken, zodat dit systeem weinig kans op uitsterven heeft. 
Deze voorstelling is uiteraard een vereenvoudiging van de realiteit; landschappen zijn vaak een 
mengeling van beide extremen (naar Van Dorp et al. 1999). 

 
 

Deelpopulaties die groot genoeg zijn zodat ze zonder uitwisselingen binnen de 
metapopulatie levensvatbaar zijn, worden “Minimum Viable Populations” (MVP) genoemd 
(Schaffer 1981, 1983, 1987 ; Hanski et al. 1996). Deelpopulaties die op zichzelf niet 
levensvatbaar zijn maar enkel kunnen overleven door uitwisseling met andere deelpopulaties 
binnen de metapopulatie worden als sleutelgebieden gedefinieerd (Pouwels 2000). Het 
netwerk van habitatplekken als geheel dient voor de overleving van de soort een bepaalde 
minimumoppervlakte te hebben (Kalkhoven et al. 1996 ; Verboom et al. 1997). 
Netwerkpopulaties voor bepaalde soorten worden dan ook op verschillende ruimtelijke 
schalen onderscheiden (zie tabel 1). Het hangt af van het gedrag van de soort op welke schaal 
het probleem speelt. Een soort die met gemak disperseert over grote afstanden van vele 
tientallen tot wellicht honderden kilometers, zal in het algemeen pas door versnippering 
beïnvloed worden als de afzonderlijke leefgebieden honderden kilometers uit elkaar liggen: 
versnippering op Europese schaal. Voor soorten die plaatstrouw zijn en zelden verder dan 
enkele kilometers trekken, speelt het effect van versnippering zich af op een meer regionale 
tot zelfs lokale schaal (Bergers & Kalkhoven 1996). Het natuurbeleid is hiervan duidelijk 
doordrongen (zie verder 2.2).  
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Tabel 1: Enkele voorbeelden van soorten en het schaalniveau waarop hun netwerkpopulaties 
onderscheiden worden (naar Bergers & Kalkhoven 1996 ; Van Dorp et al. 1999 ; Alterra 2001). 

  
Schaalniveau Soorten  

Lokaal 
Waterspitsmuis, Noordse woelmuis, Rode bosmier, Boomklever, 
Boomkikker, Heideblauwtje… 

Regionaal Korhoen, Patrijs, Das, Groene specht, Ringslang,… 

Nationaal 
Edelhert, Boommarter, Wild zwijn, Otter, Raaf, Kerkuil, 
Roerdomp,… 

Europees/Internationaal  Otter, Lynx, Wolf, Bruine beer, Zeearend, Oehoe, Auerhoen,… 
 
 
 
 

1.2 Oorzaken van versnippering 
 

 
Volgens het Milieu- en Natuurrapport (MIRA-T) (Van Steertegem 2001) en het 

Natuurrapport (Kuijken et al. 2001) wordt versnippering in Vlaanderen veroorzaakt door vier 
belangrijke actoren:  
 

- Transportinfrastructuur 
- Bebouwing 
- Landbouw 
- Afname van de milieukwaliteit 

 
De verschillende effecten van deze actoren worden hieronder kort besproken. De 

gevolgen ervan voor de biodiversiteit worden in het volgende hoofdstuk behandeld. 
 
Transportinfrastructuur en verkeer kunnen enerzijds natuurlijke processen verstoren 

en habitatkwaliteit doen afnemen. Anderzijds veroorzaakt de aanleg van een weg barrières 
voor de migratie van organismen, zorgt het voor verkeersslachtoffers, verstoring (visueel, 
auditief) en verontreiniging (chemisch). Dit alles resulteert in de opsplitsing van het 
landschap, de isolatie van populaties en eventueel op termijn het uitsterven van soorten. Enige 
nuance dient hier aangebracht, aangezien de barrièrewerking van een weg eveneens afhangt 
van de verkeersintensiteit (Van Dyck et al. 2001). Secundaire effecten die gepaard gaan met 
de aanleg van wegen, zoals hogere menselijke activiteit en het dichtslibben van wegen met 
lintbebouwing, isoleren en verkleinen de gebieden in kwestie nog meer (Bekker 2002). 
Anderzijds wordt langs wegen een nieuwe vorm van natuur gecreëerd die voor disperserende 
organismen van belang kan zijn. 

 
Naast verkeersinfrastructuur vormt bebouwing in al haar vormen één van de 

hoofdoorzaken van versnippering. Groeiende verstedelijking en lintbebouwing zijn op weg 
om in Vlaanderen de resterende open ruimte om te vormen naar zones met een randstedelijk 
karakter. Gulinck et al. (2002) komen met een pixelanalyse van digitale orthofoto’s tot de 
conclusie dat de “versteningsgraad” van Vlaanderen op tien jaar tijd met ongeveer anderhalf 
procent van de Vlaamse oppervlakte uitgebreid is. Deze aangroei was vooral te wijten aan de 
uitbreiding van agglomeraties en het ontstaan van nieuwe verkavelingen, eerder dan een 
toename aan vrijstaande gebouwen. Voor de overblijvende open ruimte betekent dit een 
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complementaire toename van de versnippering. De isolatie van open ruimtefragmenten 
verhoogt, de relatieve barrièrewerking van verstedelijkte zones neemt toe. 

 
De overschakeling van het traditionele kleinschalige landgebruik naar grootschalige, 

intensievere productievormen met een grote oppervlaktebehoefte werkt eveneens 
versnipperend. Uitgestrekte akkergronden verstoken van landschapsecologische infrastructuur 
(perceelsrandbegroeiingen, houtkanten, bomenrijen) vormen voor veel diersoorten 
onoverkomelijke migratiebarrières. 

 
Daarnaast wordt de druk op de natuur in Vlaanderen samengevat in de grote V-thema’s 

(Van Steertegem 2001 ; Kuijken et al. 2001). Versnippering werkt in op het niveau van 
kwantiteit en structuur van het leefgebied: de omvang en de bereikbaarheid van het leefgebied 
nemen af (Bergers & Kalkhoven 1996). Verdroging, verzuring, vermesting en verontreiniging 
hebben in eerste instantie invloed op de kwaliteit van het leefgebied van soorten (o.a. Roos et 
al. 2000). Doordat deze milieufactoren gebieden ongeschikt kunnen maken voor organismen, 
kunnen ze eveneens versnipperend werken.  

 
Figuur 3 schetst het complexe probleem versnippering in een ruimere context en kan als 

kapstok gebruikt worden bij het doornemen van de eerste twee hoofdstukken. 
 
 

 

 
 

Figuur 3: Bepalende elementen binnen het thema versnippering, voorgesteld volgens het DPSIR 
model. De beschreven effecten (“State”) leiden tot gevolgen (“Impact”) voor natuur die aanleiding 
geven tot een aangepast beleid (“Response”) (naar Peymen et al., 2001). 
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1.3 Gevolgen van versnippering 
 
 

De fragmentatie van habitats is een complex proces waarbij habitatverlies en isolatie de 
belangrijkste actoren zijn. De gevolgen van de opdeling van een ruimtelijk geheel in kleinere 
gehelen zijn algemeen gesteld (zie figuur 4) (Gulinck et al. 1999 ; Vos et al. 2001 ; Opdam & 
Wiens 2001):  

 
- Verhoogde randeffecten door de verkleinde oppervlakte/omtrek verhouding 
- Afname van de functionaliteit en de landschappelijke samenhang  
- Afname van de ecologische leefbaarheid 

 
 
 

 

 

Figuur 4: Schematische voorstelling van de belangrijkste effecten van versnippering op leefgebieden 
van soorten (naar Alterra 2001). 

 
 
Desender et al. (2002) beschouwen de invloed van fragmentatie op de biodiversiteit op 

drie biologische organisatieniveaus: op genetisch niveau, op soortsniveau en op het niveau 
van de ecosysteemdiversiteit. 

 
- De impact van fragmentatie op de genetica van populaties wordt algemeen 

beschouwd als van groot belang. Nochtans is dit aspect wereldwijd relatief 
weinig onderzocht. Fragmentatie creëert kleine, genetisch verarmde populaties 
en verhoogde inteelt (korte termijn). Verlies aan genetische variatie, die de 
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basis vormt voor evolutie, beïnvloedt de capaciteit tot adaptatie en uiteindelijk 
tot speciatie (soortsvorming) en macro-evolutionaire gebeurtenissen (lange 
termijn). Dit heeft zijn effect op het volgende niveau. 

 
- Fragmentatie vermindert de omvang en de kwaliteit van habitatvlekken en 

verhoogt isolatie. Dit leidt tot en afname van abundantie van individuele 
soorten, gevolgd door lokaal, regionaal en uiteindelijk globale extinctie. 

 
- Lokale extinctie van individuele soorten, beginnend met de meest kwetsbare, 

verandert de compositie van trofische niveaus en dus de functionele relaties 
binnen ecosystemen (predator-prooi interacties, parasiet-gastheer interacties, 
plant-bestuiver interacties, concurrentieverhoudingen tussen soorten). Het 
uitsterven van een sleutelsoort in systemen kan een cascade-effect veroorzaken 
op andere niveaus in het ecosysteem. 

 
Deze processen worden door Frankham et al. (2002) samengevat in de zgn. “extinctie-

vortex” (zie figuur 5). 
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Figuur 5: De “extinctievortex”, een negatieve spiraal naar uitsterven geïnitieerd door 
habitatfragmentatie (naar Frankham et al.  2002). 

 
 
Er lopen veel studies (beschrijvend/experimenteel) rond de effecten van 

habitatfragmentatie op de abundantie van soorten. De resultaten van deze studies tonen de 
moeilijkheden aan om algemeen geldende soort/gebieds/habitat/regio-afhankelijke regels op 
te maken en tonen derhalve de onmogelijkheid aan om algemene oplossingen voor te stellen 
(Desender et al. 2002). 

 
In wat hierna volgt, worden de gevolgen van versnippering voor fauna en flora besproken. 

Daarbij wordt zoveel mogelijk teruggegrepen naar het groeiend aantal literatuurgegevens die 
voor Vlaanderen/België relevant zijn, aangevuld met een selectie uit het zeer omvangrijke 
aanbod aan internationale literatuur. Een goede synthese van de gevolgen van versnippering 
op fauna en flora is tevens te vinden in Opdam et al. (1998).  
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1.3.1 Verlies aan biodiversiteit 
 
 

1.3.1.1 Minder ruimte voor soorten 
 
 

Versnippering kent verschillende componenten die van belang zijn om het effect ervan op 
populaties van organismen te begrijpen (Bergers & Kalkhoven 1996) : 

 
- Vermindering van de totale oppervlakte geschikt habitat 
- Uiteenvallen van het leefgebied in kleinere eenheden (toenemen randeffecten) 
- Toenemen van de afstand tussen leefgebieden (isolatie) 
- Toenemen van de weerstand van het tussenliggend landschap 

 
Door versnippering is minder ruimte beschikbaar voor afzonderlijke soorten. Dat betekent 

minder plaats voor heterogene natuur en minder ruimte voor soortenrijke gemeenschappen 
(Bergers & Kalkhoven 1996). Versnippering wordt dan ook algemeen erkend als één van de 
significante oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit (b.v. Peymen et al. 2001 ; De 
Vries & Damarad 2002). 

 
Wat echter voor de ene soort versnippering is, kan voor een andere soort juist een 

toenemende samenhang van het leefgebied betekenen. Het aantal soorten dat onder deze 
laatste categorie valt, zoals soorten van grootschalige cultuursteppes, is echter beperkt 
(Opdam 1988). Niet alle soorten zijn gevoelig voor versnippering. Kwetsbaar zijn vooral die 
soorten met een beperkt dispersievermogen, een sterke plaatstrouw of specialisatie voor 
voedsel/habitat. Soorten met een groot areaal krijgen meer te maken met barrières. Soorten 
van stabiele milieus zijn gevoeliger voor versnippering dan soorten van dynamische milieus. 
Deze soorten zijn aangepast aan onvoorspelbare habitats. De strategie van snel verplaatsen, 
snel koloniseren en reproduceren is dan het meest aangewezen. Voor soorten van de eerste 
categorie is plaatstrouw een verstandiger optie dan risicovolle dispersietochten. 
 

Gegevens omtrent de effecten van versnippering op de biodiversiteit in Vlaanderen zijn 
grotendeels afkomstig van studies over bosfragmentatie (Matthysen et al. 1995 ; Honnay 2000 
;  Brys et al. 2001 ; Butaye et al. 2001 ; Honnay et al. 2001). De meeste conclusies zijn 
evenwel ook toepasbaar op soorten in veel andere gefragmenteerde habitats. Hiervoor kan 
integraal worden verwezen naar de belendende hoofdstukken in het Natuurrapport 2001, 
hoofdstuk 5.7.3 (Peymen et al. 2001). Met betrekking tot het behoud op korte termijn van 
plantpopulaties in gefragmenteerde bossen en allicht ook kleine landschapselementen, kan 
worden besloten dat vooral de habitatkwaliteit de overlevingskans van de populaties zal 
bepalen. In deze context, dienen bossen een minimale oppervlakte te hebben om een 
minimum aan geschikt kernhabitat, vrij van verstorende randeffecten, over te houden. Op een 
grotere tijdsschaal (100 jaar en meer), blijken ook kleine plantpopulaties een deel van hun 
vitaliteit te verliezen, ook al blijft de habitatkwaliteit perfect. Op langere termijn, is de 
uitbreiding van kleine bosfragmenten dus absoluut noodzakelijk voor het behoud van deze 
plantpopulaties. De meeste van deze planten hebben beperkte dispersiemogelijkheden. 
Kolonisatiesnelheden van sommige bosplanten vanuit aanliggend oud bos bedragen niet meer 
dan enkele meter per eeuw (Honnay 2000 ; Bossuyt 2001). Hierdoor is de noordwaartse 
migratie van bosplanten ten gevolge van klimaatsopwarming in het huidige versnipperde 
landschap totaal onmogelijk, wat zal resulteren in massale extinctie.  
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Nogal wat bosplanten hebben grote, zware zaden waardoor hun capaciteit om barrières te 

overbruggen gering is. Besdragende soorten hebben daar iets op gevonden. Uit lopend 
onderzoek in Twente blijkt echter dat zeldzame besdragers uit de kruidlaag van bossen 
(Eenbes Paris quadrifolia, Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum en Dalkruid 
Maianthemum bifolium) nauwelijks verspreid worden in vergelijking met soorten met een 
grote besproductie (Lijsterbes Sorbus aucuparia, Sporkehout Frangula alnus) (Opdam et al. 
1998). 

 
Volgens Opdam (1988) speelde versnippering een grote rol bij de verdwijning van Zwarte 

ooievaar, Scheeuwarend, Middelste bonte specht, Bosruiter, Goudplevier en Klapekster als 
broedvogels uit Nederland. Deze soorten zijn vermoedelijk verdwenen door het 
ineenschrompelen en uiteenvallen van hun oorspronkelijke leefgebied, loofbossen op natte 
gronden en hoogvenen (Opdam et al. 1998). Er bleek een grote overeenkomst te zijn tussen 
het regelmatig verdwijnen van broedvogelsoorten van eilanden in Noord-Europa en in kleine 
loofbossen in de Gelderse Vallei en Nederlands Limburg (Opdam et al. 1986). Bosjes van 
minder dan 10ha bleken te klein om alle vogelsoorten die er hun habitat hebben permanent te 
vestigen. Fluiter, Boomklever en Glanskop waren gevoeliger voor versnippering dan Kleine 
bonte specht en Wielewaal. Behalve reductie van de oppervlakte vormt ook de toenemende 
afstand tussen bosjes een probleem voor sommige bosvogels. Strikte bosvogels, zoals de 
Boomklever, vestigen zich vaak in het bos van hun geboorte. Verplaatsingen naar andere 
bosjes enkele kilometer verderop komen relatief weinig voor (Matthysen 1997, 1999 ; Opdam 
et al. 1986, 1998). De kans dat zo’n soort zich in nieuwe bossen vestigt en er zich handhaaft 
wordt dus groter naarmate deze bossen groter zijn en dichter bij andere bosgebieden liggen. 
Amerikaans onderzoek naar de invloed van fragmentatie op bosvogelpopulaties komt tot 
dezelfde conclusies maar ziet vooral de toegenomen invloed van predatoren en nestparasieten 
uit het omringend gebied als een belangrijke oorzaak van uitsterven van sommige soorten in 
bossnippers (zie 1.3 fragmentatie op het niveau van ecosystemen) (b.v. Robinson et al. 1995 ; 
Terborgh 1992). Gates & Gysel (1987) stelden in overeenstemming hiermee vast dat het 
broedsucces van zangvogels toeneemt naarmate het nest dieper in het bos ligt. In kleine 
bosfragmenten hebben zangvogels dus meer te duchten van “randpredatoren” zoals kraaien, 
eksters, gaaien, wezels, wasberen enz. 

 
Bij diverse diergroepen neemt de soortenrijkdom toe naarmate de habitatplekken dichter 

bij elkaar komen te liggen. In Denemarken vond men dit verband voor zoetwaterslakken in 
poelen, in Nederland kwam men bij loopkevers en heidespinnen tot dezelfde conclusies (den 
Boer 1977, 1979 ; Opdam et al. 1998 ; Vermeulen 1995). In Limburg vonden Laan & 
Verboom (1988) dat nieuwe veedrinkpoelen die meer dan 300-500m van oude poelen 
verwijderd zijn, niet snel door zeldzame amfibieën gekoloniseerd worden. Dit gold voor 
Vroedmeesterpad, Kamsalamander, Vinpootsalamander en Geelbuikvuurpad (Laan & 
Verboom 1988). 

 
Rode bosmierkoninginnen zijn weliswaar mobiel, maar staan bekend als honkvast 

(Mabelis & Soesbergen 1989) en zijn voor succesvolle vestiging afhankelijk van de 
aanwezigheid van werksters van dienaarmieren (mededeling W. Deconinck). De kans dat 
mierenkoninginnen, die zich vliegend verbreiden, een geschikt woongebied vinden, neemt af 
bij toename van de isolatie (Mabelis 1983). De afhankelijkheid van dienaarmieren wordt door 
Loones (1996, 2001) aangehaald als één van de mogelijke redenen waarom de Rode bosmier 
er niet in schijnt te slagen om vanuit de Canadabossen (Proven, Poperinge), waar een zeer 
hoge populatiedichtheid aanwezig is, het nabijgelegen Bardelenbos te koloniseren. 
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Desender et al. (1999) toonden aan dat de hedendaagse loopkeverfauna in de Vlaamse 

bossen sterk verarmd is t.o.v. de laat-en post-Romeinse bossen. Dit geldt in het bijzonder voor 
soorten die sterk gebonden zijn aan een specifiek habitat. Specifieke bosgebonden soorten 
(stenotope bossoorten) zoals Carabus spp. worden meestal gekenmerkt door een sterk 
gereduceerd dispersievermogen en zijn slechts te vinden in grote, oude bossen (Desender et 
al. 1999 ; Lammens 2002). Naast isolatie en grootte van de fragmenten speelt ook de historiek 
van het bos een grote rol.  

 
Ook vrij algemene soorten kunnen lijden onder habitatfragmentatie (Honnay, 2002). In 

kleine, geïsoleerde populaties Slanke sleutelbloem was beduidend minder genetische variatie 
aanwezig dan in grote populaties. Planten uit kleinere populaties hadden ook een lagere 
zaadproductie, mogelijks een gevolg van de slechtere milieuomstandigheden waaronder deze 
populaties groeien of een gebrek aan bestuivers (Van Rossum et al. 2002). Kleine populaties 
worden door bestuivers minder makkelijk teruggevonden waardoor uitwisseling van pollen 
tussen de bloemen moeilijker wordt. Op die manier is het algemeen voorkomen van een soort 
nog geen garantie voor de overleving op langere termijn (Van Rossum et al. 2002). 

 
Een beperkt aantal Vlaamse en Belgische studies behandelen de effecten van 

habitatfragmentatie op vlinders. Berwaerts et al. (1998) vergeleken morfologische en 
genetische variatie tussen populaties van het Bont zandoogje, een vlindersoort van bosrijke 
gebieden. De studie werd uitgevoerd in vier landschappen in het Leuvense die verschilden in 
bosfragmentatiegraad, gaande van een intensief agrarisch landschap met kleine 
landschapselementen, over een gefragmenteerd boslandschap tot een continu bosrijk gebied. 
De genetische diversiteit van de vlinders in het continue bosgebied was significant hoger dan 
in de drie andere gebieden. Verder waren goede indicaties voor gereduceerde gene flow en 
voor genetische differentiatie in de gefragmenteerde gebieden (Berwaerts et al. 1998).  

 
In overeenstemming met de verhoogde genetische differentiatie bleken de vlinders in 

meer gefragmenteerde gebieden morfologische adaptaties te vertonen in functie van een 
grotere mobiliteit. Ondermeer een toename van de massa vliegspieren en aanpassingen voor 
een efficiëntere thermoregulatie in de veranderde omgeving (Berwaerts et al. 1998). 
Dergelijke evolutionaire respons onder invloed van habitatfragmentatie werd in Groot-
Brittannië tevens bij Kommavlinder (Hill et al. 1996, 1999) en  Heideblauwtje (Thomas et al. 
1998) vastgesteld. De vaststelling dat er relatief snelle evolutionaire veranderingen optreden 
in vlieg-gerelateerde morfologische kenmerken onder de selectieve druk van 
habitatfragmentatie, kan gevolgen hebben voor het behoud en de restauratie van populaties. 
Het is iets waar men rekening mee moet houden wanneer men zich afvraagt wat het optimale 
design van een ecologisch netwerk is (zie ook verder 2.1.2) (Van Dyck & Matthysen 1999).  

 
Dat habitatfragmentatie een belangrijke selectieve druk kan zijn waarmee dierpopulaties 

te maken krijgen, werd tevens aangetoond door Schmidt & Jensen (2003). Zij stelden vast dat 
de Deense zoogdieren over de laatste 175 jaar veranderingen in lichaamslengte ondergaan 
hebben. Kleine zoogdieren werden langer en omgekeerd. Dit effect staat ook wel bekend als 
de “eiland-regel” (van Valen 1973; Lomolino 1985; Adler & Levins 1994). Door de 
energetisch gunstiger lichaamsconstellatie hebben zoogdieren met een gemiddelde grootte een 
lagere uitsterfkans en een hoger reproductief succes. Hierdoor zijn deze dieren beter 
aangepast om nieuwe habitateilanden te koloniseren. 
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Nève et al. (1996) onderzochten verschillende populaties van de 
Ringoogparelmoervlinder, die op het Plateau des Tailles (Hoge Venen) als één metapopulatie 
lijken te fungeren. Dispersiesnelheden werden geschat met vangst-hervangst en in verband 
gebracht met genetische verwantschappen tussen populaties. De Ringoogparelmoervlinders 
bleken maximaal 4,6 km te disperseren en gebruikten hiervoor voornamelijk stapstenen langs 
riviervalleien. Ook deze studie stelt een lage gene-flow vast in gefragmenteerde populaties en 
stelt de genetische differentiatie in verband met de aanwezigheid van barrières en geschikte 
stapstenen tussen populaties (Nève et al. 1996). 

 
Verbeylen & Wauters (1997) verrichtten onderzoek naar habitatversnippering op 

eekhoornpopulaties. Er bleek geen verschil in overleving en voortplantingssucces tussen 
kleine en grote bossen. Wel werd een lagere immigratie in de fragmenten vastgesteld, wat 
leidde tot lagere dichtheden in kleine bosfragmenten. Hetzelfde werd door Matthysen (1997, 
1999) vastgesteld bij de Boomklever. De Boomklever lijkt in zekere zin het slachtoffer te 
worden van het vroegrijpe territoriale gedrag van de jongen die op zeer jonge leeftijd een 
territorium moeten zien te verwerven. In aaneengesloten bosgebieden waarbinnen de soort 
geëvolueerd is hoeft dit geen probleem te zijn, in een versnipperd boslandschap wel 
(Matthysen 1999). Gelijkaardige problemen worden verwacht bij Matkop en Kuifmees, waar 
jonge vogels ook zeer snel het nest verlaten om zich bij een territoriale groep aan te sluiten 
(Lens & Dhondt 1994). Zowel bij de Boomklever als bij de Rode eekhoorn blijkt 
versnippering dus te werken op het niveau van de recrutering, de vestiging door jonge dieren 
(Verbeylen & Wauters 1996).  

 
Waterlopen zijn een belangrijk onderdeel van ecologische netwerken. Als lijnvormig 

element zijn het belangrijke migratieroutes voor organismen die zich zowel in als langs het 
water verplaatsen. Voor vissen is één van de belangrijkste oorzaken van achteruitgang van het 
soortenaantal en de densiteit, naast een slechte waterkwaliteit, de versnippering  van rivieren, 
habitatverlies door rechttrekking, kanalisatie, verstuwing en fragmentatie. Van de bijna 200 
Europese zoetwatervissen worden er 67 bedreigd door menselijke ingrepen op de waterlopen. 
De helft hiervan kan worden toegeschreven aan problemen die verband houden met fysische 
migratiebelemmeringen (Muylle & Van Steertegem 2001). Door de aanwezigheid van 
migratiebarrières zoals stuwen, watermolens, bodemvallen enz. wordt de stroomopwaartse 
migratie belemmerd. De migratiedrang neemt ook af door bijvoorbeeld de sterke afname van 
de stroomsnelheid boven een stuw. Gemalen en turbines belemmeren niet alleen de 
stroomopwaartse migratie maar ook de stroomafwaartse. Deze kunstwerken berokkenen 
(dodelijke) schade aan vissen. Naar aanleiding van deze problematiek werd een Beschikking 
goedgekeurd door de ministers van de Benelux Economische Unie die stelt dat vrije migratie 
moet mogelijk gemaakt worden tegen 2010 voor alle vissoorten in alle hydrografische 
stroomgebieden van de Benelux. Om tot de uitvoering te komen van deze beschikking moet 
men op alle waterlopen in Vlaanderen de aanleg van nieuwe knelpunten voorkomen en de 
bestaande knelpunten saneren (Monden et al. 2001a,b). 

 
 
1.3.1.2 Afname van genomische diversiteit 

 
 
Versnippering heeft niet alleen gevolgen voor de aantallen en verspreiding van soorten. 

Onder normale omstandigheden bezitten populaties voldoende genetische variatie en een hoge 
graad aan heterozygotie. Wanneer populaties gedurende een zekere tijd van elkaar geïsoleerd 
worden door barrières, blijft de noodzakelijke uitwisseling van genetisch materiaal door 
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disperserende organismen achterwege waardoor genetisch verschillende deelpopulaties 
ontstaan. Door inteelt neemt de graad van homozygotie in die kleine populaties toe. Wordt 
een groot deel van de populatie homozygoot voor een bepaald gen (dus voor een bepaalde 
eigenschap), dan verliest natuurlijke selectie zijn greep op die eigenschap waardoor het 
aanpassingsvermogen van de populatie afneemt. Dit leidt tot een verhoogde uitsterfkans. De 
verhoogde extinctiekans leidt dan weer tot kleine populaties waarmee de cirkel rond is. Dit 
proces wordt aangegeven met de term genetische verarmingscirkel (zie figuur 6). Er is in 
Vlaanderen weinig onderzoek verricht naar de genomische diversiteit van wilde fauna en 
flora, zodat het moeilijk is hiervan een volledig beeld te geven (Verheyen et al. 1994). 
Bovendien is het effect van inteeltdepressie niet eenduidig. Sommige soorten functioneren 
ook bij een hoge graad van inteelt nog normaal (Opdam et al. 1998). Dit werd ondermeer 
vastgesteld bij het Schavertje Stenobothrus stigmaticus. Dit veldsprinkhaantje kan het bij lage 
dichtheden en hoge graad aan isolatie zeer lang uithouden (Johannesen et al. 1999). 

 
De verdwijning van de Middelste bonte specht Dendrocopus medius uit Zuid-Zweden 

wordt toegeschreven aan inteeltdepressie t.g.v. versnippering (Petterson 1985). Door kaalkap 
van eikenbossen in de jaren ’50 raakten populaties geïsoleerd. De overgebleven 20 à 25 
spechten zongen het op hun kwalitatief constante “eiland” (500km verwijderd van de 
dichtstbijzijnde populaties) uit tot 1970. Daarna werd een gestage achteruitgang ingezet met 
het uitsterven van de populatie in 1982 tot gevolg. Petterson (1985) vermoedt dat verminderd 
voortplantingssucces t.g.v. inteeltdeficiëntie aan de basis van dit uitsterven lag. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6: De genetische verarmingscirkel (naar Lenders et al. 1997). 

 
Brys et al. (2001) verrichtten onderzoek naar de noodzakelijke omgevingsvoorwaarden 

ten behoeve van verbreiding en duurzame ontwikkeling van sterk versnipperde 
plantenpopulaties met genetische kenmerken van restpopulaties. De drie Vlaamse 
sleutelbloemsoorten Slanke sleutelbloem Primula elatior, Gulden sleutelbloem P. veris en 
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Stengelloze sleutelbloem P. vulgaris  werden daarbij als modelsoorten gebruikt. Er werd een 
positief verband gevonden tussen de populatiegrootte en de genetische diversiteit bij alle drie 
de soorten. Kleine populaties zijn dus genetisch minder divers dan grote en er waren 
duidelijke aanwijzingen dat fragmentatie de gene flow verstoort.  

 
Verder toont het onderzoek naar de genetische diversiteit van de Stengelloze sleutelbloem 

aan dat zelfs kleine, geïsoleerde restpopulaties aan de rand van het natuurlijk areaal nog zeer 
divers zijn maar dat de genetische diversiteit in populaties in lineaire landschapselementen 
daalt naarmate de individuen zich meer op de uiteinden van die elementen bevinden (Brys et 
al. 2001). Voor de Gulden sleutelbloem werd in de versnipperde Westhoek een hoge graad 
aan genetische divergentie (en dus genetische isolatie) vastgesteld. Populaties in Voeren, waar 
de soort algemeen is, waren veel minder gedivergeerd. 

 
Brys et al. (2001) komen tot de conclusie dat de mogelijke geschiktheid van ecologische 

corridors niet enkel dient afgestemd op de geschiktheid voor bepaalde plantensoorten maar 
evenzeer op de functie als corridor voor bestuivers. De kleine restpopulaties die nog een 
substantiële genetische diversiteit bevatten via hoge niveaus van heterozygositeit, kunnen 
hierin een cruciale rol spelen als overstap voor bestuivers tussen twee grote populaties. 

 
Weinig mobiele diersoorten, zoals Rode eekhoorn (Verbeylen 2002) en Wintervlinder 

(Van Dongen 1998, 1999) zijn in kleinere bosfragmenten genetisch armer dan in grote bossen. 
Populaties van mobiele zangvogels zijn in kleinere bosfragmenten minder genetisch verarmd 
(Matthyssen et al. 1995). Bosgrootte en isolatie bleken geen effect te hebben op het 
reproductief succes van de Boomklever (Matthyssen 1999). 

 
Voor hogere planten zijn er aanwijzingen voor effecten van oppervlakte en  isolatie. Biere 

et al. (1983) stelden vast dat karakteristieke plantensoorten in kleine Drentse vennen vaker 
voorkwamen naarmate de vennen dichter bij elkaar lagen. Deens onderzoek bevestigt dit (Van 
Zoest 1998). Crowe (1979) onderzocht of braakliggende terreinen moeilijker gekoloniseerd 
werden naarmate ze meer geïsoleerd lagen. Nadat de snelle kolonisten zich in de eerste drie 
jaar gevestigd hadden bleek er een duidelijk effect van oppervlakte en isolatie: de kleinste, 
meest geïsoleerde plekken hadden de minste soorten. 

 
Plantensoorten verschillen sterk in overlevingsduur en dispersiemogelijkheden. Planten 

met windverbreiding (wilgen, populieren, composieten) leggen probleemloos grote afstanden 
af. Soorten met grote, zware zaden (b.v. bosplanten) hebben daarentegen weinig 
mogelijkheden om barrières te overbruggen. Andere soorten zijn voor de verspreiding van 
hun zaden afhankelijk van dieren, die op hun beurt verschillen in dispersiecapaciteit vertonen. 
Daarnaast is voor obligate kruisbestuivers de aanwezigheid en vrije dispersie van bestuivers 
tussen populaties van cruciaal belang. Ook zij kunnen gehinderd worden door het 
gefragmenteerde landschap. 

 
Bij inkrimping van de populatiegrootte neemt de kans op inteelt toe. Men kan zich de 

vraag stellen wat de kritische populatiegrootte is waaronder een populatie nog kan 
functioneren zonder dat deficiëntieverschijnselen optreden. Daarbij moet men het concept van 
de effectieve populatiegrootte in acht nemen: dat deel van de populatie dat werkelijk aan de 
voortplanting deelneemt. In de meeste populaties ligt de effectieve populatiegrootte veel lager 
dan de werkelijke grootte, dat geldt zeker voor metapopulaties. Als vuistregel schatten 
populatiegenetici de minimum effectieve populatiegrootte op 500 exemplaren. In 
metapopulaties is de genetische variatie in principe groter dan in aaneengesloten populaties 
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met eenzelfde oppervlakte maar dit is afhankelijk van de grootte van de deelpopulaties, de 
frequentie van dipersie en de extinctie-kolonisatie frequentie. De verwachting is dat 
wanneer minimaal gemiddeld één immigrant per generatie tussen twee deelpopulaties 
migreert, de metapopulatie reeds als aaneengesloten beschouwd kan worden (Opdam et 
al. 1998; Van Oostenbrugge et al. 2002). 
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1.3.2 Verkeersslachtoffers 
 

Eén deelfacet van het barrière-effect van wegen zijn verkeersslachtoffers (o.a. Peymen et 
al. 2001). Het aantal slachtoffers van aanrijdingen blijft volgens het Natuurrapport 2001 
(Kuijken et al. 2001) toenemen ten gevolge van de verdere uitbreiding van het 
infrastructuurnetwerk en het toenemend verkeersvolume. Een aantal Europese studies 
bevestigen deze trend (o.a. Trombulak & Frissell 2000 ; Seiler 2002). Hoewel in absoluut 
aantal vaak hoog, moeten de cijfers beschouwd worden in relatie tot de populatieomvang van 
soorten en de grootte van het gebied. Grote aantallen verkeersslachtoffers duiden niet 
noodzakelijk op een bedreiging voor populaties van soorten. Ze kunnen een indicatie zijn van 
de algemeenheid en de grote verspreiding van die soorten. Kleine, lokale populaties kunnen 
hierdoor wel in de problemen komen. Wanneer dieren minder oversteken of worden 
doodgereden, treedt geen dispersie meer op en neemt de isolatie van lokale populaties toe. Dit 
kan een negatieve invloed op de overleving van metapopulaties/deelpopulaties hebben, zoals 
Apeldoorn et al. (1995) aantoonden voor de Das. Andere factoren die het risico op 
verkeersslachtoffers beïnvloeden zijn de verkeersintensiteit, de snelheid van het verkeer, de 
abundantie van de soorten, het tijdstip in het jaar, de (dag/nacht) verdeling van het 
verkeersvolume, de vegetatie langs de weg, de aantrekkeljkheid van wegranden voor soorten, 
de integratie van de weg in het landschap enz.   

 
Met betrekking tot verkeersslachtoffers, zijn weinig gegevens beschikbaar voor heel 

Vlaanderen. In 1995-1996 werd een beperkte steekproef uitgevoerd, waarvan de resultaten in 
het boek "Dieren onder onze wielen" (Rodts et al. 1998) werden beschreven. Naast dit project 
worden er door de Vogelbescherming Vlaanderen jaarbalansen opgemaakt van de slachtoffers 
die in de opvangcentra worden aangeleverd. Het betreft niet enkel vensterslachtoffers, 
stookolieslachtoffers,... maar ook verkeersslachtoffers. Naast vogels komen ook zoogdieren, 
reptielen en amfibieën op deze lijsten voor. De resultaten zijn na twee jaar werking nog te 
beperkt om hier dieper op in te gaan. 

 
Daarnaast zijn verspreide gegevens voorhanden afkomstig van lokale werkgroepen, zoals 

de in de schoot van de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) opgerichte 
Dassenwerkgroep. Deze werkgroep houdt sinds 1993 op een gestandaardiseerde manier 
gegevens over dassen-verkeersslachtoffers in Limburg bij (Stevens 1992-1996 ; Crèvecoeur 
& Stevens 1997-1999). Deze gegevens zijn vooral op lange termijn nuttig, in combinatie met 
de jaarlijkse burchttellingen. Dewitte (2002) stelde bij autopsieën van ingezamelde Vlaamse 
dassen vast dat het grootste gedeelte van de aangereden dassen bestond uit gezonde, seksueel 
actieve dieren. Het wegvallen van deze dassen is dus bijzonder nadelig voor populaties. Criel 
(1997) geeft een absolute aantalsevolutie van verkeersslachtoffers sinds 1976 en pleit ervoor 
natuurtechnische verkeersvoorzieningen als vast onderdeel in wegplanning op te nemen.  

 
Sinds begin 2001 werd met een nieuw project gestart (op initiatief van Vogelbescherming 

Vlaanderen), waarbij het inventariseren van verkeersslachtoffers van dieren op een 
consequente en gestructureerde wijze voor heel Vlaanderen gebeurt (Peymen & Monden, 
2003). Voor dit project werd gerekend op de medewerking van vrijwilligers. Tegelijk werd 
binnen de Administratie van Wegen en Verkeer (AWV) de controle van verkeersslachtoffers 
op de gewestwegen door de wegenwachters (ongeveer 160) een bijkomende doelstelling voor 
2001-2002. Het betreft marterachtigen, Ree, Vos, Egel, Eekhoorn, Haas, Hamster, roofvogels, 
amfibieën en reptielen en een aantal ongewone vogelsoorten (b.v. reigerachtigen). Vanaf 2003 
wordt deze inventarisatie een permanente taakstelling van AWV, dat hiervoor samenwerkt 
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met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) en de Universiteit Antwerpen (UIA). 
De gegevens van deze eerste inventarisatieronde worden momenteel verwerkt.  

