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Aanleiding 

In uitvoering van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is Vlaanderen juridisch verplicht om 
op haar grondgebied natuur van Europees belang alle nodige kansen te geven om zich 
duurzaam te herstellen en beter te ontwikkelen. Het gaat om aangeduide habitat(sub)types 
en soorten (Decleer et al., 2007) die in een zogenaamde ‘gunstige staat van 
instandhouding’ moeten gebracht of behouden worden. Het begrip lokale staat van 
instandhouding (LSVI) wordt in Vlaanderen gedefinieerd als de staat van instandhouding op 
niveau van de habitatlocatie1. 

Diverse milieudrukken zorgen ervoor dat de beoogde gunstige toestand van de 
habitat(sub)types en hun typische fauna en flora in Vlaanderen in belangrijke mate 
verhinderd of bedreigd wordt. Het INBO finaliseerde recent een overzicht (Van Calster et al., 
2020) van de ‘gunstige abiotische bereiken’ voor de duurzame instandhouding van de 
vegetatie van Europees beschermde habitat(sub)types in Vlaanderen. 

‘Gunstige abiotische bereiken’ of zogenaamde referentiecondities zijn de globale 
meetbereiken van een variabele waarbij we veronderstellen dat de vegetatie van een 
habitatsubtype daarbuiten niet duurzaam kan functioneren op lokaal niveau (zie verder). 

Beleidsmakers en beheerders willen de huidige standplaatscondities van beschermde natuur 
in Vlaanderen kunnen aftoetsen aan referentiecondities in actief (maatregelen) en passief 
(preventief) beleid, om zo het milieugerichte instandhoudings- en herstelbeleid te 
ondersteunen. Bijgevolg is de actuele milieutoestand een belangrijke sturende factor bij het 
voorbereiden van natuurherstel of -ontwikkelingsprojecten en in het vergunningenbeleid. 

Vanuit het vergunningenbeleid is aan het INBO gevraagd hoe ze het referentiekader van Van 
Calster et al. (2020) concreet kunnen toepassen bij het toetsen van een 
vergunningsplichtige activiteit. 

Bij elke vergunningsplichtige activiteit wordt nagegaan of er een negatieve impact kan zijn 
op habitats en (leefgebieden van) soorten. 

Dit gebeurt in twee stappen: 

• de voortoets: een screening op hoofdlijnen (vermoeden van impact); 
• de passende beoordeling: een grondig onderzoek, indien uit de voortoets een 

vermoeden van milieueffect blijkt. 

In dit advies doen we aanbevelingen over hoe het referentiekader van Van Calster et al. 
(2020), samen met bestaande en nog te bepalen referentiewaarden, kan geïmplementeerd 
worden in het vergunningenbeleid. 

Voor een goed begrip benadrukken we dat dit referentiekader opgemaakt is in functie van de 
vegetatieontwikkeling van de habitatsubtypes en niet voor de typische faunagemeenschap 
van het (sub)habitattype. Over de standplaatsvereisten van kwetsbare faunasoorten die 
typisch zijn voor een habitattype (bv. het microklimaat en/of standplaatscondities die nodig 
zijn voor succesvolle reproductie en overleving van verschillende ontwikkelingsstadia) doen 
we dan ook geen uitspraken.  

                                                
1 Een ’habitatvlek’, of een geheel van ’aan elkaar sluitende of nabijgelegen habitatvlekken’. 
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Vraag 

Hoe verhouden gunstige abiotische bereiken volgens Van Calster et al. (2020) zich tot een 
lokale duurzame instandhouding van een habitatsubtype en hoe kan deze informatie gebruikt 
worden in het vergunningenbeleid? 

Toelichting 

In eerste instantie duiden we een aantal concepten en principes. Nadien lichten we toe hoe 
een (geschat) effect van een activiteit kan afgetoetst worden aan een gunstig abiotisch 
bereik van een toestandsvariabele relevant voor de standplaats van een habitat(sub)type. 

1 Conceptueel kader 

1.1 Gunstige abiotische bereiken van een habitatsubtype 

Een gunstig abiotisch bereik van een variabele (figuur 1) is het globale meetbereik van die 
milieuvariabele waarbuiten de vegetatie van een habitatsubtype niet meer duurzaam kan 
functioneren op lokaal niveau. 

 

Figuur 1: Schematische aanduiding van het gunstige abiotische bereik van een habitatsubtype op het 
bereik van een denkbeeldige milieuvariabele van een habitatsubtype. 

Een habitattype2 kan bestaan uit meerdere subtypes. Deze verschillen niet alleen in 
floristische samenstelling, maar ook in standplaatskenmerken3. We beschouwen steeds de 
kleinste eenheid, een habitattype of een habitatsubtype, en benoemen dit verder in dit 
advies als habitatsubtype. 

De gunstige abiotische bereiken uit Van Calster et al. (2020) zijn afgeleid uit literatuur- of 
standplaatsonderzoek. Steeds werden kenmerken van de vegetatie gekoppeld aan 
milieuvariabelen. 

1.1.1 Huidige toepassing van gunstige abiotische bereiken in het 
kader van de passende beoordeling 

De Habitatrichtlijn legt de lidstaten op om de potentiële effecten van activiteiten te toetsen 
aan de gunstige staat van instandhouding. Het Natuurdecreet vereist een aftoetsing van 
                                                
2 Een levensgemeenschap van planten en dieren (land- of waterzone) met bijzondere geografische, abiotische en 
biotische kenmerken, die zowel geheel natuurlijk als halfnatuurlijk kunnen zijn, en die op Europees niveau worden 
beschermd. In Vlaanderen gaat het om 48 habitatsubtypes. 
3 Een ruimtelijke eenheid die homogeen is in de voor planten belangrijkste milieueigenschappen, zoals Ca-concentratie 
in het oppervlaktewater, bodem-pH, waterpeil. Er komen binnen een standplaats geen vegetatiekundige verschillen 
voor. 



 

4 INBO.A.4074 www.inbo.be 

potentiële effecten van activiteiten aan de natuurlijke kenmerken van de speciale 
beschermingszone. Hieronder vallen: 

• het geheel van biotische4 en abiotische5 elementen; 

• de ruimtelijke en ecologische kenmerken en processen die nodig zijn voor de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de leefgebieden van de soorten 
waarvoor de betreffende speciale beschermingszone is aangewezen; 

• de soorten vermeld in de bijlage III bij het Natuurdecreet. 

Dit betekent dat ook de milieuomstandigheden op orde moeten worden gebracht om 
de gunstige staat te kunnen bereiken. Onder milieuomstandigheden verstaan we 
bijvoorbeeld de noodzakelijke zuurgraad en voedselrijkdom van de bodem of het 
grondwater. De kwaliteit van standplaatskenmerken is een belangrijke indicator voor de 
effectbeoordeling van activiteiten. Op die manier kan het beleid achteruitgang van de 
habitats voorkomen en instandhoudingsdoelstellingen realiseren. 

De ecologische standplaatsvereisten van een habitattype kunnen gekoppeld worden aan de 
staat van instandhouding (gunstig of ongunstig). De grens tussen gunstig of ongunstig is per 
standplaatsvereiste de grenswaarde (figuur 2). 

 
Figuur 2: De huidige relatie in het Vlaamse natuurbeleid tussen de staat van instandhouding, het gunstig 
abiotisch bereik en de grenswaarden. 

In het huidige natuurbeleid worden de gunstige abiotische bereiken al in het 
vergunningenbeleid toegepast. Dat gebeurt door de minimale of maximale waarde van het 
bereik als grenswaarde te hanteren. 

1.1.2 Gebruik van toestandsvariabelen om de standplaats te 
beschrijven 

Van Calster et al. (2020) beschrijven de standplaats voornamelijk met 
toestandsvariabelen. Dit zijn milieuvariabelen die een toestand aanduiden zoals het 
grondwaterpeil, de zuurtegraad of het fosfaatgehalte van de bodem. Sommige van deze 
variabelen zijn direct of indirect gerelateerd aan een milieudruk. Zo is het grondwaterpeil 
gerelateerd aan verdroging/vernatting, de zuurtegraad van de bodem hangt samen met 
verzuring via de bodem, het fosfaatgehalte van de bodem hangt samen met eutrofiëring via 
de bodem. De toestandsvariabelen kwantificeren echter niet de milieudruk zelf. 

