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“Wie oog heeft voor wat zich in de leefomgeving afspeelt, zowel in 
de open ruimte als in de stedelijke sfeer, zal zich bewust zijn van de 
precaire toestand waarin ‘de natuur’ zich bevindt. De meeste biotopen, 
habitats of leefgebieden van planten en dieren nemen in oppervlakte 
af en geraken steeds verder versnipperd en vervuild, verdroogd, 
verstedelijkt. De groeiende druk van diverse ontwikkelingen doet 
velen zelfs vrezen dat het behoud en herstel van natuurgebieden en 
van wilde flora en fauna in Vlaanderen niet meer haalbaar is.”

Dit zouden quasi perfect de inleidende woorden tot dit Natuurrapport 2020 
kunnen zijn. Het zijn nochtans de eerste woorden in het Natuurrapport 
1999 (Kuijken, 1999). Toen al werden de belangrijkste drukken op natuur, 
op biodiversiteit geïdentificeerd, drukken die ook in het Natuurrapport 
2020 nog altijd als ‘main drivers’ worden aangeduid. Ze worden heden 
ten dage verder aangevuld met ‘nieuwe’ drukken. Nu spreken we behalve 
van ‘landgebruiksverandering’, ‘versnippering’, ‘verontreiniging’, ‘verzuring 
en vermesting’, en ‘verdroging’, ook nog van ‘invasieve uitheemse soorten’, 
‘klimaatverandering’, en ‘Vlaanderens wereldwijde druk op biodiversiteit’.

Hoewel ook in 1999 reeds ideeën werden aangebracht om beleidsmatig 
maatregelen - vooral in het ruimtebeleid - te nemen om de 
biodiversiteitsachteruitgang te keren, proberen we in dit NARA-2020 nog 
meer aandacht te geven aan oplossingen, die de neerwaartse spiraal 
kunnen keren. Voor elke drukfactor worden concrete aanbevelingen 
aangedragen die het beleid kan implementeren. Het is zaak om hier 
zonder verwijl werk van te maken om de verdere banalisering van de 
biodiversiteit te stoppen, de van nature in onze biotopen voorkomende 
fauna, flora, fungi en andere biodiversiteit te herstellen, en biodiversiteit haar 
mogelijkheden tot het zich verder spontaan ontwikkelen terug te geven. 

En biodiversiteitsherstel kan, weliswaar afhankelijk van je referentiekader 
in de tijd. Zo herstelde zich de mossen- en korstmossenflora op bomen 
(epifyten) spectaculair na een zeer sterke daling van de atmosferische 
SO

2-vervuiling sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. Als je referentie 
medio 19e eeuw zou zijn dan zijn we ook voor epifyten nog heel ver van 
de destijdse soortenrijkdom. Als we geen irreversibele achteruitgang van 
de biodiversiteit willen meemaken dan moet snel gehandeld worden, 
en is een maatschappelijk verandering  (‘transformative change’) een 
noodzaak. Het jaar 2020 kan daarvoor een turning point zijn. 

2020 is in vele opzichten een bewogen jaar. De COVID-19 pandemie doet een 
groot deel van onze economie en onze sociale activiteiten stilvallen. Voordeel 
is dat mensen massaal het belang van natuur in hun buurt ontdekken. 
Discussies over hoe we deze crisis zouden kunnen ombuigen naar een 
kans om onze samenleving anders en beter te organiseren woeden volop. 
Klimaat- en biodiversiteitsdoelen treden daarin mee op de voorgrond. 

2020 is ook een scharniermoment voor het internationale 
biodiversiteitsbeleid. De huidige Europese en de wereldwijde 
Biodiversiteitsstrategie 2020 lopen af. De Europese Commissie legt een 
nieuwe Green Deal op tafel. Daartoe werkt ze onder meer aan een Europese 
Biodiversiteitsstrategie 2030 en aan een ‘Van boer tot bord’ strategie, 
die een duurzame voedselvoorziening in Europa moet verzekeren. De 
veranderingen in het Europese en het internationale biodiversiteitsbeleid 
vormen een ideaal aanknopingspunt om ook in Vlaanderen kritisch 
terug te blikken op het biodiversiteitsbeleid van de voorbije decennia, 
maar vooral ook vooruit te kijken naar de toekomst, naar wat de 
Vlaming te bieden heeft voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten. 