 
Over de impact van verkeersslachtoffers op populaties van ongewervelden is heel wat 

minder bekend. Minguira & Thomas (1992) onderzochten het gebruik van wegranden en –
bermen door dagvlinders en bloedvlekvlinders (Zygaenidae) in Dorset en Hampshire (UK). 
Ze stelden aan de hand van tellingen en populatieschattingen met vangst-hervangst vast dat 
voertuigen 0.6-1.9% van het aantal dieren uit gesloten populaties doodden, en tot 7% in open 
populaties. Ze komen tot de conclusie dat deze mortaliteit te verwaarlozen is in vergelijking 
met deze veroorzaakt door natuurlijke factoren én dat de weg geen barrière vormt voor 
uitwisseling tussen aanpalende vlinderpopulaties. 

 

1.3.3 Corridorfunctie van wegen 
 
 

Het staat buiten kijf dat de aanwezigheid van transportinfrastructuur in het landschap en 
het intensief gebruik ervan natuurlijke processen zoals migratie en de verspreiding of de 
uitwisseling van genetisch materiaal wijzigt (door de barrièrewerking). Het verstoort de 
leefomgeving van dieren en planten, betekent habitatverlies en brengt verkeersslachtoffers 
met zich (zie figuur 7). De negatieve invloed van (snel)wegen op de natuur is vooral bekend 
van een groot aantal publicaties over enkele hogere, opvallende vertebrate soorten.  

 
Er zijn echter ook soorten die juist profiteren van deze situatie (Vermeulen 1995). Bij de 

aanleg van nieuwe transportinfrastructuur (wegen, kanalen, spoorwegen,…) worden vaak 
nieuwe landschapselementen gecreëerd die dienst kunnen doen als nieuw habitat of als 
geleidingscorridor voor dieren en planten (zie figuur 7). De bermen in Vlaanderen, met een 
gezamenlijke oppervlakte van 40.000 ha zijn hier een duidelijk voorbeeld van. Hiervan zijn 
ongeveer 9000 ha (autosnelwegen en gewestwegen) in beheer van de Vlaamse Gemeenschap 
(Peymen et al. 2001). Daarnaast kunnen wegbermen ook een bufferende functie hebben om 
negatieve invloeden van de weg op het achterland te beperken (Peymen et al. 2001).  

 
 

 

 

Figuur 7: Schematische voorstelling van de complexiteit van de effecten van transportinfrastructuur 
op natuur: biotoopverlies; verstoring en verontreiniging; corridor effect; barrière-effect en sterfte 
door aanrijdingen. 
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De corridorfunctie van wegen verschilt echter naargelang het omgevende landschap 
(Seiler 2002). In open, agrarisch landschap kunnen bermen met een rijke vegetatie een 
belangrijke habitat- en corridorfunctie vervullen. In een bebost landschap daarentegen, vormt 
een open, grazige berm een nieuwe barrière voor typische bossoorten.  

  
Dat bermen voor planten een belangrijk habitat vormen staat buiten kijf (o.a. Zwaenepoel 

1998 ; Goris et al. 2000). In Vlaanderen komen ongeveer 800 soorten hogere planten (62% 
van de totale flora) en 100 soorten mossen en korstmossen op wegbermen voor (Peymen et al. 
2001). Sommige daarvan zijn zeldzame soorten die op de wegberm als refugium zijn 
aangewezen omdat hun natuurlijk biotoop ongeschikt werd. Meer dan 50 soorten zijn om die 
reden uitsluitend nog in wegbermen aan te treffen. Hetzelfde verschijnsel werd 
gedocumenteerd voor een aantal paddestoelen (Walleyn & Verbeken 2000). De tientallen kg 
stikstof/ha die jaarlijks uit de lucht vallen, lijden in de bossen tot verbraming en vergrassing 
met mycologische woestijnen tot gevolg (Walleyn & Verbeken 2000). Wegbermen en 
perceelsranden, waar van nature meer mycorrhizavormers voorkomen, zijn vaak de enige 
refugia voor mycorrhizavormers van stikstofarme milieus. Ze geven een beeld van hoe de 
mycoflora in de bossen eruit zou kunnen zien (mededeling A. Verbeken).  

 
Een studie van Aeolus (2000) langs de E314 toonde aan dat de bermen wel degelijk een 

functie hebben als stabiel leefgebied voor ongewervelden, voornamelijk voor spinnen en 
loopkevers. De levensgemeenschappen van deze groepen zijn allerminst soortenarme 
varianten bestaande uit algemene soorten met een grote ecologische amplitude. Daarnaast 
komen ook een aantal rodelijstgewervelden op bermen voor: Gladde slang, Levendbarende 
hagedis, Heikikker, Rugstreeppad. Voor de corridorfunctie van deze berm tussen de grote 
Limburgse heidegebieden was vooral de aanwezigheid van heide en heischrale elementen in 
de berm van belang. Andere habitattypes werden door de typische fauna nauwelijks gebruikt. 
Wegbermen zijn, per definitie, vaak vrij smalle elementen. Het ligt dus in de lijn van de 
verwachtingen dat de proportie "storingssoorten", of soorten die normaal niet thuishoren in 
het onderzochte vegetatietype, op bermen vrij groot is. Dit gegeven werd frequent bevestigd 
in de studie (Aeolus 2000).  
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Kadertekst 1: Hoe verspreiden planten zich doorheen het landschap, een synthese van 
literatuuronderzoek 
 
Hogere planten kunnen zich vegetatief verspreiden via bollen, knollen, uitlopers enz. 
Daarnaast zorgen zaden voor geslachtelijke voortplanting en genetische variatie. Die zaden 
vallen eenvoudigweg van de moederplant door de zwaartekracht (barochorie) of worden 
verspreid met de wind (anemochorie), via het water (hydrochorie), door de plant zelf 
(autochorie) of in/op dieren (endo/epizoöchorie). Bouman et al. (2000) geven een overzicht 
van de verbreidingsvorm en kiemingsmogelijkheden van 80 wilde plantensoorten. Dit 
toegankelijke standaardwerk kan een belangrijke referentie zijn voor beheerders die willen 
inschatten of en hoe snel plantensoorten op eigen kracht nieuwe gebieden kunnen koloniseren. 
 
Zoals al eerder in dit rapport besproken (zie 1.3.1 Verlies aan biodiversiteit) komen planten 
bij versnippering in de problemen door inteelt, verlies aan erfelijke variatie, verminderde 
bestuiving en verminderde zaadproductie. Onderzoek toont aan dat zaadverbreiding steeds 
meer een beperkende factor geworden is voor de overleving van plantenpopulaties (o.a. 
Strykstra en Bekker 1997).  
 
Vaak zijn zaden van doelsoorten niet meer in de zaadvoorraad aanwezig en moeten ze grote 
afstanden overbruggen om nieuwe, b.v. door natuurinrichting geschikt gemaakte, gebieden te 
bereiken. De vraag stelt zich hoe ver en welke verbreidingsmechanismen het meest effectief 
zijn. Enkele feiten op een rijtje: 
 

 Het gros van de plantendiasporen komt niet veel verder dan enkele meters per jaar. 
Dezelfde grootteorde vindt men bij modelmatige benaderingen van planten die zich 
verspreiden door corridors  (Bouman et al. 2000). Slechts een miniem percentage van de 
zaden komt ver van de moederplant terecht, vaak zijn dit lichtere zaden met een slecht 
ontwikkeld embryo, zodat ze bovendien een geringe kans op vestiging hebben. Onderzoek 
naar de windverbreiding van Jacobskruiskruid Senecio jacobaea toonde aan dat 60% van 
de zaden rond de basis van de plant bleef, slechts 0.005% van de zaden raakte verder dan 
36m (Harper, 1977). Windverspreiding kan geschieden over grote afstanden, maar is 
willekeurig zodat succesvolle kieming niet gegarandeerd is. Maar in bepaalde gevallen 
wordt langeafstandsdispersie van zaden wel degelijk vastgesteld. Het is zeer moeilijk om 
te voorspellen welke planten en hoe snel planten zich uit bronpopulaties kunnen 
verspreiden. Hierin speelt een grote toevalsfactor. 

 Pollard et al. (1974) deden onderzoek naar Bosbingelkruid Mercurialis perennis in een 
aantal houtkanten. Ze kwamen tot de conclusie dat de bingelkruiden op een continue 
lengte vanaf de rand van het bosfragment groeiden. Die lengte was gecorreleerd met het 
tijdstip waarop de houtkant was aangeplant. Op basis van historische gegevens konden ze 
uitrekenen dat de plant zich verplaatst met een afstand van ongeveer 20 cm per jaar. Deze 
studie illustreert dat bewegingen van planten erg traag kunnen zijn, zo traag zelfs dat het 
resultaat ervan niet zichtbaar wordt binnen één generatie terreinbeheerders.  

 Van Dorp (1987) deed onderzoek naar de verbreiding van besdragende planten in een 
houtwallenlandschap in Twente. Daarvoor stelde hij zaadvallen op in transecten in vooraf 
gekozen houtwallen. Daarnaast onderzocht hij ook of de verbreidingskans van zaden 
afhangt van de houtwalstructuur en van het omliggende landschap, door experimenteel 
vruchten aan te bieden in een scala van situaties met een verschillende structuur en 
isolatie. Er waren aanwijzingen dat de kans op zaadverbreiding hoger is in houtwallen met 
overstaanders, jonge bomen en struiken dan in singels en bomenrijen zonder struiken. Een 
dergelijk houtwaltype trekt meer vruchtenetende vogels aan. Merels, zanglijsters en 
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roodborsten bleken belangrijke zaadverspreiders in de lengterichting van de houtwal, 
vogels van open landschappen (spreeuwen, koperwieken, kramsvogels) bleken 
voornamelijk verantwoordelijk voor zaadverbreiding dwars op de richting van de houtwal. 

 De verplaatsing van dieren langs een corridor kan belangrijker zijn dan de verplaatsing 
van de plantenpopulaties zelf. Vooral vogels en zoogdieren (konijnen, muizen, ratten, 
schapen, herten, reeën, zwijnen, maar ook vossen, dassen, marters en bunzings) zijn 
verantwoordelijk voor het verspreiden van zaden. In de vacht en de hoeven van schapen 
zijn b.v. zeer veel zaden aanwezig, lang niet altijd zaden met weerhaken, stekels of andere 
aanpassingen. In de mest van vogels en zoogdieren zijn plantensoorten soms in grote 
aantallen aanwezig. Claerbout (2001) deed onderzoek naar endozoöchorie door 
shetlandpony’s, konijnen, schapen, hooglandrunderen, haflingerpaarden en ezels in enkele 
Vlaamse duingebieden. Uit de ingezamelde mest kiemden 111 soorten, goed voor 16% 
van de in het gebied voorkomende plantensoorten. Onder de goede endozoöchoren waren 
opvallend veel grassen, die klassiek als anemochoren worden bestempeld. Claerbout 
(2001) besluit dat herbivoren krachtiger zaadvectoren zijn dan andere 
verbreidingsmechanismen en dat zij zaden over een grotere afstand kunnen verspreiden.  

 Het aandeel van de Nederlandse planten, dat verspreid wordt door mieren (b.v. Gewone 
vleugeltjesbloem, zegges, viooltjes, veldbiezen) wordt op ongeveer 15% geschat. De 
verbreidingsafstand is afhankelijk van de mierensoort, maar de maxima liggen rond de 
20m. Dekoninck en Bonte (2002) vonden geen verband tussen de distributie van 
mierennesten en die van Gewone veldbies en Vleugeltjesbloem in een duingrasland, maar 
wijten dit aan de hoge dynamiek door de grote grazers in het terrein. De veranderde 
bodemtextuur rond de nesten van de Bruine dienaarmier Formica cunicularia bleek wel 
een geschikter kiemingsmedium voor Grote tijm Thymus pulegioides. 

 Dieren die zaadvoorraden aanleggen (eekhoorns, gaaien, mieren) dragen eveneens bij tot 
de verspreiding. Andere vormen van verspreiding door dieren zijn eerder zeldzaam. 
Voorbeelden zijn ondermeer muskuskruid dat door slakken wordt verbreid, waterdrieblad 
door vissen, en madeliefjes door regenwormen. 

 Heel wat planten verspreiden zich via waterlopen, zowel zaden als losgekomen 
wortelstokken en stengels. Dertig procent van de plantensoorten in Vlaanderen is in staat 
zich op die manier (mede) door stromend water te verbreiden (mededeling Freddy 
Janssens)! Dit is een belangrijke vaststelling gezien het grote aantal waterlopen aangeduid 
als natuurverbindingsgebied. 

 
Planten verspreiden zich dus over het algemeen traag en op een weinig voorspelbare manier 
doorheen het landschap. De praktijk van het natuurbeheer levert hiervoor wel een aantal 
oplossingen, het zijn “indirecte herintroductiemethoden”, waarbij het toeval nog een grote rol 
speelt. Mogelijkheden zijn ondermeer: 
 

- het uitspreiden van hooi uit bepaalde brongebieden 
- het sturen van de routes van maaimachines en graaskuddes vanuit  
   bron- naar herstelgebieden 
- het organiseren van begrazing in ruimtelijk gescheiden percelen en het  
   streven naar aaneengesloten begrazingsblokken 
- het aanplanten van zaadbronnen in tuintjes in de buurt van de te herstellen gebieden 
- het wandelen door natuurgebieden en het toelaten van lichte vormen van recreatie  

 
 Het uitspreiden van hooi uit gemaaide soortenrijke stroomdalgraslanden is een goede 

maatregel gebleken om op dijktaluds snel een natuurlijke soortensamenstelling te krijgen. 
Het maaitijdstip wordt zó gekozen dat men zaden van doelsoorten mee heeft.  



 30

 De rol van maai- en graasbeheer voor de verspreiding van plantenzaden werd onderzocht 
in verschillende Vlaamse natuurreservaten (Couvreur en Hermy 2002). Uit 
plantenmateriaal afkomstig van de vacht van grazers en van maaimachines kiemden in het 
laboratorium 140 plantensoorten. De meeste soorten waren gewone soorten, maar ook 
Dotterbloem en Parnassia werden op die manier verspreid. De resultaten tonen duidelijk 
dat het beheer een belangrijke rol speelt bij de dispersie van planten in en tussen 
natuurreservaten. De hoeveelheid en het type zaden in de vacht van grazers is afhankelijk 
van vachtlengte en –structuur, schoonmaak- en wrijfgedrag en het aanbod aan zaden 
binnen het terrein (Couvreur en Hermy 2002).  

 Dupae en Stulens (2003) stippen aan dat de overleving van typische soorten van de 
kalkrijke kamgrasweide op de Haspengouwse hellingen verhoogd kan worden door 
uitwisseling van schaapskuddes tussen de verschillende gebieden. Zij stellen voor om de 
begrazing zó te organiseren dat dezelfde grazers ingezet worden in ruimtelijk gescheiden 
percelen en benadrukken de vorming van grote begrazingsblokken b.v. door middel van 
ruilverkaveling. 

 
Samenvattend kunnen we stellen dat: 
 

 Zaadverspreiding dikwijls een beperkende factor is voor de overleving van zeldzame 
plantenpopulaties. 

 De verbreiding van planten over langere afstanden moeizaam en zeer traag verloopt. 
 Een aanzienlijk aantal planten zich over langere afstanden verspreidt via dieren en 

waterlopen. 
 Voorspellingen in dat verband moeilijk zijn, toevalsfactoren zijn hierbij ook belangrijk. 
 Het belang van “indirecte herintroductiemethodes” voor zaadverspreiding (machines, 

grote grazers, uitspreiden van hooi, rondtrekkende schaapskuddes, zaadbronnen in 
tuintjes, wandelaars in natuurgebieden,…) niet te onderschatten is. 

 
Bron: diverse literatuurgegevens vermeld in de tekst 
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Vermeulen (1994, 1995) en Vermeulen & Opdam (1995) deden onderzoek naar de rol van 
wegbermen als corridors voor een aantal zeldzamere (stenotope) loopkevers van 
heidehabitats, meer bepaald loopkevers gebonden aan buntgrasvegetaties (Corynephoretum). 
De onderzoekers onderzochten onder welke omstandigheden schrale wegbermen corridors 
kunnen vormen voor loopkevers uit schrale habitats met een beperkt verbreidingsvermogen. 
Via merk- en terugvangst stelden ze vast dat er wel degelijk dispersiebewegingen optraden 
tussen schrale wegbermen en belendende heideterreinen. Ook langs de berm zelf werd 
dispersie geobserveerd, hoewel de meeste individuen niet verder kwamen dan 25-50m per 
jaar. Uit vangst-terugvangst experimenten in het veld werd een gemiddelde dispersie-afstand 
van 76m/jaar berekend, wat neerkomt op slechts 5m/dag. Met een simulatiemodel dat uitging 
van 1000 in de corridor binnenkomende individuen op tijd nul en tien generaties kevers 
(generatietijd = één jaar) vond men dat de dieren slechts een geringe dispersiecapaciteit 
vertoonden, 100 tot 500 meter. De auteurs voegen eraan toe dat dit mogelijks een 
onderschatting is van de werkelijke dispersiecapaciteit, aangezien bij de hervangst de 
dispersiestroom natuurlijk op een kunstmatige manier onderbroken wordt. Maar in het meest 
optimistische scenario is sprake van 1 à 2 km (op tien jaar tijd!). De afstanden afgelegd in een 
gewoon, niet-lintvormig heideterrein waren het grootst en in smalle wegbermen het kleinst, al 
bleken hierin soortspecifieke verschillen op te treden. De dispersiefrequentie en de 
loopsnelheid varieert dus naargelang de soort en naargelang het ontwerp van de corridor. In 
bredere dispersiebanen zijn de dispersieafstanden langer. De beste verbindingsbaan is deze 
waarin een populatie kan ingebouwd worden die onderdeel kan worden van de metapopulatie 
en dus als refugium kan fungeren (Vermeulen 1994, 1995). Daarvoor zijn kwaliteitsvolle 
lintvormige heidestructuren belangrijk. De onderzoekers claimen dat hun resultaten 
geëxtrapoleerd kunnen worden naar andere over de grond bewegende invertebraten zolang de 
“rebound” reactie van de dieren op de corridor-border dezelfde blijft. Zo durven zij geen 
uitspraak doen over bermen die grenzen aan landbouwgebied. Deze Nederlandse studie komt 
dus grotendeels tot dezelfde conclusies als de studie van Aeolus (2000) nl. dat voor de 
corridorfunctie van bermen tussen grote heidegebieden de aanwezigheid van heide-elementen 
in de berm van cruciaal belang is. Ook Minguira & Thomas (1992) komen in hun studie naar 
vlinders in bermen tot dezelfde conclusie. De variatie in het aantal soorten, densiteit en 
diversiteit aan vlinders was afhankelijk van het scala aan geschikte habitats voor reproductie 
op de berm. De densiteit aan adulte vlinders en het aantal soorten bleken overigens duidelijk 
positief gecorreleerd met de breedte van de wegrand. Deze studies laten toe enkele vuistregels 
te formuleren voor een functioneel ontwerp van corridors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vuistregels voor functioneel ontwerp van corridors - hoe moet een lijnvormig element 
eruit zien om effectief als een verbindingsbaan (corridor) te kunnen fungeren ? 

 
• ZO BREED MOGELIJK: Smalle corridors (<20m) zijn per definitie minder effectief 

dan brede (20-30m) om de volgende redenen:  
 

 In bredere dispersiebanen zijn de dispersieafstanden langer. 
 Dieren die zich verplaatsen via smalle corridors hebben meer ontmoetingen 

met de grens van de corridor, wat een vertragend effect heeft op de 
dipersiestroom. 

 In smalle corridors treedt meer “wegzijging” op d.w.z. het vertrekken van 
dieren uit de corridor naar aanpalend “habitat”, waar door de slechte kwaliteit 
dikwijls een lagere overlevingskans heerst. 

 
• ZORG VOOR GESCHIKT LEEFGEBIED ÍN DE CORRIDOR ZELF: De beste 

verbindingsbaan is deze waarin een populatie kan ingebouwd worden die onderdeel 
kan worden van de metapopulatie en dus als refugium kan fungeren 
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Ook kleine en grote zoogdieren maken gebruik van bermen als verbindingselement. In 
Nederland wist de Rosse woelmuis Zuid-Beveland te bereiken via spoorwegen en autowegen 
(Bekker & Mostert 1998). Trewhella & Harris (1990) vonden in Groot-Brittannië een 
duidelijk verband tussen de opmars van de Vos en de aanwezigheid en richting van 
spoorwegen. In Trondheim, Noorwegen gebruiken dassen rivieroevers en wegranden om zich 
te verplaatsen (Johansen & Bevanger 1993). Goosem (1997) stelt dat in sommige gevallen de 
wegranden bewoonbaar zijn voor inheemse kleine zoogdieren. In veel gevallen worden deze 
echter weggeconcurreerd door exotensoorten die beter aan dit habitat zijn aangepast en een 
grotere dispersiecapaciteit hebben (Goosem 1997). Getz et al. (1978) documenteerden dat  
Microtus pennsylvanicus (een soort aardmuis) op zes jaar tijd over meer dan 100km kon 
disperseren langs grazige wegbermen. Deze soort was daarop in staat de inheemse Microtus 
ochrogaster te verdringen in een aantal aanpalende graslanden. Een ander probleem met de 
wegranden als leefgebied voor soorten vormen de hoge concentraties aan polluenten. De 
loodconcentratie in beenderen van muizen uit een wegberm was tienmaal hoger dan die van 
muizen op 800m van de weg (Mierau & Favara 1975). Daarnaast worden ook predator-prooi 
interacties door nieuwe wegen beïnvloed. Generalisten zoals dingo’s en coyotes, 
aangetrokken door verkeersslachtoffers als voedselbron, jagen frequent langs wegen (May & 
Norton 1996). Ook van honden en katten is dit gedrag gedocumenteerd (Bennett 1990). Het is 
van belang in te zien dat deze zaken de evaluatie van een nieuwe weg als corridor 
bemoeilijken en dat al deze effecten met elkaar verband houden, aangezien kleine zoogdieren 
ook optreden als verspreiders van zaden en sporen en als consumenten van planten, fungi en 
insecten. Dit kan invloed hebben op de biodiversiteit van levensgemeenschappen.  

 
De beweging van mensen en transport langs wegen kan tevens als vector fungeren voor 

planten, zaden en kleine, minder beweeglijke diersoorten (Bennett 1991). In Vlaanderen blijkt 
introductie met spoorwegballast een belangrijk verbreidingsmiddel voor een aanzienlijk aantal 
plantensoorten (Verloove 2002). Het bekende succesverhaal van het Bezemkruiskruid Senecio 
inaequidens in Vlaanderen is hier een goed voorbeeld van. Deze woladventief wist zich met 
de hulp van verkeersassen vlot in Vlaanderen te verspreiden. Dit accidenteel transport van 
zaden is ongetwijfeld de reden voor de hoge proportie aan neofieten rond wegen, waarvan 
sommige als een bedreiging worden gezien voor de inheemse flora (Spellerberg 1998). 
Verloove (2002) geeft in zijn rapport over ingeburgerde plantensoorten in Vlaanderen mee dat 
slechts een beperkt aantal soorten als probleemsoort bestempeld kunnen worden. Voor een 
nadere bespreking van de manier waarop planten zich doorheen het landschap kunnen 
bewegen zij verwezen naar kadertekst 1 (zie hoger). 

 
Het is duidelijk dat het corridoreffect van nieuwe wegen ambigu is. Wegranden kunnen 

geschikt zijn voor soorten, maar veelal voor de minder kritische generalisten die tolerant zijn 
ten aanzien van verstoring, pollutie, verhoogd risico op mortaliteit door het verkeer en 
verminderde habitatkwaliteit. Daarnaast kunnen wegranden de bewegingen van soorten 
faciliteren, maar ook de verspreiding van “ongewenste” indringers vergemakkelijken (Seiler 
2002). 
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1.4 Samenvatting 
 
 

Samengevat: waarom is versnippering een probleem? 
 
Versnippering is een belangrijke oorzaak van achteruitgang van de biodiversiteit 
(flora, fauna) 
 
• Door het uiteenvallen van natuurgebieden worden leefgebieden te klein om 

leefbare populaties te herbergen. 
• Kleine leefgebieden hebben meer last van randeffecten, waardoor de 

kwaliteit ervan afneemt. 
• Habitatfragmentatie grijpt eveneens in op het niveau van 

levensgemeenschappen en kan bestaande concurrentieverhoudingen, 
predator-prooi relaties, parasiet-gastheer relaties aantasten. 

• Door de afstand en infrastructurele barrières raken leefgebieden geïsoleerd, 
waardoor noodzakelijke genetische uitwisseling tussen populaties wordt 
verhinderd en de kans op uitsterven toeneemt. 

• De aanleg van nieuwe wegen veroorzaakt verkeersslachtoffers en kan de 
opmars van ongewenste fauna en flora faciliteren. 
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2. Zijn oplossingen voor versnippering mogelijk 
 
 
2.1 Theoretische oplossingen 

 
 
Uit de zeer omvangrijke hoeveelheid literatuur komen drie hoofdideeën naar voor als 

oplossing voor versnippering. De grondgedachte is daarbij steeds dat ontsnipperende 
maatregelen de kans op lokaal uitsterven moeten verlagen, de kans op herkolonisatie 
verhogen of beide. Verbetering van de kwaliteit van leefgebieden en vergroten van het 
leefgebied van deelpopulaties zijn daarom noodzakelijk naast een verhoging van de 
connectiviteit in en tussen leefgebieden waardoor kolonisatie vergemakkelijkt (o.a. Sijmons et 
al. 1996). Bergers & Kalkhoven (1996) vatten deze mogelijke oplossingen voor het 
versnipperingsprobleem als volgt samen (zie figuur 8) : 

 
- Vergroten = ontwikkeling 
- Verbinden = verminderen van de weerstand 
- Verbeteren = beheer 

 
In veel gevallen is het in Vlaanderen onmogelijk om aaneengesloten natuurgebieden van 

zodanige omvang te creëren dat een groot deel van de soorten in duurzame populaties kan 
voorkomen. In principe gaat het bij ontsnippering dan ook om het vinden van de juiste 
verhouding tussen deze drie oplossingsstrategieën. Die verhouding zal van situatie tot situatie 
verschillend zijn (Sijmons et al. 1996). 
 

Voor elk van deze “oplossingen” zijn echter een aantal problemen, bedenkingen en 
wetenschappelijke onzekerheden te signaleren. Het is niet altijd even gemakkelijk om de 
precieze ecologische mechanismen te definiëren die verantwoordelijk zijn voor de 
achteruitgang van soorten, en dus ook om gepaste maatregelen te nemen (Matthysen 1999). 
Het onderstaande poogt hiervan een beeld te scheppen. Het illustreert de complexiteit van het 
versnipperingsprobleem en de wetenschappelijke onzekerheden die het moeilijk maken 
hiervoor een oplossing op maat te formuleren (zie ook Desender et al. 2002). 

 
 
 
Figuur 8 (volgende pagina): Ontsnippering draait om het vinden van een evenwichtige verhouding 
tussen verschillende oplossingsstrategieën (vergroten, verbinden, verbeteren). De ruimtelijke 
samenhang verhoogt  doordat leefgebieden vaker en in hogere dichtheden bewoond zijn en doordat de 
dispersiestroom toeneemt.  



Goede habitatkwaliteit 

M indere habitatkwaliteit 

UITGANG SSITUATIE 
 

- Versnipperd leefgebied 
- Veel randeffecten 
- Onvoldoende ruimtelijke amenhang 
- Geen duurzame populaties 

- Tussenliggend landschap ongeschikt 
- Afstand tussen leefgebieden onoverbrugbaar 
- Oppervlakte-eisen van soorten niet voldaan 
- Kans op vestiging van soorten minimaal  
- Essentiële habitatelementen geïsoleerd / slecht 

te bereiken voor soorten 

Goede habitatkwaliteit 

M indere habitatkwaliteit 

OPLOSSINGSSTRATEGIE 1 :  
 
VERGRO TEN 
 

- Populatieomvang > 
- Dispersiekans > 
- Randeffecten < 
- Uitsterfkans < 
- Beheersinspanning > 
- Habitatkwaliteit = 
- Ruimtelijke samenhang = 

 
VERBINDEN  
 

- Ruimtelijke samenhang > 
- Uitwisseling tussen populaties > 
- Functionaliteit netwerk > 
- Kolonisatiekans > 
- Herstel van populaties na verstoring > 
- Uitsterfkans < 
- Fragmentoppervlakte = 
- Habitatkwaliteit = 

VERDICH TEN 
 

- Ruimtelijke samenhang > 
- Kolonisatiekans > 
- Functionaliteit netwerk > 
- Uitsterfkans < 
- Fragmentoppervlakte = 
- Habitatkwaliteit = 

Goede habitatkwaliteit 

M indere habitatkwaliteit 
OPLOSSINGSSTRATEGIE 3 

Verbindingszone 

Barrière 

Goede habitatkwaliteit 

M indere habitatkwaliteit 

OPLOSSINGSSTRATEGIE 2 :  
 
VERBETEREN 
 

- Draagkracht > 
- Voortplantingssucces > 
- Levensvatbaarheid van populaties > 
- Ruimte voor grotere populaties 
- Uitsterfkans <  
- Fragmentoppervlakte = 
- Ruimtelijke samenhang = 
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2.1.1 Vergroten  
 

De functionele oppervlakte van gebieden kan (o.a. door natuurontwikkeling) vergroot 
worden tot het gebied voldoende draagkracht bezit om kernpopulaties/duurzame populaties 
van soorten te handhaven. Vergroting van bestaande leefgebieden is hoe dan ook de meest 
ideale maatregel (hoogste ambitieniveau) om populaties duurzaam te beschermen (o.a. 
Sijmons et al. 1996). Het is een maatregel die op verschillende fronten tegelijk bijdraagt tot de 
verbetering van de natuurlijke kwaliteit: het verkleint de kans op lokaal uitsterven (kan 
grotere populaties herbergen en levert refugia op tijdens plaatselijke calamiteiten) en kan 
tevens een belangrijke differentiatie in levensgemeenschappen opleveren (soorten van hogere 
trofische niveaus en predatoren) (Van Dorp et al. 1999). Naarmate gebieden groter zijn kan de 
kern ook beter afgeschermd worden van negatieve invloeden van buitenaf. In grote eenheden 
is bovendien meer ruimte voor natuurlijke processen, waardoor minder beheer nodig is.  

 
In welke mate een grotere omvang van natuurgebieden leidt tot meer soorten, verschilt 

naargelang het type natuur. Naarmate fragmenten kleiner zijn, treden door de grotere 
randeffecten meer storingssoorten op die het soortenaantal doorgaans verhogen. In het 
algemeen kunnen natte, voedselrijke natuurgebieden kleiner zijn om goed te functioneren dan 
droge, voedselarme gebieden (Alterra 2001). 

 
Verschillende onderzoekers stellen minimum-oppervlaktenormen voorop die nodig zijn 

voor het voortbestaan van kernpopulaties op middellange termijn, voornamelijk voor 
zoogdieren en vogels (b.v. Kalkhoven et al. 1996 ; Kalkhoven et al. 2001), maar ook voor 
ongewervelden zoals de studie naar de mobiliteit van Blauwvleugelsprinkhanen in de 
Westhoekduinen (Ghesquiere 2002). De vaststelling hiervan is echter niet eenvoudig op basis 
van beschrijvend onderzoek (Hill 2002).   

 
Het grote VLINA-project “Genetisch-ecologisch onderzoek ten behoeve van het 

natuurbehoud” (Audenaert et al. 2000) bundelt onderzoek naar de genetische variatie in 
natuurlijke populaties van 65 verschillende soorten organismen over taxa heen. Er werd voor 
de meeste taxa een positief verband gevonden tussen de habitatomvang en de genetische 
diversiteit in de populatie. Dit pleit nogmaals voor het behoud en de creatie van grote 
habitatarealen. Deze relatie was echter niet voor alle taxa even uitgesproken. Voor een aantal 
invertebraten werd een opvallend hóge genetische diversiteit en de aanwezigheid van 
zeldzame allelische varianten in kleine habitatten vastgesteld. Men kan dus in geen geval 
kleine habitatten a priori als onbelangrijk bestempelen (Audenaert et al. 2000)! 
 

2.1.2 Verbinden en verdichten 
 

Door gebieden met elkaar te verbinden wordt de weerstand van het tussenliggend 
landschap verminderd en de ruimtelijke samenhang tussen natuurgebieden verhoogd 
(verbinden is verdichten). Hierdoor wordt de noodzakelijke uitwisseling tussen geïsoleerde 
populaties verhoogd, vermindert de kans op uitsterven, kunnen nieuwe leefgebieden bereikt 
worden enz. Het is duidelijk dat maatregelen ter vermindering van de isolatie en verhoging 
van de landschappelijke samenhang gekoppeld zijn aan specifieke soorten(groepen) (zie tabel 
2). Over het algemeen is de effectiviteit van deze maatregel minder dan bij vergroting van de 
functionele oppervlakte. 
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Tabel 2: Nut en noodzaak van ruimtelijke samenhang (naar Expertisecentrum LNV 2001). 

 
Ambitie Resultaat Voor wie 

Delen van leefgebieden 
verbinden 

Soorten kunnen rond 
trekken 

Edelhert, Wild zwijn,… 

Aaneenschakelen van te 
kleine leefgebieden 

Populaties kunnen 
blijven bestaan 

Boommarter, Otter, Roerdomp, 
Das,… 

Nieuwe leefgebieden 
bereikbaar maken 

Soorten kunnen nieuwe 
populaties vormen of 
populaties kunnen 
uitbreiden 

Noordse woelmuis, Ringslang, 
Rietzanger, Rode eekhoorn,… 

Uitwijkmogelijkheden 
creëren bij bedreiging van 
leefgebieden 

Soorten kunnen 
overleven 

Donker pimpernelblauwtje, 
Heikikker, Vinpootsalamander, 
Bittervoorn, diverse 
plantensoorten,… 

Biodiversiteit blijft behouden 
 

 
 

2.1.2.1 Enkele bedenkingen bij de verbindingsstrategie 
 
 

Zowel internationaal (Natura 2000), landelijk (b.v. de Ecologische HoofdStructuur in 
Nederland), gewestelijk (VEN), regionaal als lokaal is het natuurbeleid in hoge mate geënt op 
de idee van functionele ecologische netwerken (zie 1.2). De creatie van ecologische 
corridors voor organismen waardoor functionele ecologische netwerken ontstaan wordt in 
een grote Europese studie over habitatfragmentatie (COST 341: Habitat Fragmentation due to 
transportation infrastructure: The European Review) beschouwd als de meest effectieve 
strategie om de effecten van habitatfragmentatie te counteren (Seiler 2002). Nochtans zijn er 
in de vakliteratuur hevige debatten gevoerd over de vraag of het aanleggen van “corridors” 
tussen geïsoleerde natuurgebieden altijd zo’n positieve invloed heeft (Simberloff et al. 1992 ; 
Matthysen 1999). 

 
 
 In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat isolatie juist wenselijk is. Een voorbeeld 

is het scheiden van watersystemen met een verschillende waterkwaliteit. Ook op 
soortniveau kan isolatie gewenst zijn. Verdringing door een expansieve soort kan op 
die manier verhinderd worden, predatie of infectie door soorten waartegen een andere 
soort geen verweer heeft kan voorkomen worden (Van Dorp et al. 1999). Zo is de 
Noordse woelmuis, een Bijlage IV-soort van de Habitatrichtlijn, in een aantal 
gebieden in Nederland die altijd als bolwerk van deze soort golden, verdrongen door 
de Veldmuis of de Aardmuis. Op Noord-Beveland (muizenreservaat De Keihoogte) 
heeft de Veldmuis de Noordse woelmuis teruggedrongen na de aanleg van twee 
dammen. In een deel van de Biesbosch heeft de Aardmuis de plaats van de Noordse 
woelmuis ingenomen, na het grotendeels verdwijnen van de getijdenbeweging 
(Bergers & La Haye 1997). Audenaert et al. (2000) stellen eveneens dat het opdelen 
van habitatten gunstig kan zijn voor bepaalde soorten, maar voegen eraan toe dat dit 
vermoedelijk voornamelijk geldt voor kleine organismen (b.v. zoöplankton) die in 
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kleine habitatten hoge densiteiten kunnen bereiken en die reeds van voorafgaandelijke 
fragmentatie hebben kunnen profiteren. 

 
 Wat voor de ene soort versnippering is, kan voor een andere soort juist een 

toenemende samenhang van het leefgebied betekenen (b.v. Opdam 1988). 
Verschillende soorten kunnen verschillende eisen stellen aan hun leefgebied die 
ruimtelijk niet te combineren zijn. Zo stelden Baguette et al. (2000) op kalkgraslanden 
in de Viroin vast dat de eisen die het Dwergblauwtje aan een habitatnetwerk stelt, niet 
te combineren zijn met die van Dambordje en Groot geaderd witje. Welke maatregelen 
het meest effect hebben (vergroten van de voortplantingskans, van het aantal dieren in 
een populatie of van de dispersiekans), is functie van de populatiedynamische 
kenmerken van een soort. Dit vereist een grondige ecologische kennis die niet steeds 
voorhanden is. Modellering met computermodellen is hier een mogelijkheid (b.v. 
Verboom et al. 1991), maar vaak ontbreekt het ruimtelijke modellen aan ecologisch 
realisme omdat ze van bepaalde veronderstellingen (b.v. een homogene 
habitatkwaliteit) moeten uitgaan (Vanreusel & Van Dyck 2003). Maatschappelijke 
haalbaarheid (draagvlak) is tevens een belangrijk criterium dat de aard van een 
ontsnipperende maatregel kan beïnvloeden.  