Enkel voor de atmosferische depositie van actieve stikstof gebruiken we een 
milieudrukvariabele. Dit is ook een milieuvariabele, maar in tegenstelling tot een 
toestandsvariabele kwantificeert zij de milieudruk door middel van een bepaalde dosis van 
een variabele die direct gerelateerd is aan de milieudruk gedurende een zekere tijd, de 

                                                
4 Betrekking hebbend op levende organismen. 
5 Betrekking hebbend op de milieuomstandigheden. 

https://docs.google.com/document/d/15z62B_5OTcdTHEGlAJzwQr1JVa609FJvwXex6saEg4w/edit#figure_grenswaarde
https://docs.google.com/document/d/15z62B_5OTcdTHEGlAJzwQr1JVa609FJvwXex6saEg4w/edit#figur_grenswaarde
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belasting. De atmosferische depositie geeft aan hoeveel actieve stikstof (een eutrofiërend 
element) per jaar een bepaalde oppervlakte via depositie ontvangt. 

Het gebruik van milieudrukvariabelen in het vergunningenbeleid heeft een onmiskenbaar 
voordeel. Een milieudrukvariabele kan immers eenduidiger aan een bepaalde activiteit met 
een milieu-impact gekoppeld worden. Ze zijn echter moeilijk meetbaar, waardoor dit weinig 
gebeurt. Veelal ontbreekt hierdoor de nodige informatie om gunstige bereiken te bepalen. 

Toestandsvariabelen zijn gemakkelijker meetbaar dan milieudrukvariabelen, maar zijn 
minder direct gerelateerd aan een milieudruk. Binnen een habitatsubtype kunnen deze 
toestandsvariabelen ook behoorlijk variëren. 

Dit advies behandelt alleen het gebruik van gunstige abiotische bereiken voor 
toestandsvariabelen. Voor het beoordelen van ecologische effecten via de lucht 
(atmosferische stikstofdepositie) werd reeds een methodologie uitgewerkt (praktische 
wegwijzer (PW) eutrofiëring via de lucht6) en deze beoordeling valt buiten het kader van dit 
advies. Hier reiken we een methodologie aan die in principe kan dienen voor verdere 
bijstellingen van (alle) andere praktische wegwijzers. 

1.1.3 Een duurzame lokale instandhouding 
Binnen een habitatsubtype stellen we variatie vast in: 

• soortensamenstelling 

• standplaatskenmerken 

Deze bepalen mee de breedte van de gunstige abiotische bereiken. 

We beschouwen eerst de variatie van de soortensamenstelling binnen een 
habitatsubtype. Aan deze variatie kan een abiotische variatie ten grondslag liggen. Een 
habitatsubtype kan bijvoorbeeld zowel zure als kalkrijke, of droge zowel als natte varianten 
omvatten. 

Figuur 3 toont voor alle sleutelsoorten7 van het habitattype 4010 (vochtige heide) hun 
voorkomen t.o.v. het gunstig abiotisch bereik van dit habitattype voor de gemiddeld laagste 
grondwaterstand (GLG). De figuur toont voor elke sleutelsoort de GLG van de standplaats 
(indien gekend) waar ze waargenomen werd in Vlaanderen, dus ook buiten habitattype 
4010. Soorten zoals veenpluis (Eriophorum polystachion) en beenbreek (Narthecium 
ossifragum) vereisen vochtigere standplaatsen en worden niet waargenomen op drogere 
standplaatsen die voor de rest wel binnen het gunstige abiotische bereik van het habitattype 
liggen. In figuur 3 liggen de boxplots voor deze soorten volledig aan de rechterkant van het 
gunstige abiotische bereik (de blauwe zone). Kussentjesveenmos (Sphagnum compactum) 
en bruine snavelbies (Rhynchospora fusca) zijn meer droogtetolerante sleutelsoorten voor 
vochtige heide. De observaties liggen eerder aan de linkerkant van de blauwe zone in figuur 
3.  

Het lokaal verdwijnen van een of meerdere van deze sleutelsoorten (door bijvoorbeeld een 
grondwaterstandverlaging) heeft een negatief effect op de lokale staat van instandhouding 
(LSVI) van habitattype 4010. 

                                                
6 De praktische wegwijzer lucht kan geraadpleegd worden op: https://pww.natuurenbos.be/eutrofiering-de-lucht 

7 Om te weten of een natuurstreefbeeld / habitat goed ontwikkeld is, wordt gebruik gemaakt van LSVI-tabellen. LSVI 
staat daarbij voor Lokale Staat van Instandhouding. De LSVI-tabellen lijsten bepaalde criteria op om de kwaliteit in te 
schatten. Een van de criteria is de aanwezigheid van bepaalde sleutelsoorten. De aanwezigheid van voldoende LSVI-
sleutelsoorten is een van de kenmerken van een goed ontwikkelde habitat. 
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Figuur 3: Voorkomen van de sleutelsoorten van het habitattype 4010 (vochtige heide) in relatie tot de 
gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG, uitgedrukt in meter t.o.v. maaiveld). Het gunstige abiotische 
bereik van de GLG voor habitattype 4010 volgens Van Calster et al. (2020) is de blauw gekleurde zone 
(databron: FlaVen-databank). 

 

Vervolgens bekijken we de wisselwerking van toestandsvariabelen met andere 
variabelen. Zo kan bijvoorbeeld het gunstig waterpeilregime verschillend zijn al naargelang 
het bodemtype. 

In de overzichtsrapportage van Van Calster et al. (2020) wordt telkens één variabele apart 
beschouwd. Interacties zijn niet meegenomen. Nochtans kan het zijn dat door het samenspel 
van verschillende milieufactoren, de relatie tussen één milieufactor en de gunstige staat niet 
universeel geldig is. 

Figuur 4 geeft een voorbeeld van een mogelijke interactie. Het toont de locaties in 
Vlaanderen waar zowel het koolstofgehalte in de bovenste 10 cm van de bodem, als het 
grondwaterpeil werden gemeten. Het geeft aan dat op bodems met een koolstofgehalte 
boven de 20% (veenbodems), het grondwaterpeil meestal niet onder 0,4 m zakt. Een hoog 
waterpeil is noodzakelijk, omdat er zo (te) weinig zuurstof is om het organisch materiaal af 
te breken.  

Voor een habitattype dat op verschillende bodemtypes (bv. zowel veen- als niet-
veenbodems) kan voorkomen, kan een gunstig abiotisch bereik van een grondwaterregime 
(bv. de GLG) voor alle locaties samen breder zijn dan de specifieke bereiken voor 
bijvoorbeeld niet-veen- en veenbodems afzonderlijk. Het bredere gunstige abiotische bereik 
is dus niet op alle bodemtypes toepasbaar. 
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Figuur 4: Relatie tussen het koolstofgehalte in de bovenste 10 cm van de bodem en de gemiddeld 
laagste grondwaterstand (bron: FlaVen-databank). 

Impact van de variatie binnen een habitatsubtype op het gebruik van de gunstige abiotische 
bereiken 

Variatie in een toestandsvariabele naargelang de standplaats of interacties tussen 
toestandsvariabelen zorgen voor onzekerheid bij het generiek toepassen van abiotische 
bereiken. De gunstige abiotische bereiken van toestandsvariabelen die bepaald werden in 
een relatief groot referentiegebied (bv. Vlaanderen), hoeven niet over hun volledige 
bereik geldig te zijn op alle locaties van het habitatsubtype binnen dat 
referentiegebied. Dat wil zeggen dat het kader met gunstige abiotische bereiken het 
duurzaam voorkomen van een habitatsubtype benadert, maar niet op elke locatie 
garandeert. 