VOORWOORD
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Het NARA-2020 is een naslagwerk met feiten en cijfers voor het 
beleid. Het beantwoordt vragen als: hoe is het gesteld met de 
biodiversiteit in Vlaanderen? Wat zijn de belangrijkste drukfactoren? 
Heeft Vlaanderen de regionale en Europese beleidsdoelen voor 2020 
behaald? En welke aanbevelingen kunnen we daaruit afleiden?

Veel van de conclusies en aanbevelingen zijn niet nieuw, vergelijk maar 
met de vorige tien Natuurrapporten (Kuijken 1999, 2001; Dumortier et 
al., 2003, 2005, 2007, 2009; Van Gossum 2012, 2017; Stevens et al. 2014; 
Michels et al. 2019). Ondanks kleine succesverhalen, blijven de Vlaamse 
natuurgebieden te klein en de milieudruk te groot om een veerkrachtig 
ecologisch netwerk tot stand te brengen. De klimaatverandering en 
invasieve uitheemse soorten kunnen onze ecosystemen in de toekomst 
nog verder ontregelen. Nu actie ondernemen om de oorzaken van 
het biodiversiteitsverlies in Vlaanderen ten gronde aan te pakken is 
dus de boodschap. Dat betekent onder meer ons consumptie- en 
productiepatroon grondig herbekijken en het belang van natuur voor 
onze samenleving verregaander integreren in onze besluitvorming. 

Zulke veranderingen zijn geen opdracht van het natuurbeleid alleen. Elk 
beleidsveld met impact op ruimte, (omgeving, mobiltieit en openbare werken, 
energie, landbouw, visserij, …), elk beleidsveld met impact op bewustwording 
(onderwijs, wetenschap, …), elk beleidsveld met impact op welzijn heeft zijn rol 
te spelen en heeft er ook baat bij de opdracht tot een goed einde te brengen. 

Ze vergen een breed maatschappelijk debat over welke acties en shifts 
Vlaanderen bereid is te implementeren om biodiversiteit te herstellen en 
daarmee de broodnodige ecosysteemdiensten te vrijwaren. Dat debat 
moet de grenzen van sectoren en beleidsdomeinen overstijgen en elke 
maatschappelijke actor voor zijn verantwoordelijkheden plaatsen. Dit 
NARA-2020 zal met wetenschappelijk onderbouwde feiten en cijfers 
een bijdrage leveren aan zo’n debat. Het wil helpen om een ambitieuze 
agenda voor het toekomstige biodiversiteitsbeleid vorm te geven. 

PROF. DR. MAURICE HOFFMANN 
– wnd. administrateur-generaal INBO
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Sinds het Natuurdecreet in 1998 van kracht werd, heeft het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) de taak om: 
•  op geregelde tijdstippen te rapporteren over de toestand

van de natuur in Vlaanderen,
•  daarbij ook de trends en toekomstverwachtingen te

analyseren,
• en het voorbije beleid rond natuurbehoud te evalueren.

De natuurrapportering gebeurt op tweejaarlijkse basis. 
De focus ligt telkens op één van die drie aspecten. 2020 
is een belangrijk scharnierjaar voor de mondiale en de 
Europese Biodiversiteitsstrategie. Daarom pakt het INBO 
opnieuw uit met een toestand- en trendrapport over 
de biodiversiteit. Vooraleer Vlaanderen input kan geven 
voor de uitvoering van een Europese post-2020-strategie, 
is het belangrijk om terug te blikken en de toestand in 
2020 te beschrijven, te analyseren en te evalueren.

Het Natuurrapport 2020 is opgebouwd uit twee 
delen: deel 1 bevat de hoofdlijnen en deel 2 diept 
elk onderwerp verder uit aan de hand van een reeks 
indicatoren. Beide delen volgen dezelfde structuur. Ze 
zijn telkens opgebouwd rond zes blokken: A - F.