 
 Niet alle soorten zijn even gevoelig voor versnippering. Men gaat er vaak van uit dat 

soorten met een gering dispersievermogen, een sterke plaatstrouw en specialisatie voor 
voedsel of habitat het gevoeligst zijn. Algemeen neemt de gevoeligheid voor 
versnippering af in het rijtje reptielen < amfibieën < bosplanten < zoogdieren < 
dagvlinders < broedvogels (Bergers & Kalkhoven 1996 ; Grashof-Bokdam 1997). Er 
zijn echter aanwijzingen dat de relatie effect van habitatisolatie en soortspecifieke 
mobiliteit op een niet-lineaire manier verloopt. Volgens Galbusera et al. (2003), die 
onderzoek verrichten naar habitatfragmentatie en vogels in een versnipperd 
boslandschap in de Taita-hills (Kenya), werden soorten met een relatief lage of hoge 
mobiliteit weinig beïnvloed. De Geelkeelboszanger, een soort met een intermediaire 
mobiliteit, had het meest te lijden van versnippering. Deze soortspecificiteit maakt het 
vrijwel onmogelijk algemene maatregelen te formuleren. Vaak wordt dan ook 
aangeraden preliminair te screenen naar de meest kwetsbare soort en deze als paraplu 
te gebruiken (b.v. Baguette 2000). 

 
 Verbindingen creëren waarbij louter een typebiotoop (natuurtype, natuurdoeltype) 

nagestreefd wordt, is een onvoldoende maatregel voor behoud van de biodiversiteit 
(en dus ook voor het functioneren van een ecologisch netwerk). Kennis over de 
specifieke, regionale habitatvereisten van soorten is cruciaal voor de realisatie van 
functionele netwerken waarbij niet enkel een biotoop als decor wordt behouden of 
gecreëerd maar ook tal van soorten met eigen habitats als “spelers” meer kansen 
krijgen (Van Dyck & Vanreusel 2002). Voor een aantal soorten zijn precies de 
overgangszones tussen biotooptypes van belang. Vaak wordt de oppervlakte geschikt 
leefgebied zwaar overschat door de gelijkstelling ervan met het biotoop waarin de 
levensgemeenschap van de soort voorkomt (Van Dyck & Vanreusel 2002). 

 
 Leefgebieden verbinden houdt tevens risico’s in. Vermeulen (1995) stelde in zijn 

proefschrift naar de geschiktheid van schrale wegbermen als verbindingsbanen voor 
loopkevers vast dat verkeerde verbindingsbanen (te lang, te smal, te veel 
onderbrekingen of te vage grenzen) kunnen leiden tot een verhoogde uitsterfkans in de 
habitatsnippers die men tracht te verbinden. Via de verbindingsbaan worden 
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individuen immers weggeleid uit het habitat zonder direct aan een levensvatbare 
populatie bij te dragen.  

 
 Nabijgelegen populaties kunnen niettemin sterk genetisch gedifferentieerd zijn 

(Audenaert et al. 2000). Dit suggereert dat uitkruising (outbreeding depression) 
belangrijk kan zijn: een reductie in reproductieve fitness door kruising van twee 
populaties/(onder)soorten. Dit betekent dat het ongunstig kan zijn om nabijgelegen 
populaties met elkaar te verbinden omdat (1) genetische variatie verloren kan gaan 
door verhoogde genmigratie en geassocieerde competitie tussen allelische varianten en 
omdat (2) de betrokken populaties omwille van een geringere fitness door uitkruising 
demografisch door een bottleneck kunnen gaan. Hoewel het belang van uitkruising ter 
discussie staat (cf. Frankham et al. 2002), zijn er toch aanwijzingen dat het van 
invloed kan zijn. Studies op watervlooien in het vijverstelsel van De Maten (Genk, 
Limburg) suggereren dat de verbinding van watervlooienpopulaties via overlopen 
inderdaad een verlies aan lokale adaptaties (en dus genetische variatie) tot gevolg kan 
hebben (mededeling Luc de Meester). Daar tegenover staat dan weer dat de 
soortenrijkdom aan watervlooien toenam door de verhoogde connectiviteit (Cottenie 
& De Meester 2003). Als vuistregel geldt dat uitkruising vooral optreedt wanneer het 
verbinden van habitats niet beantwoordt aan de historische situatie: het herstel van de 
waterkwaliteit waardoor de bovenlopen van twee systemen opnieuw met elkaar 
verbonden worden, zal een positief resultaat geven ; het artificieel verbinden van twee 
plassen via een kanaal kan potentieel een nadelig effect hebben (Audenaert et al. 
2000). Bovenstaand gegeven illustreert het grote belang van grondige 
populatiegenetische kennis over te verbinden populaties. 

 
 De rol van genetische verarming in het versnipperingsverhaal is niet altijd even 

duidelijk (Matthysen 1999). Wauters et al. (1994, 1996) en Verbeylen & Wauters 
(1996) vonden dat eekhoorns in geïsoleerde bosfragmenten weliswaar een lagere 
genetische variatie hadden, maar dit bleek geen effect te hebben op voortplanting noch 
lichaamsconditie. Verder is een veelgehoorde controverse bij gene-flow studies (gene-
flow is dikwijls makkelijker te meten dan migratie in het veld) dat men op het moment 
van de genetische analyse in feite historische ipv actuele gene-flow “leest” in het 
genetisch materiaal en dit dus geen adequaat beeld geeft van de uitwisseling tussen 
populaties (Steinberg & Jordan 1998). 

 
 Soorten bewegen door het landschap op een andere schaal dan die van de menselijke 

perceptie. Experimenten op landschapsschaal zijn daarom zo moeilijk te ontwerpen 
dat wetenschappelijk bewijs voor het slagen of falen van corridors veelal anecdotisch 
te noemen is. Er zijn evengoed studies die aantonen dat de aanleg van corridors geen 
positief effect heeft, b.v. op planten en vlinders (Hill 2002). Algemene regels voor 
landschappelijke planning in functie van ecologische netwerken ontbreken grotendeels 
(Opdam et al. 2002). Opdam et al. (2002) geven een kritisch overzicht van de actuele 
wetenschappelijke hiaten waar de landschapsecologie mee worstelt en de gevolgen 
hiervan op het ontwerp van landschapsplannen. De twee meest fundamentele hiaten in 
de kennisoverdracht worden op onderstaand schema weergegeven (zie figuur 9). 
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Figuur 9: Bij het ontwerp van netwerken en in de lanschapsecologie in het algemeen, zijn twee 
ingangen nodig. De grijze pijlen geven aan waar het wetenschappelijk onderzoek momenteel 
ondervertegenwoordigd is en de transfer van kennis niet goed functioneert. Methodes om gegevens uit 
soortgerichte studies te extrapoleren naar veralgemeende kennis over de relatie tussen 
landschapspatronen en biodiversiteit ontbreken grotendeels (naar Opdam et al. 2002). 

 
 

 Veranderingen in de structuur van het landschap (versnippering, ontsnippering) 
kunnen de mobiliteit van soorten beïnvloeden. Soorten spelen op dergelijke 
veranderingen in met een aangepast “mobiliteitsdesign” (Van Dyck & Matthysen 
1999). Een goed voorbeeld hiervan is de vaststelling dat bij vlinders relatief snelle 
evolutionaire veranderingen optreden in vlieggerelateerde morfologische kenmerken 
onder de selectieve druk van habitatfragmentatie (Berwaerts et al. 1998 ; Thomas et 
al. 1998 ; Hill et al. 1996, 1999 ; Van Dyck & Matthysen 1999 ; Merckx et al. 2003 ; 
Merckx & Van Dyck 2003). Ook bij anemochore planten treedt dergelijke genetische 
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variatie in dispersiecapaciteit op (Knauer & Verboom 2003). Over dit verschijnsel zijn 
twee alternatieve theorieën voorhanden:  

 
o De resource distribution hypothese stelt dat in gefragmenteerde landschappen 

selectie optreedt voor een hogere mobiliteit aangezien voedsel en andere bronnen 
meer verspreid liggen. Een voorbeeld hiervan stelt zich bij de Canadese 
bosbeekjuffer Calopteryx maculata (Tayler & Merriam 1995 ; Jonsen & Taylor 
2000). Deze heeft twee verschillende resources nodig die door habitatfragmentatie 
van elkaar verwijderd raken: bos als foerageergebied en stromend water voor de 
voortplanting. In gefragmenteerde gebieden worden dieren met een mobieler 
design (grotere vleugels, meer vliegspieren) aangetroffen.  

 
o Alternatief stelt de behaviour-at-boundaries hypothese dat bij versnippering 

selectie optreedt naar meer honkvaste individuen omdat organismen frequenter met 
harde, onoverbrugbare barrières geconfronteerd worden. Bonte zandoogjes blijken 
de laatste strategie genegen (Merckx et al. 2003 ; Merckx & Van Dyck 2003). 
Knauer & Verboom (2003) stelden dmv modellering bij populaties Muursla 
Mycelis muralis eveneens vast dat in kleine habitatvlekken selectie optreedt tegen 
lange afstandsdispersie van de windverspreide zaden. 

 
Van Dyck & Matthysen (1999) stellen dat bedreigde populaties die een “laag-mobiel” 
design hebben een hogere extinctie kunnen vertonen bij fragmentatie van of 
veranderingen in het landschap. Wanneer men zich afvraagt wat het optimale design 
van een ecologisch netwerk is, moet men er dus rekening mee houden dat dit design 
naast de verspreiding en de populatiedynamica van soorten (b.v. Baguette & 
Schickzelle 2003) ook de morfologische en genetische designs van die soorten 
beïnvloedt.  
 

 
2.1.2.2 Verbindende maatregelen 

 
 

De ruimtelijke maatregelen van de oplossingsstrategie “verbinding” worden verder 
ingedeeld naargelang het type isolatie dat ze opheffen. Van Dorp et al. (1999) geven een goed 
overzicht:  

 
a. Landschappelijke weerstand verminderen 

 
o Aanpassingen van het grondgebruik kunnen de weerstand van de landschappelijke 

matrix voor dispersie verminderen. Een voorbeeld is het overschakelen op nulbemesting, 
verhoging van peilregimes door stopzetten van drinkwaterwinning enz. 

 
o Stapstenen aanleggen, vlakvormige ecotopen op voor de soort overbrugbare afstanden 

met daartussen een overbrugbare omgeving. Een stapsteen biedt een soort een hogere 
overlevingskans (schuilplaats, voedsel) dan de omgeving en bevordert op die manier 
dispersie. Reproductie is in een stapsteen meestal niet mogelijk en functioneren alleen 
voor actief bewegende diersoorten dan wel voor planten die door dieren worden verspreid. 

 
o Corridors zijn lijnvormige ecotopen die de dispersie tussen habitatplekken bevorderen 

omdat er in de corridor een hogere overlevingskans heerst of de soort zich het liefst via de 
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corridor verplaatst. Bekende voorbeelden zijn bomenrijen (b.v. voor vleermuizen), 
houtwallen (b.v. voor bosvogels, Bruine eikepage en Dwergmuis), bermen, oevers van 
sloten en kanalen, oude spoorwegen en waterlopen. De keuze van de soorten speelt een 
belangrijke rol bij het bepalen van de voorwaarden waaraan een corridor moet voldoen om 
tot een functioneel netwerk bij te dragen. Anderzijds hebben corridors ook een intrinsieke 
natuurwaarde, zodat de aanleg ervan een algemene verhoging van de natuurwaarde 
betekent. Een studie naar de betekenis van lijn- en puntvormige rietvegetaties voor semi-
terestrische ongewervelden van moerashabitats (Baetens & Grootaert 2001) besluit dat 
zelfs de kleinste sloten met zeer schaarse rietbegroeiing belangrijk zijn als corridors voor 
moeras-rietlandfauna. Hoe breder deze rietgordel, hoe hoger bijvoorbeeld het aantal 
rodelijstsoorten slankpootvliegen, dansmuggen en spinnen. Voor loopkevers gold 
daarentegen een omgekeerd verband. Dawson et al. (1994) lichtten de geleidingsfunctie 
van corridors kritisch door in een uitgebreide review van de wetenschappelijke literatuur 
en empirische studies. Een synthese hiervan wordt gepresenteerd in kadertekst 2 (zie 
verder). 
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Kadertekst 2: Zijn habitatcorridors geleidingselementen voor dieren en planten in een 
gefragmenteerd landschap, een review van de literatuur 
 
Het was bekend dat de negatieve effecten van corridors konden opwegen tegen de positieve 
(Simberloff en Cox 1987; Simberloff et al. 1992). Beheerders en ontwerpers van corridors 
dienden te weten hoe positief het effect van hun corridor was, hoe ze dit effect konden 
maximaliseren, of de kosten opwogen tegen tegen de kost van andere acties op het terrein 
(verbetering van de habitatkwaliteit, herintroductie, vergroten van terreinen enz.).  
 
Dawson en zijn medewerkers verrichtten daarom voor English Nature een grondige 
“evidence-based” review van een immense hoeveelheid literatuur en empirische gegevens in 
verband met terrestrische habitatcorridors voor planten en dieren. Daarbij lichtten ze de 
potentieel positieve impact van corridors op een kritische manier door. Het aantal studies dat 
aan corridors een geleidende functie toedicht is indrukwekkend. Slechts een gering aantal van 
deze onderzoeken voldoet echter aan de formele vereisten voor het testen van een hypothese. 
Vele onderzoeksconclusies sluiten alternatieve hypotheses niet uit en al evenveel studies 
bevestigen de geleidingsfunctie slechts voor een gelimiteerde set van omstandigheden. 
 
De studies tonen algemeen aan dat: 
 

 Corridors soms individuen toelaten om te overleven door hen toegang te verlenen tot 
voldoende geschikt habitat 

 Corridors soms populaties op niveau kunnen houden door uitwisseling mogelijk te maken; 
de meeste soorten slagen er echter niet in een corridor te gebruiken of slagen erin het gat 
tussen habitatvlekken zonder de hulp van een corridor te overbruggen 

 Corridors soms wel tegemoetkomen aan seizoenale bewegingen van trekkende diersoorten 
 
De heersende opvatting dat goede corridors in verschillende geografische regio’s 
uitwijkmogelijkheden bieden aan gevoelige soorten in functie van global warming, is eerder 
dubieus. Het idee dat een netwerk van kleinschalige corridors bewegingen op grote schaal 
toelaat is aantrekkelijk maar werd nooit adequaat getest. 
De planners en uitvoerders van corridors op het terrein kunnen niet blijven wachten op 
nauwkeurige studies die de geleidingsfunctie ervan op een wetenschappelijk verantwoorde 
manier aantonen. Daarom geven de auteurs de volgende aanbevelingen op basis van de 
huidige stand van kennis: 
 

 Corridors zouden behouden, ontwikkeld en verbeterd moeten worden wanneer dit 
kostenefficiënt is, omdat ze voor sommige soorten dieren en mogelijks ook planten wel 
degelijk een geleidingsfunctie hebben én omdat de natuurbehoudwereld niet kan blijven 
wachten op bewijs voor welke soorten corridors al dan niet nuttig zijn.  

 Corridors zouden zo breed en continu mogelijk moeten zijn 
 Het habitat in een corridor moet zoveel mogelijk tegemoet komen aan de behoefte van de 

soort waarvoor men die corridor aanlegt. Corridors zijn dus steeds gelinkt aan specifieke 
soorten(groepen). 

 
De auteurs benadrukken dat hun conclusies enkel gelden voor wat betreft het geleidingsaspect 
van corridors. Er kunnen andere redenen zijn om corridors te behouden of in te planten b.v. 
omwille van hun landschappelijke aantrekkelijkheid, hun bufferfunctie tegen vervuiling of 
gewoon omdat ze geschikt habitat zijn voor planten en dieren. 
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Enkele kritische beschouwingen meer in detail: 
 

 Het is mogelijk dat een netwerk van corridors en stapstenen dieren toelaat om nieuwe 
leefgebieden te bereiken, maar veel goede studies bestaan hier niet over. Andere reviews 
over metapopulaties (b.v. Harrison 1991) suggereren dat de overleving in grote 
habitatvlekken, en niet de uitwisselingsgraad tussen kleinere habitatvlekken, het 
voortbestaan van soorten bepaalt. 

 De geformuleerde mogelijke functies van corridors gaan vaak op voor dieren, maar niet 
noodzakelijk ook voor hogere planten.  

 De bestudeerde studies leverden onvoldoende bewijs voor de bruikbaarheid van corridors 
voor rekolonisatie van nieuwe gebieden, noch details over wanneer men rekolonisatie kan 
verwachten. Maar ze sluiten de mogelijkheid ook niet uit.  

 Het vele werk over de dispersiecapaciteit van dieren en planten in relatie tot isolatie 
suggereert dat vele soorten geen corridors nodig hebben voor rekolonisatie van 
habitatvlekken na hun lokaal uitsterven, noch om ze voor uitsterven te behoeden. 
Sommige soorten zouden te traag langs de corridor passeren zodat ze niet effectief zijn. 
Daarentegen is het waarschijnlijk dat er een groep van soorten is met een gemiddelde 
dispersiecapaciteit en hoge habitatvereisten waarvoor corridors rekolonisatie mogelijk 
maken waar ze anders niet zou optreden. 

 Voor veel zeldzame en bedreigde soorten is het onwaarschijnlijk dat zij zullen profiteren 
van de aanleg van corridors, omdat in die corridor hun specifieke, zeldzame habitat moet 
aanwezig zijn. Zeldzame soorten kunnen vreemdsoortige corridors nodig hebben. 

 Voor sommige amfibieën, reptielen en grotere zoogdieren zijn corridors noodzakelijk en 
van groot belang om hun verschillende, geïsoleerde habitatcomponenten in een ongeschikt 
landschap te kunnen bereiken. 

 Het is vrijwel onmogelijk om algemene regels te formuleren over welke soorten het 
meeste lijden onder de afwezigheid van corridors. Dit zijn echter logischerwijs vaak de 
soorten die ook het meest gevoelig zijn voor de fragmentatie van hun habitat. Vaak zijn 
het specialisten van habitats die gedurende vele jaren stabiel gebleven zijn, zodat die 
soorten een lage dispersiecapaciteit en een lage reproductiegraad hebben. 

 Corridors zijn enkel nuttig voor soorten die een significante barrière moeten overbruggen 
en die fysiek en gedragsmatig in staat zijn de corridorhabitat te gebruiken.  

 Er is een grote hoeveelheid literatuur beschikbaar over vliegroutes van (trek)vogels. Het is 
echter duidelijk de meeste vogelsoorten over alle mogelijke habitats kunnen vliegen. 
Sommige individuen maken inderdaad gebruik van stapstenen, maar deze plaatsen waar 
ze onderweg b.v. voedsel vinden zijn eerder optioneel dan essentieel.  

 Deze situatie is verschillend van migrerende zoetwaterdieren (b.v. vissen), die met name 
hoge verwachtingen stellen aan de continuïteit van hun corridor. 

 
De auteurs besluiten dat de huidige kennis onvoldoende is om in detail te kunnen voorspellen 
voor welke soorten corridors als essentiële geleidende elementen nodig zijn, noch wat de 
compositie of breedte van die corridors precies zou moeten zijn. Het is echter wel duidelijk 
dat een brede, continue corridor meer resultaat zal hebben dan een smalle corridor met 
onderbrekingen. Hoe breed en welke habitats nodig zijn hangt af van de ecologie van de 
doelsoorten. Empirische verkregen autecologische gegevens zijn in dit geval waarschijnlijk 
het meest bruikbaar. 
 
Vrij naar : Dawson, D. (1994). Are habitat corridors conduits for animals and plants in a fragmented landscape? 
A review of the scientific evidence. English Nature Research reports 94. 
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b. Barrières opheffen en verzachten 
 

Barrières zijn er onder allerlei vormen, afhankelijk van de eigenschappen van een soort, 
de routes die zij gebruikt en de aard van de hindernis. Het kan gaan om onoverbrugbare 
fysieke barrières (te steile taluds, autosnelwegen, rasters, muren, stuwen en sluizen,…) die 
met grote infrastructuurwerken dienen opgelost te worden, maar ook om subtielere vormen 
zoals delen van het gebied die te droog, te koud, te donker en te weinig beschut zijn en 
daardoor dispersie belemmeren. Hierbij dient opgemerkt dat het verzachten van barrières vaak 
om aanvullende maatregelen vraagt in de omgeving, zoals geleiding onder de vorm van 
beplanting of het wegnemen ervan, rasters, het afschermen van gevaarlijke kruisingen enz. 

 
Enkele mogelijkheden voor het opheffen/verzachten van barrières zijn de aanleg van 

ecoducten, hanggoten aan bruggen, loopbruggen tussen boomkruinen, het ondertunnelen van 
wegen (met een tunnel, een buis of een U-goot met rooster) (zie figuur 10), het flauwer maken 
van te steile taluds, het aanbrengen van vistrappen en hevel-vispassages bij te grote 
peilverschillen, het verwijderen van oeverversteviging of het aanleggen van fauna-
uitstapplaatsen in waterlopen enz. (zie ook 3.2.2 Verbindingsinitiatieven s.l. in Vlaanderen). 
 

Figuur 10: Wildrasters, ondertunneling en signalisatie moeten de Iberische lynx Lynx pardinus in 
Coto de Doñana voor uitsterven behoeden. Met deze aanpak poogt men verkeersslachtoffers te 
voorkomen en de geïsoleerde populatiekernen van kust en binnenland met elkaar in contact te 
brengen. De aantallen van deze Conventie van Bern - soort op het Iberisch schiereiland namen in de 
20ste eeuw drastisch af en haar leefgebied raakte zwaar gefragmenteerd (Coto de Doñana, kustweg 
tussen Torre La Higuera en Heulva, foto’s mei 2003). 

 
 
c. Actief ingrijpen op dispersie 

 
Een andere vorm van verbinden (en overbruggen van barrières) is het actief ingrijpen op 

de dispersie van soorten. Paddenoverzetacties zijn hier een voor de hand liggend voorbeeld 
van.  

 
Herintroductie en het uitzetten van minder snel verbreidende soorten in nieuwe geschikte 

habitatplekken is een meer controversiële maatregel. Herintroductie kan immers leiden tot 
genenvervalsing. Het is een complex proces waarbij heel wat autecologische kennis nodig is, 
met doorgaans een geringe kans op slagen. Beck et al. (1994) stelden na studie van 145 
herintroductieprojecten voor 126 diersoorten vast dat in slechts 11% van de gevallen een 
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duurzame populatie ontstond die zonder menselijk ingrijpen kon blijven bestaan. Een goed 
voorbeeld hiervan is de eekhoornpopulatie die eind de jaren '80 in het geïsoleerde 
Nachtegalenpark in Wilrijk (Antwerpen) werd geïntroduceerd. In de eerste jaren na de 
introductie lag de sterfte en (niet-succesvolle) emigratie hoog, waardoor op een bepaald 
moment geen mannetjes meer aanwezig waren. Een nieuwe introductie van mannetjes was 
nodig om hier uiteindelijk wel een voldoende grote, levensvatbare populatie te bekomen 
(mededeling G. Verbeylen, eekhoornproject IBW). 

 
Door herintroductie kunnen levensgemeenschappen anderzijds gecompleteerd worden 

waardoor de kwaliteit van ecosystemen toeneemt. Denk maar aan de herintroductie van grote 
herbivoren in sommige natuurgebieden, die voor toenemende structuurvariatie heeft gezorgd, 
of de herintroductie van de Bever in de Millingerwaard (Helmer 1999). Bevers zijn 
sleutelsoorten in het rivierecosysteem. Door hun grote vraatzucht (een beverfamilie met 
enkele jongen heeft bijna een hectare wilgenbos per jaar nodig om rond te komen) ontstaan in 
bevergebieden langgerekte, open oeverstroken waardoor een belangrijk deel van het 
hoogwater wordt afgevoerd.  

 
Daarnaast kan men ook dieren uit een bepaalde populatie naar een geïsoleerde populatie 

transloceren met de bedoeling inteelt te vermijden en aldus dispersie te simuleren. Op dit 
moment voert men rond de A19 Antwerpen-Breda studies uit naar de effectiviteit van 
translocatie op reeën (Baert et al. 2002). Het uitlokken van semi-spontane vestiging is nog een 
andere mogelijkheid b.v. via de aanleg van heemtuinen in nieuwe bossen voor bosplanten met 
dispersieproblemen (Van Dorp et al. 1999). 

 
Hoewel empirisch ongetwijfeld al enige ervaring met herintroductie en translocatie is 

opgedaan, staat de natuurbehoudswereld in Vlaanderen voorlopig nog ver van een consensus 
rond deze materie. 

 

2.1.3 Verbeteren 
 
Habitatkwaliteit behoort niet tot het domein van de ontsnippering in de engste zin van het 

woord. Maar omdat habitatkwaliteit tesamen met oppervlakte en verbinding verantwoordelijk 
is voor alle demografische processen in populaties (en dus ook versnipperend kan werken), is 
ze er moeilijk van te scheiden. Het verhogen van de habitatkwaliteit, b.v. door middel van 
gericht beheer, is in deze zin een ontsnipperende maatregel. Een goede milieukwaliteit is een 
eerste randvoorwaarde voor het handhaven van levensvatbare populaties. Recent onderzoek 
wijst er zelfs op dat soorten in gefragmenteerde landschappen soms meer gebaat zijn met een 
hogere kwaliteit op de habitatplekken dan met de aanleg van verbindingen tussen die 
plekken (Fleishman et al. 2002). Hill (2002) stelt dat habitatdegradatie voor de meeste 
planten, vogels en insecten een veel krachtiger effect op populaties heeft dan fragmentatie. De 
dominante bedreigingen voor de biodiversiteit zijn eutrofiëring, intensivering van de 
landbouw, drainage, kanalisatie en rechttrekking, urbanisatie, verlies aan halfnatuurlijk habitat 
enz. Fragmentatie is volgens deze auteur slechts secundair (Hill 2002). Het wedervaren van de 
Schotse populatie Rode eekhoorn Sciurus vulgaris illustreert dit (Gurnell en Lurz 1997 ; 
Pepper en Patterson 1998). De eekhoornpopulaties in Schotland, vandaag goed voor 75% van 
de eekhoorns in Groot-Brittannië (geschat op zo’n 160.000 dieren), kregen de grootste knauw 
door massale ontbossingen in de 18de eeuw ten behoeve van de houtindustrie, de landbouw en 
enkele oorlogen. De Rode eekhoorn was toen vrijwel uitgestorven in Schotland. Nieuwe 
beplantingen in de 19de eeuw deden de aantallen toenemen, maar de huidige populatie is 
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opnieuw zwaar onder druk komen te staan door inkrimping van het bosareaal tijdens de 
wereldoorlogen, veranderd bosbeheer, ziektes, verkeersslachtoffers, verdelging, predatie door 
huiskatten en de opmars van de Amerikaanse Grijze eekhoorn Sciurus carolinensis die 
competitiever is in zijn voedselvoorziening (Gurnell en Lurz 1997 ; Pepper en Patterson 
1998). In de opgesomde factoren is versnippering ondergeschikt aan verminderde 
habitatkwaliteit.  
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2.2 Juridisch en beleidsmatig kader 
 
 

Uit de ecologische onderbouw van versnippering (zie 1.1.2) werd duidelijk dat het 
versnipperingsprobleem op verschillende schaalniveaus moet bekeken en opgelost worden. 
Soorten hebben verschillende ruimtebehoeften zodat hun netwerkpopulaties op verschillende 
ruimtelijke schalen moeten onderscheiden worden (voor voorbeelden zie tabellen 1 en 2). De 
natuurverbindingsgebieden zoals ze in deze studie besproken worden hebben gezien de 
bevoegdheidsverdeling betrekking op het regionale niveau. In dit hoofdstuk wordt een 
overzicht gegeven van het huidig juridisch en beleidsmatig kader rond ecologische netwerken 
en natuurverbindingsgebieden op de verschillende beleidsniveaus. 

 

2.2.1 Internationaal niveau 
 
 
De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn beogen in wezen hetzelfde doel: afdoende 

bescherming bieden aan soorten en habitats (Dries 2002). Dit gebeurt door de afbakening van 
Speciale Beschermingszones (Vogelrichtlijngebieden en Habitatrichtlijngebieden). Na 
evaluatie van die gebieden door de Euopese Commissie zullen ze samen het Natura 2000-
netwerk vormen. 

 
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 17/10/88 en 20/09/96 tot aanwijzing van speciale 

beschermingszones voor vogels, in uitvoering van de EG-richtlijn 79/409/EEG van 02/04/79 
inzake het behoud van de vogelstand, werden in Vlaanderen 23 vogelrichtlijngebieden 
aangeduid. De afbakening van de speciale zones heeft betrekking op de leefgebieden van een 
aantal soorten omdat deze ofwel als zeldzaam worden beschouwd ofwel bijzondere eisen 
stellen aan hun leefgebied.  
 

De Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) heeft het behoud van de biodiversiteit 
tot doel en streeft naar de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde fauna en 
flora die hiervan deel uitmaken. Elke lidstaat is verplicht de nodige 
instandhoudingsmaatregelen te treffen voor de aangeduide gebieden. Het gaat hier zowel om 
beheers- als om beschermingsmaatregelen. Menselijke activiteiten kunnen slechts 
plaatsgrijpen indien ze beantwoorden aan de vereisten voor duurzame ontwikkeling. 

 
De afbakeningen voor het NATURA 2000-netwerk hebben slechts zin indien ook het 

beleid wordt afgestemd op de doelstellingen van de richtlijnen. De implementatie van deze 
Europese richtlijnen in Vlaanderen werd gedeeltelijk gerealiseerd in het Decreet op het 
Natuurbehoud van 10/01/98. Hierin werden reeds uitgebreid bepalingen opgenomen tot 
bescherming van specifieke soorten gaande van een beperking van exploitatiemogelijkheden 
tot strikte beschermingsmaatregelen zoals verbod op vangst of verzamelen of verbod op 
beschadiging of vernieling van voortplantings- of rustplaatsen.  
  

In het gewijzigd natuurdecreet van 19/07/02 werd een volledige integratie van de 
Europese richtlijn gerealiseerd. In 1996 werd een eerste voorstel van Speciale 
Beschermingszones voor Vlaanderen bij de Europese Commissie aangemeld. De evaluatie 
toonde echter aan dat voor een aantal habitats en soorten onvoldoende oppervlakte was 
aangeduid. De herziening en uitbreiding van de gebieden kwam tot stand door een 
samenwerkingsverband tussen verschillende instanties: Afdeling Natuur en Afdeling Bos en 
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Groen, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en Instituut voor Natuurbehoud. Hierbij is 
rekening gehouden met de algemeen aanvaarde wetenschappelijke principes over de uitbouw 
van ecologische netwerken en duurzame ontwikkeling en behoud van ecosystemen, onder 
andere het streven naar bij voorkeur grote, samenhangende entiteiten, het belang van 
mogelijkheden voor natuurherstel- en natuurontwikkeling en de noodzakelijke buffering voor 
duurzame instandhouding en het functioneren van deze ecosystemen (LIN 2001). 

  
De beschermingsmaatregelen die in Habitatrichtlijngebieden moeten getroffen worden, 

zijn ongeveer analoog met die van de Vogelrichtlijngebieden. Op grond van het natuurdecreet 
worden maatregelen uitgevaardigd voor de bescherming en het beheer van de 
Habitatrichtlijngebieden en dienen er tegen 20 januari 2008 eveneens natuurrichtplannen 
opgesteld te worden. Net zoals de Vogelrichtlijngebieden, zullen de Habitatrichtlijngebieden 
in principe opgenomen worden in het VEN, of minstens in het IVON (zie verder). 

 

2.2.2 Gewestelijk niveau  
 
 

2.2.2.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
 
 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) (Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap 1997) kreeg een wettelijke basis in het Decreet van 24/07/1996 houdende de 
ruimtelijke planning. Dit decreet bevat bepalingen m.b.t. ruimtelijke structuurplannen en de 
daarmee corresponderende verordeningen op 3 niveaus: het Vlaams Gewest, de provincies en 
de gemeenten. Tevens bevat het een overgangsregeling m.b.t. de bestaande gemeentelijke 
structuurplannen. Het RSV geeft het integratiekader aan waarbinnen de verschillende sectoren 
(stedelijk gebied, buitengebied, economische centra, verkeers- en vervoersinfrastructuur) zich 
ruimtelijk verder kunnen ontwikkelen. De ruimtelijke structuur van het buitengebied wordt 
bepaald door de natuurlijke structuur, de agrarische structuur, de nederzettingsstructuur en de 
infrastructuur. 
 

De natuurlijke structuur dient volgens het RSV te worden afgebakend en ontwikkeld. 
Deze wordt omschreven als een samenhangend geheel van rivier- en beekvalleien, 
natuurgebieden, boscomplexen en andere gebieden waar de voor natuur structuurbepalende 
elementen en processen tot uiting komen. Aanvullend hierop staat de ecologische 
infrastructuur gevormd door vlak-, lijn- en puntvormige elementen, door geïsoleerde natuur- 
en bosgebieden en door parkgebieden. Bijgevolg bestaat de natuurlijke structuur uit gebieden 
waar de natuurfunctie in verschillende gradaties aanwezig is (bv. als hoofd-, neven- of 
basisfunctie). Om deze structuur goed te laten functioneren moeten voldoende omvangrijke en 
samenhangende gebieden gerealiseerd worden, waarbij deze voldoende worden gebufferd 
tegen externe invloeden en met elkaar verbonden worden.  

 
De voorstellen van afbakening van gewenste natuur- en bosstructuur (GNBS) werden 

opgemaakt op het Instituut voor Natuurbehoud in nauwe samenwerking met het Instituut voor 
Bosbouw en Wildbeheer, afd. Natuur en Bos en Groen. Deze kaart geeft op een gedetailleerde 
en goed onderbouwde wijze een ruimtelijk gedifferentieerde lange termijn visie weer voor 
natuur en bos in Vlaanderen. Dit document heeft na afweging met de gewenste agrarische 
structuur geleid tot de afbakening van de 1ste fase van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN, 
87.000 ha). Het liet ook toe prioriteiten vast te leggen voor de uitbreiding van het areaal 
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planologisch beschermd natuurgebied met 38.000 ha en het areaal bos met 10.000 ha. Op 
Vlaams niveau worden het VEN en de natuurverwevingsgebieden binnen het IVON 
afgebakend. De 1ste fase van het VEN (84.972 ha) werd door de Vlaamse Regering 
goedgekeurd op 19/09/2003. 
 
 

2.2.2.2 VEN en IVON in uitvoering van het Natuurdecreet 
 
 

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is een samenhangend en georganiseerd geheel 
van gebieden van de open ruimte, waarin een specifiek beleid inzake natuurbehoud wordt 
gevoerd en waarin natuur de hoofdfunctie is. Het VEN heeft een reglementair karakter. Het 
omvat Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorziet de realisatie van 125.000ha grote eenheden 
natuur en grote eenheden natuur  in ontwikkeling. 
 

Voor elk gebied binnen het VEN moet een natuurrichtplan opgesteld worden waarin 
volgende onderdelen vervat moeten zijn : 

 
- De uitwerking van de doelstellingen van het VEN 
- Eventueel een perimeter waarin het recht van voorkoop wordt uitgeoefend 
- Verstrenging van de bemestingsnormen in functie van de aanwezige 

natuurwaarden, in de gebiedscategorieën: valleigebieden, ecologisch 
waardevolle agrarische gebieden en vogelrichtlijngebieden, natuurgebieden of 
natuurgebieden met wetenschappelijke waarde die een enclave vormen binnen 
Vlaamse of erkende natuurreservaten conform het Natuurbehoudsdecreet 

- Eventueel een aantal ontheffingen van verbodsbepalingen. 
 

Het afbakeningsplan kan ten allen tijde herzien worden. Het in herziening gestelde plan 
blijft geldig tot het herziene plan definitief in werking treedt. 
 

Het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) is een geheel van 
gebieden waarin de administratieve overheid binnen haar bevoegdheden maatregelen dient te 
nemen om de bestaande natuur te beschermen en te ontwikkelen, met o.m. het behoud van een 
voor de natuurwaarde gunstige waterhuishouding, en voor het behoud en herstel van voor de 
natuur gunstige structuurkenmerken van de waterlopen, zonder disproportionele gevolgen 
voor de overige functies in het gebied.  

 
Het IVON wordt aangewezen om de natuurgebieden van het VEN zoveel mogelijk met 

elkaar te verbinden en te ondersteunen. Buiten het respecteren van de algemene principes en 
het verbod op het toebrengen van ‘vermijdbare’ schade, gelden binnen het IVON geen 
verbodsbepalingen. 

 
De administratieve overheid kan stimulerende maatregelen nemen ter bevordering van de 

biologische diversiteit. Verwerving en beheersovereenkomsten zijn de belangrijkste middelen.  
Binnen het IVON is natuur nevengeschikt aan andere functies en activiteiten. Het IVON 
bestaat uit natuurverwevings- (NVWG) en natuurverbindingsgebieden (NVBG).  
 

• Natuurverwevingsgebieden zijn aaneengesloten gebieden waar de functie natuur 
nevengeschikt is aan de andere functies die binnen het gebied voorkomen. Ze zijn 
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gekenmerkt door de aanwezigheid van hoge natuurwaarden. Een duurzame 
instandhouding van specifieke ecotopen kan worden bereikt door het handhaven van 
het 'stand-still' principe, en het instandhouden en herstellen van structuurkenmerken 
van waterlopen, waterhuishouding, reliëf en bodem. 