In dit advies wil het INBO aangeven hoe je bij een aftoetsing aan gunstige abiotische 
bereiken, met deze abiotische variatie binnen een habitatsubtype pragmatisch rekening kan 
houden. 

1.2 Aftoetsing van een effect aan gunstige abiotische 
bereiken voor een habitatsubtype 

1.2.1 Situatieschets van een activiteit 
We beschouwen de milieueffecten van een activiteit buiten of in een speciale 
beschermingszone (SBZ) (of een deelgebied ervan) die een impact kunnen hebben op het 
voorkomen van habitatsubtypes in dit SBZ (figuur 5). 

We noemen de projectzone de zone waarin de activiteit plaatsvindt en de invloedszone de 
zone waar de milieueffecten optreden buiten de projectzone. 
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Figuur 5: Schematische voorstelling van de relatie tussen een activiteit in een bepaalde projectzone (in 
het rood) en een locatie van een habitatsubtype of een zoekzone ervan (Y, in het lichtgrijs), in een SBZ 
(blauw omlijnd). De streepjeslijn geeft de perimeter met de geschatte effectafstand weer: dit is de 
invloedszone. 

In dit advies tonen we hoe je het effect van een activiteit op de toestand van 
habitatsubtypes in een SBZ kan beoordelen op basis van gunstige abiotische bereiken. 

We gaan niet in op de mogelijke activiteiten die een effect kunnen hebben, noch op de wijze 
waarop effecten kunnen worden ingeschat. We beperken ons tot de effecten zelf op niveau 
van de vegetatie. 

1.2.2 Principe 
We toetsen gegevens over de milieutoestand van een locatie aan gebiedsgerichte 
grenswaarden die aangeven of de milieudruk die de activiteit veroorzaakt, een effect kan 
hebben op het beïnvloede habitatsubtype. Een gebiedsgerichte grenswaarde is de waarde 
van een variabele die de grens aangeeft tussen een lokaal gunstige en ongunstige toestand. 
Gebiedsgerichte grenswaarden zijn gebiedsafhankelijk en worden bepaald aan de hand 
van: 

- De gunstige abiotische bereiken uit Van Calster et al. (2020): per definitie valt 
een gebiedsgerichte grenswaarde steeds binnen het gunstig abiotisch bereik voor de 
beschouwde toestandsvariabele en habitatsubtype. 
 

- Informatie over de aanwezige, historische en/of specifiek in de Specifieke 
Instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) tot doel gestelde sleutelsoorten (enkel 
flora). Naast de actuele aanwezige soorten zijn ook de historisch voorkomende 
sleutelsoorten relevant. Ze zijn immers representatief voor het mogelijk herstel van 
het habitatsubtype in de SBZ. 

Het overschrijden van een gebiedsgerichte grenswaarde houdt steeds een risico in op een 
significant effect, wat het bereiken van de lokale gunstige staat van instandhouding kan 
belemmeren. 

In dit advies stellen we een generiek toepasbare methode voor om de gunstige abiotische 
bereiken en bij uitbreiding ook bereiken gebaseerd op standplaatsonderzoek (bv. Niche-tabel 
van De Bie et al. (2007)), te gebruiken bij het bepalen van gebiedsgerichte grenswaarden.  
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1.2.3 Wijze van aftoetsing van een effect t.o.v. een gunstig abiotisch 
bereik 

Hoe gaan we te werk bij het beoordelen van het ecologische effect van een activiteit op een 
habitatsubtype? 

1) We selecteren eerst toestandsvariabelen die relevant zijn voor het voorkomen van 
een habitatsubtype en die in relatie staan met de milieudruk die de activiteit 
teweegbrengt. 

2) We selecteren vervolgens de sleutelsoorten8 (enkel flora) van het habitatsubtype die 
in de invloedszone of in de SBZ voorkomen of vroeger aanwezig waren.  

3) We bekijken de ranges van de geselecteerde toestandsvariabelen voor de 
geselecteerde sleutelsoorten. De sleutelsoort met de strengste vereisten voor de 
betrokken toestandsvariabele bepaalt de te gebruiken gebiedsgerichte 
grenswaarde(n). We beschouwen een 25e percentiel (P25) en/of 75e percentiel 
(P75)9 van de range (zie verder). Soms behouden we twee grenzen. Dit is 
afhankelijk van de aard van de toestandsvariabele, de aard van de milieudruk en de 
richting waarin de toestandsvariabele verandert door de milieudruk. Hierbij hanteren 
we het principe dat de milieutoestand voor alle geselecteerde sleutelsoorten geschikt 
moet blijven. 

4) De gebiedsgerichte grenswaarde(n) toetsen we af aan het gunstig abiotisch bereik 
van het habitatsubtype. Ligt deze grens buiten het gunstig abiotisch bereik, dan 
nemen we de boven- of ondergrens van het gunstig abiotisch bereik als 
gebiedsgerichte grenswaarde. De keuze van boven- of ondergrens is afhankelijk van 
de richting waarin de toestandsvariabele verandert door de milieudruk. 

5) We toetsen het ingeschatte effect van de activiteit aan de gebiedsgerichte 
grenswaarden van de geselecteerde toestandsvariabelen. Er is sprake van een 
ecologisch effect10 als de gebiedsgerichte grenswaarde overschreden wordt. Dan 
bestaat het risico dat de milieutoestand ongeschikt wordt voor een of meerdere 
soorten. 

Om de methode te verduidelijken, lichten we elke stap toe met een schematische workflow. 

We onderscheiden volgende stappen: 

• selectie van variabelen; 

• selectie van sleutelsoorten; 

• aftoetsing aan gebiedsgerichte grenswaarden. 

                                                
8 Enkele habitatsubtypes laten zich echter moeilijk beschrijven door enkel het voorkomen van sleutelsoorten (bv. 
habitattype 3160). Voor deze habitatsubtypes kan een andere benadering de voorkeur genieten. 
9 In de statistiek is een percentiel van een dataset een van de in principe 99 punten die de geordende dataset in 100 
delen van gelijke grootte verdelen. Het k-de percentiel is dan een getal dat de k% kleinere data van de (100-k)% 
grotere scheidt. Het 10e percentiel is bijvoorbeeld een getal zodanig dat 10% van de data kleiner is of eraan gelijk en 
90% groter of eraan gelijk. 
10 We maken hier een onderscheid tussen een ecologisch effect en betekenisvol/significant effect. Een ecologisch effect 
is een effect dat wetenschappelijk kan onderbouwd worden, een significant effect houdt een 
maatschappelijke/juridische beoordeling in van het ecologisch effect (Broekmeyer et al., 2008). 
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1.2.3.1 Selectie van variabelen (stappen 1-2) 

 

Aard van de activiteit (stap 1) 

Grosso modo hebben de gunstige abiotische bereiken twee toepassingsmogelijkheden. 

Bij natuurherstel of -ontwikkelingsprojecten kunnen ze gebruikt worden om te kijken of 
de milieukenmerken van het projectgebied geschikt zijn voor het duurzaam voorkomen van 
een habitatsubtype. Hierbij gebruiken we best zoveel mogelijk ecologische informatie. Zo 
kunnen we variabelen screenen die voor de instandhouding belangrijk zijn. 

Bij een activiteit met een ander doel dan natuurherstel of -ontwikkeling (bv. bij 
stedenbouwkundige handelingen of exploitatie) hoeven we niet alle gunstige bereiken uit Van 
Calster et al. (2020) in beschouwing te nemen. 

Ligging van de activiteit en verwachte milieudruk (stap 2) 

Bij een vergunningsplichtige activiteit met een ander doel dan natuurherstel of -ontwikkeling 
willen we variabelen selecteren die: 

• in relatie staan tot de verwachte milieudruk; 
• makkelijk meetbaar zijn in het kader van beleidsprocedures. 