Om de complexiteit van de biodiversiteit en de oorzaken 
van biodiversiteitsverlies goed te kunnen beschrijven en 
evalueren, is een brede waaier aan indicatoren noodzakelijk. 
Blok A beschrijft welke aspecten deel uitmaken van de 
biodiversiteit en welke daarvan in beeld kunnen worden 
gebracht met de beschikbare indicatoren. Blok B licht 
het Europese kader toe en bespreekt de belangrijkste 
beleidsdoelen voor 2020, die dit Natuurrapport evalueert. 

Blok C beschrijft de toestand van de biodiversiteit op 
schaal van Vlaanderen, over de ecosysteemgrenzen 
heen. Daarnaast worden de doelen van de Habitat- en 
Vogelrichtlijn afgetoetst en worden een aantal cijfers 
rond bescherming en natuurbeheer samengevat. 

Blok D behandelt zeven belangrijke drukfactoren in 
Vlaanderen: landgebruiksverandering, versnippering, 
verontreiniging, vermesting en verzuring, verdroging, 
uitheemse invasieve soorten en de klimaatverandering. 
Ook de druk die Vlaanderen uitoefent op de mondiale 
biodiversiteit wordt besproken. Bij elke drukfactor komen 
dezelfde onderwerpen aan bod: waarover gaat het, hoe 
evolueert de druk, wat is de impact op de biodiversiteit, 
welk beleid is van toepassing en welke aanbevelingen 
kunnen we formuleren op basis van de inzichten? 

In blok E ligt de focus op de toestand- en trendbeschrijving 
van zeven ecosystemen in Vlaanderen: bos, heide, moeras, 
kustduinen, agro-ecosystemen, oppervlaktewateren, 
en de Noordzee. Ook hier komen telkens dezelfde 
elementen aan bod: beschrijving en oppervlakte, de 
geleverde ecosysteemdiensten, de toestand en trend 
van de biodiversiteit, de belangrijkste beleidspeilers 
en aanbevelingen op basis van de inzichten. 

Blok F bevat overkoepelende aanbevelingen voor het 
biodiversiteitsbeleid in brede zin. Die aanbevelingen volgen 
de hoofdindeling van de Europese Biodiversiteitsstrategie 
2030: een samenhangend netwerk van beschermde 
gebieden creëren, een herstelplan voor ecosystemen 
op het land en in de zee uitwerken, wezenlijke 
veranderingen mogelijk maken en evolueren naar een 
wereldwijde ambitieuze biodiversiteitsagenda.

In het Natuurrapport wordt regelmatig naar Europese, 
federale en Vlaamse regelgeving en beleidsplannen verwezen. 
Om het overzicht te bewaren en te veel herhalingen te 
vermijden, wordt de eerste verwijzing ernaar telkens 
opgenomen in een voetnoot. De bijlage ‘Beleidsreferenties’ 
achteraan het rapport geeft het volledige overzicht weer.

LEESWIJZER
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Biodiversiteit: het fundament van ons ecosysteemA 

Biodiversiteit is de natuurlijke motor van onze eco-
systemen. Biologische diversiteit of biodiversiteit is de 
verscheidenheid aan levensvormen die zich gedurende 3,6 
miljard jaar op aarde heeft ontwikkeld. Die variatie is voor 
de mens en voor ieder ander organisme van levensbelang. Ze 
bepaalt hoe onze ecosystemen – denk aan bossen, moerassen, 
graslanden, steden, tuinen, vijvers en rivieren – functioneren 
en welke processen er plaatsvinden. Een hogere biodiversiteit 
verzekert een ruimere variatie aan processen en levensstrate-
gieën. Dat vergroot de weerbaarheid van onze ecosystemen in 
een snel veranderende omgeving. Kortom, veerkrachtige eco-
systemen hebben een rijke biodiversiteit nodig. 