 
• Natuurverbindingsgebieden zijn gebieden die ongeacht hun oppervlakte van belang 

zijn voor de migratie van planten en dieren tussen de gebieden van het VEN en/of 
natuurreservaten en die strook- of lijnvormig zijn met een aaneenschakeling van kleine 
landschapselementen. De natuurfunctie is er ondergeschikt aan andere functies. Deze 
natuurfunctie kan verbeteren en toenemen door ontwikkeling van die elementen om 
verbindingen te realiseren tussen grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in 
ontwikkeling en verwevingsgebieden.  

 
Het natuurrichtplan geeft de doelstellingen en maatregelen per gebied aan. Bij de opmaak 

van het natuurrichtplan is aandacht voor volwaardige inspraak en overleg met alle 
betrokkenen. De natuurrichtplannen voor het IVON verschillen van deze van het VEN. Het 
natuurrichtplan voor het IVON kan slechts bindende maatregelen opleggen ten aanzien van de 
overheid. Voor private eigenaars en grondgebruikers kan het natuurrichtplan voor het IVON 
enkel stimulerende maatregelen voorzien. Positieve stimuli kunnen de eigenaars en 
grondgebruikers aanzetten om mee te werken aan de realisatie van het natuurrichtplan van het 
IVON. Dit is steeds gebaseerd op vrijwilligheid. 

 
Begin 2002 werd beslist om over te gaan tot een gefaseerde afbakening van VEN en 

IVON waarbij volgende fasering vooropgesteld werd (zie figuur 11): in een eerste fase zou 
gewerkt worden binnen consensusgebieden door een overlay te maken van de kaart van de 
gewenste agrarische structuur (GAS) met de kaart van de gewenste natuur- en bosstructuur 
(GNBS). De consensusgebieden die binnen een groene bestemming van het gewestplan 
liggen, worden geselecteerd als VEN (GEN en GENO) volgens het Natuurdecreet (eerste 
spoor). Dit gedeelte van de VEN-afbakening werd op 27 juni 2003 goedgekeurd met een 
totale oppervlakte van +/- 85.000ha. Waardevolle elementen van de natuurlijke structuur die 
gelegen zijn in andere gewestplanbestemmingen en tevens tot de consensusgebieden behoren, 
worden via het Decreet op de Ruimtelijke Ordening tot natuurgebieden met overdruk GEN 
omgevormd. Hiervoor worden gewestelijke uitvoeringsplannen ingezet (RUP’s) (tweede 
spoor). Dit tweede spoor werd vroegtijdig afgebroken. Het RSV bepaalt dat de Gewenste 
Agrarische Structuur en de Gewenste Natuurlijke Structuur gelijktijdig en op gelijkwaardige 
basis afgebakend moeten worden. Hierover was discussie (mededeling Griet Ameeuw). 

 
Een tweede fase zou moeten instaan voor de verdere realisatie van de vooropgestelde 

oppervlakte GEN en GENO en de realisatie van de NVWG met een totale oppervlakte van 
150.000ha. De bestemmingswijzigingen worden gerealiseerd door de gewestelijke RUP’s 
zoals voorzien in het RSV. Door losse gewestplanwijzigingen vermeerderde de oppervlakte 
aan natuur- en reservaatgebied in de periode van 1994–2002 reeds met 8641ha. De RUP’s in 
opmaak uit de 1ste fase en de “natuurlijke aangroei” brengt de netto toename op 16.600ha. 
Bijgevolg dient in 2de fase nog +/- 21.400ha bijkomend te worden afgebakend. Opmerkelijk is 
het feit dat van de 8641ha recente wijzigingen er slecht 6.300ha werd opgenomen in de 
afbakening van het VEN 1ste fase (Ringoot, in voorbereiding). 
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Figuur 11: Oorspronkelijk gewenste fasering en bevoegdheidsverdeling voor de afbakening van VEN 
en IVON (DN = Natuurdecreet, RSV = Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) (Bron: Ringoot, in 
voorbereiding). 

 
Het Decreet Natuurbehoud (10/01/1998) voorziet als operationele doelstellingen dat 

binnen 5 jaar na de inwerkingtreding ervan 150.000ha natuurverwevingsgebied afgebakend 
moet zijn. Ze draagt zorg voor de totstandkoming van de natuurrichtplannen binnen 10 jaar na 
de inwerkingtreding van het decreet (De Pue et al. 2002). Over de tweede fase heerst 
momenteel echter onzekerheid. De afbakening gebeurt top-down (prioritaire fasering) zodat 
de provincies aarzelen om reeds aan te vangen met de selectie van de NVBG. (zie ook 
afsluitende nota). Deze kunnen door een selectie van het Vlaamse gewest immers nog 
overschreven worden door VEN 2de fase of NVWG.. In de provinciale structuurplannen wordt 
daarom in hoofdzaak gewerkt met hypotheses van de gewenste ruimtelijke structuur (Ringoot, 
in voorbereiding). Gezien deze stand van zaken, is het aangewezen de provincies reeds nauw 
te betrekken bij de tweede fase. 
 

De realisatie van deze “natuurlijke structuur” geeft concrete invulling aan de Europese 
regelgeving inzake aanduiding van habitat- en vogelrichtlijngebieden om het Europees 
ecologisch NATURA 2000-netwerk uit te bouwen (zie hoger). 

 
 

1e FASE 
(consensus) 

2e FASE 
(discussie) 

3e FASE 

DN

RSV

PRS 

RSV
87.000ha VEN 

8.000ha  GEN/GENO via RUP 

+/- 21.400ha  VEN 
+ 

150.000ha  NVWG 

opp. niet opgelegd  NVBG 
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2.2.3 Provinciaal niveau  
 
 

2.2.3.1 Provinciale Ruimtelijke Structuurplannen 
 
 

Binnen de krijtlijnen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ontwikkelt de 
Provincie een eigen beleid voor de materies die van provinciaal niveau zijn. De toegevoegde 
waarde van de Provincie ligt voornamelijk in de ruimtelijke visie die zij heeft op een aantal 
beleidsaspecten die het lokale belang overstijgen. 

 
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) duiden de provincies zoekzones 

voor natuurverbindingsgebieden en de ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang 
(natuur- en bosgebieden die niet tot het VEN behoren) aan. De gedetailleerde afbakening van 
deze gebieden vormt een onderdeel van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen en 
gebeurt in principe nadat het Vlaams gewest de gebieden van de natuurlijke structuur 
(gewenst VEN en gewenst natuurverwevingsgebied) op Vlaams niveau heeft afgebakend. 

 
In deze verbindingsgebieden stelt de provincie volgende doelstellingen voorop : 

 
- Natuurverbindingsgebieden zijn gericht op het versterken van de bestaande 

natuurwaarden met het oog op hun verbindingsfunctie  
- De natuurfunctie wordt bepaald door kleine landschapselementen en kleinere 

natuurgebieden als verbinding 
- De natuurfunctie dient verbeterd te worden door herstel, behoud en ontwikkeling 

van de kleine landschapselementen en kleinere natuurgebieden welke de 
verbinding realiseren tussen grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in 
ontwikkeling en natuurverwevingsgebieden  

- De uitbreiding van bossen en het behoud van de open ruimte 
- Het garanderen van de basismilieukwaliteit 

 
Bij de aanduiding van de ecologische infrastructuur (gebieden met verzamelingen van 

kleine landschappelijke en natuurlijke elementen) worden gebieden geselecteerd die 
gemeentegrensoverschrijdend zijn of bovenlokale invloed uitoefenen. Dit laatste doet zich 
onder andere voor wanneer een bepaald type landschappelijk en natuurlijk element zeldzaam 
is of de mate waarin het zich op een bepaalde plaats ontwikkelt zeldzaam is. Andere 
voorbeelden zijn planmatig ontworpen landschappen die door hun aangelegde natuurlijke 
elementen sterk herkenbaar zijn en een structuurbepalende invloed uitoefenen, zoals 
ontginningspatronen of dijken en houtwallen. Het kan ook zijn dat het netwerk van natuurlijke 
en landschappelijke elementen op een bepaalde plaats een zo hoge ecologische kwaliteit heeft, 
dat een grote natuurlijke rijkdom in het gebied kan voorkomen. Typische voorbeelden hiervan 
zijn de kleinere onbevaarbare waterlopen van tweede categorie, spoorwegbeddingen, 
kanaalbermen, belangrijke waterpartijen, ....   
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2.2.3.2 Selectie van natuurverbindingsgebieden 
 
 
Het Decreet Natuurbehoud bepaalt:  
 

§2 Het IVON omvat de volgende onderdelen: (…) 
 

2° natuurverbindingsgebieden: gebieden die ongeacht hun oppervlakte van belang zijn 
voor de migratie van planten en dieren tussen de gebieden van het VEN en/of 

natuurreservaten en die strook- of lijnvormig zijn met een aaneenschakeling van kleine 
landschapselementen. 

 
In een natuurverbindingsgebied : 
 
- komen over het algemeen andere functies (b.v. landbouw) als hoofdgebruiker voor. 
- is de natuurfunctie ondergeschikt aan de andere functies en wordt deze bepaald door 

de aanwezigheid van kleine landschapselementen en kleinere natuurgebieden als 
verbinding. 

- kan de natuurfunctie verbeteren en toenemen door de ontwikkeling van kleine 
landschapselementen om een verbinding te realiseren tussen grote eenheden natuur, 
grote eenheden natuur in ontwikkeling en natuurverwevingsgebieden. 

 
De concrete afbakening van deze natuurverbindingsgebieden is een provinciale 

bevoegdheid en gebeurt via een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Het 
opstellen van natuurrichtplannen die betrekking hebben op natuurverbindingsgebied dat niet 
behoort tot de speciale beschermingszones, de groengebieden, de bosgebieden of 
vergelijkbare bestemmingsgebieden behoort eveneens tot de taakstelling van de provincies. 
De totstandkoming van een natuurrichtplan voor de natuurverbindingsgebieden moet 
gedragen worden door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken 
besturen en betrokken maatschappelijke belangengroepen. Na goedkeuring van het ontwerp 
door de bestendige deputatie, wordt het natuurrichtplan aan een openbaar onderzoek 
onderworpen. De maatregelen in dit natuurrichtplan kunnen voor particuliere grondeigenaars 
en grondgebruikers enkel stimulerend en niet bindend zijn. 

 
Het aantal geselecteerde natuurverbindingsgebieden verschilt tussen de provincies: 19 

(West-Vlaanderen), 51 (Antwerpen), 57 (Vlaams-Brabant), 60 (Oost-Vlaanderen) en 77 stuks 
(Limburg) (zie bijlage 2). Hieruit kan besloten worden dat de definitie van NVBG, zoals 
vermeld in het richtinggevend gedeelte van het RSV, door de provincies sterk verschillend 
werd opgevat. Binnen de bindende bepalingen van de verschillende provinciale 
structuurplannen zijn nog een aantal verschillen op te tekenen. Zo wordt er in de 
structuurplannen van de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen in de bindende 
bepalingen expliciet verwezen naar het afbakeningsproces van de natuurlijke structuur op 
Vlaams niveau. De selectie van GEN, GENO en NVWG moet zijn afgerond alvorens kan 
worden aangevat met de concrete afbakening en invulling van de NVBG. In de provincies 
Limburg en Vlaams-Brabant wordt over deze voorwaarde geen gewag gemaakt (Ringoot, in 
voorbereiding).  
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2.2.4 Gemeentelijk niveau  
 
 

2.2.4.1 Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen 
 
 

De gemeenten verfijnen de "bovenlokale" lijnen, uitgezet door de provincies, verder op 
hun niveau in een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). De procedure voor het 
tot stand komen hiervan is decretaal vastgelegd. Deze plannen geven het kader voor het 
gemeentelijk ruimtelijk beleid weer. Het GRS is hiërarchisch ondergeschikt aan het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
(PRS), dat als boordelingskader voor de Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen en de 
Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen geldt. Toch beschikt de gemeente over een 
grote beleidsruimte om zelf invulling te geven aan een eigen gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling. 
 

Vanaf het ontstaan van de wetgeving op stedebouw (1962) begeleidde en ondersteunde 
het provinciebestuur de gemeentebesturen bij de opmaak van hun plannen van aanleg. Door 
de jongste decreten werd deze taak uitgebreid tot de gemeentelijke structuurplannen en 
uitvoeringsplannen. Het provinciebestuur verleent ook de goedkeuring voor die plannen eens 
het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan definitief is goedgekeurd. Daarbij wordt de 
technische uitwerking van de gemeentelijke plannen geëvalueerd op uitvoerbaarheid en wordt 
nagekeken of de plannen tegemoetkomen aan legitieme ruimteaanspraken vanuit de 
verschillende sectoren. Het provinciebestuur verliest daarbij de bovenlokale context niet uit 
het oog. 
 
 
 

2.2.4.2 Samenwerkingsovereenkomsten 
 
 

De samenwerkingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst die een gemeente (of 
provincie) kan afsluiten met de Vlaamse overheid op vlak van milieu. Doelstelling van de 
samenwerkingsovereenkomst is om lokale overheden te stimuleren een meer duurzaam lokaal 
beleid te voeren (Anonymus 2002a,b). Het milieubeleid vormt hier het uitgangspunt, maar 
ook andere beleidsterreinen zullen bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken worden. 
De algemene principes waarop duurzame ontwikkeling is gebaseerd (integratie, participatie, 
voorkoming, voorzorgsbeginsel, planmatig werken, enz.), zijn doorheen de overeenkomst 
verweven. Gemeenten (provincies) die de overeenkomst ondertekenen, krijgen in ruil voor het 
uitvoeren van een aantal taken die in deze overeenkomst worden opgesomd, financiële en 
inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid. De gemeentes (provincies) kunnen zelf 
kiezen welke onderdelen van de overeenkomst zij ondertekenen en welk ambitieniveau ze 
wensen te behalen. De samenwerkingsovereenkomst werd principieel goedgekeurd door de 
Vlaamse regering voor een periode van 6 jaar maar wordt contractueel aan de gemeenten en 
provincies voorgelegd voor twee maal drie jaar. Het milieujaarprogramma, dat de planning en 
evaluatie van de acties bevat, vormt  het centrale document voor de ondertekening en 
jaarlijkse opvolging van de overeenkomst. 
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In de cluster “natuurlijke entiteiten” van de contracttekst (Anonymus 2002) wordt een niet-
limitatieve lijst van acties en programma’s van acties opgesomd die in aanmerking komen 
voor subsidiëring. Naast acties gericht op beheer en inrichting van gemeentelijke 
eigendommen of terreinen van derden, op goed beheer van kleine landschapselementen, op 
soortbeschermingsplannen, draagvlakverbreding, groenvoorzieningen en groenbeheer, is er 
ook mogelijkheid tot subsidiëring van acties gericht op goed beheer van 
verbindingselementen over het ganse grondgebied. Concreet betreft het (Anonymus 2002) : 
 

1. De opmaak van een bermbeheerplan met bewijs van uitvoering en naleving van 
geldende reglementeringen (VLAREA, VLAREM). Het beheer hiervan wordt 
steekproefsgewijs geëvalueerd. Het bermbeheerplan kan voor een selectie van 
waardevolle bermen worden opgemaakt en hoeft niet het volledige grondgebied van 
de gemeente te beslaan. Speciale acties die de hoeveelheid bermmaaisel verminderen 
(oordeelkundig plaggen, aanleggen mantel-zoom, ...) komen in ieder geval in 
aanmerking voor subsidiëring, afvoer van maaisel wordt niet gesubsidieerd en dient te 
gebeuren conform VLAREA- en VLAREM- reglementering.  

2. Aankoop van stroken grond langs gemeentelijke wegen in combinatie met een 
bermbeheerplan met het oog op het vrijwaren en verbreden van de bermen. De 
uitvoering van het bermbeheerplan wordt aangetoond. 

3. Opnieuw in gebruik nemen en herstellen (niet verharden) van voetwegen met ruimte 
voor bermen en bewijs van nageleefd bermbeheerplan. Aanleg van houtkanten langs 
gemeentelijke wegen. Bij gebruik van plantgoed gaat alle aandacht naar autochtoon 
materiaal en juiste soortenkeuze inzake standplaatsgeschiktheid.  

4. Inrichting of herstel van de natuurverbindingsfunctie van ecologisch belangrijke 
waterlopen volgens een inrichtingsplan en met aandacht voor autochtoon plantgoed en 
juiste soortenkeuze inzake standplaatsgeschiktheid. B.v. brongebieden, mesotrofe 
waters, waterlopen met kwetsbare kensoorten of waterlopen waar deze soorten 
verdwenen zijn door lozingen (Beekforel, Beekprik, ...). 

 
Ter uitvoering van de Benelux-overeenkomst die vrije vismigratie tegen 2010 moet 

mogelijk maken, kan in het kader van de samenwerkingsovereenkomst een gewestelijke 
subsidie (50-75% afhankelijk van het ambitieniveau) voor het remediëren en voorkomen van 
vismigratieknelpunten van fase 1, 2 en 3 toegekend worden.  

 
Daarnaast kunnen dmv acties in het kader van de uitvoering van 

soortenbeschermingsplannen ondermeer de aankoop van gronden, de aanleg van 
amfibieëntunnels, dassenrasters, ecoducten, ecotunnels, wildspiegels en reflectoren, 
beschermingsmaatregelen rond poelen en winter- en zomerbiotopen via een subsidiereglement 
geregeld worden. Alle mogelijke informatie over de samenwerkingsovereenkomst en zijn 
contractuele bepalingen is terug te vinden op de website www. 
samenwerkingsovereenkomst.be.  
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2.3 Samenvatting 
 

 

Samengevat: zijn oplossingen voor versnippering mogelijk ? 
 
Ontsnippering draait om het vinden van de juiste verhouding tussen 
verschillende oplossingsstrategieën:  
 
• Het verhogen van de habitatkwaliteit is een eerste randvoorwaarde voor het 

handhaven van levensvatbare populaties en primeert in veel gevallen op de 
aanleg van verbindingen tussen populaties. 

• Vergroting van bestaande leefgebieden is hoe dan ook de meest ideale 
maatregel om duurzame populaties te handhaven. Vergroting leidt niet 
noodzakelijk tot meer soorten, maar wel tot stabielere (minder last van 
randeffecten, minder nood aan beheer) en meer gedifferentieerde 
levensgemeenschappen met (meestal) een grotere genetische diversiteit.   

• In Vlaanderen is het streven naar grote aaneengesloten habitatarealen vaak 
onrealistisch, zodat men aangewezen is op de verbindingsstrategie in een 
poging een functioneel ecologisch netwerk te creëren : 

 
 Dmv stapstenen, corridors en aangepast grondgebruik kan de 

landschappelijke weerstand verminderd worden. 
 Andere tools zijn het opheffen of verzachten van barrières en het actief 

ingrijpen op dispersie (herintroductie, translocatie) waarvoor voorlopig 
in Vlaanderen geen wetenschappelijk draagvlak bestaat.  

 
Bij de strategie van verbinden zijn heel wat kritische kanttekeningen te 
maken. We onthouden hieruit vooral:  
 

 dat verbinden niet altijd de meest aangewezen strategie is 
 dat verbindende maatregelen gekoppeld moeten worden aan specifieke 

soorten(groepen) 
 dat het design van een ecologisch netwerk ook de morfologische en 

genetische designs van populaties beïnvloedt 
 dat er heel wat wetenschappelijke kennis (populatiedynamica, 

dispersie, genetica,…) vereist is om een verbinding als functioneel te 
kunnen optimaliseren en evalueren 

 
Versnippering speelt op verschillende schaalniveaus, het beleid speelt 
hierop in. De NVBG hebben betrekking op het regionale niveau. 
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3. Types verbindingsgebieden 
 
 
3.1 Indeling naar ecologische functionaliteit 
 
 

Uit de (in hoofdzaak Nederlandse) literatuur zijn verschillende (theoretische) modellen 
natuurverbindingsgebieden bekend. De meeste daarvan bestaan uit verschillende onderdelen. 
De gebruikte terminologie voor deze onderdelen wordt eerst opgesomd, waarna de vier 
belangrijkste basismodellen van verbindingsgebieden besproken worden naar hun 
samenstelling, ruimtelijke configuratie en naar soorten waarvoor de verbinding geschikt is.  
 
 
3.1.1 Terminologie van verbindings-eenheden 
 
 

3.1.1.1 Dispersiecorridors of verbindingsbanen  
 
Lijnvormige landschapselementen die de dispersie tussen habitatplekken bevorderen 
(Bergers en Kalkhoven 1996) en meestal parallel aan de rechte lijn tussen twee 
habitatplekken lopen (Bergers en Opdam 1996).  
 
3.1.1.2 Leefgebiedcorridors 
 
Lijnvormige landschapselementen van een verbinding die breed genoeg is voor 
voortplanting en vestiging (Alterra 2000). 
 
3.1.1.4 Stapstenen  
 
Bergers en Kalkhoven (1996) definiëren stapstenen als gebieden die de dispersiestroom 
tussen habitatplekken bevorderen maar zelf ongeschikt zijn als habitat en niet met een 
habitatplek verbonden zijn. Bergers en Opdam (1996) voegen hieraan toe dat het specifiek 
om vlakvormige ecotopen gaat.  
 
3.1.1.5 Combinaties van verschillende types 

 
verbindingszone = stelsel van stapstenen en corridors dat de dispersie tussen 
habitatplekken bevordert (Bergers en Kalkhoven 1996) 
 
ecoprofielverbinding = verbinding tussen leefgebieden van soorten met eenzelfde 
“ecoprofiel” (habitatvereisten, mobiliteit, oppervlakte-eisen), opgebouwd uit stapstenen, 
sleutelgebieden en corridors (Alterra 2001 ; Pouwels et al. 2002) 
 
 

3.1.2 Basismodellen van verbindingszones 
 

Ecologisch zijn verbindingszones te groeperen tot een drietal hoofdmodellen (zie figuur 
12). Alterra (2001) onderscheidt nog een vierde type, een leefgebiedverbinding opgebouwd 
uit meerdere leefgebiedcorridors waarin voortplanting kan plaatsvinden, speciaal bedoeld 
voor aan water gebonden soorten en met name voor vissen. Dit model wordt verenigd met het 
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model leefgebiedverbinding met sleutelgebieden omdat het naar ecologische functionaliteit 
vrijwel identiek is. Voor elk model kan een natte en een droge variant onderscheiden worden.  
 
 

3.1.2.1 Stapsteen-verbinding 
 
 

Een stapsteenverbinding is opgebouwd uit stapstenen en sleutelgebieden. Deze verbinding 
is bestemd voor mobiele soorten (vogels, vliegende insecten, planten met groot 
verbreidingsvermogen) die geen speciale landschapselementen (b.v. corridors) nodig 
hebben om afstanden te overbruggen. Sleutelgebieden zijn noodzakelijk wanneer de te 
overbruggen afstand de dispersieafstand van de soorten overschrijdt. Door stabiele 
vestiging van populaties in een dergelijk sleutelgebied kunnen soorten in enkele generaties 
tijd langere afstanden overbruggen. 
 
Uit modelsimulaties bleek dat stapstenen het meest effectief zijn om de dispersiestroom 
voldoende op gang te houden op 25% (50%, 75%) van de totale dispersieafstand. De 
oppervlakte hiervan bedraagt 10% van de oppervlakte nodig voor een sleutelpopulatie met 
een minimum van 1 ha (Alterra 2001). 

 
 

3.1.2.2 Corridor-verbinding 
 
 

Een corridorverbinding is ruimtelijk geconfigureerd als een stapsteenverbinding, maar 
stapstenen en sleutelgebieden zijn er verbonden met een dispersiecorridor. Deze corridor 
is zodanig ingericht dat soorten zich erlangs kunnen verplaatsen (schuilmogelijkheden, 
voedsel). Structuurkwaliteit (droge ruigte, greppel, sloot, schrale vegetatie, bloemrijke 
vegetatie, struweel, mantelzoom,…) primeert in de corridor op de kwaliteit ervan, 
aangezien de corridor niet bedoeld is voor voortplanting. Geschikt voor zoogdieren, 
sommige amfibieën en vlinders. 

 
 

3.1.2.3 Leefgebied-verbinding met sleutelgebieden 
 
 

Bestemd voor organismen met een gering dispersievermogen (<1km), die enkel grote 
afstanden overbruggen wanneer de verbinding uit continu leefgebied bestaat. Dit type 
verbindingsgebied is een combinatie van leefgebiedcorridor (een strook waarin 
reproductie mogelijk is) en sleutelgebieden (waarin stabiele populaties kunnen vestigen). 
Op die manier kunnen planten, reptielen en sommige amfibieën via meerdere generaties 
toch grotere afstanden overbruggen.  
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Figuur 12: Schematische voorstelling van de basismodellen verbindingsgebieden naar hun ruimtelijke 
configuratie en ecologische verbindingsfunctie. 
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3.2 Praktijkvoorbeelden  
 

3.2.1 Verbindingsgebieden in Nederland: ecologische verbindingszones op 
verschillende schaalniveaus  
 
 

Het natuurbehoud in Vlaanderen en Nederland kent een sterk verschillende 
voorgeschiedenis. De situatie verschilt dusdanig dat van een voorbeeldfunctie weinig sprake 
kan zijn. Vlaanderen is kleiner en dichter bevolkt, wat zijn weerslag heeft op het 
ambitieniveau van de te creëren natuurverbindingsgebieden. Het schaal- en ambitieniveau van 
natuurverbindingsgebieden en robuuste verbindingen zijn sterk verschillend. Naar uitvoering 
toe zijn robuuste verbindingen, waar natuur overigens een hoofdfunctie heeft, vergelijkbaar 
met grote natuurinrichtingsprojecten en overstijgen ze duidelijk het Vlaamse provinciale 
niveau. Ook de Nederlandse provinciale verbindingszones zijn naar oppervlakte en budget 
ambitieus vergeleken met de situatie in Vlaanderen (cf. Bolck 2002 ; Kooij 2002). 

 
Desondanks zijn parallellen te trekken. De idee van een functioneel ecologisch netwerk zit 

zowel in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) als in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
ingebed. Nederland staat een stuk verder met het conceptueel uitdenken van haar 
natuurverbindingen, getuige de publicatie van het Handboek Robuuste Verbindingen (Alterra 
2001). Het lijkt ons zinvol te leren van deze aanpak.  

 
 

3.2.1.1 Robuuste verbindingszones 
 
 
In de brochure “Natuur voor mensen, mensen voor natuur” koos men in Nederland voor 

een extra beleidsimpuls: de robuuste verbindingszones. De motivatie daarvoor komt enerzijds 
voort uit inzichten dat de uitvoering van de EHS nog niet voldoende was voor de beoogde 
natuurkwaliteit, anderzijds uit nieuwe inzichten afkomstig uit wetenschappelijk onderzoek. 

 
Een robuuste verbinding verbindt identieke natuurgebieden met elkaar. De natuur in deze 

gebieden kan uit verschillende ecosysteemtypen bestaan. Men verbindt b.v. twee gebieden 
met bos en heide met elkaar. Een robuuste verbinding bestaat uit schakels (smalle delen) en 
knopen (grotere gebieden) (zie figuur 13). De robuuste verbinding dient uitwisseling mogelijk 
te maken van álle soorten gebaat bij verbinden, die in de te schakelen ecosysteemtypes 
voorkomen naargelang het ambitieniveau (Alterra 2001). Bij robuuste verbindingen gaat het 
om grootschalige verbindingen (minimaal 4.000 ha ; breedte minimaal 1 km) die voor álle 
soorten geschikt zijn. In deze verbindingen vormt natuur de hoofdfunctie.  
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Figuur 13: Schematische opbouw van een robuuste verbinding in schakels en knopen voor het  
ecosysteemtype Droge heide (boven). Verbindingen voor verschillende ecosysteemtypes tussen 
identieke natuurgebieden worden parallel geschakeld (midden), voor twee verschillende 
natuurgebieden serieel (onder) (bron: programma TOVER, Toetsing en Ontwerp VERbindingszones, 
Alterra 2001). 

 
 

In feite worden in een robuuste verbinding verschillende oplossingsstrategieën voor het 
verbeteren van de ruimtelijke samenhang gecombineerd : 

 
- verbinden: goed doorlaatbare groene zones in het agrarisch gebied (“schakels”) én 

ontsnipperende maatregelen bij infrastructuur. 

Ecosysteemtype-verbinding A 

Ecosysteemtype-verbinding B 
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- verdichten: een snoer van nieuwe leefgebieden (“knopen”) koppelt netwerken aan 
elkaar. 

- vergroten: creatie van nieuwe knopen voor soorten met grote 
oppervlaktebehoeften. 

 
Robuuste verbindingen moeten de uitwisseling van soorten tussen de grote 

natuurcomplexen mogelijk maken, waarbij vaak 10-tallen km overbrugd moeten worden. Het 
gaat om soorten met zeer uiteenlopend dispersievermogen, manier van voortbewegen en 
oppervlaktebehoefte. Robuuste verbindingen gaan zo veel mogelijk door bestaande natuur, en 
lossen daardoor een deel van het probleem op. Te geïsoleerde gebieden worden opgenomen in 
een robuuste structuur, en een deel van de nog niet uitgevoerde maar wel noodzakelijke 
verbindingszones is er in opgenomen.  

 
Robuuste verbindingen verbinden de grote complexen bos/heide en moeras binnen 

Nederland (b.v. het Drentse plateau met de Veluwe en met het Duitse achterland) en de grote 
eenheden binnen de natte as van moerassen. Dat zijn dus de gebieden die relatief gevoelig zijn 
voor versnippering. De EHS krijgt hierdoor een veel grotere samenhang: verwacht wordt dat 
een deel van de grondaankopen alsnog een hoog rendement krijgt omdat de potentie voor een 
hoge natuurkwaliteit sterk kan toenemen, hetgeen ook weer een positief effect heeft op de 
kwaliteit in de reeds aanwezige natuurgebieden. 

 
Er is nog een reden waarom robuuste verbindingen een goed concept zijn. Versnipperde 

populaties kunnen over grote gebieden uitsterven door rampen en epidemieën. Robuuste 
verbindingen geven een stukje risicoborging. Dit geldt naar verwachting in het bijzonder voor 
de risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering. 

 
 
 

3.2.1.2 Provinciale verbindingen 
 
 
Een provinciale verbinding is een kleinere verbinding voor één of enkele specifieke 

soorten. Ze is voornamelijk opgebouwd uit corridors en stapstenen zodat de nadruk ligt op 
beweging van de soorten van en naar geschikte leefgebieden. Het is een verbinding op lokale 
schaal, binnen (complexen van) natuurgebieden. 

 
De Nederlandse Provincies voerden verkenningen uit naar de uitvoeringsaspecten van 

robuuste verbindingen, nog voordat het “Handboek Robuuste Verbindingen” (Alterra 2001) 
was opgemaakt. De uitkomst van deze verkenningen vormde de basis voor de verdeling van 
hectares, de prioritering van de uitvoer en de ruimtelijke reservering. Belangrijke elementen 
bij de verkenning waren : 
 

- Ecologisch ambitieniveau 
- Mogelijkheden meekoppeling van andere functies 
- Tracévarianten 
- Mogelijkheden en kosten voor de opheffing van infrastructurele barrières 
- Maatschappelijk/bestuurlijk draagvlak 
- Relaties bestaand beleid en andere planvorming 
- Kostenberekening, mogelijkheden meefinanciering 
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Hieronder worden twee praktijkvoorbeelden aangehaald van Nederlandse provincies die 
ecologische verbindingszones poogden te realiseren. In de praktijk bleek het verbinden van de 
natuurgebieden een moeizaam proces met een belangrijke leerfase. De vele betrokken 
partijen, hiaten in de ecologische kennis en de weerbarstigheid van de subsidieregelingen 
natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer speelden daarbij een rol (Kooij 2002). Beide 
provincies probeerden op hun eigen manier deze knelpunten te overkomen. 

 
 

Praktijkvoorbeeld 1: de ecosysteembenadering van Drente (Kooij 2002) 
 
 

De provincie Drente vond het belangrijk dat verbindingszones in de eerste plaats 
ecosystemen met elkaar verbonden. Dat betekent dat de aanleg en inrichting van een 
verbindingszone niet op één enkele soort werd afgestemd maar op hele ecosystemen. Deze 
provincie wilde zich bewust niet uitsluitend richten op aaibare soorten als Otter of Das. Deze 
keuze had ook te maken met een tekort aan tijd en mensen om voldoende soortkennis te 
vergaren zodat de provincie concludeerde dat het onmogelijk was vast te stellen welke soorten 
nu effectief door versnippering bedreigd werden. Van daaruit ontstond de gedachte om 
belangrijke gebieden met elkaar te verbinden met een strook die zoveel mogelijk gelijkt op 
deze gebieden, een “universele structuur voor zoveel mogelijk organismen”, in feite dus een 
robuuste verbinding. Het stappenplan van deze provincie : 

 
1. Op kaart zetten van voorkeurstracés voor verbindingen, voor een groot deel 

van achter het bureau en zoveel mogelijk rekening houdend met bestaande 
structuren in het landschap (wegbermen, waterlopen, poelen, kruidenrijke 
graslanden, overhoekjes,…). 

2. Aanspreken van natuurbeheerders, waterschappen, gemeentes en 
grondeigenaars voor de verdere uitwerking van de route en inbreng van hun 
lokale gebiedskennis.  

 
De uitgezette vookeurstracés raakte een groot aantal eigenaars en beheerders. Als het 

meezat speelde één eigenaar een centrale rol, maar meestal werd het puzzelen. De aanleg van 
één stukje kon ertoe leiden dat een ander stukje niet meer paste. Overleg was dan ook een 
sleutelwoord in het proces. In deze overlegfase was nood aan een duidelijke “spelleider” die 
ervoor zorgde dat er afspraken kwamen over taken en verantwoordelijkheden. Zo nam in 
Noord-Drente  een gemeente het voortouw op verzoek van de provincie. 

 
 

Praktijkvoorbeeld 2: de soortgerichte aanpak van Gelderland (Bolck 2002) 
 
 
Gelderland deed bij een verkenning onderzoek naar de aanwezigheid van geschikte 

leefgebieden voor 30 gidssoorten die representatief waren voor de verschillende ecosystemen 
in die provincie. De gidssoorten verschilden onderling in habitatvereisten en mobiliteit. Op 
basis van de aanwezigheid van geschikte leefgebieden en barrières (wegen) is met 
modelberekeningen de duurzaamheid en de bereikbaarheid van lokale populaties bepaald. De 
voornaamste conclusie was dat “verbindingszones vooral belangrijk bleken voor middelgrote 
soorten met een redelijke verspreidingscapaciteit”. Kleinere organismen hebben een lager 
dispersievermogen en kunnen vaak op kleine oppervlaktes duurzame populaties vormen, 
grotere en mobielere dieren (grotere zoogdieren en vogels) hebben vooral grote leefgebieden 
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nodig. Voor deze groepen werd dan ook eerder geopteerd voor het versterken van bestaande 
leefgebieden. De provincie vatte de veelheid aan doelsoorten en inrichtingseisen samen in 
landschapsmodellen (zie tabel 3) genoemd naar een gidssoort maar evenzeer gericht op het 
verbinden van specifieke ecosystemen zodat verschillende plant- en diersoorten hiervan 
kunnen profiteren.   
 

Tabel 3: De zeven Gelderse landschapsmodellen (Bolck 2002). 

 

Landschapsmodel Doelsoorten Kenmerken van de 
landschapszone 

Das Kleine zoogdieren 
Houtwallen en bosjes (ca. 8%). 

500m breed 
Kamsalamander Amfibieën Corridor + stapstenen. 250m breed

Hagedis Reptielen, vlinders etc. 
Corridor + stapstenen (1 en 10ha) 

met schraalgrasaland of heide. 
250m breed 

Vuurvlinder Vlinders 
Stapstenen (0.5 en 4ha) schraal 
grasland of heide. 500m breed 

Ijsvogelvlinder Vlinders 
Stapstenen (1 en 10ha) structuurrijk 

vochtig bos. 250m breed 

Rietzanger Rietvogels 
Stapstenen (2.5 en 25ha) 

rietmoeras 

Winde 
Flora en fauna van beken en 

waterlopen 
Natuurvriendelijke oevers en 

paaiplaatsen 
 
 

Knelpunten ervaren bij de uitwerking van de provinciale verbindingszones in 
Gelderland en Drente 

 
Bolck (2002) en Kooij (2002) bespreken een aantal knelpunten die werden ervaren bij de 

uitwerking van verbindingsscenario’s en geven algemeen een aantal tips mee.  
 

- Grote, afgeronde natuurterreinen genoten de voorkeur van natuurbeheerders. Zij 
zaten dus niet te wachten om kleine stroken en smalle terreinen in 
eigendom/beheer te nemen. Deze afwachtende houding bleek vooral een zaak van 
gebrekkige kennis bij de betrokkenen over het hoe en waarom van 
verbindingszones. Voorlichting en verhoogde media-aandacht speelden een 
essentiële rol. 