Voor activiteiten buiten de SBZ kunnen de te onderzoeken variabelen beperkt blijven tot 
deze die via de lucht, grond- of oppervlaktewater beïnvloedbaar zijn. We gaan ervan uit dat 
de afstand te groot is om een invloed via de bodem te kunnen uitoefenen. Voor activiteiten 
binnen een SBZ moeten milieudrukken via de bodem ook worden beschouwd. 

Voor het beoordelen van ecologische effecten via de lucht is reeds een methodologie 
uitgewerkt (zie praktische wegwijzer (https://pww.natuurenbos.be/eutrofiering-de-lucht). 
Deze beoordeling valt buiten het kader van dit advies. Hier reiken we een methodologie aan 
die in principe kan dienen voor verdere bijstellingen van (alle) andere PW's. 

https://pww.natuurenbos.be/eutrofiering-de-lucht
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1.2.3.2 Selectie van (flora) sleutelsoorten (stappen 3-4) 

 

Om grenswaarden lokaal toepasbaar te maken, maken we gebruik van sleutelsoorten die 
lokaal aanwezig zijn. We vertrekken van de lijsten met sleutelsoorten van het habitatsubtype 
zoals gedefinieerd door Oosterlynck et al. (2020). Het zijn namelijk de aanwezigheid en de 
abundantie van deze soorten die de lokale staat van instandhouding van het habitatsubtype 
(mee) bepalen. 

Met welke sleutelsoorten we lokaal rekening houden hangt af van 2 parameters: 

• het doel van de activiteit: natuurherstel of een ander type activiteit; 
• de ruimtelijke schaal waarop informatie over de aanwezige sleutelsoorten 

beschikbaar is. Is de informatie beschikbaar voor de invloedszone van de activiteit of 
enkel voor een ruimere omgeving zoals een deelgebied van de SBZ? 

Activiteit met natuurherstel als doel (stap 3) 

In een natuurherstelproject of natuurinrichtingsproject wordt er naast het behoud van de 
eventueel aanwezige sleutelsoorten ook gestreefd naar de vestiging van bijkomende of de 
terugkeer van verdwenen sleutelsoorten. Zowel de actueel aanwezige sleutelsoorten als 
doelsoorten van dezelfde actueel of historisch aanwezige habitatsubtypes zijn dus 
van belang. 

Activiteit met een ander doel dan natuurherstel (stap 4) 

De actueel aanwezige sleutelsoorten moeten worden behouden en er mag geen 
hypotheek worden gelegd op herstel van habitatsubtypes in de SBZ. Naast de actueel 
aanwezige sleutelsoorten moet daarom ook rekening worden gehouden met de doelsoorten 
die nodig zijn om het LSVI-criterium ‘vegetatie’ voor het (doel)habitatsubtype gunstig te 
kunnen beoordelen. Als doelsoorten worden de sleutelsoorten geselecteerd die historisch in 
of in de omgeving van de invloedszone voorkwamen, en sleutelsoorten die in de lokale 
instandhoudingsdoelstellingen als doelsoorten worden vermeld. 
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Volgende sleutelsoorten worden geselecteerd (in aflopende volgorde van voorkeur): 

• Het geheel van actuele sleutelsoorten, historisch voorkomende sleutelsoorten 
(laatste 100 jaar) en andere doelsoorten in de IFBL-kilometerhokken die met de 
invloedszone overlappen. 

o Kwaliteitscriterium: 

 de betrokken IFBL-kilometerhokken zijn in de laatste 50 jaar op een 
gestructureerde manier geïnventariseerd (referentiebron: Florabank, 
Van Landuyt et al., 2012). 

 het bekomen aantal sleutelsoorten moet minstens gelijk zijn aan het 
aantal actueel aanwezige sleutelsoorten (het aantal sleutelsoorten 
mag niet afnemen). 

 het bekomen aantal sleutelsoorten moet minstens gelijk zijn aan het 
minimale aantal sleutelsoorten nodig om de gunstige LSVI te 
bereiken volgens Oosterlynck et al. (2020). 
 

• Als er niet wordt voldaan aan deze kwaliteitscriteria, wordt er een beroep gedaan op 
informatie in het/de SBZ deelgebied(en) waar de invloedszone deel van uitmaakt. 
Alle actuele sleutelsoorten, historische sleutelsoorten die de laatste 100 jaar 
werden waargenomen in de IFBL-kilometerhokken die met het betrokken SBZ-
deelgebied overlappen, en andere doelsoorten voor het SBZ deelgebied worden 
gebruikt voor de aftoetsing. 

o Kwaliteitscriterium: 

 Het/de betrokken SBZ deelgebied(en) of de IFBL-kilometerhokken 
die met het betrokken SBZ-deelgebied overlappen, zijn sinds 1992 
op een gestructureerde manier geïnventariseerd (referentiebron: 
Florabank; Van Landuyt et al., 2012). 

 Het bekomen aantal sleutelsoorten moet minstens gelijk zijn aan het 
aantal actueel aanwezige sleutelsoorten (het aantal sleutelsoorten 
mag niet afnemen). 

 Het bekomen aantal sleutelsoorten moet minstens gelijk zijn aan het 
minimale aantal sleutelsoorten nodig om de gunstige LSVI te 
bereiken volgens Oosterlynck et al. (2020). 
 

• Als er niet wordt voldaan aan deze kwaliteitscriteria, worden alle sleutelsoorten 
van het habitatsubtype (lijst uit Oosterlynck et al., 2020) gebruikt. 
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1.2.3.3 Aftoetsing aan gebiedsgerichte grenswaarden (stappen 5-7) 

 

 

De gebiedsgerichte grenswaarde voor de toestandsvariabele wordt bepaald op basis van de 
ranges van de geselecteerde sleutelsoorten die relevant zijn voor de invloedszone. Daarbij 
moet rekening gehouden worden met: 

• de aard van de activiteit (stappen 5 - 6); 

• de richting van de door de activiteit veroorzaakte milieudruk (stap 7). 

Sleutelsoorten waarvan de range niet bepaald werd (minder dan 10 metingen van de 
toestandsvariabele), worden bij deze oefening genegeerd. 

Risico op fosformobilisatie en mineralisatie (stappen 5 en 6) 

Een activiteit kan leiden tot een wijziging van de toestand van de standplaats. We lichten 
twee bijzondere milieueffecten toe: (interne) fosformobilisatie en mineralisatie. De impact 
van deze processen op de aanwezige of tot doel gestelde habitatsubtypes kan zodanig groot 
zijn dat het beoordelen van het risico op het initiëren van deze processen bijzondere 
aandacht verdient. 
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Fosformobilisatie 

In de bodem kan op vele locaties een grote voorraad fosfor (P) aanwezig zijn. Dit is ook 
mogelijk op plaatsen waar de vegetatie door de beperkte beschikbaarheid van het aanwezige 
P gelimiteerd is (figuur 6). Het grondwaterregime en de chemische samenstelling van het 
grondwater spelen een belangrijke rol in het evenwicht van de vrijstelling van P uit de 
anorganische fractie. Wanneer een zuurstofhoudende bodem zuurstofloos wordt, wordt de 
vrijstelling van P namelijk gestimuleerd. Een wijziging van de zuurtegraad kan ook tot een 
wijziging van het evenwicht leiden. Het is een behoorlijk snel proces: de vrijstelling van P in 
de bodem kan al gebeuren na enkele weken in zuurstofarme omstandigheden 
(Ponnamperuma, 1972). 

Vooral plaatsen met een hoge voorraad aan minerale P die onder invloed (gaan) staan van 
grond- of oppervlaktewater, zijn gevoelig voor fosformobilisatie. Deze vrijstelling moet 
vermeden worden waar habitatsubtypes die gevoelig zijn voor eutrofiëring, voorkomen of 
beoogd worden. 

 

Figuur 6: Schematische weergave van de fosfor (P)-stromen (pijlen, in kg P/ha/jaar) en fosfor-voorraden 
(blokken, in kg P/ha) tot een bodemdiepte van 15 cm in een vochtige schraalgraslandvegetatie 
(habitattype 6410) gelimiteerd door fosfor (Van der Hoek & Braakhekke, 1997). De grootte van de 
(an)organische fosforvoorraden is afgebeeld op schaal 1:10. 