Wij maken deel uit van de ecosystemen en zijn er 
sterk van afhankelijk. Zeker in een dichtbevolkte regio als 
Vlaanderen maakt de mens integraal deel uit van de ecosyste-
men. Historische landbouwlandschappen zoals heide en soor-
tenrijke graslanden zijn door de eeuwen heen uitgegroeid tot 
Vlaamse topnatuur en genieten vandaag Europese bescher-
ming. Om de Vlaamse en Europese natuurdoelen te halen, is 
het noodzakelijk om die ecosystemen voortdurend te herstel-
len en ze blijvend te beheren. Tegelijkertijd zijn we voor ons 
welzijn, onze gezondheid en onze welvaart sterk afhankelijk 
van gezonde, goed functionerende ecosystemen. Ecosystemen 
leveren ons tal van voordelen of ‘ecosysteemdiensten’ op: ze 
produceren voedsel, hout en grondstoffen voor geneesmidde-
len, ze bieden verkoeling tijdens een hittegolf en ruimte om 

tot rust te komen, ze zorgen voor de natuurlijke bestrijding 
van plagen, ze zuiveren de lucht en het water, ze breken afval-
stoffen af ... 

Ecosystemen gebruiken: niet zonder sociale of ecologi-
sche kosten. In Vlaanderen is de vraag naar ecosysteemdien-
sten groter dan het aanbod. Vlaanderen beschikt ook over 
relatief weinig natuurlijke ecosystemen in vergelijking met 
andere dichtbevolkte welvarende regio’s. Om dat te compen-
seren, stimuleren we bepaalde ecosysteemdiensten ten koste 
van andere of vervangen we ze met behulp van technologie of 
door grondstoffen uit het buitenland. We zetten hoogtechno-
logische installaties in om ons afvalwater te zuiveren en ons 
afval te verwerken, we verhogen onze voedselproductie met 
behulp van kunstmeststoffen en gespecialiseerde landbouw-
machines, we importeren hout en veevoer uit het buitenland ... 
Innovatieve ingrepen kunnen de milieudruk van de intensieve 
activiteiten in Vlaanderen verlagen. Maar door slechts één of 
enkele ecosysteemdiensten te maximaliseren en door grond-
stoffen in te voeren, verstoren we de biodiversiteit, zowel dicht 
bij huis als in verafgelegen ecosystemen.

Als organismen door de toenemende druk uit een ecosys-
teem verdwijnen of als soorten lokaal uitsterven, wijzigen 
de onderlinge wisselwerkingen tussen soorten en tussen 
ecosystemen. Dat zet een keten van reacties in gang waarbij 
ecologische netwerken uit evenwicht raken: ziektes en plagen 

krijgen meer kansen om zich te verspreiden, competitieve 
soorten krijgen de overhand, ecosystemen worden homo-
gener en kwetsbaarder. Verdwijnen volledige groepen van 
soorten met een gelijkaardige functie, zoals bestuivers, vlees-
eters of plaagbestrijders, dan komt het voortbestaan van 
het hele ecosysteem en van de diensten die het ons levert in 
het gedrang. Zulke drastische veranderingen zijn moeilijk of 
niet omkeerbaar en brengen aanzienlijke maatschappelijke 
kosten met zich mee. 

Het referentiekader verschuift. In het dichtbevolkte 
Vlaanderen is de druk op de biodiversiteit al eeuwenlang te 
hoog. Dat maakt het almaar moeilijker om de biodiversiteit 
te beschermen en het voortbestaan van onze ecosystemen 
en hun diensten op lange termijn te garanderen. Elke nieuwe 
generatie beschouwt het recente verleden als het nieuwe 
normaal. De perceptie over het aanhoudende verlies aan 
biodiversiteit wordt voortdurend bijgesteld. Gaandeweg lijkt 
de omvang van het verlies almaar kleiner te worden en daalt 
het ambitieniveau voor biodiversiteitsherstel. Dat verschui-
vende referentiekader – ook wel shifting baseline genoemd 
– heeft ook gevolgen voor de interpretatie van de biodiver-
siteitstrends in dit rapport. Een (licht) toenemende biodiver-
siteit betekent niet automatisch dat gezonde en weerbare 
ecosystemen in het verschiet liggen. De conclusies hangen 
af van het vertrekpunt van de trend. Waar mogelijk wordt 
daarom het gebruikte referentiekader toegelicht.