- Landbouwers die bang waren dat de realisatie van verbindingszones hun 
bedrijfsvoering in het gedrang zou brengen, trokken zich soms terug uit het 
overleg. Dit was voornamelijk een gevolg van een nieuwe wetgeving Ammoniak 
en Veehouderij. Algemeen tekende men bezwaar aan tegen het uit productie 
nemen van gronden t.b.v. natuur en was er vrees voor schade aan gewassen en 
vermindering van de opbrengst. Gelderland stelde vast dat een en ander afhing van 
de manier waarop landschapsmodellen werden aangebracht. Vogelvluchtmodellen 
die duidelijk aantonen dat verbindingszones niet bestaan uit brede stroken natuur 
maar goed inpasbaar zijn in het agrarisch landschap, konden rekenen op meer 
begrip. Zorgen voor bedrijfseconomisch interessante vergoedingen was een 
voorwaarde gesteld door de betrokken landbouwers. 
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- Het welslagen van de verbindingszones hing sterk af van de creativiteit en 
bereidwilligheid van mensen om mee te doen. Daarvoor is een goed en 
geloofwaardig verhaal nodig. Haalbare doelen vooropstellen is dan ook essentieel. 
De kunst is een evenwicht te vinden tussen optimaal en haalbaar. Het verstevigen 
van menselijke verbindingslijnen is een ander aspect. Communicatie, zowel in het 
veld als op papier. 

- Resultaatgericht werken is ook belangrijk. Beginnen met de puzzelstukken die het 
meest in het oog springen en daarna gestaag aanbouwen. Met de contouren van het 
eindresultaat in het vizier, wordt het makkelijker om stukjes aan te passen. 

- Volgens Gelderland was het draagvlak niet het voornaamste struikelblok. 
Moeilijkheden kwamen vooral voort uit slechte toepasbaarheid van 
subsidieregelingen en onduidelijkheden over de financiering. Een voorbeeld: de 
inrichting van stapstenen vereist een grotere differentiatie (b.v. voor 
Kamsalamander is naast water ook moeras, grasland en struweel of bos vereist) 
dan in de bestaande beheerpaketten vervat zat. Door deze knelpunten werd het 
draagvlak negatief beïnvloed en de geloofwaardigheid van het natuurbeleid en 
ecologische verbindingszones ondermijnd. 

 
 

3.2.1.3 Groen-blauwe dooradering 
 
 
Daar waar robuuste verbindingen zeer grootschalig zijn en gericht op álle soorten gebaat 

bij verbinden, gaat het bij groen-blauwe dooradering om veel smallere verbindingen in 
gebieden met natuur als nevenfunctie (naast landbouw). Groen-blauwe dooradering is gericht 
op één of een beperkt aantal soorten. . 

 
Het vroegere agrarisch natuurbeheer in Nederland richtte zich klassiek op de realisatie van 

beheersovereenkomsten, zonder daarbij verder aandacht te besteden aan de ruimtelijke 
samenhang ervan (Kleijn et al. 2001). Bertels en Tamis (2002) deden een literatuurstudie naar 
de mogelijkheden en knelpunten van groen-blauwe dooradering in het West-Nederlandse 
Veenweidegebied onder de vorm van agro-ecologische netwerken. Dit gebied kan 
omschreven worden als een open, waterrijk gebied met overwegend agrarisch karakter. 
Landbouwkundig gezien gaat het om gronden met ondiepe ontwatering en beperkte 
draagkracht en ontsluiting. Het is hoofdzakelijk in gebruik als grasland ten behoeve van de 
veehouderij. Agro-ecologische netwerken hebben door het intensieve beheer dat kenmerkend 
is voor het agrarisch gebied vaak een sterkere dynamiek – het proces van uitsterven en 
(her)kolonisatie – dan ecologische netwerken in andere, minder intensief beheerde 
landschappen (Bertels en Tamis 2002). 

 
Hoe een agro-ecologisch netwerk eruit moet zien verschilt van groep tot groep 

organismen, soms zelfs van soort tot soort. Om het concept van agro-ecologische netwerken 
hanteerbaar te houden worden soorten gegroepeerd in soortengroepen en in typen netwerken. 
Uitgaande van de kenmerkende landschapselementen zijn in het veenweidegebied vier typen 
agro-ecologische netwerken denkbaar. Elk type netwerk is denkbaar op twee schaalniveaus: 
haarvaten (sloten, slootkanten) en aders (dijken, dijkvoet, wegen).  
 

• De houtige netwerken zijn met name van belang voor de grotere vogels en zoogdieren. 
Hierbij gaat het met name om de ‘aders’, vanwege het grotere oppervlak en de 
gemiddeld drogere omstandigheden (dijken). 
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• Netwerken van bloemrijke slootkanten zijn alleen van belang voor planten en insecten. 
• Moerassige netwerken zijn, met uitzondering van de vissen, voor alle groepen van 

belang, met name langs aders, vanwege hun grotere oppervlakte. 
• Natte netwerken zijn van belang voor vissen en, in beperkte mate, voor moeras- en 

waterplanten. 
 

Momenteel is het initiatief groenblauwe dooradering in Nederland vastgelopen. Zo werd 
de Nederlands-Limburgse pilot Gulpen-Wittem afgewezen door het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) (mededeling Jo van der Coelen, provincie 
Nederlands-Limburg). 
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3.2.2 Natuurverbindingsinitiatieven s.l. in Vlaanderen 
 

Het zou een onmogelijke taak zijn alle lopende/geplande/uitgevoerde 
“verbindings”projecten te bespreken, ook al wordt hardop nagedacht over het opstarten van 
een databank/website ter zake (mededeling Johan Peymen, Instituut voor Natuurbehoud). Het 
meest volledige overzicht van afgeronde en lopende ontsnipperingsprojecten/studies in 
Vlaanderen tot 2003 wordt gegeven in bijlage 1 (Luc Janssens, cel NTMB). Eén en ander kan 
tevens teruggevonden worden in de databank van de Europese Cost341-actie 
"Habitatfragmentation due to transportation infrastructure" (www.IENE.info) waarin 
Vlaanderen actief participeert. Deze databank vormt daarnaast ook een goede uitvalsbasis 
voor een verkenning van de Europese literatuur met betrekking tot versnippering door 
transportinfrastructuur. Naast “grijze” literatuur worden er ook projecten en lopende 
mitigatiemaatregelen bijgehouden. Hieronder wordt summier een overzicht gegeven van de 
belangrijkste soorten initiatieven inzake natuurverbinding die in Vlaanderen aan de orde zijn. 

 
 

3.2.2.1 Beheer van wegbermen 
 
 

De totale oppervlakte wegbermen langs het Vlaamse wegennet bedraagt 20.000 à 25.000 
ha. Hiervan beheert de Vlaamse Gemeenschap ca. 9000 ha. (autosnelwegen en gewestwegen). 
Wegbermen hebben meer te bieden dan enkel steun en stevigheid aan de weg, een goede 
waterafvoer en overzicht in bochten en op kruispunten. In Vlaanderen komen ongeveer 800 
soorten hogere planten (62% van de totale flora) en 100 soorten mossen en korstmossen op 
wegbermen voor (Peymen et al. 2001). 50 soorten planten groeien bijna nog uitsluitend in 
wegbermen (Zwaenepoel 1998). In het kader van actie 92 van het Milieubeleidsplan 1997-
2001 (MINA-plan 2) startte de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) in 1998 met het 
opstellen van ecologische bermbeheersplannen voor de bermen van gewestwegen. AWV 
streeft ernaar om voor alle Vlaamse autosnelwegen een ecologisch bermbeheersplan op te 
stellen. Daarbij wordt voorafgaandelijk een vegetatie- en/of faunaonderzoek uitgevoerd 
(ecologisch plan) en worden de ecologische relatie tussen de snelweg en de omgeving 
(landschapsecologisch plan) en de verkeersveiligheid (verkeersplan) onderzocht (Defever 
2001). Dit was ondermeer reeds het geval voor de grote ring om Brussel, de A2-E314 op 
grondgebied van de provincie Limburg (Diest-Nederlandse grens) en voor de A18 in West-
Vlaanderen (Jabbeke-Franse grens) (Deceuninck 2002). Een beheersplan voor de ring om 
Antwerpen bevond zich in 2001 in de eindfase. Beheersplannen voor de andere snelwegen 
zijn gepland en/of reeds in opmaak (Defever 2001). 
 
 

3.2.2.2 Faunapassages 
 
 

Faunapassages zijn structuren die de knelpunten tussen natuur en infrastructuur 
(“grijsgroene kruispunten”) verzachten: amfibieëntunnels, dassenrasters, ecoducten, 
ecotunnels, wildspiegels, reflectoren enz. Het veilig kunnen passeren van wegen via 
faunapassages is voor dieren van meervoudige betekenis: ze kunnen er dagelijks gebruik van 
maken om delen van hun leefgebied te bereiken, per seizoen heen en weer trekken (zomer-, 
winter-, voortplantingsgebied) of op die manier leeggeraakte leefgebieden of geïsoleerde 
populaties bereiken (Brandjes en Veenbaas 1998).  



 

Ecoduiker onder de N355 voor steenm arters, 
bunzings, m uizen en ratten (K oolhofvaart 
Ram skapelle). Zicht binnenin een am fibieëntunnel (Edegem , Antwerpen) 

 

Am fibieëntunnel (M olenbeek Benniksberg) 

Uitstapplaats voor fauna vnl. bedoeld voor reeën 
langs het kanaal Dessel-Schoten  

 

De eekhoornbrug over de Beukenlaan te Berchem , 
een soort m etalen touwladder (m idden, foto G. 
Verbeylen) waarin takken gelegd worden.  

Uitstapplaats voor fauna vnl. bedoeld voor reeën 
langs het Albertkanaal  

Dassentunnel m et geleidingsrooster 
(Snouwenberg, Voeren)..  

Dassenklep m et geleidingsraster 
(Snouwenberg, Voeren)...  

Com binatieraster 
(E314) 

Aanleg van de ecotunnel onder de E314 tussen De 
Teut en Tenhaagdoornheide (foto: website AW V) 
(H outhalen-H elchteren, Zonhoven). 

Ecotunnel E314 voor reeën, roofdieren, 
schapen,…  (H outhalen-H elchteren, Zonhoven) 

Am fibieëntunnel en geleidingswand (Voeren, 
Noorbeek) 
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Voorlopig is er nog een tekort aan gegevens over de werking en doelmatigheid van 

faunavoorzieningen in Vlaanderen (Peymen en Monden 2003). Er bestaat slechts één studie 
over amfibieën-tunnels en geleidingswanden (Econnection 2002). Ook is onduidelijk welke 
factoren de werking van de maatregelen bepalen en of de mogelijkheden ervan volledig 
worden benut. Dit maakt het noodzakelijk om informatie over diverse systemen te verzamelen 
en de gegevens tot een overzichtelijk geheel te verwerken. Alleen zo kan de verworven kennis 
meer gericht en doeltreffender worden ingezet voor de soortbescherming (Peymen en Monden 
2003). Hieronder wordt een overzicht gegeven van enkele concrete ontsnipperingsinitiatieven 
m.b.v. faunapassages (diverse bronnen o.a. NARA 2003, databank project Cost 341,…) (zie 
figuur 14).  

 
- Voor de ontsnippering van de natuurreservaten De Teut en de Tenhaagdoornheide 

(Zonhoven en Houthalen-Helchteren, Limburg) werd in 1999 een ecotunnel 
aangelegd onder de autosnelweg E314 die beide gebieden doornijdt. Het betrof het 
eerste grote ontsnipperingsproject op een grijsgroen kruispunt in Vlaanderen. Het 
aanleggen van de ecotunnel ging gepaard met de aanleg van een combinatieraster 
langs weerszijden van de autosnelweg. Het boren van de tunnel gebeurde volgens een 
niet eerder toegepast procédé met minimale verkeershinder, zonder open werksleuf. 
Daarbij werd de ter plaatse gegoten ecotunnel (3x5x46m) met een snelheid van 
5m/dag door het grondmassief getrokken. Op dit ogenblik loopt een studie in opdracht 
van Afdeling Natuur (Limburg) die het gebruik van deze ecotunnel evalueert en 
aangeeft hoe de werking van de tunnel kan worden verbeterd. 

- In de in 2000 door de Vlaamse ministers van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie 
en van Leefmilieu en Landbouw ondertekende protocols gaven de ministers hun 
administraties verder de opdracht tot een ecoduct in Vlaams-Brabant aan de N25 ter 
hoogte van het Meerdaalwoud (Peymen en Monden 2003). De werken hiervoor zijn in 
uitvoering en gebeuren stapsgewijs (mededeling Luc Janssens). Geleidingswand en 
fietsersbrug werden reeds afgewerkt. 

- Langs de loop van de Koolhofvaart (Ramskapelle, West-Vlaanderen) werden 
ecoduikers geïnstalleerd. Dit zijn doorgetrokken oevers, b.v. onder een viaduct. De 
effectiviteit ervan is ondermeer afhankelijk van het soort substraat dat gebruikt wordt 
voor de loopstrook (verhard met beton, hout,…). Onverharde loopstroken zijn in 
sommige gevallen ook een mogelijkheid. Ecoduikers zijn bedoeld voor kleine tot 
middelgrote fauna: Konijn, Bosmuis, Woelmuis, rat, huiskat, Egel, Steenmarter, 
Bunzing,… (Sips et al. 2002).  

- Amfibieëntunnels en -geleidingswanden komen in Vlaanderen algemeen voor (o.a. 
Voeren, Oudenaarde, Zottegem, Wijnegem, Puurs, Willebroek, Zemst, Sint-pieters-
Leeuw, Halle, Tervuren, Overijse, Huldenberg, Oud-Heverlee, Boutersem, Holsbeek, 
Edegem, Brakel, Kluisbergen, Boutersem, Sint-Truiden, Tielt-Winge, Houthalen-
Helchteren, Dilsen-Stokkem, Genk, Kruishoutem etc.). De “Doelmatigheidsanalyse 
van amfibieëntunnels en -geleidingswanden in Vlaanderen” (Econnection 2002) 
evalueert de werking van deze faunavoorzieningen aan de hand van een uitgebreide 
set criteria. De tunnels scoren goed, geleidingswanden krijgen een lagere score die 
veelal het gevolg is van een aantal makkelijk oplosbare, kleinere gebreken. Daarnaast 
werd in deze studie een inventaris gemaakt van de knelpunten en 
ontsnipperingsmaatregelen op niveau Vlaanderen. In 2001 zijn 17 van de 193 
knelpunten ontsnipperd ; eind 2002 zijn er 8 ontsnipperde locaties bijgekomen. Hier 
moet wel aan worden toegevoegd dat niet voor elk knelpunt een technische oplossing 
moet of kan worden aangebracht (Peymen en Monden 2003). 
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- Daarnaast beschikt Vlaanderen over een netwerk aan natuurtechnische voorzieningen 
voor dassen (dassentunnels, dassenkleppen, dassengeleidingswanden), o.a. in Voeren, 
Tongeren, Riemst, Borgloon,… Deze voorzieningen worden ondermeer opgevolgd 
door de Limburgse Koepel voor Natuurstudie LIKONA en de eerste resultaten zijn 
hoopgevend (jaarboeken LIKONA). 

- In Bertem-Leefdaal werden schermen en tunnels aangelegd in het kader van het 
soortbeschermingsplan voor de met uitsterven bedreigde Wilde hamster (Valck et al., 
2001). De overblijvende hamsterpopulaties worden sinds 1998 opgevolgd door 
Natuurpunt in samenwerking met Afdeling Natuur, Likona en Brakona (de 
natuurstudiekoepels van Limburg en Vlaams-Brabant).  

- In de Beukenlaan te Berchem (Antwerpen) werd ter hoogte van het Nachtegalenpark 
een eekhoornbrug geïnstalleerd. De brug wordt o.a. gebruikt door eekhoorns maar 
over de effectiviteit ervan is door gebrek aan opvolging weinig bekend (mededeling G. 
Verbeylen, eekhoornproject IBW).  

- Langsheen waterlopen werden door de cel Natuurtechnische Milieubouw (NTMB) 
reeds meerdere uitstapplaatsen voor fauna gecreëerd. Dit was ondermeer het geval 
op de kanalen Dessel-Schoten (Ravels/Oud-Turnhout, Arendonk, Mol, Retie, Dessel), 
Dessel-Kwaadmechelen (Mol) en op het Albertkanaal (Ham, Beringen, Lummen, 
Geel). 

 
In 2001 werd een begin gemaakt met de uitwerking van een NTMB-databank op het 

Instituut voor Natuurbehoud. Hiertoe werden alle mogelijke natuurtechnische initiatieven 
inzake faunavoorzieningen in Vlaanderen op kaart vastgelegd en gedocumenteerd met 
fotomateriaal (zie figuur 14). Momenteel ontbreken voldoende garanties inzake verdere 
opvolging om dit initiatief verder uit te bouwen en beschikbaar te stellen aan een ruimer 
publiek. 

 

Figuur 14 (volgende pagina): Voorbeelden van Vlaamse ontsnipperingsinitiatieven op het netwerk van 
transportinfrastructuur met behulp van. faunapassages (ecoduiker, ecotunnel, dassentunnel, 
dassenklep, dassenraster, uitstapplaatsen langs waterlopen, amfibieëntunnel, eekhoornbrug, 
combintieraster). Het kaartje (centraal) geeft een overzicht van door het Instituut voor Natuurbehoud 
geïnventariseerde faunarasters en –passages tegen de ondergrond van de prioriteitenatlas voor 
ontsnippering (Defloor et al. 2001) (inventarisaties augustus 2000 en september 2001).  

 
 

3.2.2.3 Oplossen van vismigratieknelpunten 
 
 

Van de bijna 200 Europese zoetwatervissen worden er 67 bedreigd door menselijke 
ingrepen op de waterlopen. De helft hiervan kan worden toegeschreven aan problemen die 
verband houden met fysische migratiebelemmeringen (Muylle en Van Steertegem 2001). 
Naar aanleiding van deze problematiek werd een Beschikking goedgekeurd door de ministers 
van de Benelux Economische Unie die stelt dat vrije migratie moet mogelijk gemaakt worden 
tegen 2010 voor alle vissoorten in alle hydrografische stroomgebieden van de Benelux. Om 
tot de uitvoering te komen van deze beschikking moet men op alle waterlopen in Vlaanderen 
de aanleg van nieuwe knelpunten voorkomen en de bestaande knelpunten saneren (Monden et 
al. 2001a,b). Monden et al. (2001a) inventariseerden vismigratieknelpunten op een aantal 
prioritaire waterlopen in Vlaanderen. Uitgebreide fiches met foto’s van deze knelpunten 
kunnen opgevraagd en geraadpleegd worden op www.vismigratie.be . 
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Volgens het Natuurrapport 2003 zijn op dit moment 6% van de vismigratieknelpunten in 
Vlaanderen opgelost (Peymen en Monden 2003, www.instnat.be/docupload/994.pdf). Het 
gaat ondermeer om herstel van de vismigratiemogelijkheden (vistrappen, aalpassages en 
andere oplossingen) op Grote Gete, Velpe, Kleine Gete, Bosbeek, Kikbeek, Dijle, Weerijs (of 
de Kleine Aa), Grote Beverdijkvaart, Laarse Beek, Zwalmbeek, Molenbeek,Verrebeek, 
Demer, Mombeek, Kleine Nete, Daelemans, Scheppelijke Nete, Desselse Nete, Looiendse 
Nete, Rode Loop, Abeek, Berwijn, Weerhagenbeek, Leopoldkanaal en Breiloop. Daarnaast 
werden tevens in het kader van ontsnipperende acties paaiplaatsen aangelegd langs het kanaal 
Dessel-Schoten, Albertkanaal, Netekanaal, Zeekanaal, kanaal Leuven-Mechelen, Zuid-
Willemsvaart en kanaal Plassendale-Nieuwpoort (zie bijlage 1). 
 

Een aantal herstelprojecten zijn nog in voorbereiding. Het natuurrapport bespreekt nieuwe 
beleidsinitiatieven die het herstel van vismigratieknelpunten herstellen maar vermeldt als 
belangrijkste knelpunten een gebrek aan juridische basis, het tekort aan financiële middelen 
en wetenschappelijke ondersteuning en de ad hoc sanering van knelpunten die niet 
geïntegreerd wordt in de globale verbetering van structuur- en habitatkwaliteit op waterlopen. 

 
 

3.2.2.4 Prioriteitenatlas voor ontsnippering in Vlaanderen 
 
 

De resultaten van het VLINA-project “Opstellen en beoordelen van 
ecosysteemkwetsbaarheidskaarten met betrekking tot ecosysteemverlies en barrière-effecten” 
(Peymen et al. 2000) werden getoetst aan het planologisch beschermingskader van gebieden 
(Vogelrichtlijngebieden, Habitatrichtlijngebieden, Ramsargebieden, natuurreservaten) en aan 
bestaande verspreidingsgegevens van soorten. Op die manier werden de belangrijkste “hot 
spots” van versnippering in Vlaanderen bepaald.  

 
Dit leidde tot de opstelling van de "Prioriteitenatlas ontsnippering voor het hoofdnetwerk 

lineaire transportinfrastructuur in het Vlaams gewest" (Defloor et al. 2001). Deze kaarten 
dienen gebruikt bij de algemene planning van de administraties die met het aanleggen en 
onderhouden van transportinfrastructuur (AWV,AWZ, NMBS, enz.) zijn belast. Vanaf 2003 
zullen de kaarten worden gebruikt bij de planning van onderhouds- en herstellingswerken van 
gewestwegen. Op termijn zal de Prioriteitenatlas voor Ontsnippering deel uitmaken van de 
planningsdatabank van AWV. AWV zal alle benodigde informatie ter beschikking stellen van 
projectingenieurs. Voor de andere administraties zijn nog geen concrete plannen uitgewerkt 
(Peymen en Monden 2003). 
 
 

3.2.2.5 Monitoring van verkeersslachtoffers 
 
 

Sinds begin 2001 startte Vogelbescherming Vlaanderen met een nieuw project gestart om 
verkeersslachtoffers van dieren op een consequente en gestructureerde wijze voor heel 
Vlaanderen te verzamelen (zie ook 1.3.2 Verkeersslachtoffers). Daarnaast zijn verspreide 
gegevens voorhanden afkomstig van lokale werkgroepen, zoals de in de schoot van de 
Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) opgerichte Dassenwerkgroep. 

 
De Administratie van Wegen en Verkeer (AWV) heeft het controleren van 

verkeersslachtoffers op de gewestwegen door de wegenwachters (ongeveer 160) als 
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doelstelling vooropgesteld. Vanaf 2003 zou deze inventarisatie permanent uitgevoerd worden 
door de wegenwachters.  
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4. Waar prioritair ontsnipperen 
 
4.1 Context 
 
 

Binnen het raamwerk van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) duidden de 
provincies in hun Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) Natuurverbindingsgebieden 
(NVBG) en Ecologische Infrastructuur van Bovenlokaal Belang (EIB) aan als onderdeel van 
de Natuurlijke structuur (zie hoofdstuk 2.2 Juridisch en beleidsmatig kader). Op het ogenblik 
van schrijven (november 2003) hebben alle provincies een (ontwerp-)provinciaal 
structuurplan opgemaakt. Hierin heeft elke provincie, in uitvoering van haar taakstellingen, 
NVBG’s of “zoekzones” voor  NVBG’s en EIB’s aangeduid. Deze selecties van (zoekzones 
voor) NVBG zijn opgenomen in het bindend gedeelte de provinciale structuurplannen. De 
criteria voor de vastlegging van deze (zoekzones voor) NVBG zijn vaak onduidelijk en zijn in 
de diverse provinciale structuurplannen verschillend. Een oplijsting van deze gebieden is 
terug te vinden in bijlage 2 en op kaart 1.  

 

Kaart 1: Aangeduide (zoekones) natuurverbindingsgebieden (zwart) en ecologische infrastructuur van 
bovenlokaal belang (groen) zoals beschreven in de provinciale ruimtelijke Structuurplannen, voor 
zover digitaal beschikbaar (Bron: provincies). 

 
 
Gezien het grote aantal, reeds aangeduide, natuurverbindingsgebieden is er duidelijk in 

eerste instantie nood aan een raamwerk dat toelaat aan de aangeduide gebieden een 
prioritering toe te kennen vooraleer voor deze gebieden met de opmaak van 
natuurrichtplannen (NRPs) en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) kan gestart worden. De 
uiteindelijke bedoeling zou moeten zijn zo snel mogelijk tot actie te kunnen overgaan, en dit 
op een ecologisch verantwoorde manier. Bij deze selectie kan uitgegaan worden van : 
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 Pragmatische overwegingen: in een gebied doen zich opportuniteiten voor waardoor 

het wenselijk lijkt zo snel mogelijk tot acties in het kader van de 
Natuurverbindingsgebieden over te gaan. Deze benadering heeft als voordeel dat snel 
resultaat kan geboekt worden op het terrein. Anderzijds leidt een meer gefundeerde 
aanpak, voorafgegaan door een uitgebreide planningsfase met betrekking tot de 
efficiëntie van de beoogde natuurverbinding, tot beter gekaderde en ecologisch 
onderbouwde initiatieven op het terrein. Enkele voorbeelden van pragmatische 
overwegingen die kunnen aangewend worden om een voorgestelde verbinding te 
weerhouden : 

 
- de aanwezigheid van een provinciaal domein met mogelijkheden voor het 

uitbouwen van stapstenen, corridors… 
- het provinciaal beleid algemeen in die gebieden 
- opportuniteiten voor meekoppeling van natuur met andere sectoren (b.v. door 

beheersovereenkomsten met de landbouw) 
- een goede samenwerking met de betrokken overheden (gemeentes), andere 

partners (regionale landschappen, natuurverenigingen,…) en actoren in het 
buitengebied 

 
 Landschapsecologische criteria: in een gebied dienen zich niet onmiddellijk 

opportuniteiten aan, maar op basis van een aantal objectieve criteria (beleidsmatig 
kader en daaruit voortvloeiende bevoegdheidsverdeling, landschap, biodiversiteit, 
levensgemeenschappen,…) lijkt het wenselijk hier een natuurverbinding uit te werken, 
bijvoorbeeld:  

 
- de types levensgemeenschappen die men met elkaar probeert te verbinden 
- een hoge graad van versnippering van het landschap 
- het voorkomen van een netwerk van natuurlijke en landschappelijke elementen 

met een hoge ecologische kwaliteit 
- het voorkomen van een zeldzaam landschappelijk en/of natuurlijk element. 
- het voorkomen van een landschap dat door natuurlijke elementen sterk 

herkenbaar is en een structuurbepalende invloed uitoefent 
(ontginningspatronen, dijken, houtwallen,…) 

- de aanwezigheid van specifieke aandachtssoorten, levensgemeenschappen, 
habitats,… waarvoor het aanleggen van een verbinding zinvol is 

 
 
4.2 Beleidsmatige en Juridische situatie 
 

4.2.1 Overlap van Natuurverbindingsgebieden met andere 
beleidsmatige/juridische perimeters 

 
De bestendige deputatie is bevoegd voor de opmaak van natuurrichtplannen voor de 

Natuurverbindingsgebieden, behalve voor de groengebieden, bosgebieden en speciale 
beschermingszones (zie hoofdstuk 2.2.3 van het Juridisch en beleidsmatig kader). Deze 
bevoegdheidsverdeling maakt in Natuurverbindingsgebieden afstemming noodzakelijk tussen 
de verschillende beleidsniveaus (gewestelijk, provinciaal).  
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Overlap van een natuurverbindingsgebied met gewenst VEN/IVON of met groen- en 

bosgebieden is waarschijnlijk. Hier kunnen de provincies en het Vlaams gewest een 
complementair beleid voeren b.v. door het inbouwen van een klein groen/bosgebied, dat 
buiten VEN/IVON ligt, als stapsteen in een natuurverbindingsgebied. 

 
Wanneer het om kleinere groengebieden en bosgebieden gaat die ingebed liggen in een 

ruimer natuurverbindingsgebied en waar deze gebieden louter een natuurverbindingsfunctie 
hebben, ondersteunt Afdeling Natuur alle initiatieven van de bestendige deputatie om hier 
verantwoordelijkheid voor op te nemen (mededeling Hilde Naesens, Afdeling Natuur). Inzake 
procedure van overdracht van bevoegdheid aan de bestendige deputatie in deze gebieden, 
werkt het kabinet hierover een voorstel uit dat zal resulteren in een algemeen schrijven naar 
de provincies. Tot zolang is bovenstaande derhalve een informeel standpunt (mededeling 
Hilde Naesens, Afdeling Natuur). 

 
In een eerste fase van de prioritering van de in de provinciale structuurplannen aangeduide 

NVBG’s kunnen de vooropgestelde verbindingen met de volgende (actuele én gewenste) 
beleidsperimeters geconfronteerd worden:  
 

 VEN 1ste fase  
 Gewenst VEN/IVON  
 Habitatrichtlijngebieden (HR) 
 Vogelrichtlijngebieden (VR)  
 Groengebieden, bosgebieden en aanverwante bestemmingen op het 

gewestplan 
 Groene/Gele RUP (gepland/in uitvoering) 

 
De mate van overlap tussen een vooropgesteld Natuurverbindingsgebied met één van deze 

perimeters kan het weerhouden ervan beïnvloeden. Het verdient aanbeveling reeds in deze 
vroege fase van de selectie van “piloot-natuurverbindingsgebieden”, de andere betrokken 
actoren te betrekken, met name Afdeling Natuur (belast met opmaak natuurrichtplannen 
voor bovenstaande perimeters) en AROHM-Afdeling Ruimtelijke Planning (ARP) (belast met 
uitwerking RUPs). Naast beleidsmakers, kunnen ook wetenschappers, academici en 
streekkenners een waardevolle inbreng hebben in dit selectieproces.  

 
Een preliminaire oefening door een dergelijke werkgroep in de provincie Antwerpen 

leverde een kaart op met 3 gebiedscategorieën (mededeling Dirk Vandenbussche):  
 
- Gebieden waar de provincie volledig de vrije hand heeft 
- Gebieden waar de provincie aanvullend kan werken op initiatieven van andere 

beleidsdomeinen (b.v. Afdeling Natuur) 
- Gebieden waar al zeer veel beleidsmatige perimeters op liggen 

 

4.2.2 Prioritering en selectie op basis van de beleidsstatus van te verbinden 
gebieden 
 

Een andere mogelijkheid is een prioritering in functie van de gebieden die door het 
natuurverbindingsgebied verbonden worden. In functie van de beleidsstatus van de te 
verbinden gebieden kan aan bepaalde Natuurverbindingsgebieden een hogere prioriteit 
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toegekend worden b.v. een natuurverbinding die een Speciale Beschermingszone (SBZ) tracht 
te ontsnipperen.  

 
Deze oefening werd reeds ten dele uitgevoerd bij de opmaak van de prioriteitenatlas voor 

ontsnipperingsmaatregelen op het transportinfrastructuurnetwerk (Defloor et al. 2001). 
Naargelang de ingeschatte beleidsmatige belangrijkheid van de verschillende natuurgebieden 
en hun juridische beschermingsstatus, werd een wegingsfactor van de waarde 1, 3 of 5 
toegekend aan deze gebieden. Door middel van een gewogen optelling van de verschillende 
beleidscategorieën per locatie is dan een gradiënt van (theoretische) belangrijkheid van elk 
gebied bekomen, een “signaalkaart” van het natuurnetwerk in Vlaanderen opgesteld. Door de 
informatie uit deze gebieden met elkaar te combineren werd een beeld verkregen van 
prioritaire zones voor het treffen van ontsnipperende maatregelen (kaart 2).  

 

Kaart 2: Signaalkaart natuurnetwerk geselecteerd aan de hand van beleidskader. De kleurgradiënt 
geeft de ingeschatte belangrijkheid volgens beleidsstatus weer (Bron: Prioriteitenatlas Ontsnippering, 
Defloor et al. 2001).  

 
 
Deze kaart is toegespitst op het probleem van versnippering door het netwerk van 

hoofdwegen, kanalen en spoorwegen. Toch kan de signaalkaart in dit verband reeds als 
richtinggevend gebruikt worden. De methodologie waarbij voor gebieden het gewogen 
gemiddelde berekend wordt van een aan de beleidsstatus toegekende wegingsfactor, kan 
bruikbaar zijn voor natuurverbindingsgebieden, uitgaande van de meest recente actuele 
(VEN) en gewenste (IVON) beleidsmatige afbakeningen. 
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4.2.3 Afstemming op bestaande ecologische gebiedsvisies  

 
Gezien de potentiële overlap van natuurverbindingsgebieden met andere 

beleidsmatig/juridische perimeters (zie ook 4.2.1), is afstemming van de natuurdoelstellingen 
in het verbindingsgebied met andere bestaande gebiedsvisies essentieel. In dit hoofdstuk 
worden de belangrijkste gebiedsvisies van de grote actoren op het terrein (VLM, AWZ, 
afdeling Natuur, afdeling Water,…) in Vlaanderen geïnventariseerd (zie kaarten 3 t.e.m. 6) en 
wordt kort ingegaan op het juridisch statuut van deze “afbakeningen”. Met betrekking tot 
valleigebieden is een volledig overzicht van alle recente initiatieven met betrekking tot 
visievorming en uitvoering beschikbaar. Daarvoor zij verwezen naar het hoofdstuk 
“Valleigebieden” in het laatste Natuurrapport (Van Daele et al. 2003).  
 

 
4.2.3.1 Ecosysteemvisies 

 
De opstelling van ecosysteemvisies (kaart 3) gebeurt in opdracht van Afdeling Natuur en 

kadert in de MBP-2 actie 105 van het thema “Biodiversiteit” onder de noemer 
“Ecosysteemvisies uitwerken voor bepaalde rivier- en beekvalleien en voor de Natuurlijke 
Structuur in functie van beheerplannen”. 

 
Een ecosysteemvisie is een wetenschappelijk onderbouwde visie van hoe bestaande en 

potentiële natuurwaarden in een aaneengesloten gebied (“ecosysteem”) geoptimaliseerd 
kunnen worden (Zwaenepoel en Dochy 2003). De visie geeft de plaats aan waar bepaalde 
typen natuur behouden kunnen blijven en/of tot ontwikkeling kunnen komen en waar ruimte 
gecreëerd wordt voor aangewezen soorten. Hierbij wordt in hoge mate rekening gehouden 
met de heersende abiotische omstandigheden, in het bijzonder met de bodemsamenstelling en 
de hydrologie. Ecosysteemvisies vertalen deze randvoorwaarden naar concrete streefbeelden 
voor het ontwikkelen en versterken van de natuurlijke structuur in het visiegebied. De 
opbouw van ecosysteemvisies is doorgaans als volgt (van der Welle en Meire 1999; diverse 
ecosysteemvisies): 

 
 een beschrijving van de abiotische eigenschappen van de streek (geologie, 

geomorfologie, hydrologie,…), vaak uitgaand van origineel onderzoek naar de 
waterhuishouding in het gebied 

 een beschrijving van de biotische eigenschappen (natuurtypes, flora, in mindere mate 
ook fauna), vaak met bijkomende terreininventarisaties 

 de uitwerking van een visie op de natuurtoekomst van het gebied 
(knelpunteninventarisatie, natuurstreefbeelden, voorstellen voor acties op het 
terrein,…) 
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Kaart 3: Lopende en uitgevoerde ecosysteemvisies in Vlaanderen in opdracht van Afdeling Natuur in 
het kader van MINA 105 (Bron: Instituut voor Natuurbehoud). 

 

 
 
4.2.3.2 Ecologische inventarisaties en visievorming in het kader van integraal 

waterbeheer  
 

 
De ecologische inventarisatie en visievorming (kaart 4) hebben als doel het waterbeheer 

van de waterlopen van eerste categorie beter af te stemmen op de aanwezige ecologische 
potenties in hun stroomgebied. In de eerste fase zijn er 10 deelbekkens behandeld (startdatum 
2001). De tweede fase met 5 extra deelbekkens is gestart in 2002. Begin 2003 is een project 
gestart met nog eens 5 deelbekkens (Van Daele et al. 2003).  

 
In deze inventarisatie wordt het volledige stroomgebied doorgelicht op ecologische 

waarden. In de praktijk worden ondermeer volgende zaken in detail geïnventariseerd 
(mededeling K. Martens): 

 
- structuurkenmerken van de waterlopen van 1ste categorie en van een aantal belangrijk 

zij- en  bovenlopen (van 2de en 3de categorie) 
- vegetatie van waterloop, oever en vallei  
- grondwaterkwaliteit en -kwantiteit in de valleigebieden  
- oppervlaktewaterkwaliteit  

 
Vooral de hoofdwaterlopen en hun valleigebieden worden meer in detail geïnventariseerd. 

Aan de hand van deze inventarisaties en de bestemming van de gebieden (gewestplan, 
habitatrichtlijn, natuurverbindingsgebied,…) wordt een visie opgemaakt voor ecologische 
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herwaardering van de waterloop en de vallei. De projecten beogen zowel de ecologische 
onderbouwing van beheer- als inrichtingsmaatregelen op korte termijn als de input voor 
beleidsplannen (bekkenbeheerplannen, natuurrichtplannen, ruimtelijke planning, enz.). 
 

Kaart 4: Lopende en uitgevoerde ecologische inventarisaties en visievorming van Afdeling Water in 
het kader van Integraal Waterbeheer in Vlaanderen (Bron: K. Martens, Afdeling Water). 

 
 

 
 
4.2.3.3 Ecologische gebiedsvisies voor de waterlopen beheerd door AWZ 

 
 
De Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) werkt aan de realisatie van het 

Vlaamse beleid inzake zeewezen, de Vlaamse zeehavens, de bevaarbare waterlopen en de 
waterbeheersing. Hierbij staan de principes van integraal waterbeleid en -beheer voorop (o.a. 
Van Daele et al. 2003; Verboven et al. 2003).  

 
Het Instituut voor Natuurbehoud werd aangezocht om de natuurfunctie van de bevaarbare 

waterlopen beheerd door AWZ, te onderzoeken. Hierbij wordt nagegaan welke 
mogelijkheden er zijn om de natuurwaarden van de waterloop en de aanpalende gebieden 
optimaal te behouden of te ontwikkelen. Alhoewel AWZ geen bevoegdheid heeft buiten de 
waterweg is het in het kader van integraal waterbeheer wenselijk om een totaalbeeld te 
verkrijgen door rekening te houden met de omgeving van de waterloop. AWZ kan op deze 
basis bij infrastructuur- en beheerswerken ten volle rekening houden met de natuuraspecten 
van de waterloop.  