Mineralisatie 

Mineralisatie is het proces waarbij organisch materiaal wordt afgebroken en minerale 
bestanddelen (waaronder voedingsstoffen of koolstofdioxide - CO2) vrijgesteld worden. De 
aanwezigheid van zuurstof beïnvloedt sterk het mineralisatieproces. Bodems rijk aan 
organisch materiaal kunnen heel gevoelig zijn aan een toegenomen verluchting van de 
bodem, wat bijvoorbeeld kan gebeuren door een daling van de grondwatertafel. In 
vergelijking met fosformobilisatie is dit een trager proces. 

Zowel fosformobilisatie als mineralisatie kunnen tot onomkeerbare wijzigingen van het 
fysisch milieu en de vegetatie leiden. De hoeveelheid P die de vegetatie opnam, komt in de 
organische voorraad terecht, maar die wordt juist door de aanwezigheid van zuurstof vlot 
gemineraliseerd. Het proces gaat ook steeds gepaard met de vorming van veel zuren, die op 
zich ook weer een effect kunnen hebben op het (broze) evenwicht. 
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De gevolgen van mineralisatie zijn vooral goed bekend bij veenbodems, waar het ook gekend 
is onder de naam veraarding. Hier kan de mineralisatie of de afbraak van het veen zelfs 
leiden tot een aanzienlijke daling van het bodemoppervlak (inklinking). 

Het risico is het hoogst waar waterafhankelijke habitatsubtypes voorkomen op bodems met 
een hoog gehalte aan organische stof (> 5-10%) en waar een activiteit tot een permanente 
daling van de gemiddelde grondwaterstand of laagste grondwaterstand kan leiden. Op 
dergelijke locaties kan zelfs een daling van het peil met enkele cm in een bodemlaag rijk aan 
organische stof al ecologische effecten hebben. 

Figuur 7 toont de mineralisatiecurven voor de verschillende bodemcodes in het Vlaamse 
NICHE-model. Deze figuur laat zien dat bij bodems rijk aan organisch materiaal (categorieën 
ZV venige zandgronden, LV venige en humusrijke leemgronden, KV venige en humusrijke 
kleigronden en P+V trilveen en veen) de vrijstelling van stikstof bij een grondwaterdaling 
sterk kan stijgen. Een daling van de grondwaterstand van 0,1 m naar 0,2 m onder maaiveld 
leidt in veen tot een extra N-input van 75 kg N/ha/jaar. Voor humusrijk zand (Z2) ligt het 
lager, maar is nog steeds aanzienlijk (± 25 kg N/ha/jaar). 

 

Figuur 7: Stikstofmineralisatiecurves voor de Vlaamse NICHE-bodemcodes in functie van de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand (m t.o.v. maaiveld). De bovenste drie curves zijn organisch rijke bodems. 
NICHE bodemcodes: L1: humusarme leemgronden, LV: venige en humusrijke leemgronden, KV: venige 
en humusrijke kleigronden, P: trilveen, V: veen, Z1: humusarme zandgronden, K1: humusarme 
kleigronden, Z2: humusrijke zandgronden, ZV: venige zandgronden. 

Range van de geselecteerde sleutelsoorten definiëren (stap 7) 

De range van een sleutelsoort voor een toestandsvariabele wordt bepaald aan de hand van 
alle op het INBO beschikbare waarnemingen van deze soort in Vlaanderen (op locaties 
waarop de toestandsvariabele gemeten/berekend is). Het gaat dus niet enkel om 
waarnemingen binnen het habitatsubtype, maar ook om waarnemingen in andere 
habitatsubtypes, ongeacht de LSVI, en niet habitatwaardige vegetaties. Enkel sleutelsoorten 
met minstens 10 waarnemingen worden weerhouden. 

De range van een toestandsvariabele voor een sleutelsoort definiëren we als de zone van de 
meetreeks van die toestandsvariabele die 50 % van de waarnemingen van de soort bevat. 
Het gaat m.a.w. om de waarden van de toestandsvariabele tussen het 25e percentiel P25 en 
het 75e percentiel P75. Dit wil zeggen dat bij 75 % van de waarnemingen van de soort de 
variabele een hogere waarde heeft dan P25, en bij 75 % van de waarnemingen een lagere 
waarde dan P75. 
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Het INBO zal deze waarden (per sleutelsoort en toestandsvariabele P25-P75) ter beschikking 
stellen van de gebruikers/initiatiefnemers. 

Bepaling van de gebiedsgerichte grenswaarden en aftoetsing (stap 7) 

De gebiedsgerichte grenswaarde geeft de maximale (respectievelijk minimale) toegelaten 
waarde bij een toename (respectievelijk afname) van de toestandsvariabele als gevolg van 
een milieudruk (veroorzaakt door een activiteit).  

De sleutelsoort met de strengste eisen voor de betrokken toestandsvariabele bepaalt de te 
gebruiken gebiedsgerichte grenswaarde(n).  

Figuur 8 illustreert dit principe met een theoretisch voorbeeld. 

Als de activiteit leidt tot een afname van de toestandsvariabele: 

• nemen we het maximum P25 van de ranges van de toestandsvariabele voor de 
geselecteerde sleutelsoorten 

o en ten minste de ondergrens van het bereik van het habitatsubtype (figuur 
9). 

Als de activiteit leidt tot een toename van de toestandsvariabele: 

• nemen we het minimum P75 van de range van de toestandsvariabele voor de 
geselecteerde sleutelsoorten  

o en ten hoogste de bovengrens van het bereik van het habitatsubtype. 

Als de activiteit zowel tot een toename als een afname van de toestandsvariabele leidt, 
gebruiken we twee gebiedsgerichte grenswaarden: 

- de ondergrens van de range van de toestandsvariabele voor de sleutelsoort met de 
hoogste ondergrens; 

- de bovengrens van de range van de toestandsvariabele voor de sleutelsoort met de 
laagste bovengrens; 

Of m.a.w. de ruimte tussen maximum P25 en minimum P75 van de range van de 
toestandsvariabele voor de geselecteerde sleutelsoorten 

o en ten minste de ondergrens van het bereik van het habitatsubtype en ten 
hoogste de bovengrens van het bereik van het habitatsubtype. 
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Figuur 8: een theoretisch voorbeeld om de gebiedsgerichte grenswaarden te bepalen voor een 
habitatsubtype afhankelijk van de richting van de door een activiteit veroorzaakte verandering in de 
toestandsvariabele. Het punt van de blauwe pijl staat voor de gebiedsgerichte grenswaarde, d.w.z. de 
maximale (respectievelijk minimale) toegelaten waarde bij een toename (respectievelijk afname) van de 
toestandsvariabele. 

Zoals eerder aangegeven: als de op basis van de ranges van de sleutelsoorten bekomen 
ondergrens/bovengrens buiten het gunstig abiotisch bereik van het habitatsubtype dreigt te 
vallen, wordt de ondergrens/bovengrens van dat bereik als gebiedsgerichte grenswaarde 
gebruikt (figuur 9). 

 

Figuur 9: de gebiedsgerichte grenswaarden bepalen: enkele bijzondere gevallen. Sleutelsoorten 
waarvoor te weinig waarnemingen beschikbaar zijn (in dit voorbeeld soort 3), worden niet gebruikt bij 
het bepalen van de gebiedsgerichte grenswaarde. Als er voor geen enkele sleutelsoort voldoende 
waarnemingen zijn, wordt de volledige lijst van de sleutelsoorten (Oosterlynck et al., 2020) gebruikt. Als 
de grenswaarde bepaald aan de hand van de ranges van de sleutelsoorten buiten het gunstig abiotisch 
bereik van het habitatsubtype dreigt te vallen, wordt de grens van het bereik gebruikt. 
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Dit aftoetsingskader moet het risico op verdwijnen van de aanwezige sleutelsoorten 
minimaliseren en standplaatsvereisten verzekeren voor doelsoorten zodat ze zich kunnen 
vestigen en duurzaam kunnen voorkomen. 