DEEL 1 HOOFDLIJNEN — A Biodiversiteit: het fundament van ons ecosysteem
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Indicatoren helpen om het biodiversiteitsbeleid te 
onderbouwen, maar tonen slechts een deel van het 
verhaal. De indicatoren in dit Natuurrapport brengen de 
toestand en de trends van de biodiversiteit in Vlaanderen 
in beeld. Ze beschrijven de drukfactoren die spelen en 
hun effecten op onze ecosystemen. Ze kunnen helpen om 
toekomstige keuzes voor het behoud en het herstel van 
de biodiversiteit met cijfers te onderbouwen. Onze kennis 
over de biodiversiteit in Vlaanderen is echter onvolledig. De 
indicatoren tonen de toestand van en evoluties in de voor-
naamste (half)natuurlijke ecosystemen in Vlaanderen. Alleen 
goed onderzochte planten- en diersoorten komen aan bod. 
De kennis en indicatoren over de genetische diversiteit, de 
bodembiodiversiteit of de biodiversiteit buiten natuurgebie-
den zijn beperkt. Ook ecologische processen komen weinig 
in beeld. Al die elementen spelen een belangrijke rol in de 
werking van ecosystemen en de diensten die ze ons leveren, 
maar zijn in Vlaanderen onvoldoende gemonitord om ze te 
kunnen opnemen in dit rapport. 

Meer weten? Lees Deel 2. A. Biodiversiteit:  
het fundament van ons ecosysteem.

DEEL 1 HOOFDLIJNEN — A Biodiversiteit: het fundament van ons ecosysteem
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2020: een scharnierjaarB

De Europese natuurdoelen voor 2020 zijn niet gehaald. 
2020 vormt een scharnierjaar voor het biodiversiteitsbeleid 
op alle beleidsniveaus. Het is het eindpunt van de huidige 
mondiale en Europese Biodiversiteitsstrategie. Aan vervolg- 
strategieën, die mee het Vlaamse biodiversiteitsbeleid vorm-
geven, wordt volop gewerkt. 

In 1992 kwam in de schoot van de Verenigde Naties het mon-
diale Biodiversiteitsverdrag tot stand. In navolging daarvan 
wordt om de tien jaar een strategisch plan uitgewerkt dat 
wereldwijde biodiversiteitsdoelen vastlegt voor het volgende 
decennium. De Europese Biodiversiteitsstrategie 2020 zet de 
mondiale Aichi-doelen voor 2011-2020 om in zes streefdoelen 
die richting geven aan het Europese biodiversiteitsbeleid. 
Het eerste streefdoel is volledig gewijd aan het uitvoeren 
van de bestaande Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Het 
tweede streefdoel wil gedegradeerde ecosystemen herstellen 
en een groen-blauw netwerk tot stand brengen. Het derde 
streefdoel richt zich op het verhogen van de bijdrage van 
land- en bosbouw aan het biodiversiteitsherstel. Het vierde 
streefdoel ambieert een duurzame visserij. Het vijfde streef-
doel wil de druk door invasieve exoten verminderen. Het 
zesde streefdoel wil de impact van Europa op de mondiale 
biodiversiteit inperken. Elk van de streefdoelen krijgt navol-
ging in een reeks Europese en Vlaamse beleidsinitiatieven. 
De evaluatie van de Europese en die van de wereldwijde 

Biodiversiteitsstrategie wijzen beide uit dat de vooropge-
stelde doelen voor 2020 niet behaald worden.