 
Deze ecologische visies (kaart 5) zijn als volgt opgebouwd : 
 
 beschrijving van het abiotisch en biotisch milieu van de waterloop en de aanpalende 

gebieden 
 beschrijving van een ecologisch referentiebeeld (b.v. uitgaande van historische 

informatie) 
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 de opstelling van ontwikkelingsscenario’s voor de gewenste toekomstige 
ecotopenverdeling en vertaling hiervan in een functieafbakening 

 
Deze studies vormen tevens de basis voor het ecologisch luik en de natuurlijke structuur 

binnen het bekkenbeheerplan (BBP). Momenteel werd in drie stroombekkens gestart met  de 
opmaak van een BBP: Netebekken, Denderbekken en Ijzerbekken. 
 

Kaart 5: Lopende en afgewerkte ecologische gebiedsvisie voor bevaarbare waterlopen in Vlaanderen 
in opdracht van AWZ (Bron: Instituut voor Natuurbehoud). 

 
 

4.2.3.4 Ecologische gebiedsvisies in het kader van landinrichting 
 
 

De juridische basis van landinrichting is vervat in het oprichtingsdecreet van de Vlaamse 
Landmaatschappij van 1988. Dit decreet definieert landinrichting, bepaalt de principes van 
landinrichting en bakent het werkgebied af. Vervolgens werd via verschillende 
uitvoeringsbesluiten de landinrichting geoperationaliseerd en een subsidieregeling uitgewerkt. 
Sinds 1995 kunnen ook andere partners dan Vlaamse overheidsinstanties (zoals gemeenten, 
provincies, particulieren) betrokken worden bij een landinrichtingsproject (bron: 
www.vlm.be).  

 
Landinrichting heeft als doel het landelijk gebied optimaal in te richten in functie van de 

bestemmingen van het gewestplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen. De werken op het 
terrein worden uitgevoerd door de verschillende betrokken partijen in het gebied (Vlaamse 
overheid, gemeentes, provincies, particulieren). Het planvormingsproces wordt gecoördineerd 
door de Vlaamse Landmaatschappij (Anonymus 2002c). 
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In functie van de opmaak van het richtplan worden binnen de perimeter van het 
landinrichtingsproject sectorale voorstudies uitgevoerd (kaart 6). De voorstudie ecologie gaat 
na welke de actuele natuurwaarden zijn in het gebied en beschrijft de potenties voor natuur in 
het plangebied. 

 

Kaart 6: Uitgevoerde/in voorbereiding zijnde landinrichtingsprojecten in Vlaanderen (Bron: Jeroen 
Reyniers, VLM). 

 
 

4.2.3.5 Natuurinrichtingsprojecten  
 
 
Het instrument natuurinrichting is wettelijk verankerd in het decreet van 21 oktober 1997 

betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk milieu (gewijzigd bij decreet van 19 juli 
2002). Bij natuurinrichting wordt een gebied optimaal ingericht in functie van behoud van 
bestaande natuur, herstel en ontwikkeling van natuur en het beheer na de ingreep.  

 
Afdeling Natuur voert voor alle projecten een haalbaarheidsonderzoek uit. De concrete 

verwezenlijking van de projecten op het terrein is in handen van de VLM. Na het 
haalbaarheidsonderzoek wordt het project ingesteld of gestart en volgt een vaste procedure. 
Deze omvat o.a. inspraak van alle belangengroepen en een openbaar onderzoek. Binnen de 
perimeter van de natuurinrichtingsprojecten geldt het recht van voorkoop. Een belangrijk 
onderdeel van de projecten is dan ook de verwezenlijking van grote aaneengesloten 
natuurgebieden waar op grotere schaal herstel- en inrichtingsprojecten kunnen worden 
doorgevoerd. Er zijn momenteel 18 natuurinrichtingsprojecten in valleigebieden opgestart. 
Hiervoor zij integraal verwezen naar het NARA 2003 (hoofdstuk 13) (Van Daele et al. 2003).  
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4.3 Geomorfologische criteria 

 
Naargelang het type natuurverbindingsgebied (nat/droog) zullen andere criteria een rol 

spelen bij de bepaling van prioriteiten voor de uitwerking ervan. Hiervoor kunnen 
verschillende bronnen geraadpleegd worden die hieronder worden opgelijst. 

 

4.3.1 Natte natuurverbindingen 
 

4.3.1.1 Ecologisch prioritaire waterlopen 
 

In het kader van de studie naar typologie en ecologische kwaliteit van waterlopen in 
Vlaanderen (Schneiders et al. 1995) werden beken, rivieren en kunstmatige 
waterloopnetwerken beoordeeld op waterkwaliteit en structuurkenmerken. De 
waterkwaliteitsbeoordeling steunt op een combinatie van een biologiscche 
beoordelingsmethode (Belgische Biotische Index, BBI) en een fysisch-chemische 
beoordeling. De combinatie van waterkwaliteit en structuurkenmerken geeft een beeld van de 
ecologische kwaliteit van de waterlopen in Vlaanderen (kaart 3). Al naar gelang het type 
waterloop (beek, polderwaterloop of tijgebonden waterloop), de biologische waterkwaliteit en 
de fysische structuurkenmerken werd aan waterlopen een ecologische prioritering toegekend 
(Vlaamse Hydrografische Atlas Waterlopen). Deze prioritering is dus geschikt om aan 
waterlopen een prioriteit toe te kennen in het kader van de uitwerking van een 
natuurverbindingsgebied. 
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Kaart 7: Ecologische typering van waterlopen in Vlaanderen (Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas 
Waterlopen).  

 
 

 
 
4.3.1.2 Prioritaire waterlopen voor vismigratie 

 
 

De Benelux Beschikking (dd. 26/4/96) inzake vismigratie stelt dat vrije vismigratie 
mogelijk moet gemaakt worden tegen 2010, voor alle vissoorten in alle waterlopen in de 
hydrografische bekkens van de Benelux (zie ook hoofdstuk 3.2.2 Ontsnipperingsinitiatieven 
in Vlaanderen). Met het stand still-principe in het achterhoofd, is het aangewezen de meest 
waardevolle waterlopen eerst aan te pakken. Met behulp van een gestandaardiseerde 
methodologie werden deze waardevolle waterlopen, in combinatie met strategisch belangrijke 
verbindingswaterlopen, aangeduid en opgenomen in de  prioriteitenlijst van de te saneren 
waterlopen in Vlaanderen (kaart 4). 

 
De kaart met prioritaire waterlopen voor vismigratie (Monden et al. 2001a, zie hoofdstuk 

3.2.2 Ontsnipperingsinitiatieven in Vlaanderen) kan eveneens, in combinatie met de kaart van 
ecologisch prioritaire waterlopen als indicatief beschouwd worden bij het selecteren van 
relevante piloot-natuurverbindingsgebieden in de natte sfeer. Een belangrijk argument 
hiervoor is het gemak waarmee deze informatie kan worden verzameld en de ervaring die de 
provinciale diensten met deze materie eventueel reeds hebben opgebouwd. Daarbij dient 
opgemerkt dat bij interpretatie van de kaart de nadruk voornamelijk ligt op het aspect 
verbinding ín de waterloop, en de omringende vallei buiten beschouwing wordt gelaten.  
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Ad hoc sanering van knelpunten, die niet geïntegreerd wordt in de globale verbetering van 
structuur- en habitatkwaliteit van waterlopen is niet volgens de principers van het Decreet 
Integraal Waterbeheer en wordt in de natuurrapportage als een belangrijk knelpunt naar voor 
geschoven (Peymen et al. 2001) (zie ook hoofdstuk 3.2.2 Ontsnipperingsinitiatieven in 
Vlaanderen). Monden et al. (2001a) geven dit ook aan in een prioriteitenlijst voor de 
oplossing van migratieknelpunten:  
 

1. De waterloop terug door de natuurlijke bedding laten stromen. 
2. In tweede instantie: de knelpunten verwijderen en de rivier opnieuw inrichten met 

een natuurlijk verval. 
3. Indien volledig herstel niet mogelijk is kan men rond de obstakels lange 

omleidingskanalen aanleggen die een sterker verval hebben en die als een 
natuurlijke (meanderende) beek met hoge ruwheid worden ingericht. Dergelijke 
omleidingen kunnen naast hun functie als visdoorgang, ook dienen als paai-, 
opgroei- of verblijfsplaats voor de stroomminnende soorten. 

4. Slechts indien de voorgaande mogelijkheden zijn nagegaan en negatief werden 
bevonden, kan men gaan denken aan de aanleg van eigenlijke bekkentrappen met 
V-vormige overlaten of hellingen uit stortsteen. 

 
De aanwezigheid van vismigratieknelpunten kan als een opstap fungeren naar een 

integralere aanpak van de waterloop, waarbij ook de omliggende, aan de vallei gebonden 
natuurwaarden, aan bod komen. Enkele mogelijkheden zijn : 

 
- De opmaak van een Duurzaam en Lokaal (DULO) Waterplan (tot 75% 

subsidieerbaar), met mogelijkheden voor b.v. de ontwikkeling van interessante natuur 
gekoppeld aan kombergend vermogen (b.v. via tweefasenprofiel)  

- Het aanleggen van bufferstroken langs weerszijden van de waterloop. In dat verband 
kan o.a. gewezen worden op de bestaande handleiding natuurlijke oeverzones en 
bufferstroken voor herstel van onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen (Van der 
Welle en Decleer 2001). De door Verwaerde en Verheyen (1996) onderscheiden 
oeverdoeltypes voor de polderwaterlopen kunnen eveneens een inspiratiebron bieden 
voor ecologische inrichting van oevers. 

- Het verbeteren van de doorlaatbaarheid door de aanleg van uitstapplaatsen en het 
oplossen van barrières op “grijze kruispunten” via Natuurtechnische Milieubouw (b.v. 
met uitstapplaatsen voor fauna, ecoduikers enz.) (zie hoofdstuk 3.2.2.2 faunapassages) 

- Het oplossen van migratieknelpunten via een samenwerkingsovereenkomst met het 
Vlaamse Gewest “Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling” (tot 50% 
subsidieerbaar) 

- De aanleg van een natuurverbinding in de omliggende vallei 
 

Als leidraad voor concrete gebiedsgebonden acties in dit kader kan verwezen worden naar 
de handleiding vismigratieknelpunten (Saar Monden, te verschijnen: begin 2004). Dit 
document bevat een richtingwijzer en technische fiches per regio en per functioneel type 
waterloop (hoofdmigratieweg, ecologisch interessante waterweg, verbindingsweg, 
alternatieve hoofdmigratieweg, glasaalmigratieweg).  
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Kaart 8: Prioritaire waterlopen voor vismigratie in Vlaanderen (Bron: Monden et al. 2001a, NARA 
2001). 

 

 

4.3.2 Droge natuurverbindingen 

 
Voor de verdere uitwerking en ecologische invulling van “droge” natuurverbindingen zij 

verwezen naar het volgende hoofdstuk (Hoe ontsnipperen). In dit hoofdstuk zullen concreet 
verbindende maatregelen gekoppeld worden aan natuurtypes. De inrichtingseisen van de 
verbinding zullen gekoppeld worden aan de eisen van natuurtypegebonden doelsoorten. Ook 
natte natuur(doel)types en de betrokken levensgemeenschappen komen hierin aan bod. 
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4.4 Ecologische verantwoording/prioritering 
 

 
De vraag waar vanuit ecologisch perspectief prioritair ontsnipperd moet worden kan 

grosso modo vanuit twee invalshoeken benaderd worden:  
 

- De soortgerichte insteek: een verbinding gericht op een welbepaalde doelsoort 
b.v. een provinciale aandachtsoort  

 “voor welke soort wordt de  verbinding beoogd?” 
- De ecotoop/landschapsgerichte insteek: vanuit een globalere visie op het 

landschap, niet gebonden aan een welbepaalde soort.  
 “welke natuurcomplexen worden met elkaar verbonden, hoe ziet het 
tussenliggend landschap eruit” 

 
Beide methodes hebben hun voor- en nadelen (cf. de praktijkvoorbeelden van de 

Nederlandse Provinciale verbindingen hoofdstuk 3.2.1.2 De ecosysteembenadering van 
Drente (Kooij 2002) versus de soortgerichte aanpak van Gelderland (Bolck 2002) ), maar 
hoeven niet mutueel exclusief te zijn. Een combinatie van beide invalshoeken lijkt meest 
aangewezen. 

 

4.4.1 De soortgerichte aanpak 
 

Vanuit een soortgerichte insteek kan een verbinding ontworpen worden als een specifieke 
inrichting van het landschap in functie van de uitwisseling van een soort tussen versnipperde 
populaties. Hierdoor kan de noodzakelijke genetische uitwisseling plaatsvinden die populaties 
voor uitsterven behoedt of kunnen soorten nieuwe geschikte habitats bereiken (zie hoofdstuk 
1 Waarom is versnippering een probleem). 

 
Wanneer men deze insteek volgt, heeft men nood aan concrete soortsgebonden informatie 

over het leefgebied en de habitatvereisten van soorten. Daarnaast zal men ook behoefte 
hebben aan ecologische informatie over de gebieden en levensgemeenschappen waartussen de 
verbinding beoogd wordt. Een aantal mogelijke bronnen in dat verband zijn o.a. : 

 
- De Biologische waarderingskaart (BWK) 
- De grondgebruikskaart 
- Kaarten van de aanwezige natuurtypes/vegetatietypes 
- Beschrijvingen van doeltypes uit verscheidene andere gebiedsstudies 

(ecosysteemvisies, ecologische gebiedsvisies, ecologische inventarisaties…) 
- Habitatkaarten van soorten 

 
In dit hoofdstuk wordt vooreerst dieper ingegaan op het gebruik en de methodiek voor de 

opstelling van habitatkaarten. 
 
 

4.4.1.1 Habitatkaarten 
 
 

Het VLINA-project “Opstellen en beoordelen van ecosysteemkwetsbaarheidskaarten met 
betrekking tot biotoopverlies en barrière-effect” (Peymen et al. 2000) werd een methodologie 
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uitgewerkt en getest om tot een cartografische weergave te komen van ondermeer de 
kwetsbaarheid van soorten m.b.t. barrière. Om dit doel te bereiken, waren een aantal 
voorbereidende stappen nodig. De twee belangrijkste basisstappen waren de opstelling van een 
habitatfiche en een habitatkaart voor een beperkt aantal indicatorsoorten. De uitgewerkte 
habitatfiche is een bundeling van literatuurgegevens rond de eisen die een dier stelt aan zijn 
omgeving. De uitgewerkte habitatkaart verstrekt informatie per soort over de potentiële 
geschiktheid van een biotoop in Vlaanderen. De habitatkaart wordt aangemaakt op basis van 
een interpretatie van de gegevens van de habitatfiche en cartografisch vertaald uitgaande van 
een aantal basislagen: BWK, bodemkaart, verspreidingsgegevens, ecologische typologie van 
waterlopen. 

 
Op de habitatkaarten, die louter een potentiële geschiktheid van een gebied weergeven op 

basis van de door Peymen et al. (2000) geïnterpreteerde digitale informatie, zijn de volgende 
zaken te zien (kaart 9) : 

 
- witte gebieden vormen een matrix waarbinnen de habitat van de soort zich bevindt 
- grijze gebieden zijn de niet geschikte gebieden binnen de homerange van de soort 
- potentieel habitat van de soort wordt weergegeven door geel, groen en donkergroen 

naargelang toegekende geschiktheid 
 

Kaart 9: Voorbeeld van een Habitatkaart voor de Nachtzwaluw (Bron: Peymen et al. 2000). 

 
 

In het kader van het VLINA-project werden dergelijke habitatkaarten opgesteld voor de 
soorten vermeld in tabel 4. 
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Tabel 4: Soorten waarvoor digitaal beschikbare habitatkaarten en habitatfiches werden opgesteld in 
het kader van het VLINA-project “Opstellen en beoordelen van ecosysteemkwetsbaarheidskaarten met 
betrekking tot biotoopverlies en barrière-effect” (Peymen et al. 2000).   

 
Zoogdieren Waterspitsmuis, Ree, Otter, Bunzing, Eekhoorn, Hamster, 

Boommarter, Das 
Amfibieën en 
reptielen  

Gladde slang, Vuursalamander, Hazelworm, Heikikker, Levendbarende 
hagedis, Rugstreeppad 

Vogels Nachtzwaluw, Tureluur, Bruine kiekendief 

 
 
4.4.1.2 Bepaling van provinciale doelsoorten/aandachtsoorten 

 
 
In hoofdstuk 2 werd duidelijk dat soorten verschillende eisen stellen aan de inrichting van 

het landschap, in functie van hun habitatvereisten én in functie van hun bewegingen door het 
landschap (hun “mobiliteitsdesign”). Vaak zijn de eisen van verschillende soorten moeilijk 
verenigbaar. Er moet dus een verantwoorde keuze gemaakt worden in de soorten waarvoor 
men een verbinding wil creëren.  

 
Verschillende mogelijke bronnen en criteria kunnen gehanteerd worden om tot een 

selectie van voor de provincie relevante aandachtsoorten die gebaat zijn met een 
natuurverbinding te komen : 

 
- Rode lijsten van met uitsterven bedreigde, ernstig bedreigde en bedreigde soorten 

in Vlaanderen 
- Habitatkaarten (slechts voor een beperkte set van soorten beschikbaar)  

(zie 4.4.1.1) 
- Soortgegevens in de databanken van het Instituut voor Natuurbehoud 
- Bestaande lijsten van internationaal belangrijke en te beschermen soorten: soorten 

van de Annexen II en IV van de Habitatrichtlijn, soorten die voorkomen op 
Internationale Rode Lijsten (b.v. IUCN red list) 

- Soortenfiches (b.v. van HR-soorten, ecoprofielen handleiding Nederland,…) 
- Ecoprofielen (fiches voor groepen van soorten met vergelijkbare eisen aan 

habitatkwaliteit en ruimtelijke samenhang) uit het Nederlandse Handboek 
Robuuste Verbindingen (Alterra 2001) 

- Soorten die reeds in het provinciaal beleid verankerd zitten 
- Bestaande atlassen en historische gegevens 
- Natuurhistorische kennis (specialisten, KONA’s, verspreide werkgroepen enz.) 

 
Een mogelijke manier om uit de veelheid aan soortgegevens een lijst van op provinciaal 

niveau relevante soorten te bekomen wordt geïllustreerd door de studie van Colazzo en 
Bauwens (2003) die een lijst opstelden van prioritaire soorten voor het natuurbehoud in de 
provincie Limburg. Daarbij werden de bestaande databanken met verspreidingsgegevens op 
een gestandaardiseerde manier bevraagd. Een soort werd als provinciale aandachtsoort 
weerhouden indien minstens 33% van de bezette, onderzochte hokken voor die soort in de 
provincie voorkwam. Een analoge oefening werd uitgevoerd voor de provincie Antwerpen, 
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waarbij uiteindelijk een 60-tal soorten uit diverse taxonomische groepen geselecteerd werden 
(bron: PNOP Antwerpen). 

 
 

4.4.1.3 Gebruik van connectiviteitsmodellen 
 
 

Wanneer men verschillende inrichtingseisen van soorten met elkaar dient te verzoenen, 
zal men nood hebben aan een systeem dat via scenario-ontwikkeling toelaat het effect van 
verschillende ingrepen te evalueren en tegen elkaar af te wegen. Het gebruik van een 
connectiviteitsmodel is hierbij aan te raden. In Vlaanderen is daarvoor op dit moment 
voldoende know-how aanwezig, b.v. op het gebied van least-cost modeling (Adriaensen et al. 
2003). Op de verschillende soorten modellen en het gebruik ervan voor het concrete design 
van natuurverbindingsgebieden wordt dieper ingegaan in Hoofdstuk 5. 
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4.4.2 De landschapsgerichte aanpak 
 

Een globalere aanpak van een natuurverbinding kan gekaderd worden in de  
“verdichtingsstrategie” (verbinden = verdichten) (zie hoofdstuk 2.1.2 Verbinden en 
verdichten). Eerder dan het aanleggen van een verbinding gericht op één soort of een groep 
van soorten met gelijkaardig “dispersieprofiel”, richt men zich hier op het versterken van 
landschappelijke infrastructuur (hagen, houtkanten, holle wegen), van landschappelijk 
waardevolle structurerende elementen enz. Bronnen die hiervoor geraadpleegd kunnen 
worden zijn : 
 

- De biologische waarderingskaart 
- De grondgebruikskaart 
- De bodemkaart 
- De lanschapsatlas 
- De ecodistricten 

 
Hoewel uit de wetenschappelijke literatuur duidelijk blijkt dat de inrichtingseisen van 

verschillende doelsoorten vaak onverenigbaar zijn (zie hoofdstuk 2.1.2.1 Enkele bedenkingen 
bij de verbindingsstrategie), beoogt men vooral de doorlaatbaarheid van de landschappelijke 
matrix alsook de natuur- en landschapskwaliteit algemeen te verhogen. Deze algemene 
maatregelen op landschapsniveau zullen aan een grote groep dieren en planten ten goede 
komen. Zo kunnen soorten zich door een verdichting van de landschappelijke infrastructuur 
makkelijker doorheen het landschap bewegen voor dagelijkse bewegingen (b.v. voedsel 
zoeken) en/of kunnen grotere populaties gevormd worden.  
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4.5 Samenvatting 
 
 

Samengevat: mogelijk stappenplan voor de selectie van piloot-
natuurverbindingsgebieden 
 
1. Confrontatie van de voorgestelde natuurverbindingen in het provinciaal ruimtelijk 

structuurplan met actuele en gewenste beleidsmatige perimeters. Overleg met de Afdeling 
Natuur en met de dienst Ruimtelijke Planning is in deze fase essentieel om tot een 
draagvlak te komen. 

 
 Actueel: VEN 1ste fase, Habitatrichtlijngebieden (HR), Vogelrichtlijngebieden 

(VR), (grote aaneengesloten) groengebieden, bosgebieden en aanverwante 
bestemmingen op het gewestplan 

 Gewenst: Gewenst VEN/IVON, Groene/Gele RUP (gepland/in uitvoering) 
 
2. Confronteer de in het PRS als natte natuurverbinding aangeduide waterlopen van 2de 

categorie met : 
 

- De ecologisch prioritaire waterlopen (Hydrografische Atlas Waterlopen)  
- De prioritaire waterlopen voor vismigratie (Monden et al. 2001a) 

 
3. Confronteer de in het PRS aangeduide zoekzones (“pijlen”) met andere gegevens : 
 

- De Prioriteitenatlas Ontsnippering (Defloor et al. 2001) 
- De provinciale domeinen/eigendommen 

 
4. Ecologische criteria voor prioritering  
 

 Soorteninsteek 
- aandachtsoorten 
- habitatkaarten 
- modelering 

 Landschappelijke insteek 
- biologische waarderingskaart 
- grondgebruikskaart 
- bodemkaart 
- lanschapsatlas 
- ecodistricten 
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5. Hoe ontsnipperen 
 

 
In dit hoofdstuk wordt gefocusd op concrete maatregelen benodigd voor de aanleg van 

natuurverbindingen. Verbindingen worden meestal aangelegd voor specifieke 
(doel/aandacht)soorten. Dit vereist maatwerk op het niveau van de soorten (zie ook hoofdstuk 
4.4.1 over de soortgerichte aanpak). Dat houdt ook in dat onderbouwde keuzes moeten 
gemaakt worden. De in dit hoofdstuk gebundelde soortgebonden informatie wil daarbij een 
leidraad zijn. 

 
In tweede instantie werd getracht deze inrichtingsvereisten te koppelen aan concrete 

maatregelen. Daarnaast wordt beknopt ingegaan op het gebruik van kennissystemen die 
toelaten om via scenario-ontwikkeling de ruimtelijke inrichtingseisen van verschillende 
soorten te vertalen naar concrete acties op het terrein en worden een aantal kennishiaten 
gesignaleerd. 

 
 

5.1 Selectie van gidssoorten(groepen) 
 
 

Uit het theoretisch kader, zoals uiteengezet in de vorige hoofdstukken, blijkt duidelijk dat 
natuurverbindingen maatwerk vereisen op het niveau van soorten. Voor de inrichting van een 
specifiek natuurverbindingsgebied zou men idealiter moeten kunnen uitgaan van een zo kort 
mogelijke lijst soorten, die een zo breed mogelijke groep gewenste soorten representeert. 
Daartoe moet men een aantal gidssoorten selecteren. Enkele motieven/methodes op grond 
waarvan de beheerder tot een dergelijke keuze kan komen werden reeds uiteengezet in 
hoofdstuk 4 (zie 4.4.1.2 Bepaling van provinciale doelsoorten/aandachtsoorten). Belangrijk 
zijn daarbij vooral : 

 
• de indicatorwaarde van soorten: soorten geven informatie over de kwaliteit van 

ecotopen of landschapstypen 
• de beleidsrelevantie van soorten: de mate waarin soorten bedreigd, zeldzaam zijn (cf. 

rodelijststatus) 
 

In deze studie werd gepoogd concrete vereisten naar de inrichting van stapstenen, 
corridors of leefgebiedverbindindingen van dergelijke aandachtsoorten te bundelen (bijlage 
4). Daartoe werd gesteund op bestaande literatuur mbt soorten en ecotopen o.a. de Vlaamse 
natuurtypes (Durwael et al. 2000 ; Vandenbussche et al. 2002a-d ; Zwaenepoel et al. 2002), 
het handboek natuurdoeltypen (Bal et al. 2001), de streefbeelden voor natuur en water in 
Limburg (Krekels et al. 2002), de faunabesprekingen van het handboek natuurvriendelijke 
oevers (CUR 1999). Daarnaast werd gesteund op expertkennis. Omdat het onmogelijk was in 
het kader van deze studie alle taxonomische groepen waarvoor in Vlaanderen gedetailleerde 
ecologische informatie en verspreidingsgegevens voorhanden zijn, op te nemen in deze lijst, 
hebben we ons beperkt tot de volgende taxonomische groepen : 

 
- Vogels 
- Zoogdieren 
- Herpetofauna  
- Dagvlinders  
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- Libellen  
- Sprinkhanen 

 
Op basis van deze informatie (eventueel nog verder verfijnd door soortenspecialisten en 

verder ontwikkeld voor andere taxonomische groepen) moet het mogelijk zijn tot een lijstje 
van gidssoorten te komen, soorten waarvan de specifieke ecologische vereisten richting geven 
aan de inrichting en het beheer van het landschap in een natuurverbinding. Er werd gepoogd 
voor alle provincies een representatief aandeel van de typische provinciale soorten (cf. PNOP 
Antwerpen, prioritaire soorten voor het natuurbeleid in de provincie Limburg) mee te nemen. 
Een belangrijk referentiedocument bij de keuze van soorten die in deze lijst worden 
opgenomen, zijn de Vlaamse natuurtypes. De voorkeur ging daarbij uit naar 
natuurtypegebonden soorten. 
 

Soorten werden in eerste instantie gekoppeld aan in Vlaanderen voorkomende ecotopen. 
Hiervoor werden de codes van de grondgebruikskaart gekozen. Deze geeft 30 categorieën van 
biotopen weer in relatie tot de biotoopzeldzaamheid. Een inflatie van categorieën (b.v. bij 
alternatief gebruik van BWK-ecotooptypologie, typologie van de natuurtypes) is voor fauna-
elementen niet wenselijk. Bij een te gedetailleerde typologie zouden veel soorten herhaald 
moeten worden over categorieën. De nadruk ligt hier echter op de selectie van soorten die 
“verbindingsbehoeftig” zijn en zoveel mogelijk ecotoopgebonden zijn. Naast het relatief 
beperkte aantal landschappelijk relevante ecotoopcategorieën, is een bijkomend voordeel het 
wijd verspreide gebruik van de grondgebruikkaart (b.v. in het kader van vergunningen) en de 
eenduidige afleiding ervan uit de BWK. De vertaalsleutel BWK-grondgebruikskaart (Wils en 
Paelinckx 2002) is terug te vinden in bijlage 3.  

 
Vervolgens werd de mobiliteit van de potentiële gidssoorten ingeschat (mobiel, weinig 

mobiel, zeer mobiel). De mobiliteit wordt hier gezien als het gemak waarmee soorten grotere 
afstanden overbruggen om nieuwe leefgebieden te bereiken. Weinig mobiele tot intermediair 
mobiele soorten zijn in dit opzicht te beschouwen als de meest “versnipperingsgevoelige” 
soorten (zie ook hoofdstuk 2.1.2.1).  

 
Op basis van dit gegeven wordt het type natuurverbinding geschikt voor die soort bepaald. 

Daarvoor wordt teruggegrepen naar de basismodellen van natuurverbindingen (zie figuur 12). 
De definities hiervan zijn terug te vinden in hoofdstuk 3.1.2. De achterliggende idee is dat:  
 

• soorten met een hoge mobiliteit voldoende hebben aan af en toe een herkenbare 
habitatcomponent (stapsteenverbinding) op hun weg naar potentieel nieuw geschikte 
leefgebieden.  

• intermediair mobiele soorten moeten geleid worden door middel van geschikte 
geleidingsbanen (corridorverbinding). Soorten moeten zich langs deze corridor 
kunnen verplaatsen (schuilmogelijkheden, voedsel). Structuurkwaliteit (droge ruigte, 
greppel, sloot, schrale vegetatie, bloemrijke vegetatie, struweel, mantelzoom,…) 
primeert in de corridor op de kwaliteit ervan.  

• voor zeer weinig mobiele soorten of soorten met hoge eisen aan het habitat continu 
kwaliteitsvol leefgebied (leefgebiedverbinding) noodzakelijk is. Hieronder verstaan 
we een strook waarin reproductie mogelijk is, met op welbepaalde afstanden een 
sleutelgebied (waarin stabiele populaties kunnen vestigen). Op die manier kunnen 
planten, reptielen en sommige amfibieën via meerdere generaties toch grotere 
afstanden overbruggen.  
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5.2 Mogelijke pistes voor projectmatige uitvoering van 
natuurverbindingsgebieden 
 

 
Met betrekking tot de concrete uitwerking en financiering van natuurverbindingsgebieden 

op het terrein is een waaier aan mogelijkheden voorhanden. In wat hieronder volgt worden 
een niet-exhaustieve lijst van mogelijkheden opgelijst/besproken en wordt verwezen naar 
diverse contactpersonen/websites/bronnen waar verdere informatie kan bekomen worden. 
Deze lijst is niet exhaustief bedoeld maar heeft wel de betrachting tegemoet te komen aan 
concrete vragen van de provincies naar bepaalde vormen van projectmatige uitvoering en 
financiering van gebiedsgerichte acties mbt natuurverbindingsgebieden.  
 

5.2.1 Terreinverwerving 
 

Bij terreinverwerving gaat de voorkeur best in de eerste plaats uit naar het vergroten van 
bestaande eenheden, aangezien dit nog steeds de beste maatregel is om de duurzaamheid van 
populaties te waarborgen (zie theoretisch kader). Verwerving kan in 
natuurverbindingsgebieden echter ook een belangrijke tool zijn om stapstenen te creëren, 
zeker voor leefgebiedverbindingen die een specifieke inrichting vereisen. Andere 
mogelijkheden zijn o.a. de inventarisatie van restgronden (vb. na ruilverkaveling) en de 
inrichting en beheer hiervan in functie van natuurverbinding.  

 
Voor de uitwerking van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kan de Bestendige 

Deputatie een recht van voorkoop uitoefenen. Ook de samenwerkingsovereenkomst biedt 
mogelijkheden tot terreinverwerving in combinatie met een bermbeheerplan (zie verder). 

 

5.2.2 Beheerovereenkomsten met landbouwers 
 

Contracten die landbouwers op vrijwillige basis kunnen sluiten met de overheid worden 
beheerovereenkomsten genoemd. In ruil voor het naleven van de voorwaarden in het contract 
en het uitvoeren van maatregelen krijgt de landbouwer jaarlijks een vergoeding. Na vijf jaar 
kan het contract worden verlengd. De voorwaarden en de maatregelen zijn zo gekozen dat het 
milieu en de natuur er zowel kwantitatief als kwalitatief op vooruit moet gaan. 
Beheerovereenkomsten zijn complementair aan het aankoopbeleid in Vlaanderen en zijn 
opgesteld overeenkomstig de Europese regelgeving (EG1257/99 en EG445/2002) ter zake 
(Stieperaere en Schoenmaekers 2003). Het is nog onduidelijk welk effect het sluiten van 
beheerovereenkomsten over kleine landschapselementen (KLE), akkerrandbeheer, enz. heeft 
op ontsnippering (De Loose et al. 2003). 

 
Landbouwers kunnen sinds 2000 beheerovereenkomsten sluiten met de Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM). Er bestaan momenteel 18 pakketten met verschillende 
doelstellingen:  

 
- De zorg voor kleine landschapselementen door heggen, houtkanten en poelen aan te 

leggen of te onderhouden (6 pakketten KLE’s) 
- De verbetering van de milieu- en natuurkwaliteit van waterlopen, wegbermen, KLE’s 

en holle wegen door perceelsranden aan te leggen (6 pakketten perceelsrandenbeheer) 
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- De bescherming van weidevogels door de maai- of weidedatum uit te stellen of door 
nestbeschermers te plaatsen (3 pakketten weidevogelbeheer, enkel in 
weidevogelgebieden) 

- Het behoud van de natuurwaarde op graslandpercelen (1 pakket natuur), botanisch 
beheer in geselecteerde gebieden 

- De verbetering van de waterkwaliteit door de vermindering van bemesting (2 
pakketten water) 

 
Verder zijn nog twee paketten in voorbereiding: een pakket erosiebestrijding (in 

gemeentes met een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan) en een pakket hamsterbescherming. 
Verder zal het instrument beheerovereenkomsten in de toekomst geperfectioneerd worden en 
evolueren naar een flexibeler maatregelenpakket “à la carte” met meer garanties op een 
billijke vergoeding en planologische zekerheid voor de duur van de overeenkomst 
(mededeling M. Stieperaere).   
 

5.2.3 Samenwerkingsovereenkomst (zie ook hoofdstuk 2.2.4.2) 
 

De samenwerkingsovereenkomst werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering 
voor een periode van 6 jaar. De overeenkomst wordt contractueel aan de provincies 
voorgelegd voor twee maal drie jaar. Het milieujaarprogramma, dat de planning en evaluatie 
van de acties bevat, vormt  het centrale document voor de ondertekening en jaarlijkse 
opvolging van de overeenkomst.  

 
Het cluster “natuurlijke entiteiten” van de samenwerkingsovereenkomst  bouwt verder op 

het GNOP-actieplan. Het bevat o.a. een lijst van acties gericht op beheer en inrichting van 
gemeentelijke eigendommen of terreinen van derden, op goed beheer van KLE’s, 
soortbeschermingsplannen, draagvlakverbreding, groenvoorzieningen en groenbeheer, en 
acties gericht op goed beheer van verbindingselementen over het ganse grondgebied. Het 
betreft concreet : 

 
 De opmaak van een bermbeheerplan. Het Bermbesluit (B.S. 2/10/84) legt een 

natuurvriendelijk bermbeheer op aan alle openbare besturen, door een aangepast en 
periodiek maaibeheer met daartoe geschikt materieel en met verbod op het gebruik 
van biociden. Het besluit is van toepassing op bermen en taluds langs wegen, 
waterlopen en spoorwegen, beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen. Dit is dus 
ook geldig voor de wegbermen van de provinciale wegen en taluds en bermen van de 
provinciale waterlopen. De opmaak van een doordacht bermbeheerplan is een voor de 
hand liggende maatregel in natuurverbindingsgebieden (zie hoofdstuk 1.3.3 
corridorfunctie van wegen). 

 De aankoop van stroken grond langs gemeentewegen in combinatie met een 
bermbeheerplan met het oog op het vrijwaren en verbreden van de bermen.  

 Opnieuw in gebruik nemen en herstellen (niet verharden) van voetwegen met ruimte 
voor bermen.  

 De aanleg van houtkanten langs gemeentelijke wegen.  
 De inrichting of herstel van de natuurverbindingsfunctie van ecologisch belangrijke 

waterlopen volgens een inrichtingsplan. B.v. brongebieden, mesotrofe waters, 
waterlopen met kwetsbare kensoorten of waterlopen waar deze soorten verdwenen zijn 
door lozingen (Beekforel, Beekprik, ...). 
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Ter uitvoering van de Benelux-overeenkomst die vrije vismigratie tegen 2010 moet 
mogelijk maken, kan in het kader van de samenwerkingsovereenkomst een gewestelijke 
subsidie (50-75% afhankelijk van het ambitieniveau) voor het remediëren en voorkomen van 
vismigratieknelpunten van fase 1, 2 en 3 toegekend worden (zie ook hoofdstuk 4.3.1.2).  

 
Daarnaast kunnen dmv acties in het kader van de uitvoering van 

soortenbeschermingsplannen ondermeer de aankoop van gronden, de aanleg van 
amfibieëntunnels, dassenrasters, ecoducten, ecotunnels, wildspiegels en reflectoren, 
beschermingsmaatregelen rond poelen en winter- en zomerbiotopen via een subsidiereglement 
geregeld worden.  

 
Alle mogelijke informatie over de samenwerkingsovereenkomst en zijn contractuele 

bepalingen is terug te vinden op de website www.samenwerkingsovereenkomst.be .  
 