1.2.3.4 Kan een gunstig abiotisch bereik worden aangereikt voor aftoetsing? 
(Stappen 8-9) 
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Voor sommige habitatsubtypes formuleren Van Calster et al. (2020) geen gunstige abiotische 
bereiken. De redenen hiervoor zijn: 

• Het habitatsubtype is te beperkt aanwezig in Vlaanderen. We beschikken over 
onvoldoende data om onze methode te kunnen toepassen. 

• Het habitatsubtype is nog onvoldoende bemonsterd in Vlaanderen. 

• We beschikken (nog) niet over voldoende data uit vergelijkbare regio’s of over 
geschikte literatuur waaruit we gunstige abiotische bereiken kunnen afleiden. 

Hieronder geven we mogelijkheden om hier – eventueel in afwachting van nieuwe gunstige 
abiotische bereiken - mee om te gaan. 

Het abiotisch bereik gebruiken (stap 9) 

Het gunstig abiotisch bereik is het meetbereik van een toestandsvariabele voor een gunstige 
toestand van een habitatsubtype. Het abiotisch bereik is het meetbereik van een 
toestandsvariabele ongeacht een al dan niet gunstige toestand van een habitatsubtype. 

Figuur 10 illustreert dit met bereiken voor meetwaarden van beschikbaar fosfor (Olsen P). 
Het abiotisch bereik geeft het bereik van meetwaarden weer, waarbij oligotroof en zuur 
overgangsveen (7140_oli) kan voorkomen. Wordt de bovengrens overschreden door een 
toename van voedingsstoffen, dan zullen de soorten die het overgangsveen kenmerken niet 
langer kunnen voorkomen. Willen we het duurzaam voorkomen van dit type beschouwen, 
dan kijken we naar het gunstig abiotisch bereik. De bovengrens hiervan ligt lager dan deze 
van het abiotisch bereik. Bij het overschrijden van de bovengrens van het gunstig abiotisch 
bereik zullen de meest kritische soorten het snelst verdwijnen. 

 

Figuur 10: Schematische weergave van een abiotisch en gunstig abiotisch bereik van Olsen P voor het 
habitatsubtype 7140_oli. 

In het verleden werden reeds abiotische bereiken gebruikt in praktische wegwijzers (zoals de 
Niche-tabellen). Deze kunnen bij afwezigheid van gunstige abiotische bereiken nog steeds 
gebruikt worden. Dat moet wel met de nodige voorzichtigheid gebeuren, omdat je dan niet 
het duurzaam voorkomen van een habitatsubtype beschouwt, maar enkel het voorkomen 
ervan. 

Geen aftoetsing mogelijk 

Indien bovenstaande oplossing niet mogelijk is, kan geen (gunstig) abiotisch bereik worden 
opgegeven en is er geen aftoetsing mogelijk. 
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1.3 Uitwerking van een voorbeeld 

We lichten de methode toe met een fictief voorbeeld. De soorten en het cijfermateriaal zijn 
wel realistisch. 

1.3.1 Omschrijving van het project 
Een vergunning wordt aangevraagd voor een nieuwe activiteit op een perceel in een Speciale 
Beschermingszone (figuur 11). Uit de voortoets blijkt dat deze activiteit een daling van de 
grondwaterstanden in de omgeving zal veroorzaken (milieudruk: verdroging). Deze daling kan 
indirect ook een aanrijking van de voedselrijkdom van de bodem veroorzaken door een 
toegenomen mineralisatie (milieudruk: eutrofiëring via de bodem). In de projectzone komt 
momenteel een habitatwaardig glanshavergrasland voor (habitatsubtype 6510_hu). In de 
invloedszone is een mesotroof broekbos (habitatsubtype 91E0_vm) aanwezig. 

 

Figuur 11: Een fictief voorbeeld van een nieuwe activiteit in een SBZ met invloed (invloedszone in 
stippellijn) binnen en buiten de SBZ. De nieuwe activiteit vindt plaats op het perceel aangeduid in het 
rood (projectzone). Elk hok komt overeen met een IFBL-kilometerhok. 

1.3.2 Selectie van de variabelen (stappen 1 en 2) 
Het gaat hier niet over een natuurherstel- of ontwikkelingsproject. De activiteit veroorzaakt 
ook geen milieudruk via de lucht. Het is voldoende om toestandsvariabelen te beoordelen die 
in relatie staan tot de mogelijke milieudrukken. In dit geval gaat het om verdroging en 
eutrofiëring via de bodem. 
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Voor deze milieudrukken moet je volgende toestandsvariabelen onderzoeken (tabel 1). 

Het glanshavergrasland, 6510_hu, is niet grondwaterafhankelijk en is daarom niet gevoelig 
voor mogelijke verdroging via het grondwater. 

Tabel 1 Overzicht van de toestandsvariabelen die onderzocht moeten worden voor beide habitatsubtypes 
in het voorbeeld (figuur 11), en het potentieel effect dat de activiteit hierop kan hebben. Bij elk van de 
variabelen staat of er een (gunstig) abiotisch bereik voor bestaat. 
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Eutrofiëring 
via de bodem 

6510_hu 

bodem 

Cl toename nee nee 

C/N afname ja 
 Fe/P afname ja 
 K toename nee nee 

N/P af- of toename ja 
 OLSEN P toename ja 
 

grondwater 
(chemie) 

K toename nee nee 

NH4 toename nee nee 

NO3 toename nee nee 

PO4 toename nee nee 

Verdroging 91E0_vm grondwater 
(peilen) 

GG afname nee nee 

GHG afname nee ja 

GLG afname nee ja 

GVG afname nee nee 
 

1.3.3 Selectie van de sleutelsoorten (stappen 3 en 4) 
Perceel met glanshavergrasland 6510_hu 

De invloedszone ligt volledig in kilometerhok 5. Actueel zijn (minstens) knoopkruid 
(Centaurea jacea) en gewone rolklaver (Lotus corniculatus) binnen dit kilometerhok 
aanwezig. Om de gunstige staat van instandhouding te bereiken, zijn minstens zeven 
sleutelsoorten van glanshavergrasland nodig (Oosterlynck et al., 2020). Volgens de 
Florabank is dit hok in de laatste 50 jaar goed geïnventariseerd. Naast de twee 
bovenvermelde soorten zijn ook grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius), margriet 
(Leucanthemum vulgare), groot streepzaad (Crepis biennis), veldlathyrus (Lathyrus 
pratensis) en goudhaver (Trisetum flavescens) waargenomen. In totaal dus zeven soorten, 
wat overeenkomt met het minimum aantal sleutelsoorten nodig om de gunstige LSVI te 
bereiken. We gebruiken dus Centaurea jacea, Lotus corniculatus, Rhinanthus angustifolius, 
Leucanthemum vulgare, Crepis biennis, Lathyrus pratensis en Trisetum flavescens in de 
aftoetsing.  
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Perceel met mesotroof broekbos 91E0_vm 

Kilometerhok 5 is de laatste 50 jaar goed geïnventariseerd, maar over de bossen is relatief 
weinig informatie aanwezig. De databank bevat enkel de sleutelsoorten dotterbloem (Caltha 
palustris), gele lis (Iris pseudacorus) en grote wederik (Lysimachia vulgaris). Op het niveau 
van de SBZ krijgen we wel een vollediger beeld. In de kilometerhokken die overlappen met 
de SBZ (hokken 1 t/m 9, figuur 11) werden volgende sleutelsoorten van 91E0_vm 
waargenomen: dotterbloem (Caltha palustris), gele lis (Iris pseudacorus), wolfspoot 
(Lycopus europaeus), grote wederik (Lysimachia vulgaris), elzenzegge (Carex elongata), 
moeraswalstro (Galium palustre) en blauw glidkruid (Scutellaria galericulata). In totaal zeven 
soorten, wat overeenkomt met het minimum aantal sleutelsoorten nodig om de gunstige 
LSVI te behouden of te bereiken. We gebruiken deze zeven soorten in de aftoetsing. 