Europa verhoogt het ambitieniveau. De Europese strate-
gie voor 2030 legt de lat nog hoger. Ze maakt deel uit van de 
Europese Green Deal, de routekaart richting een duurzame 
economie en een klimaatneutraal Europa. Op tafel ligt onder 
meer een plan om 30 procent van het Europese land en de 
zee te beschermen. Meer concrete doelen – zoals 3 miljard 
extra bomen planten, 25.000 kilometer rivieren ontsnipperen 
en het pesticidegebruik halveren – moeten helpen om de 
inspanningen voor de biodiversiteit op te voeren. De druk die 
Europa uitoefent op de biodiversiteit in binnen- én buiten-
land moet sterk verminderen. De economische heropleving 
wordt verbonden aan klimaatdoelen en biodiversiteitsherstel. 
Een transformatieve verandering van onze manier van produ-
ceren, consumeren en handel drijven, komt op het voorplan. 

Vlaamse bijdrage aan Europese natuurdoelen schiet te 
kort. Aan de hand van indicatoren over de Vlaamse biodiver-
siteit en de milieudruk, gaat dit rapport na wat de bijdrage 
is van Vlaanderen aan de Europese biodiversiteitsdoelen 
voor 2020. Onze bijdrage aan elk van de Europese doelen 
blijft tot dusver erg beperkt. Voor enkele deelaspecten, zoals 
de toestand van een aantal habitattypes en soorten van 
Europees belang, de uitbreiding van gebieden met effectief 

natuurbeheer en de uitvoering van de Europese richtlijn rond 
invasieve exoten, is een lichte vooruitgang merkbaar. Voor 
andere onderdelen, zoals de toestand van het merendeel van 
de Europese habitattypes, de verbindingen tussen natuurge-
bieden en de druk die we uitoefenen op de biodiversiteit in 
het buitenland, blijven we ver verwijderd van de Europese en 
Vlaamse doelen. 

Hoe kan Vlaanderen het tij keren en zijn bijdrage aan de 
nieuwe Biodiversiteitsstrategie 2030 wél waarmaken? 
Om de Vlaamse bijdrage aan de nieuwe Europese doelen 
op niveau te krijgen, moeten die doelen verder geconcreti-
seerd worden in Vlaamse beleidskaders en -plannen en strikt 
worden opgevolgd. Een grondige transformatie van ons bio-
diversiteitsbeleid, inclusief een verregaande integratie van de 
biodiversiteit in andere beleidsdomeinen, dringt zich op. 

Meer weten? Lees Deel 2. B. 2020: een 
scharnierjaar.

DEEL 1 HOOFDLIJNEN — B 2020: een scharnierjaar
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DE ZES STREEFDOELEN VAN DE EUROPESE BIODIVERSITEITSSTRATEGIE 2011-2020 
STREEFDOEL  

EU 2020 TOESTAND 2020

VOER DE HABITAT- EN 
DE VOGELRICHTLIJN 

VOLLEDIG UIT

STOP DE 
ACHTERUITGANG 
EN BEREIK EEN 
AANZIENLIJKE 
EN MEETBARE 

VERBETERING VAN 
DE TOESTAND VAN 

SOORTEN EN HABITATS 

De meeste habitats en soorten van Europees 
belang verkeren in een ongunstige toestand.

Verschillende van die habitats en soorten 
zijn dankzij herstel- en beheermaatregelen 
verbeterd, maar enkele zijn er nog op 
achteruitgegaan.

De Vlaamse 
beleidsdoelen 
voor 2020 zijn 
niet gehaald, 

de vooruitgang 
is onvoldoende.

Tegen 2020 moeten in Vlaanderen 16 
geselecteerde habitats in een gunstige 
of verbeterde staat van instandhouding 
verkeren ten opzichte van 2007. 

Slechts de helft van de habitats verkeert 
momenteel met zekerheid in een gunstige of 
verbeterde toestand ten opzichte van 2007. 
Alvast 1 habitat is nog achteruitgegaan.

Om tegen 2050 een goede staat van 
instandhouding voor alle habitats en soorten 
te bereiken, is het noodzakelijk dat de impact 
van de milieudruk veel sneller afneemt dan 
op dit moment het geval is. Na een dalende 
milieudruk, is er de laatste jaren sprake van 
een stabilisatie.