5.2.4 Eigen overeenkomsten vanuit de provincie 
 
 

5.2.4.1 Landschapsbedrijfsplannen 
 
 

In West-Vlaanderen kennen de zgn. landschapsbedrijfsplannen veel succes. Er werden de 
laatste 2 jaar reeds tientallen van deze plannen opgemaakt en uitgewerkt. De resultaten zijn 
positief en meer en meer landbouwers vragen naar het opmaken van een dergelijk plan 
(Naeyaert 2003). Het doel van deze plannen is meer kansen te geven aan fauna en flora op 
landbouwbedrijven en het bedrijf beter te integreren in het landschap. Dit gebeurt door 
(Anonymus 2002):  
 

- Inrichting van veedrinkpoelen 
- Aanplant van hagen, houtkanten, knotbomen 
- Aanplant van bomen in het weiland 
- Bufferen van waterlopen 
- Voorzieningen voor zwaluwen, torenvalken 
- Aanleg hoogstamboomgaarden 

 
Ook in Antwerpen experimenteert met momenteel met dergelijke 

landbouwbedrijfsplannen. De nadruk ligt hierbij voorlopig op erfbeplanting (mededeling Dirk 
Vandenbussche). De provincie West-Vlaanderen voert deze landschapsbedrijfplannen 
voorlopig enkel uit in natuuraandachtsgebieden. De plannen worden door een deskundige op 
vraag van en in nauw overleg met de landbouwer opgemaakt. In deze aandachtsgebieden 
wordt de aankoop van het plantgoed voor hagen, bomen, struwelen door de provincie en de 
gemeente gedragen. De werken worden uitgevoerd door de arbeiders van de landschapswacht 
van een regionaal landschap. De provincie West-Vlaanderen en de gemeente dragen elk 50 % 
van de kosten van het plantgoed en de werkuren. Dit bedrag kan oplopen tot maximaal 2.500 
EUR (Naeyaert 2003). Waar mogelijk wordt een deel van de kosten voor de aanleg van 
heggen, houtkanten en poelen betaald via de beheerovereenkomsten van de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM).  
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5.2.4.2 Ondersteuningsovereenkomsten  
 
 

De provincie Limburg financiert zgn. “ondersteuningsovereenkomsten”. Dit zijn 
overeenkomsten met landbouwers die speciaal bedoeld zijn voor soortenbescherming. Voor 
de opmaak van deze overeenkomst wordt nauw samengewerkt met LIKONA en met het 
Provinciaal NatuurCentrum (PNC). De provincie zelf handelt het administratieve gedeelte af. 
De mogelijke overeenkomsten worden aangegeven en jaarlijks gecontroleerd door 
vrijwilligers die inventarisaties uitvoeren op het terrein. Dergelijke 
ondersteuningsovereenkomsten zijn ondermeer in zwang voor dassen, wasplaatgraslanden, 
orchideeëngraslanden, weidevogels buiten de weidevogelgebieden enz. 
 

De vergoeding die daartegenover staat wordt niet gezien als inkomstenderving, maar 
veeleer als een aanmoedigingspremie. De overeenkomst loopt normaal gezien voor 3 jaar. De 
bedoeling is dat deze vorm van aanmoediging uitmondt in een spontaan tot stand komende, 
duurzamere vorm van soortenbescherming. 

 

5.2.5 Natuurtechnisch milieubouw (NTMB) 
 

Knelpunten tussen natuur en infrastructuur (“grijsgroene kruispunten”) kunnen opgelost of 
verzacht worden met behulp van natuurtechnische voorzieningen: ecotunnels, refelectoren, 
ecoducten, uitstapplaatsen etc (zie ook hoofdstuk 3.2.2.2). Ook natuurvriendelijke 
oeververdediging langs waterlopen valt onder de noemer natuurtechnische milieubouw. 

 
Een belangrijk werkdocument in dat verband zijn de reeds eerder besproken (zie 

hoofdstuk 4.2.2) “prioriteitenatlas voor ontsnipperingsmaatregelen op het 
transportinfrastructuurnetwerk” (Defloor et al. 2001) en de barrièrekaarten  opgemaakt door 
het Instituut voor Natuurbehoud (Peymen et al. 2000). Verder kan ook verwezen worden naar 
de vademecums natuurtechniek (waterlopen en wegen) en het handboek van de Europese 
COST341-actie "Habitatfragmentation due to transportation infrastructure" (De Vries en 
Damarad 2002). De bijhorende databank vormt tevens een goede uitvalsbasis voor een 
verkenning van de Europese literatuur met betrekking tot versnippering door 
transportinfrastructuur (www.IENE.info).  

 
Voor de concrete uitwerking van natuurtechnische milieubouw dient contact opgenomen 

met de cel NTMB van AMINAL via www.mina.vlaanderen.be/milieueducatie/ntmb/.  

 

5.2.6 Regionale landschappen: geschikt platform voor de uitwerking van NVBG 
 
Regionale landschappen zijn samenwerkingsverbanden tussen de gemeenten, de 

provincies, het Vlaamse gewest en de lokale vrijwilligersverenigingen, veelal onder de vorm 
van vzw's. Momenteel telt Vlaanderen 9 regionale landschappen (kaart 10). Eén is in 
oprichting (Ijzervallei).  
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Kaart 10: De Regionale landschappen in Vlaanderen (Bron: www.regionalelandschappen.be). 

 
Een regionaal landschap wordt opgericht in streken met een eigen identiteit en belangrijke 

natuur- en landschapswaarden. Zo staan zij in voor de bevordering en promotie van het 
streekeigen karakter, de natuurrecreatie, de natuureducatie, het recreatief medegebruik, het 
natuurbehoud en het behoud en beheer van kleine landschapselementen in hun regio. Om de 
maatschappelijke verankering te verzekeren gebeurt dit altijd in samenspraak met andere 
gebruikers van de open ruimte (bron: www.regionalelandschappen.be en Geert Karpels, 
Vlaams Overleg Regionale Landschappen VORL).  

 
Door de centrale positie die de Regionale landschappen innemen in het werkveld van het 

gebiedsgericht beleid, zijn zij een geschikt platform om natuurverbindingsgebieden op het 
terrein te realiseren en de communicatie naar de verschillende doelgroepen te verzorgen. 
Sturing door de provincies is daarbij essentieel. Een nadeel is dat deze initiatieven 
gebiedsgebonden zijn, aangezien niet overal Regionale Landschappen bestaan (cf. provincie 
Antwerpen). De vraag stelt zich of de oprichting van regionale landschappen overal even 
gewenst is (mededeling Geert Karpels, Vlaams Overleg Regionale Landschappen VORL). 

5.2.7 Aansluiten op initiatieven van andere overheden  
 
Afstemming op reeds bestaande gebiedsvisies (zie ook hoofdstuk 4.2.3; b.v. 

ecosysteemvisies, ecologische visievorming rond waterlopen, ecologische gebiedsvisies in het 
kader van landinrichting enz.) is belangrijk voor een effectieve planning van de 
natuurverbindingsgebieden op het terrein. Ook bij de uitvoering kan de samenwerking met 
andere overheden (b.v. Afdeling Natuur, Afdeling Monumenten en Landschappen, Vlaamse 
Landmaatschappij, gemeentes) een meerwaarde opleveren op het terrein (b.v. via 
cofinanciering). In dit verband werd reeds gewezen op het betrekken van de provincies bij de 
tweede fase van het Vlaams Ecologisch Netwerk (zie hoofdstuk 2.2.2.2). 
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5.2.8 Samenwerking met de bosgroepen  

 
Op 27 juni 2003 keurde de Vlaamse regering vier nieuwe uitvoeringsbesluiten bij het 

Bosdecreet goed. Het handelt over bosbeheerplannen, de criteria duurzaam bosbeheer, de 
bosgroepen en de subsidieregeling voor bosbeheerders. Het “Besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende de subsidiëring van de eigenaars van privé-bossen en de erkenning van 
bosgroeperingen van privé-boseigenaars” (16 juli 1991, gewijzigd op 11 december 1999) 
bood privé-boseigenaars reeds de mogelijkheid om via een bosgroepering subsidies te 
ontvangen voor de opmaak van een gezamenlijk beheerplan en voor de uitvoering van 
gemeenschappelijk beheerwerk. Met het nieuwe Besluit betreffende de erkenning en de 
subsidiëring van bosgroepen en de wijze waarop leden van het bosbeheer kunnen meewerken 
in erkende bosgroepen worden de mogelijkheden uitgebreid. Het gaat niet meer om 
groeperingen maar om bosgroepen (Dumortier 2003).  

 
Bosgroepen zijn duurzame en vrijwillige samenwerkingsverbanden tussen boseigenaars 

(zowel openbare als privé-eigenaars) in een werkingsgebied van 4000-10000ha bos. 
Vlaanderen is ingedeeld in 19 bosgroepen. De bosgroep wil boseigenaars helpen om hun bos 
op een duurzame manier te beheren. Daarbij blijft de beheervrijheid van de boseigenaar wel 
centraal staan (Van Gossum 2002). Er zijn basis-, beheer-, project- en vormingssubsidies. De 
projectsubsidies kunnen onder meer worden aangewend voor de uitvoering van 
natuurbeheerwerken. Ook de vorming kan betrekking hebben op natuurbehoud (Dumortier 
2003). Via de bosgroepen kan een groot aantal grondbezitters bereikt worden. Veel privé-
bossen zijn structuurarme bossen met naaldbomen of populier. Enkele voorbeelden van door 
de bosgroepen genomen natuurbehoudsinitiatieven zijn de bestrijding van exoten, selectieve 
dunningen t.b.v. lichtbehoeftige vegetaties, beheer van open plekken, kleinschalig 
heideherstel, maaien en plaggen, aanleg en onderhoud van bosranden enz. 

 
De provincie kan met de bosgroepen overleg plegen om de specifieke natuurdoelstellingen 

in een natuurverbindingsgebied te realiseren. 
 

5.2.9 Decreet erfgoedlandschappen  

 
Op 28/01/2004 werd een nieuw ontwerpdecreet omtrent het behoud van 

erfgoedlandschappen aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. 
Het vormt een aanvulling op het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg. 
Met dit decreet wordt een begin gemaakt van de inschakeling van de landschapszorg in het 
ruimtelijke ordeningsbeleid.  

 
Het Decreet heeft de bedoeling aan vele onbeschermde waardevolle landschappen vlugger 

een beter juridisch statuut toe te kennen. Het is de bedoeling (delen van) ankerplaatsen zoals 
die zijn aangeduid in de landschapsatlas definitief af te bakenen als een erfgoedlandschap in 
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het besluit tot voorlopige aanduiding wordt voor 
advies voorgelegd aan de gemeentes en provincies in kwestie. De provincies en de gemeenten 
kunnen dan in de ruimtelijke uitvoeringsplannen stedenbouwkundige voorschriften 
inschrijven die het behoud van het landschap garanderen (Art. 19 van het ontwerp van decreet 
houdende maatregelen tot behoud van erfgoedlandschappen). De mogelijkheden van dit 
nieuwe decreet voor de meekoppeling van natuurdoelstellingen in natuurverbindingsgebieden 
dienen onderzocht. 
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5.2.10 Plattelandsontwikkelingsprogramma 

 
In het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling in Vlaanderen (2000-2006) 

in toepassing van de Europese Verordening (EG)1257/99 zijn mogelijkheden voor 
landschapsherstel en –bevordering. Een ontwikkelingsplan dient opgbouwd te worden rond 
specifieke thema’s. Eén daarvan vormt de valorisatie van de natuurlijke en culturele 
hulpbronnen, met inbegrip van de valorisatie van de in het kader van Natura 2000 
aangewezen gebieden van communautair belang. Voor een handleiding bij initiatieven rond 
platelandsontwikkeling zij ondermeer verwezen naar 
www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/plattelandsontwikkeling.  
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5.3 Modelmatige scenario-ontwikkeling voor concrete acties op het terrein 
 
 

Uit de literatuurstudie (zie hoofdstukken 1,2 en 3) blijkt duidelijk dat ontsnipperende 
maatregelen voor verschillende soorten maatwerk vereisen. Wat voor de ene soort 
versnippering betekent, kan voor een andere soort juist een toenemende samenhang van het 
leefgebied inhouden. Verschillende soorten kunnen verschillende eisen stellen aan hun 
leefgebied die ruimtelijk niet te combineren zijn. Welke maatregelen dan het meest effect 
hebben is functie van de populatiedynamische kenmerken van een soort. Dit vereist een 
grondige ecologische kennis die niet steeds voorhanden is (zie 5.3 hiaten in de kennis).   

 
Modellering met computermodellen is dit geval een mogelijkheid. Een studie naar de 

optimalisering van de ecologische inbreng in ruilverkavelingen (De Blust en Van Olmen 
1998) bespreekt basisgegevens, schaalniveau, doel en knelpunten van een 25-tal modellen die 
in aanmerking komen om natuur formeler in planvormingsprocessen te kunnen betrekken. Uit 
deze lijst werden obv een criteriaset de praktisch bruikbare modellen geselecteerd. Het betreft 
o.a. : 

 
o WAFLO-model 
o Natuurtechnisch model 
o ECAM en ICHORS 
o DISPERS 
o INTOVOL 
o HSI (Habitat Suitability Index)-modellen 
o Metapopulatiemodellen 
o NICHE 
o LARCH 

 
Voor een bespreking van deze modellen, de voor- en nadelen, de praktische toepassing en 

concrete voorbeelden ervan verwijzen we integraal naar De Blust en Van Olmen (1998). 
Hieronder wordt ingegaan op de voor- en nadelen van slechts drie recente modellen waarvoor 
in Vlaanderen de nodige know-how voorhanden is om ze evt. toe te passen in het kader van 
de inrichting van Natuurverbindingsgebieden en het ontwerp van ecologische netwerken 
algemeen. Alle modellen zijn vereenvoudigingen van de werkelijkheid en gaan uit van een 
aantal assumpties. Wetenschappelijke begeleiding door ervaren ecologen bij de interpretatie 
en het gebruik ervan is dan ook steeds een must. 

 

5.3.1 LARCH-model 
 

Door ALTERRA is het expertsysteem LARCH (Landscape Ecological Anlysis and Rules 
for the Configuration of Habitat) ontwikkeld. Het is gebaseerd op het concept van 
netwerkpopulaties en analyseert of deze populaties levensvatbaar zijn. Het model heeft de 
volgende kenmerken (Pouwels 2000 ; Pouwels en van der Grift 2000) : 
 

• Het bepaalt de potentie van habitatnetwerken om levensvatbare (meta)populaties te herbergen. Het is 
dan ook op habitatnetwerken en niet op actuele verspreidingsgegevens gebaseerd. 

• Het is gebaseerd op een selectie van soorten die gevoelig zijn voor versnippering. 
• Het model gaat uit van normen voor sleutelgebieden, gebaseerd op empirische studies en 

modelsimulaties (b.v. Verboom et al. 1997). 
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• Het model is gebaseerd op expertkennis, literatuurgegevens en vuistregels over dispersieafstanden (b.v. 
Pouwels et al. 2002). 

 
Met LARCH kunnen verschillende ruimtelijke analyses van een landschap uitgevoerd 

worden. Daarbij wordt door de ogen van een diersoort naar een landschap gekeken. De meest 
gebruikte module is LARCH-CLASSIC, waarmee de duurzaamheid van een gebied met 
habitatplekken voor verschillende soorten bepaald wordt. 

 
Het LARCH-model zou een bruikbare tool kunnen zijn om afwegingen te maken in het 

kader van de inrichting van Natuurverbindingsgebieden. Aan het model zijn een aantal 
praktische en inhoudelijke nadelen verbonden : 

 
 LARCH gaat uit van een constante habitatkwaliteit en een constant dispersiebereik, in werkelijkheid 

zijn dit dynamische gegevens (mededeling H. van Dyck) 
 expertkennis en literatuurgegevens over dispersieafstanden zijn niet steeds voorhanden 
 de kostprijs  
 het model is nog grotendeels in research-stadium 

 

5.3.2 Least-cost modeling 
 

Twee GIS-lagen vormen de input van dit model: een bronlaag en een weerstandslaag. De 
bronlaag bestaat uit een habitatkartering waarop de voor soorten geschikte habitatvlekken 
aangeduid zijn. De weerstandslaag geeft de weerstandswaarde, de geografische positie en de 
oriëntatie weer van alle relevante landschapselementen in het gebied. Deze weerstandslaag is 
in eerste instantie afgeleid van het grondgebruik. De uitkomst van het algoritme van dit model 
is een kost-laag, die het relatieve “gemak” aangeeft waarmee soorten zich door de matrix naar 
geschikte habitatvlekken kunnen bewegen. De betrouwbaarheid en de voorspellingskracht van 
dit model zijn in hoofdzaak afhankelijk van:  

 
• de toekenning van correcte weerstandswaarden aan de verschillende elementen van de 

landschappelijke matrix 
• de kwaliteit en resolutie van de bronlagen 
 
Adriaensen et al. (2003) pasten het least-cost model toe op een kleinschalig 

landbouwsysteem in de Hoge en Lage Rielen (Lichtaart, Kasterlee) waarvoor verschillende 
mogelijke landschappelijke ontwikkelingen mogelijk waren. Het model bleek een bruikbare, 
flexibele tool om functionele connectiviteit te modelleren bij de studie van de relatie tussen 
het landschap en de mobiliteit van organismen (zie ook VLINA-project 97/01 in Adriaensen 
et al. 2001). 
  

De tool is ontwikkeld in een GIS-omgeving (b.v. Arcview-Arcinfo onder de Spatial 
Analyst “cost-distance”-extensie ; Idrisi ; programma CONNEC) en kan mits grondige 
wetenschappelijke achtergrond en begeleiding (zie o.a. Adriaensen et al. 2003 ; Verbeylen et 
al. subm.) eenvoudig en praktisch bruikbaar zijn bij de uitwerking van 
Natuurverbindingsgebieden. 

 
Dit model houdt (i.t.t. LARCH, dat ruimte laat voor expertkennis over soorten) minder 

rekening met het gedrag van organismen. Het berekent immers een weerstand voor een 
volledige denkbeeldige lineair traject als een eenvoudige optelsom van weerstandswaarden. 
Organismen kunnen echter zelf beslissen het traject b.v. niet te nemen.  
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5.3.3 Model voor een leefbaar ecologisch netwerk in de Dijlevallei 
(ECONET-MA01) 

 
Het onderzoeksproject ECONET-MA01 (Leduc et al. 2003) stelt een integrale 

gebiedsvisie op voor het projectgebied Dijlevallei vanuit verschillende invalshoeken 
(ecologie, economie, sociale en legale aspecten).  

 
Voor het ecologisch luik wordt daarbij gestreefd naar een maximale visie op een 

ecologisch netwerk. Het model is gebaseerd op een formule (Hanski en Ovaskainen 2002) die 
de “netwerkcapaciteit” berekent van elk doelbiotoop (b.v. moerasbos, alluviaal bos, open 
water,…). Deze capaciteit is functie van de grootte en de onderlinge afstand van 
habitatvlekken, maar ook van habitatkwaliteit en kansrijkdom op plaatsen waar actueel geen 
habitat voorkomt. 

 
Het model gaat uit van de volgende basislagen : 
 
- een gedetailleerde vegetatie- en grondgebruikskaart (waarvoor de BWK wordt 

gebruikt) 
- een lijst van doelbiotopen 
- een laag met habitatkwaliteit, verkregen uit interviews met terreinkenners of eigen 

veldwerk 
- een potentielaag voor de landschappelijke matrix, berekend op basis van de 

bodemkaart en hydrologische gegevens  
 
Het resultaat zijn kaartjes met de optimale configuratie van de verschillende doelbiotopen. 

Het gaat na in hoeverre de netwerkcapaciteit verhoogt wanneer op een welbepaalde plaats een 
welbepaald biotoop zou worden gerestaureerd. Het model wordt op dit ogenblik 
geproefdraaid en verfijnd. Ook multi-soorten informatie wordt nog geïmplementeerd 
(mededeling B. Vermote, KULeuven).  
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6. Monitoring 
 

Onder monitoring wordt verstaan het op regelmatige tijdstippen gestandaardiseerd 
beschrijven van parameters om met die verzamelde gegevens na te gaan in hoeverre er 
vooruitgang geboekt werd bij het realiseren van de doelen (Kuijken et al. 2001). In wat 
hieronder volgt worden de belangrijkste referenties ivm monitoring in Vlaanderen behandeld 
en worden de bruikbare elementen voor de eventuele opstelling van een monitoringplan voor 
de natuurverbindingsgebieden daaruit geselecteerd. Het is immers niet de bedoeling een 
volledig nieuw monitoringconcept uit te werken, wel de bestaande methodes toe te passen en 
op elkaar af te stemmen. De nadruk ligt daarbij op de op te volgen parameters, de 
opvolgingsfrequentie en de gebruikte methodes op het terrein. 
 
 
6.1 Bestaande relevante methodologie 
 

6.1.1 Monitoringmethode voor geïntegreerde en gebiedsgerichte monitoring van 
de biodiversiteit in Vlaanderen (De Blust  et al. 2000) 
 

De Blust et al. (2000) stellen in hun monitoringhandleiding voor het buitengebied de 
volgende procedure voor mbt de dataverzameling op het terrein : 
 

- Landschapskartering 
- Flora-inventarisatie 
- Vegetatie-opnamen 
- Fauna-inventarisatie: broedvogels, amfibieën en vlinders 
- De opname van terrestrische foto’s van het terrein 

 
Voor elke van deze fasen wordt een tijdsdiagram vooropgesteld (zie figuur 17). De 

handleiding geeft ook bijhorende toolboxen en richtlijnen weer voor de opstelling van 
invulformulieren en bespreekt het benodigd instrumentarium voor het terreinwerk. In het 
derde deel van de handleiding worden de voorgestelde richtlijnen uitgetest op een set van 
plaatsen verdeeld over de verschillende ecoregio’s in Vlaanderen. Een samenvatting van dit 
rapport is te vinden op www.innovatie.vlaanderen.be/pbo/eindrapporten/PBO97-
130_terristische_natuur_in_Vlaams_gewest_samenvatting.pdf 

 

6.1.2 Vademecum monitoring Natuurinrichting (Albers et al. 2001) 
 
Albers et al. (2001) ontwierpen een praktische handleiding voor de opstelling van een 

monitoringplan voor natuurinrichting. Dit soort monitoring loopt momenteel in het 
natuurinrichtingsproject Bospolder-Ekers moeras. Aangezien het inrichten van een 
natuurverbindingsgebied in het ideale geval vergelijkbaar is met natuurinrichting kan deze 
handleiding een bruikbaar instrument zijn voor het monitoren van natuurverbindingsgebieden.  

 
Het bruikbare deel van deze handleiding voor de opstelling van een monitoringplan voor 

een natuurverbindingsgebied valt in hoofdzaak onder de nauw met elkaar verwante 
gebiedsthema’s creëren van ecologische verbindingen en verbetering van de 
landschapsstructuur. 
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Eén van de behandelde aspecten vormt de toetsing van het functioneren van het gebied 

binnen een groter complex van (natuur)gebieden in de omgeving of m.a.w. “is er sinds de 
uitvoering van natuurinrichting een (intensivering van de) uitwisseling van organismen tussen 
het projectgebied enerzijds en overige natuurgebieden in de omgeving anderzijds”. Om op 
deze vraag te kunnen antwoorden zijn naast gegevens uit monitoring van het projectgebied 
eveneens gegevens van de omliggende (te verbinden) gebieden nodig (Albers et al. 2001).  

 
Deze handleiding stelt b.v. dat aan de hand van gegevens uit onderzoek aan zoogdieren en 

vogels, mbt de ontwikkeling van het gebied als geheel, globaal kan ingeschat worden in 
hoeverre de aangelegde kleine landschapselementen bijdragen aan de verspreiding van deze 
soortengroepen. 
 

6.1.3 Hiërarchisch monitoringsysteem voor beheersevaluatie van 
natuurreservaten in Vlaanderen (Demeulenaere et al. 2002) 
 

Demeulenaere et al. (2002) werkten een monitoringsysteem uit voor beheersevaluatie van 
natuurreservaten in Vlaanderen. Deze methodologie is gebaseerd op natuurtypes en op 
soorten als belangrijkste indicatoren. De soorten worden daarbij gezien als indicatoren voor 
de volledigheid van de al dan niet bereikte natuurtypes.  

 
Voor de monitoring van de te verbinden gebieden, evenals voor de opvolging van de 

intrinsieke natuurwaarde van verbindingsgebieden kan men zich ten dele baseren op de 
bestaande standaard van Demeulenaere et al. (2002). Deze studie presenteert, adhv een demo 
voor het ecotoop droge heide in de ecoregio Kempen, lijstjes met soortensets waarvoor de 
monitoring wenselijk is. 
 
 
6.2 Gewenste methodologie voor de opstelling van een monitoringplan voor 
natuurverbindingsgebieden  
 

6.2.1 Doel en opzet 
 

Een degelijke en gerichte monitoring kan alleen plaatsvinden wanneer duidelijke doelen 
en normen vooropgesteld worden. Voor de natuurverbindingsgebieden kunnen we de 
volgende doelen vooropstellen : 

 
1) Monitoring naar de volledigheid van uitvoering van gebiedsgerichte maatregelen in 

natuurverbindingsgebieden. 
 

Nadat een uitvoeringsplan werd opgesteld voor een natuurverbindingsgebied, zal men 
in het ideale geval kunnen starten met de uitvoering. Deze uitvoering zal vermoedelijk 
in veel gevallen gefaseerd verlopen. In het kader van de globale evaluatie van het 
gebiedsgericht natuurbeleid in Vlaanderen, is het zinvol na te gaan hoeveel 
natuurverbindingen per provincie in planning, in uitvoering of reeds gerealiseerd zijn.  
 

2) Monitoring naar de kwaliteit van de natuurverbindingsgebieden  
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• Het opvolgen van de intrinsieke natuurwaarde van 

Natuurverbindingsgebieden. De opstelling van meetbare 
basiskwaliteitsnormen, zowel naar milieukwaliteit als natuurkwaliteit, die 
minstens moeten gehaald worden in NVBG is op korte termijn wenselijk. 

 
• Het evalueren van de ecologische functionaliteit van het gebied als verbinding 

voor de fauna en flora van aanpalende gebieden waarvoor men die verbinding 
heeft aangelegd. Dit impliceert dus dat men in de monitoring tevens de 
aanpalende te verbinden gebieden moet meenemen. Hierin maken we nog 
onderscheid tussen : 

 
o De potentiële geschiktheid van de natuurverbinding voor organismen 

 
o Het effectief gebruik van de verbinding door organismen 

 

6.2.2 Mogelijke knelpunten 
 

Bij de monitoring van natuurverbindingsgebieden zijn een aantal mogelijke knelpunten te 
signaleren naar realisatie (mededeling Provincies) : 

 
- In provinciale domeinen kunnen evt. natuurwachters en parkbeheerders ingeschakeld 

worden, daarbuiten stelt deze opportuniteit zich niet. 
- Het inschakelen van vrijwilligers (b.v. via de KONA’s, natuurverenigingen) voor de 

monitoring is een mogelijkheid. Het enthousiasme voor regelmatige monitoring is niet 
in alle provincies even groot en de inventarisatie-inspanning is niet homogeen over de 
verschillende gebieden. Dit is derhalve een duidelijk signaal dat de monitoring niet 
integraal op vrijwilligers kan worden afgeschoven. 

- Gezien de voorlopig gebrekkige traditie in Vlaanderen inzake monitoring lijkt het in 
deze fase waarschijnlijk dat de aanleg van de natuurverbinding zal primeren bovenop 
de monitoring ervan. Toch is opvolging in de pilootfase voor deze gebieden 
onontbeerlijk. 

 

6.2.3 Voorwaarden voor zinvolle monitoring van de natuurverbindingsgebieden 
 
De monitoring moet op zijn minst aan een aantal voorwaarden voldoen : 
 

- Reproduceerbaarheid is een belangrijk criterium voor een goede monitoring. 
Standaardisatie van de monitoringmethode voor alle 
natuurverbindingsgebieden is dan ook essentieel om de verzamelde gegevens 
bruikbaar te maken voor een wetenschappelijk onderbouwde evaluatie.  

- De uitvoering van de monitoring op het terrein moet eenvoudig en met geringe 
inspanning en kosten realiseerbaar zijn.  

- Twee niveaus zouden minstens beschouwd moeten worden bij de opstelling van 
een monitoringplan voor een Natuurverbindingsgebied:  

 
 Het landschapsniveau: connectiviteit, doorlaatbaarheid, behoud, herstel en 

ontwikkeling van kleinschalig cultuurlandschap langs beekvalleien enz. In 
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de planningsfase kan men dmv ruimtelijke modellen een maximaal 
scenario opstellen. Na de uitvoering kan men datzelfde model nog eens 
laten lopen en op die manier uitspraken doen over de ecologische 
functionaliteit van een natuurverbinding. 

 Het soortniveau: de verbinding werd aangelegd voor populaties van 
soorten.  Een multi-soortenbenadering (over de taxa heen) geniet de 
voorkeur. Daarbij zou men na de opstelling van soortenlijsten voor de te 
verbinden gebieden een groep soorten kunnen kiezen die slechts in één van 
beide gebieden voorkomt, aangevuld met specifieke doelsoorten. 
Demeulenaere et al. geven reeds een aanzet tot dergelijke selectie van te 
monitoren soorten voor een beperkt aantal ecotoopgroepen per ecoregio 
(cd-rom hiërarchisch monitoringsysteem voor beheersevaluatie van 
natuurreservaten in Vlaanderen). De mate waarin uitwisseling tussen 
populaties van soorten optreedt of kolonisatie plaatsgrijpt in voorheen 
geïsoleerde gebieden is een maat voor de functionaliteit van de beoogde 
natuurverbinding.  

 
Daarnaast moet men zich de vraag stellen welk monitoringniveau men nastreeft voor de 

Natuurverbindingsgebieden algemeen : 
  

- Een vorm van basismonitoring is minstens noodzakelijk om na te gaan hoe de 
natuurwaarde van het areaal Natuurverbindingsgebieden in Vlaanderen in de tijd 
evolueert.  

- Daarnaast is één of andere vorm van meetnetmonitoring voor de 
Natuurverbindingsgebieden aangewezen. Meetnetmonitoring heeft directe 
terugkoppeling naar het natuurbeleid nl. het bereiken van de geformuleerde 
globale doelstelling ivm het tegengaan van versnippering van de natuur in 
Vlaanderen (met rapportage in het Natuurrapport).  

- Verder kunnen zich in bepaalde natuurverbindingsgebieden opportuniteiten 
aanbieden voor intensieve monitoring, waarbij causale relaties onderzocht kunnen 
worden tussen de inrichtingsmaatregelen in het gebied en het ecologisch 
functioneren ervan als verbinding voor organismen. 

 

6.2.4 Synthese van een mogelijke methodiek voor monitoring van de 
natuurverbindingsgebieden  
 

6.2.4.1 Voorbereidende fase : 
 

o doornemen van beschrijvingsfiches en kaartmateriaal van het gebied 
o doornemen van de handleidingen voor kartering en inventarisatie 
o opmaak van het monitoringplan met timing en monitoringfrequentie, een 

mogelijk tijdsdiagram wordt weergegeven in figuur 17. Tabel 5 geeft een 
overzicht van methodes en monitoringfrequentie voor monitoring van 
diverse soortengroepen. 

o voorbereiding van het terreinwerk: formulieren, streeplijsten, materieel, 
verkrijgen van toestemming voor terreinbezoek etc. 
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Maart April Mei Juni Juli Aug Sept 

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

 
Landschapskartering 
Flora-inventarisatie 
Opnames bos en struweel
                graslanden 
    bermen en slootkanten 
              akkerlanden 
             ruigte en moeras 
Inventarisatie Amfibieën 
                   Broedvogels 
                         Vlinders                             

  

Figuur 15: Tijdsdiagram en planning van landschapskartering en natuurgerichte inventarisaties 
benodigd  bij de monitoring van het buitengebied (naar De Blust et al. 2000). 

 
 

6.2.4.2 Dataverzameling op het terrein 
 

o verkennend terreinbezoek 
o terreinkartering 
 

 Grondgebruik (b.v. categorieën grondgebruikskaart) 
 Bebouwing en tuinen 
 Hydrografie (watervlakken, poelen, waterlopen) 
 Wegen en andere infrastructuur 
 Lijnvormige objecten (b.v. lijnvormige vegetaties) 
 Puntvormige objecten (puntvormige vegetaties, overhoeken, 

cultuurhistorische objecten, agrarische en ecologische objecten etc.) 
 Bijzondere aandacht dient besteed aan het karteren van de 

aanwezige kleine landschapselementen. Daarvoor kan men 
gebruik maken van:  

 
- bestaande karteringseenheden (b.v. de BWK-categorieën 

Kn, Khw, Kh, Kb)  
- eigen, gebiedsspecifiekere karteringseenheden (b.v. in 

sommige GNOP-inventarisaties)  
 
De aanleg van kle’s kan voor een zeer breed spectrum aan 

soortengroepen beschutting bieden en een rol spelen voor 
bewegingen van soorten. Lengte, dichtheid (op fijner schaalniveau 
ook soortensamenstelling, plantafstand etc.) aan deze elementen 
is gelinkt met de doorlaatbaarheid van het landschap voor 
soorten(groepen). Deze gegevens kunnen indirect in verband 
worden gebracht met gegevens verkregen uit het inventarisatiewerk 
naar fauna en flora. Belangrijke doelparameters zijn de 
soortenrijkdom aan zoogdieren, de territoriumdichtheid van 
bepaalde vogelsoorten en bij de aanleg van poelen de 
soortenrijkdom aan libellen en amfibieën (Albers et al. 2001). Op 
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die manier kan, mbt de ontwikkeling van het gebied als geheel, 
globaal ingeschat worden in hoeverre de KLE’s bijdragen aan de 
verspreiding van deze soortengroepen (Albers et al. 2001). 

 Functionele kenmerken van het verbindingsgebied (bepaalde mate 
van structuurvariatie, scherpe/vage grenzen tussen ecotopen etc.). 
Deze komen vaak ten goede aan bepaalde groepen van soorten 
(waaronder vaak zeer algemene, goed gekende soorten), zodat ook 
op die manier het potentieel geschikt zijn van een verbinding voor 
die organismen kan geëvalueerd worden.  

 
o terreinwerk inventarisatie flora en fauna 
 

 Met behulp van de bestaande inventarisatiemethodes (zie tabel 5) 
 Bij natte natuurverbindingen waarbij voornamelijk de waterloop 

zelf beschouwd wordt, is monitoring van de waterkwaliteit 
mogelijk via het gebruik van BBI (De Pauw en Vannevel 1991) of 
andere indices. 

 
o Daarnaast zou de uitwisseling van individuen tussen gebieden kunnen 

onderzocht worden d.m.v. vangst/hervangst onderzoek, via telemetrie, het 
lopen van transecten e.a. Aangezien dit eerder gespecialiseerd, duur en 
tijdrovend onderzoek is, is het niet wenselijk een dergelijke procedure voor 
te stellen in een meetnetmonitoringplan voor de 
Natuurverbindingsgebieden. Wel zou men voor één of enkele interessante 
soorten in een beperkte set verbindingsgebieden dergelijk onderzoek 
kunnen laten uitvoeren. Alternatief zou men via experimenteel onderzoek 
diverse maatregelen in natuurverbindingsgebieden kunnen (laten) uittesten 
zodat men op die manier tegemoetkomt aan de doelstelling van het 
monitoren van verbindingen in functie van de effectiviteit. Een 
doorgedreven effectiviteitsmonitoring in alle natuuverbindingsgebieden 
wordt dan overbodig. 

o Opname van foto’s in het gebied volgens de methode voorgesteld voor de 
monitoring van het buitengebied (De Blust et al. 2000) 

 



 109

Tabel 5: Overzicht van voorgestelde methodes en monitoringfrequentie voor monitoring van diverse 
soortengroepen. Met T0 wordt het seizoen vóór de uitvoering van de maatregelen bedoeld (basis van 
De Blust et al. 2000 en Albers et al. 2001). 

 
Soortengroep Monitoringmethode  

(De Blust et al. 2000) 
Monitoringfrequentie
(Albers et al. 2001) 

Bronnen 

Flora Inventarisatie mbv 
FLO.WER-Streeplijst 

T0, daarna om de 2, 5, 
10… jaar 

FLORON 1996 

Vegetatie Minimumaantal 
vegetatieopnames per 
vegetatietype met schaal 
van Barkman, Doing en 
Segal (De Blust et al. 
2000) of de zgn. 
beheersmonitoringschaal 
(Demeulenaere 2002) 

T0, daarna om de 2, 5, 
10… jaar 

Westhoff et al. 1995 

Grote zoogdieren 
Kleine zoogdieren 
Vleermuizen 

Zoeken van sporen 
Vangsten met life-traps 
Onderzoek met bat-
detector 

T0, daarna om de 5, 
10… jaar  
 

Diepenbeek 1999 
Lange et al. 1994 
Helmer et al. 1988 

Broedvogels Territoriumkartering van 
aandachtssoorten 

T0, daarna om de 5, 
10… jaar 

Hustings et al. 1998  

Amfibieën Visueel en auditief 
waarnemen op de 
voortplantingsplaatsen ; 
bemonsteren van poelen 
met een schepnet of 
fuiken 

T0, daarna om de 
5,10… jaar 

Hyla, IN en LIKONA. 
Handleiding 
poelenproject 

Dagvlinders Lijntransectmethode T0, daarna om de 2, 5, 
10… jaar 

Van Swaay en Veling 
1991 

Loopkevers en 
spinnen 

Diversiteit en 
soortensamenstelling via 
bodemvalvangsten  
(5 vallen per bemonsterd 
perceel) 

T0, daarna 5 jaar na 
uitvoering 

Bonte en Grootaert 
2000 

Libellen Bepaling soortenrijkdom 
door het lopen van 
telrondes 

Na 2, 5, 10… jaar 
De Knijf en Anselin 
1996 

Vissen Bepaling soortenrijkdom 
en IBI- of visindex 

T0, daarna om de 2, 5, 
10… jaar 

Belpaire et al. 2000 

Macrofauna Bepaling soortenrijkdom 
en BBI 

T0, daarna om de 2, 5, 
10… jaar 

De Pauw en Vannevel 
1991 

 
 
6.2.4.3 Opslaan van de data, verwerking en analyse 

 
Na het terreinwerk dienen alle verzamelde gegevens opgeslagen, verwerkt en 

gerapporteerd te worden. Voorlopig worden gegevens verzameld in het kader van monitoring 
doorgespeeld aan het Instituut voor Natuurbehoud. Voor opslag, verwerking en analyse is 
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voorlopig geen standaardmethodiek opgesteld. Invoer een raadpleging van de gegevens via 
een portaalsite biedt mogelijkheden. De bedoeling is uiteindelijk te komen tot een rapportage 
via het natuurrapport. Voor deze analyse dient ook aandacht te gaan naar gegevens over de 
door het natuurverbindingsgebied te verbinden gebieden. 
 