1.3.4 Bepalen van de gebiedsgerichte grenswaarden (stappen 5 - 9) 
Uit de voortoets blijkt dat voor twee milieudrukken het potentieel effect onderzocht moet 
worden: eutrofiëring via de bodem (indirect) en verdroging (direct). We doorlopen stappen 5 
tot en met 9 voor deze twee potentiële milieudrukken afzonderlijk. 

1.3.4.1 Verdroging 

Door de daling van de grondwatertafel kan er mineralisatie optreden. Berekening van de N-
mineralisatie gaf aan dat de zone waar er bijkomend 5 of meer kg N/ha/jaar zou beschikbaar 
komen, beperkt zal blijven tot het graslandperceel. 

Om de invloed van de activiteit op het grondwaterregime na te gaan, werd een 
grondwatermodellering uitgevoerd. Figuur 12 geeft de gemodelleerde grondwaterstanden. 
Het geeft een rangorde aan van de verwachte daling en wat de grondwaterstanden na de 
ingreep zouden zijn. 

Verwacht wordt dat zowel onder het grasland als onder het broekbos de activiteit tot een 
verlaging van het grondwater kan leiden. 

 

Figuur 12 Gemodelleerde grondwaterstanden voor de huidige toestand en de toestand tijdens de duur 
van de activiteit. De rode lijn is de projectzone, de stippellijn de invloedszone. 

6510_hu 

Het aanwezige graslandtype (6510_hu) is niet grondwaterafhankelijk en daarom niet 
gevoelig voor deze milieudruk (tabel 1).  
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91E0_vm 

Het mesotroof broekbos (91E0_vm) is wel grondwaterafhankelijk. 

De milieudruk kan tot een wijziging van het grondwaterregime leiden (stap 5). Er is geen 
risico op interne eutrofiëring, wel op mineralisatie (stap 6). Daarom moet ook het effect van 
eutrofiëring via de bodem onderzocht worden (zie verder). 

De activiteit kan tot een daling van toestandsvariabelen GHG (gemiddelde hoogste 
grondwaterstand), GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand), GLG (gemiddelde laagste 
grondwaterstand) en GG (gemiddelde grondwaterstand) leiden (tabel 1). 

De activiteit kan leiden tot een potentiële daling van de toestandsvariabele (stap 7). Daarom 
nemen we de 25-percentielwaarden (P25) van de ranges van de geselecteerde sleutelsoorten 
(= grenswaarde type A). We kijken naar de grootste P25 van de ranges van de 
geselecteerde sleutelsoorten (tabel 2). 

Voor het habitatsubtype werd nog voor geen van de vier toestandsvariabelen een gunstig 
abiotisch bereik bepaald. 

Voor twee ervan, GLG en GHG, kunnen we wel beroep doen op de abiotisch bereiken uit de 
Niche-tabel. De Niche-waarden zijn echter specifiek per bodemtextuur. Om deze bereiken te 
kunnen toepassen, hebben we dus ook kennis van de plaatselijke bodemtextuur nodig. Er is 
voor de invloedszone geen specifieke bodemkartering bekend. We raadplegen daarom de 
bodemkaart van België. Volgens deze kaart zijn de bodems onder het broekbos venig. 

We hebben nu voldoende informatie verzameld om voor elke geselecteerde 
toestandsvariabele gebiedsgerichte drempelwaarden te berekenen. 

Figuur 13 geeft een voorbeeld voor de bepaling van de drempelwaarde voor de GLG van het 
habitatsubtype 91E0_vm. In dit voorbeeld heeft blauw glidkruid (Scutellaria galericulata) de 
grootste P25 (-0,24 m+mv). Deze waarde ligt binnen het gunstig abiotische bereik voor 
habitatsubtype 91E0_vm. De P25 waarde is de meest kritische waarde en bepaalt daarom de 
gebiedsgerichte grenswaarde. Tabel 2 geeft het resultaat voor alle geselecteerde 
toestandsvariabelen. 

In het voorbeeld zijn de grenswaarden bepaald op basis van de soortenranges strenger dan 
de abiotische bereiken op basis van Niche. De soorten die het meest kritisch zijn voor GLG 
en GHG verschillen: blauw glidkruid (Scutellaria galericulata) voor de GLG en gele lis (Iris 
pseudacorus) voor de GHG. 

 
Figuur 8 Aftoetsing voor de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Bij een afname van de 
milieuvariabele kijken we naar het grootste 25-percentiel van de geselecteerde sleutelsoorten, in dit 
geval blauw glidkruid (Scutellaria galericulata). Omdat P25 voor blauw glidkruid binnen het abiotische 
bereik van het habitatsubtype 91EO_vm (Niche, groene zone) valt, zal dit de grenswaarde vormen. 
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Tabel 2 Ranges van de sleutelsoorten voor de geselecteerde toestandsvariabelen m.b.t. eutrofiëring via 
de bodem. Voor elke toestandsvariabele gaven we een kleur aan de meest kritische soort voor de 
milieudruk. In de laatste kolom staat telkens de waarde van het gunstig abiotisch bereik van het 
habitatsubtype. De meest kritische waarde van beide bepaalt de gebiedsgerichte grenswaarde. 
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91E0_vm GHG (m +mv) Iris pseudacorus 51 daling -0.02 
  

-0.24 

91E0_vm GHG (m +mv) Caltha palustris 72 daling -0.03 
   91E0_vm GHG (m +mv) Galium palustre 96 daling -0.03 
   91E0_vm GHG (m +mv) Lycopus europaeus 64 daling -0.03 
   91E0_vm GHG (m +mv) Scutellaria galericulata 15 daling -0.04 
   91E0_vm GHG (m +mv) Lysimachia vulgaris 194 daling -0.06 
   91E0_vm GHG (m +mv) Carex elongata 21 daling -0.14 
   91E0_vm GLG (m +mv) Scutellaria galericulata 15 daling -0.24 
  

-0.32 

91E0_vm GLG (m +mv) Caltha palustris 72 daling -0.35 
   91E0_vm GLG (m +mv) Carex elongata 21 daling -0.42 
   91E0_vm GLG (m +mv) Galium palustre 96 daling -0.47 
   91E0_vm GLG (m +mv) Lysimachia vulgaris 194 daling -0.48 
   91E0_vm GLG (m +mv) Iris pseudacorus 51 daling -0.50 
   91E0_vm GLG (m +mv) Lycopus europaeus 64 daling -0.60 
   

1.3.4.2 Eutrofiëring via de bodem  

Door de daling van de grondwatertafel kan er mineralisatie optreden. Daarom moet de 
milieudruk eutrofiëring via de bodem onderzocht worden. Berekening van de N-mineralisatie 
gaf aan dat de zone waar er bijkomend 5 of meer kg N/ha/jaar zou beschikbaar komen, 
beperkt zal blijven tot het graslandperceel. Deze milieudruk hoeft dus niet voor het broekbos 
onderzocht te worden. 

6510_hu 

Deze milieudruk zorgt niet voor een wijziging van het grondwaterregime (stap 5). 

Tabel 1 geeft aan dat tien toestandsvariabelen moeten onderzocht worden. 

We gaan hier voor één toestandsvariabele nl. (biobeschikbare) Olsen P meer in detail in op 
de bepaling van de gebiedsgerichte grenswaarde. Voor de overige negen is de werkwijze 
analoog. 

De activiteit zal in de bodem een toename veroorzaken van de concentratie van de 
toestandsvariabele (biobeschikbare) Olsen P. Figuur 14 toont deze 25 en 75-
percentielwaarden voor de geselecteerde soorten. 