 
6.3 Monitoring van het gebruik van faunapassages 
 

Ecoducten, faunatunnels, dassen- en amfibieëntunnels kunnen diersoorten behoeden voor 
isolatie en kunnen de versnippering van hun leefgebied tegengaan (zie ook 2.1.2.2 
verbindende maatregelen). Omdat faunapassages in verbindingsgebieden een voor de hand 
liggende maatregel zijn en de monitoring hiervan een aparte aanpak vergt, wordt het 
monitoren ervan tevens in dit kader besproken.   
 

6.3.1 Methodes en literatuur 
 
 

Over de diverse methodes voor het monitoren van het gebruik van faunapassages door 
verschillende diersoorten, is al veel inkt gevloeid (o.a. Brandjes en Smit 1996 ; Stewart et al. 
1997 ; Brandjes en Veenbaas 1998 ; Sips en Smit 2000 ; Brandjes et al. 2002 ; Sips et al. 
2002). Een goed overzicht van het correcte gebruik, de voor/nadelen, de kostenefficiëntie en 
het gedifferentieerd gebruik door diersoorten van de verschillende methodes wordt gegeven in 
Brandjes en Smit (1996).  
 

• Infrarooddetectoren zijn nuttig om een eerste indruk te krijgen van het gebruik van 
een faunapassage (“wordt de passage gebruikt of niet?”) maar zijn niet geschikt om de 
passerende soort vast te stellen. De toestellen zijn bovendien diefstalgevoelig. 

• Bij de inktmethode wordt een soort stempelkussen ter breedte van de loopstrook 
aangebracht met ervoor en erachter een groot vel papier waarop dieren bij het passeren 
sporen achterlaten. Deze methode is arbeidsextensief maar veroorzaakt 
ongewerveldenslachtoffers (slakken, loopkevers).  

• Zandbedden met fijn zand leveren duidelijke sporen op. Afhankelijk van het 
vochtgehalte van het zand kunnen enkel sporen van grotere zoogdieren of ook sporen 
van amfibieën worden verkregen. De sporen dienen na determinatie opnieuw uitgewist 
om het zandbed gereed te maken voor de volgende monitoring.  

• Op locaties waar niet met de bekende diersporenmethodes gewerkt kan worden, 
bijvoorbeeld doordat er veel voetgangers of ander verkeer is of doordat de locatie niet 
goed bereikbaar is om sporen af te lezen, kan automatische videoregistratie met een 
infraroodcamera een alternatief zijn. Zo heeft de door Sips et al. (2002) ontwikkelde 
faunamonitor-T1 een zelfstandigheid van één week, is gebruiksvriendelijk en relatief 
goedkoop. Het systeem is inzetbaar bij verschillende types faunapassages en geschikt 
voor het registreren van zowel grote als kleine dieren (Sips et al. 2002). Determinatie 
en gedragsobservatie zijn met deze monitor altijd mogelijk. 
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6.3.2 Evaluatie van de effectiviteit van faunapassages 
 
 

Om de effectiviteit van faunapassages in te schatten, dient het gebruik ervan op een 
structurele manier onderzocht te worden. Een vorm van lange-termijn meetnetmonitoring (cf. 
Demeulenaere et al. 2002) met directe terugkoppeling naar het natuurbeleid geniet de 
voorkeur. Daarbij zou een doordachte keuze van een set te monitoren passages (cf. Van der 
Grift et al. 2002) gepaard moeten gaan met afstemming en standaardisatie van de gebruikte 
methodes op het soort faunavoorziening en op de specifieke doelsoorten. De uitbouw van een 
dergelijk meetnet, expliciet gelegen in Natuurverbindingsgebieden, biedt misschien 
mogelijkheden om de functionaliteit van de verbindingsgebieden zelf te kwantificeren. 

 
In opdracht van Afdeling Natuur (Limburg) werd een studie uitgevoerd die het gebruik 

van de ecotunnel tussen De Teut/Tenhaagdoornheide (E314) evalueert en aangeeft hoe de 
werking van de tunnel kan verbeterd worden. Deze studies kunnen nuttig zijn bij de 
uitwerking van een monitoringmethode voor ecotunnels (Peymen en Monden 2003). 

 
Slechts weinig studies houden bij de evaluatie van faunapassages rekening met de dieren 

die bij een passage aankomen, maar er niet doorheen gaan. Het verdient aanbeveling om bij 
de monitoring van het gebruik van faunapassages hiermee rekening te houden. Daarnaast stelt 
zich vooral de vraag naar de effectiviteit van de faunapassages op het niveau van de 
populaties. Het volstaat niet te weten óf een passage wordt gebruikt, maar ook hoeveel dieren 
er al dan niet gebruik van maken en welke invloed dit heeft op de grootte en overleving van 
de populatie. Om te weten of de passages werkelijk door de beoogde soorten worden gebruikt 
dienen ook rasters en andere geleidingsvoorzieningen meegenomen te worden in eventueel 
onderzoek. 
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6.4 Samenvatting 
 
 

Samengevat: het monitoren van natuurverbindingsgebieden 
 
• Natuurverbindingsgebieden kunnen vanuit verschillende insteken gemonitord worden : 
 

1. Naar realisatie van de natuurverbindingsgebieden in Vlaanderen algemeen 
 
Naar realisatie toe is het voor de globale evaluatie van het gebiedsgericht natuurbeleid in 
Vlaanderen belangrijk bij te houden in hoeveel van de voorgestelde 
natuurverbindingsgebieden met uitvoering werd gestart en welk aandeel van de 
oppervlakte reeds werd gerealiseerd. 
   
2. Naar de kwaliteit van natuurverbindingsgebieden : 

 
- intrinsieke natuurwaarde  
 
Naar richtlijnen en methodes voor terreinwerk in het kader van monitoring van de 
natuurverbindingsgebieden kan gesteund worden op de bestaande handleidingen voor 
de opstelling van monitoringplannen waarvan in dit hoofdstuk een synthese wordt 
gepresenteerd mbt monitoringfrequentie en -methode. 
 
De opstelling van meetbare basiskwaliteitsnormen, zowel naar milieukwaliteit als 
natuurkwaliteit, die minstens moeten gehaald worden in NVBG is op korte termijn 
wenselijk. 
 
- ecologische functionaliteit:  
 

naar potentie  
 
Het opvolgen van belangrijke functionele kenmerken van het verbindingsgebied die 
ten goede komen aan een breed spectrum van soorten(groepen) (b.v. een bepaalde 
mate van structuurvariatie, scherpe/vage grenzen tussen ecotopen etc.). Op die manier 
kan de geschiktheid van een aangelegde verbinding geëvalueerd en beheersmatig 
bijgestuurd worden. 
 

naar effectief gebruik 
        
Voor de evaluatie van de effectiviteit van een verbinding voor planten/dieren is een 
grote hoeveelheid gespecialiseerde kennis nodig. Deze informatie is in veel gevallen 
niet beschikbaar, het verzamelen ervan is tijdrovend, gespecialiseerd en 
arbeidsintensief. Daarom lijkt het weinig realistisch dergelijke procedure voor te 
stellen in een meetnetmonitoringplan voor Natuurverbindingsgebieden. Alternatief 
zou in een beperkte set verbindingsgebieden dergelijk onderzoek kunnen laten 
uitvoeren naar de effectiviteit van verschillende maatregelen. 
 
Voor de diverse types faunavoorzieningen zijn wel relatief eenvoudige methodes 
voorhanden om het gebruik ervan te monitoren. 
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7. Aanbevelingen naar onderzoek en beleid  

 
Dit afsluitende hoofdstuk bevat opmerkingen, suggesties en aanbevelingen naar het 

onderzoek rond en de uitvoering van het gebiedsgericht beleid rond de 
Natuurverbindingsgebieden in vlaanderen. Het is een bundeling van knelpunten die tijdens het 
verloop van de studie naar voor kwamen. Deze nota kwam tot stand met medewerking van de 
provincies. 
 
 
7.1 Suggesties voor verder onderzoek 
 
 
 Over de mobiliteit en dispersiecapaciteit van soorten, “Minimum Viable Population 

sizes”, minimale grootte van leefgebieden enz. is reeds heel wat inkt gevloeid. Het betreft 
vaak gespecialiseerde literatuur afkomstig uit fundamenteel autecologisch onderzoek. 
Daarnaast gaat het vaak om door soortenspecialisten empirisch verworven kennis. In 
functie van een verantwoorde soortgerichte uitwerking van natuurverbindingsgebieden en 
de eventuele implementatie daarvan in ruimtelijke modellen zou het zinvol zijn deze 
informatie te bundelen. De in deze studie gepresenteerde bijlage 4 kan daarbij een aanzet 
zijn. 
 

 Wetenschappelijke begeleiding door ervaren landschapsecologen bij het gebruik en de 
interpretatie van modellen door de provincies is noodzakelijk. Aansluitend hierbij zou 
door een groep specialisten een lijst met landschappelijke weerstandswaarden (zie 5.2.1 
b.v. voor de verschillende BWK- of grondgebruikscategorieën) opgesteld kunnen worden 
voor de beoogde gidssoorten, zodat het gebruik van connectiviteitsmodellen voor de 
landschappelijke inrichting van natuurverbindingsgebieden over de verschillende 
provincies geharmoniseerd kan worden. 
 

 Voor de aanwijzing van prioritaire soorten voor het natuurbehoud in de provincie 
Limburg werd een methodiek ontwikkeld (Colazzo en Bauwens 2003). Ook in Antwerpen 
en West-Vlaanderen heeft men deze oefening ondertussen laten uitvoeren. De opmaak van 
eenzelfde gefundeerde lijst met provinciale doelsoorten, bij voorkeur volgens dezelfde 
methodiek, is ook voor de andere provincies wenselijk.   

 
 Een hiaat betreft de implementatie van plantensoorten in het verbindingsverhaal. De enige 

literatuurreferentie die hieraan in zekere zin tegemoetkomt, is het bestaande Nederlandse 
handboek voor de uitwerking van Robuuste Verbindingen (Alterra 2001). In deze 
handleiding worden individuele plantensoorten ingedeeld in verbindingsprofielen naar 
gelang het goede, matig goede of slechte verspreiders zijn. Dit is een vrij theoretische 
benadering waarvan de praktische bruikbaarheid voor planten niet onmiddellijk duidelijk 
is. Nochtans is in Vlaanderen, met name op het vlak van slecht verspreidende planten (b.v. 
bosplanten) heel wat expertise voorhanden, waarvan in dit rapport een synthese 
gepresenteerd wordt (zie hoofdstuk 1.3.1 en kadertekst 1). Verder onderzoek is nodig om 
te bepalen waar de grootste knelpunten voor hogere planten zitten en hoe de 
natuurverbindingsgebieden daaraan tegemoet kunnen komen.  
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7.2 Centralisatie en raadpleegbaarheid van gegevens 
 
 
 Vanuit deze studie komt de behoefte naar voor aan een efficiënt en gemakkelijk 

raadpleegbare interface (natuurloket) waarmee soortgegevens, verspreidingsgegevens en 
andere ecologische data door de provincies snel en efficiënt geraadpleegd kunnen worden 
ten behoeve van het gebiedsgericht beleid. Dit systeem bevindt zich momenteel in de fase 
van functionele analyse. 

 
 In functie van de eenvormige aanpak m.b.t. de uitwerking van de 

natuurverbindingsgebieden, het bevorderen van de samenwerking tussen de provincies en 
het monitoren van de vorderingen mbt NVBG is de uitwerking van een portaalsite voor de 
NVBG wenselijk.   

 
 De monitoring van de natuurverbindingsgebieden heeft weliswaar een eigen specifieke 

insteek vanuit de netwerkgedachte, maar een afstemming op de bestaande 
monitoringprogramma’s en -methodes (buitengebied, ruilverkavelingen, 
natuurreservaten…) is wenselijk. In dit rapport werd daartoe reeds een aanzet gegeven. 
Verder overleg tussen de bij de monitoring betrokken instanties (VLM, Instituut voor 
Natuurbehoud, provincies) is noodzakelijk om methodologische afstemming te bereiken 
(b.v. naar de inhoud van bestekken), de diverse monitoringinspanningen mee te koppelen 
etc.  

 
 
7.3 Beleidsmatig/juridisch kader 
 
 
 De bevoegdheidsverdeling in natuurverbindingsgebieden bemoeilijkt de afstemming met 

andere beleidsniveaus. De provincies hebben geen bevoegdheid in groengebieden en 
aanverwante bestemmingen. Wanneer het om kleinere groen- of bosgebieden gaat die 
ingebed liggen in een ruimer natuurverbindingsgebied en waar deze gebieden louter een 
natuurverbindingsfunctie hebben, liet de Afdeling Natuur informeel weten alle initiatieven 
van de Bestendige Deputatie om hier verantwoordelijkheid voor op te nemen te 
ondersteunen. Inzake de procedure van overdracht van bevoegdheid aan de bestendige 
deputatie in deze gebieden is een formele regeling wenselijk.  
 

 Een moeilijkheid is de aansluiting op de tweede fase van het VEN. Meer bepaald zijn de 
provincies bezorgd om de overlap van natuurverbindingsgebieden met de 
natuurverwevingsgebieden, die door het Vlaamse Gewest nog niet zijn ingesteld en 
officieel nog niet beschikbaar zijn.  
 

 Vanuit de provincies is er grote vraag naar juridische verduidelijking omtrent de te volgen 
procedures (RUPs, natuurrichtplannen). Meer bepaald stelt zich de vraag welke (harde?) 
stedenbouwkundige bepalingen op te nemen zijn in een RUP voor een 
natuurverbindingsgebied. Verder heerst onduidelijkheid over wat met bepaalde artikelen 
in het Decreet wordt bedoeld b.v. Art. 27 § 3 “of met dit gebied vergelijkbaar gebied”. 
 

 De in het nieuwe maatregelenbesluit rond de natuurrichtplannen aangehaalde 
natuurprojectovereenkomst (hoofdstuk VIII, Afdeling 1, Art. 45 § 1), is niet toepasbaar in 
natuurverbindingsgebieden. Nochtans zouden deze overeenkomsten, die niet enkel op 
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landbouwers gericht zijn, een meerwaarde kunnen opleveren voor de uitvoering van 
NVBG. Uitbreiding van dit instrumentarium naar de natuurverbindingsgebieden lijkt 
wenselijk. 
 

 Vanuit de provincies wordt de vraag gesteld of de natuurverbindingsgebieden ook 
inzetbaar zijn als provinciaal instrument en niet louter als “decretale medebewindstaak”. 
In dat verband zou een analyse zinvol zijn die nagaat welke aandachtssoorten “uit de boot 
vallen” door de juridische rigiditeit van het instrument natuurverbindingsgebieden. Een 
dergelijk projectmatig onderzoek moet vertrekken van een wenselijk ecologische netwerk 
voor soorten, de huidige bescherming ervan en de meerwaarde van een natuurverbinding 
buiten de bestaande beschermingsperimeters. Daarbij moet afgewogen worden of soorten 
niet te veeleisend zijn voor hun leefomgeving en daardoor een iets krachtiger instrument 
vergen (verwerving, verweving, natuurinrichting,...). Vermoedelijk zal voor een aantal 
soorten aangetoond worden dat een meer flexibele inzet van het instrument het 
soortgericht beleid ten goede zal komen.  
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Begrippenlijst 
 
(naar o.a. Andrewartha & Birch 1984; Forman & Godron 1986; Pulliam 1988; Hanski & 
Gilpin 1991; Bergers & Opdam 1996; Van Dorp et al. 1999; Kuijken et al. 2001) 

 

Barrière: elk object dat de verplaatsing van een individu van de ene naar de andere plek 
beperkt/blokkeert. 

Biologische diversiteit: de variabiliteit onder levende organismen van allerlei herkomst, met inbegrip 
van, onder andere, terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische 
complexen waarvan zij deel uitmaken; dit omvat mede de diversiteit binnen soorten, tussen soorten en 
van ecosystemen. 

Biotoop: Ruimtelijk min of meer homogeen gebied met van de omgeving afwijkende 
levensomstandigheden, bewoond door een bepaalde levensgemeenschap; woongebied van een groep 
organismen. 

Bronpopulatie: deelpopulatie (“source population”) met gemiddeld hogere geboorte dan sterfte, 
waardoor die populatie een netto bijdrage levert aan de dispersiestroom in de richting van de overige 
delen van het habitatnetwerk. 

Bufferzone: strook land direct langs de waterloop die een beschermende, bufferende functie voor de 
waterloop heeft. 

Corridor: verbindingselement tussen 2 kleine landschapselementen; 2 bosjes kunnen onderling 
verbonden zijn door hagen, bomenrijen; ook algemeen, route (weg) die de verplaatsing van individuen 
of soorten toelaat van één gebied naar een ander. Meestal in grote lijnen parallel aan de rechte lijn 
tussen twee habitatplekken. 

Deelpopulatie: populatie die deel uitmaakt van een metapopulatie. 

Demografie: het onderzoek naar en de beschrijving van ontwikkelingen in omvang, samenstelling en 
ruimtelijke spreiding van populaties. De vier demografische hoofdprocessen zijn nataliteit, mortaliteit, 
immigratie en emigratie. 

Dispersie: ongerichte beweging van een organisme. 

Duurzame (meta)populatie: geïsoleerde (meta)populatie van een zodanige omvang dat de 
uitsterfkans erg klein is. Een duurzame populatie is in feite een kernpopulatie die niet is opgenomen in 
een habitatnetwerk. Vaak aangeduid met de term “Minimum Viable Population (MVP)”. 

Ecologische infrastructuur: verzameling van landschapselementen die een functie vervullen bij de 
dispersie van een soort of een groep van soorten, dus gelijk aan de verzameling verbindingszones in 
een landschap.  

Ecoregio: regio die in fysisch-geografisch en ecologisch opzicht min of meer homogeen is. Binnen 
een ecoregio kunnen eventueel nog kleinere ecodistricten worden onderscheiden. Vooral klimaat, 
geologische ontstaansgeschiedenis en bodem zijn bepalend voor de natuurtypes die in een bepaalde 
ecoregio van nature kunnen voorkomen. 

Ecosysteem: het geheel van biotische en abiotische elementen die het samenleven van levende 
organismen in een bepaald gebied kenmerken. 

Ecotoop: in essentie het kleinst mogelijk herkenbare en afgrensbare landschapsonderdeel dat 
gekenmerkt wordt door een karakteristieke combinatie van abiotische (meso- of microklimaat, bodem, 
waterhuishouding, ontstaan, historiek) en biotische (floristische, vegetatiekundige, faunistische) 
eigenschappen. 

Effectieve populatiegrootte: dat deel van de populatie dat werkelijk  aan de voortplanting deelneemt. 
In de meeste populaties ligt de effectieve populatiegrootte veel lager dan de werkelijke grootte, dat 
geldt zeker voor metapopulaties. 
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Extinctie: het uitsterven van een soort in algemene zin of voor een bepaalde plek (lokale extinctie). 

Fragmentatie: synoniem versnippering. 

Gen: eenheid van erfelijk materiaal dat de code bevat voor een specifieke eigenschap. De som van de 
genen van één organisme wordt het "genoom" genoemd. 

Genetisch: de erfelijkheid betreffend. 

Genetische drift: toevallig verdwijnen van bepaalde eigenschappen uit een populatie veroorzaakt door 
een te kleine populatie. 

Genomisch: het genoom betreffend. 

Genoom: geheel van het erfelijke materiaal van een organisme. 

Habitat: een land- of waterzone met bijzondere geografische, abiotische of biotische kenmerken, die 
zowel natuurlijk als half natuurlijk kan zijn, waarin een bepaalde soort leeft. 

Habitatkwaliteit: de mate waarin een habitatplek (leefgebied) voldoet aan de fysiologische 
voorwaarden van een soort. 

Habitatnetwerk: verzameling habitatplekken waarbinnen één metapopulatie van een soort kan 
functioneren. Dit houdt in dat alle plekken voor individuen van de soort bereikbaar zijn, in de praktijk 
kunnen een aantal onbezet zijn.  

Habitatplek: synoniem leefgebied. 

Indicator(soort): soort die men ecologisch voldoende kent om uit de aan- of afwezigheid en/of 
talrijkheid ervan, bepaalde ecologische of milieueigenschappen van een terrein te kunnen afleiden. 

Inteelt depressie: reductie in vruchtbaarheid, groei en overleving ten gevolge van voortplanting 
tussen verwante individuen, waardoor de graad aan homozygositeit toeneemt en schadelijke recessieve 
allelen tot expressie komen.   

Isolatie: gecombineerd effect van weerstand en afstand tussen habitatplekken. 

Kerngebied: gebied dat een kernpopulatie herbergt. 

Kernpopulatie: deelpopulatie van zodanige omvang dat de kans op extinctie relatief klein is (<5% op 
100 jaar tijd) en er een netto dispersiestroom is naar andere delen van het habitatnetwerk. Een 
kernpopulatie is dus meestal ook een bronpopulatie.  

Kleine landschapselementen: lijn- of puntvormige elementen met inbegrip van de bijhorende 
vegetaties waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet resultaat zijn van menselijk 
handelen, en die deel uitmaken van de natuur zoals: bermen, bomen, bosjes, bronnen, dijken, graften, 
houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, 
poelen, veedrinkputten en waterlopen. 

Kolonisatie: vestiging van een deelpopulatie in een onbewoonde habitatplek. 

Komberging: opslag van water in de komgronden van valleien, na overstroming en/of hevige 
neerslag. Komgronden zijn laaggelegen gronden tussen de verhoogde oevers van rivieren en de 
valleirand. 

Leefgebied: ruimtelijk gedefinieerde plek waar habitat van een soort gerealiseerd is. Een ecotoop kan 
samenvallen met een leefgebied, een leefgebied kan samenvallen met een mozaïek van ecotopen of 
kan afgrensbaar zijn binnen één ecotoop. 

Levensgemeenschap: totaliteit van elkaar beïnvloedende, tot verschillende soorten behorende 
organismen, die samen voorkomen op een zelfde plaats. 

Metapopulatie: ruimtelijk gestructureerde populatie verdeeld in deelpopulaties die in habitatplekken 
voorkomen en met elkaar via dispersie een netwerk vormen. Metapopulaties vormen in intensief 
gebruikt landschap meestal een tussenfase tussen een continue populatie en een aantal geïsoleerde 
populaties. 
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Metapopulatiedynamiek: wisselingen in het bezettingspatroon van een metapopulatie. 

Migratie: periodieke, gerichte beweging van dieren, afhankelijk van seizoen of levensfase. 

Monitoring: is het periodiek waarnemen en gestandaardiseerd beschrijven van parameters met als 
doel de overeenkomst met of de mate van afwijking van doelen of normen vast te stellen. Het gaat 
altijd om een herhaalde verzameling van gegevens doorheen de tijd. 

Natuur: de levende organismen, hun habitats, de ecosystemen waarvan zij deel uitmaken en de 
daarmee verbonden uit zichzelf functionerende ecologische processen, ongeacht of deze al dan niet 
voorkomen in aansluiting op menselijk handelen, met uitsluiting van de cultuurgewassen, de 
landbouwdieren en de huisdieren. 

Natuurdomein: verzamelterm voor de multifunctionele natuurgebieden waar de natuurfunctie 
doorgaans nevengeschikt (of ondergeschikt) is aan andere functies (b.v. recreatie, landbouw, bosbouw, 
drinkwaterwinning,...). Dit belet niet dat binnen natuurdomeinen eventueel wel zones worden 
afgebakend waar natuur toch als hoofdfunctie wordt beheerd. Deze gebieden worden beheerd door de 
overheid en hebben meestal een belangrijke recreatieve functie. 

Natuurgebied: ruimtelijk afgebakend gebied dat belangrijk is voor het in situ behoud of herstel van de 
biodiversiteit. In de planologische betekenis worden hiermee gebieden aangeduid waar natuur de 
hoofdfunctie is. 

Natuurinrichting: betreft projecten bestaande uit maatregelen en inrichtingswerkzaamheden die 
gericht zijn op een optimale inrichting van een gebied met het oog op het behoud, het herstel en de 
ontwikkeling van natuur en natuurlijk milieu in het VEN en in de groen-, park-, buffergebieden en 
bosgebieden. 

Natuurkwaliteit: de bijdrage die een gebied of één of meerdere afzonderlijke natuurelementen, al of 
niet in onderlinge samenhang, levert of kan leveren aan de biologische diversiteit. 

Natuurlijke structuur: ruimtelijk begrip uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De 
gewestelijke natuurlijke structuur is het samenhangend geheel van de rivier- en beekvalleien, de 
grotere natuur- en boscomplexen en de andere gebieden waar de voor de natuur structuurbepalende 
elementen en processen tot uiting komen. De ecologische infrastructuur wordt gevormd door lijn-, 
punt- en vlakvormige natuurelementen, door kleinere natuur- en boscomplexen en door parkgebieden. 

Natuurreservaat (volgens het Natuurdecreet): terrein dat van belang is voor het behoud en de 
ontwikkeling van de natuur of voor het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk milieu en dat 
daarvoor door de Vlaamse regering (bij delegatie: de Vlaamse Minister van leefmilieu) als 
natuurreservaat aangewezen of erkend is. In natuurreservaten wordt via een aangepast beheer een 
natuurstreefbeeld behouden of ontwikkeld. Voor elk natuurreservaat ingesteld krachtens het 
Natuurdecreet wordt een beheersplan opgesteld dat de maatregelen vermeldt die voor het beheer en de 
inrichting getroffen worden. * Vlaams natuurreservaat: een beschermd natuurgebied dat door de 
Vlaamse regering, in uitvoering van het Natuurdecreet, wordt "aangewezen" op gronden die het 
Vlaamse Gewest in eigendom of in huur heeft of die daartoe ter beschikking worden gesteld. * Erkend 
natuurreservaat: privaat natuurreservaat dat, na advies van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud 
(indien nodig aangevuld door bijkomende adviezen), door de Vlaamse regering erkend is op verzoek 
van de eigenaar en/of diegene die het gebruiksrecht heeft, mits beider toestemming, of van de 
beheerder, mits de eigenaar ermee instemt. De voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten 
zijn opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende de vaststelling van 
de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen 
en houdende toekenning van subsidies (B.S., 18 september 1999). De erkenning gebeurt op basis van 
een goedgekeurd beheersplan. Met de erkenning wordt het beheer van het gebied door de Vlaamse 
overheid financieel ondersteund. De erkenning is geldig voor 27 jaar. 

Natuurrichtplan: een gebiedsspecifiek plan dat op grond van het Natuurdecreet moet worden 
opgesteld voor elk gebied van het VEN, het IVON, de speciale beschermingszones en de 
Ramsargebieden. De natuurrichtplannen voor VEN en IVON worden opgesteld tegen 2008. De 
Vlaamse regering dient een uitvoeringsbesluit vast te stellen met bepalingen over de vorm, de inhoud, 
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de termijn en de procedure van totstandkoming van natuurrichtplannen. De natuurrichtplannen voor 
het VEN kunnen onder meer ontheffingen bevatten van de verbodsbepalingen die daar in principe 
gelden. 

Natuurstreefbeeld: begrip dat gebruikt wordt in het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 
inzake de erkenning en subsidiëring van natuurreservaten (B.S., 18 september 1999). Voor het beheer 
van erkende natuurreservaten kunnen subsidies worden aangevraagd waarvan het bedrag afhankelijk is 
van onder meer het natuurstreefbeeld dat met het beheer wordt beoogd. De in het besluit opgesomde 
natuurstreefbeelden zijn ingedeeld volgens karteringseenheden van de Biologische Waarderingskaart 
(art. 17 van het besluit). 

Natuurtype: algemene verschijningsvorm van de natuur, gewoonlijk gecatalogeerd volgens de 
structuur en samenstelling van de begroeiing (b.v. bos, nat grasland, schorre). Natuurtypes kunnen 
algemeen of zeer gedetailleerd gedefinieerd worden, naargelang het gebruiksdoel. 

Natuurverbindingsgebied: categorie van gebieden uit het Natuurdecreet waarbinnen een specifiek 
gebiedsgericht natuurbeleid gevoerd wordt. De natuurverbindingsgebieden vormen, samen met de 
natuurverwevingsgebieden, het "Integraal verwevings- en ondersteunend netwerk" (IVON). De 
definitie in het Natuurdecreet luidt als volgt: natuurverbindingsgebieden zijn gebieden die ongeacht 
hun oppervlakte van belang zijn voor de migratie van planten en dieren tussen de gebieden van het 
VEN en/of natuurreservaten en die strook- of lijnvormig zijn met een aaneenschakeling van kleine 
landschapselementen. 

Natuurverwevingsgebied: categorie van gebieden uit het Natuurdecreet waarbinnen een specifiek 
gebiedsgericht natuurbeleid gevoerd wordt. Samen met de natuurverbindingsgebieden geven ze 
gestalte aan een "Integraal verwevings- en ondersteunend netwerk" (IVON). Het beleid in 
natuurverwevingsgebieden is gericht op handhaving en ontwikkeling van bepaalde natuurwaarden, 
waarbij andere functies dan natuur (b.v. landbouw, bosbouw, militair domein, drinkwaterwinning) 
nevengeschikt zijn. Binnen natuurverwevingsgebied kunnen de natuurwaarden ruimtelijk verweven 
zijn (b.v. een landbouwgebied met lokaal waardevolle halfnatuurlijke graslanden) ofwel functioneel 
verweven zijn (b.v. landbouwperceel met weidevogels). 

Netwerkpopulatie: synoniem metapopulatie. 

Ontsnippering: proces waarbij de samenhang tussen habitatplekken vergroot wordt doordat de 
oppervlakte ervan toeneemt of de mate van isolatie afneemt. 

Organismen: flora, fauna en overige organismen andere dan de mens. 

Populatie: groep van organismen van dezelfde soort die samen voorkomen in een bepaald gebied. 

Putpopulatie: deelpopulatie (“sink population”) waarin de sterfte groter is dan de geboorte waardoor 
deze populatie enkel kan overleven door immigratie.  

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV): beleidsdocument, vastgesteld door de Vlaamse 
regering, dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur in Vlaanderen. Het geeft een 
langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling en is erop gericht samenhang te brengen in de 
voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening 
aanbelangen. Het RSV geldt voor vijf jaar en heeft een informatief deel, een richtinggevend deel en 
een bindend deel. Dat laatste wordt door het Vlaams parlement bekrachtigd. De procedure van 
totstandkoming en de juridische waarde van het RSV is geregeld in het decreet ruimtelijke ordening 
van 18 mei 1999. Het huidige RSV is door de Vlaamse regering vastgesteld in 1997. Het heeft als 
tijdshorizon 2007 en bevat een ruimtebalans met de beleidsdoelstellingen over de 
oppervlakteverdeling (in ha) voor de diverse sectoren in de plannen van aanleg of ruimtelijke 
uitvoeringsplannen tegen 2007. De voor natuur en voor landbouw belangrijkste bepalingen zijn te 
vinden in het deel "buitengebied" in het richtinggevende en bindende deel van het RSV. Dit omvat 
o.m. de bindende bepaling dat 125.000 ha VEN en 150.000 ha natuurverwevingsgebied zal worden 
afgebakend door de Vlaamse regering. 

Soortenbehoud: het geheel van maatregelen gericht op het instandhouden, herstellen of ontwikkelen 
van populaties van soorten en ondersoorten. 
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Stapsteen: vlakvormig ecotoop dat de dispersiestroom tussen habitatplekken bervordert maar zelf 
ongeschikt is als habitat en niet met een habitatplek verbonden is. Een stapsteen functioneert dus 
alleen voor actief bewegende soorten, of voor planten die via dieren worden verspreid. 

Stepping stone: synoniem stapsteen. 

Verbindingszone: stelsel van stapstenen en/of corridors dat de dispersie tussen twee habitatplekken 
bevordert. 

Versnipperd landschap: landschap waar de oorspronkelijk dominerende ecosystemen versnipperd 
geraakt zijn. 

Versnippering: het uiteenvallen van structuren en hun organisatorische ordening. Bij versnippering 
van natuur gaat het om fragmentatie van het leefgebied voor soorten, waardoor soorten tenminste 
lokaal kunnen uitsterven. Versnippering uit zich in de afname van arealen, de toenemende weerstand 
tussen die kleiner wordende arealen door andere vormen van landgebruik en meer algemeen dus in de 
toename van aantal en omvang van barrières. 

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN): categorie van gebieden uit het Natuurdecreet, waarbinnen een 
specifiek gebiedsgericht natuurbeleid gevoerd wordt. Dit beleid is gericht op handhaving en 
ontwikkeling van hoogwaardige natuur waarbij de natuurfunctie bovengeschikt is aan andere functies. 
De afbakening van het VEN is een taak van de Vlaamse regering. Er wordt gestreefd naar de 
afbakening van een samenhangend en ecologisch functioneel geheel van 125.000 ha tegen 2003.  

Weerstand van het landschap of de matrix: mate waarin de dispersiesnelheid door het landschap 
(met daarin aanwezige habitatplekken, barrières, stapstenen en corridors) vertraagd  wordt in 
vergelijking tot de dispersie in een continue habitat. Bij zeer hoge weerstand kan de dispersie volledig 
geblokkeerd worden. 

 



Goede habitatkwaliteit 

M indere habitatkwaliteit 

UITGANG SSITUATIE 
 

- Versnipperd leefgebied 
- Veel randeffecten 
- Onvoldoende ruimtelijke amenhang 
- Geen duurzame populaties 

- Tussenliggend landschap ongeschikt 
- Afstand tussen leefgebieden onoverbrugbaar 
- Oppervlakte-eisen van soorten niet voldaan 
- Kans op vestiging van soorten minimaal  
- Essentiële habitatelementen geïsoleerd / slecht 

te bereiken voor soorten 

Goede habitatkwaliteit 

M indere habitatkwaliteit 

OPLOSSINGSSTRATEGIE 1 :  
 
VERGRO TEN 
 

- Populatieomvang > 
- Dispersiekans > 
- Randeffecten < 
- Uitsterfkans < 
- Beheersinspanning > 
- Habitatkwaliteit = 
- Ruimtelijke samenhang = 

 
VERBINDEN  
 

- Ruimtelijke samenhang > 
- Uitwisseling tussen populaties > 
- Functionaliteit netwerk > 
- Kolonisatiekans > 
- Herstel van populaties na verstoring > 
- Uitsterfkans < 
- Fragmentoppervlakte = 
- Habitatkwaliteit = 

VERDICH TEN 
 

- Ruimtelijke samenhang > 
- Kolonisatiekans > 
- Functionaliteit netwerk > 
- Uitsterfkans < 
- Fragmentoppervlakte = 
- Habitatkwaliteit = 

Goede habitatkwaliteit 

M indere habitatkwaliteit 
OPLOSSINGSSTRATEGIE 3 

Verbindingszone 

Barrière 

Goede habitatkwaliteit 

M indere habitatkwaliteit 

OPLOSSINGSSTRATEGIE 2 :  
 
VERBETEREN 
 

- Draagkracht > 
- Voortplantingssucces > 
- Levensvatbaarheid van populaties > 
- Ruimte voor grotere populaties 
- Uitsterfkans <  
- Fragmentoppervlakte = 
- Ruimtelijke samenhang = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ecoduiker onder de N355 voor steenm arters, 
bunzings, m uizen en ratten (K oolhofvaart 
Ram skapelle). Zicht binnenin een am fibieëntunnel (Edegem , Antwerpen) 

 

Am fibieëntunnel (M olenbeek Benniksberg) 

Uitstapplaats voor fauna vnl. bedoeld voor reeën 
langs het kanaal Dessel-Schoten  

 

De eekhoornbrug over de Beukenlaan te Berchem , 
een soort m etalen touwladder (m idden, foto G. 
Verbeylen) waarin takken gelegd worden.  

Uitstapplaats voor fauna vnl. bedoeld voor reeën 
langs het Albertkanaal  

Dassentunnel m et geleidingsrooster 
(Snouwenberg, Voeren)..  

Dassenklep m et geleidingsraster 
(Snouwenberg, Voeren)...  

Com binatieraster 
(E314) 

Aanleg van de ecotunnel onder de E314 tussen De 
Teut en Tenhaagdoornheide (foto: website AW V) 
(H outhalen-H elchteren, Zonhoven). 

Ecotunnel E314 voor reeën, roofdieren, 
schapen,…  (H outhalen-H elchteren, Zonhoven) 

Am fibieëntunnel en geleidingswand (Voeren, 
Noorbeek) 