De activiteit kan leiden tot een stijging van de toestandsvariabele (stap 7). Daarom nemen 
we de 75-percentielwaarden van de ranges van de geselecteerde sleutelsoorten (= 
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grenswaarde type C). We kijken naar de kleinste P75 van de ranges van de geselecteerde 
sleutelsoorten (tabel 3). In dit voorbeeld heeft gewone rolklaver (Lotus corniculatus) de 
kleinste P75 (12,5 mg Olsen P/kg). Deze waarde ligt echter buiten het gunstig abiotische 
bereik voor habitatsubtype 6510_hu. Daarom grijpen we terug naar de bovengrens van het 
bereik van dit habitatsubtype (9,1 mg Olsen P/kg). De Olsen P concentratie mag na de 
ingreep deze grenswaarde niet overschrijden. 

In tabel 3 staan ook de gebiedsgerichte grenswaarden voor C/N, Fe/P en N/P. Voor elk van 
de drie variabelen is er een sleutelsoort met een strengere grenswaarde dan het gunstig 
abiotisch bereik van 6510_hu. 

Voor de overige toestandsvariabelen kunnen we geen gebiedsgerichte grenswaarde 
berekenen, omdat er nog geen (gunstig) abiotisch bereik voor bepaald werd. Dat is hier het 
geval voor de concentratie Cl (bodem), K (bodem), K (grondwater), NH4 (grondwater), NO3 
(grondwater) en PO4 (grondwater). 

 

Figuur 14: Aftoetsing voor Olsen P in de bodem. Bij een toename van de milieuvariabele kijken we naar 
het kleinste 75-percentiel van de geselecteerde sleutelsoorten, in dit geval gewone rolklaver (Lotus 
corniculatus). Omdat P75 voor gewone rolklaver buiten het gunstig abiotische bereik van het 
habitatsubtype 6510_hu valt, gebruiken we de bovengrens van het gunstig abiotisch bereik.  
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Tabel 3: Ranges van de sleutelsoorten voor de geselecteerde toestandsvariabelen m.b.t. eutrofiëring via 
de bodem. Voor elke toestandsvariabele gaven we een kleur aan de meest kritische soort voor de 
milieudruk. In de laatste kolom staat telkens de waarde van het gunstig abiotisch bereik van het 
habitatsubtype. De meest kritische waarde van beide bepaalt de gebiedsgerichte grenswaarde. 
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6510_hu C/N (kg/kg) Leucanthemum vulgare 120 afname 11.5 
 

> 10.9 

6510_hu C/N (kg/kg) Trisetum flavescens 56 afname 11.4 
  6510_hu C/N (kg/kg) Lotus corniculatus 100 afname 11.2 
  6510_hu C/N (kg/kg) Lathyrus pratensis 170 afname 10.8 
  6510_hu C/N (kg/kg) Rhinanthus angustifolius 159 afname 10.8 
  6510_hu C/N (kg/kg) Crepis biennis 41 afname 10.8 
  6510_hu C/N (kg/kg) Centaurea jacea 203 afname 10.7 
  6510_hu Fe/P (kg/kg) Lathyrus pratensis 144 afname 26.3 
 

> 12.2 

6510_hu Fe/P (kg/kg) Rhinanthus angustifolius 129 afname 23.9 
  6510_hu Fe/P (kg/kg) Leucanthemum vulgare 114 afname 21.7 
  6510_hu Fe/P (kg/kg) Crepis biennis 36 afname 21.5 
  6510_hu Fe/P (kg/kg) Centaurea jacea 189 afname 19.2 
  6510_hu Fe/P (kg/kg) Trisetum flavescens 56 afname 15.8 
  6510_hu Fe/P (kg/kg) Lotus corniculatus 100 afname 13.8 
  6510_hu N/P (kg/kg) Rhinanthus angustifolius 159 af- en toename 5.1 10.4 > 4.5 

6510_hu N/P (kg/kg)) Lotus corniculatus 100 af- en toename 5.1 9.3 
 6510_hu N/P (kg/kg) Trisetum flavescens 56 af- en toename 4.6 6.6 
 6510_hu N/P (kg/kg) Lathyrus pratensis 170 af- en toename 4.4 8.9 
 6510_hu N/P (kg/kg) Leucanthemum vulgare 120 af- en toename 3.9 7.9 
 6510_hu N/P (kg/kg) Crepis biennis 41 af- en toename 3.2 5.6 < 9.1 

6510_hu OLSEN P (mg/kg) Lotus corniculatus 100 toename   12.5 < 9.1 

6510_hu OLSEN P (mg/kg) Centaurea jacea 190 toename 
 

14.4 
 6510_hu OLSEN P (mg/kg) Leucanthemum vulgare 114 toename 

 
14.4 

 6510_hu OLSEN P (mg/kg) Trisetum flavescens 56 toename 
 

16.3 
 6510_hu OLSEN P (mg/kg) Crepis biennis 36 toename 

 
16.4 

 6510_hu OLSEN P (mg/kg) Rhinanthus angustifolius 125 toename 
 

17.0 
 6510_hu OLSEN P (mg/kg) Lathyrus pratensis 142 toename 

 
18.1 

  

91E0_vm 

Deze potentiële milieudruk reikt niet tot in het broekbos.  
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Conclusie 

De milieutoestand van de beschermde vegetaties is zowel bij het voorbereiden van 
natuurherstel of -ontwikkelingsprojecten als in het vergunningenbeleid een belangrijke 
sturende factor. De gunstige abiotische bereiken van milieuvariabelen vormen daarbij de 
meetbare referentiecondities. Ze zijn een hulpmiddel voor beleidsmakers en beheerders in 
het actief (maatregelen) en passief (preventief) beleid. 

In het huidige natuurbeleid worden de gunstige abiotische bereiken al in het 
vergunningenbeleid toegepast. Dat gebeurt door de minimale of maximale waarde van het 
bereik als grenswaarde te hanteren. Deze werkwijze is echter alleen mogelijk voor 
milieuvariabelen die een dosis (een hoeveelheid per eenheid van oppervlakte en tijd) 
beschrijven en in directe relatie staan met de vegetatie. Voor de milieuvariabelen die een 
toestand beschrijven (bv. een concentratie, een waterpeil), hoeven de gunstige abiotische 
bereiken van een vegetatie niet over hun volledige bereik geldig te zijn op alle locaties waar 
deze vegetatie voorkomt. 

• Afhankelijk van de standplaats kan een habitatsubtype een uitgesproken variatie aan 
soorten hebben, waar een afwijkende milieutoestand aan de basis ligt. 

• Het effect van toestandsvariabelen op de vegetatie kan afhankelijk zijn van andere 
variabelen. Dit geldt vooral wanneer de bereiken voor een groot referentiegebied zijn 
opgesteld. 

Vergunningsaanvragen gaan regelmatig over activiteiten die de (lokale) milieutoestand zullen 
wijzigen. Voor sommige milieuvariabelen kan een verandering van hun toestand reacties 
veroorzaken in het milieu van de onmiddellijke omgeving van de vegetatie, zoals 
fosformobilisatie en mineralisatie. De grootte van de verandering is hierbij belangrijker dan 
de feitelijke toestand. 

In dit advies reiken we een methode aan om de impact van een vergunningsplichtige 
activiteit op de standplaats van een beschermd habitat(sub)type af te toetsen aan 
noodzakelijke standplaatsvereisten die dat type nodig heeft om duurzaam te blijven 
voorkomen. Deze methode is gebaseerd op gunstige abiotische bereiken en informatie over 
sleutelsoorten (flora). Deze methode: 

• sluit aan op bestaande producten zoals de overzichtsrapportage van Van Calster et 
al. (2020), Niche-tabellen, … 

• is algemeen toepasbaar; 

• maakt gebruik van relevante toestandsvariabelen die gemakkelijk te meten zijn op 
het terrein; 

• maakt gebruik van soortinformatie die beschikbaar is in databanken van het INBO. 

We hopen dat dit advies kan bijdragen aan een vlotte toepassing van bestaande 
instrumenten zoals de praktische wegwijzers, en aan internationale verplichtingen die 
betrekking hebben op het duurzaam voorkomen van beschermde natuur.  
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