HANDHAAF EN 
VERBETER TEGEN 2020 

ECOSYSTEMEN EN 
ECOSYSTEEMDIENSTEN 

Vlaanderen kent een erg hoog ruimtebeslag 
in vergelijking met andere welvarende en 
dichtbevolkte regio’s. 

De aanhoudende toename van het 
ruimtebeslag en het verdwijnen van blijvend 
grasland zorgen voor de afname van open 
ruimte en voor verminderde connectiviteit 
tussen natuurlijke ecosystemen.

De open 
ruimte tussen 
beschermde 

gebieden daalt 
en versnippert.

Het doel 
voor natuur-

verweving 
is verre van 

gehaald.

Er zijn lokale 
successen door 
natuurherstel 
en duurzamer 

bosbeheer, 
maar veel 

drukfactoren 
blijven hoog of 

nemen toe.

 

6300 ha natuurverwevingsgebied is 
afgebakend. Dat is 8% van het vooropgestelde 
doel in het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen.

In vergelijking met andere landen en regio’s 
beschikt Vlaanderen over relatief weinig 
bos en andere terrestrische natuurlijke 
ecosystemen. 

De uitbreiding van de oppervlakte met 
effectief natuurbeheer, duurzaam bosbeheer 
en groene infrastructuur binnen stedelijk en 
landbouwgebied creëert wel meer kansen 
voor bedreigde ecosystemen en soorten.

Het aanbod van de meeste 
ecosysteemdiensten is laag. Door de stijgende 
vraag naar ecosysteemdiensten neemt de 
kloof tussen vraag en aanbod toe.

STREEFDOEL  
EU 2020 TOESTAND 2020

VERHOOG DE BIJDRAGE 
VAN LANDBOUW OM 
BIODIVERSITEIT TE 
BEHOUDEN EN TE 

VERHOGEN

Biologisch waardevolle graslanden en blijvend 
grasland gaan in oppervlakte achteruit. De 
daling is wel verminderd.

De druk 
vanuit de 

landbouw daalt 
onvoldoende.

De biodiversiteit van de meeste agro-
ecosystemen is laag en daalt verder. 
Landbouwers sluiten wel vrijwillig 
meer biodiversiteitsbevorderende 
beheerovereenkomsten af. Ook biolandbouw 
neemt in oppervlakte toe. Maar het 
oppervlakte-aandeel van beide blijft laag.

Vermesting en verzuring zijn sterk gedaald, 
maar stagneren en natuurdoelen worden 
daardoor niet gehaald.

VERHOOG DE BIJDRAGE 
VAN BOSBOUW OM 
BIODIVERSITEIT TE 
BEHOUDEN EN TE 

VERHOGEN

De totale bosoppervlakte blijft stabiel, 
maar de bebossingsgraad blijft zeer laag en 
10.000 ha bosuitbreiding is niet gerealiseerd. De 

biodiversiteit 
in bossen 
verbetert 

licht, maar 
onvoldoende.

De soortenrijkdom van bomen, de 
natuurlijkheidsgraad en de functionele 
diversiteit van bossen nemen toe. De druk 
blijft echter hoog waardoor het aantal 
beschadigde bomen toeneemt.

VERZEKER EEN 
DUURZAAM GEBRUIK 
VAN VISBESTANDEN 

VERBETER HET 
BEHEER VAN BEVISTE 

BESTANDEN EN 
VERMINDER DE 

NADELIGE EFFECTEN 
OP DE VISBESTANDEN, 

SOORTEN, HABITATS EN 
ECOSYSTEMEN  

Schol wordt duurzaam bevist. Tong doet het 
ook goed. De bestanden van schar, tarbot, 
griet en bot vertonen de laatste jaren een 
verbetering. Het kabeljauwbestand is de 
laatste jaren opnieuw sterk achteruitgegaan.

De druk op de 
zeebodem blijft 

hoog, vooral 
door bodem-
beroerende 

visserij.  

Het Belgische deel van de Noordzee bevindt 
zich nog niet in een ‘Goede Milieutoestand’ 
zoals beschreven in de Kaderrichtlijn Mariene 
Strategie.

?

KLEUR VAN HET BOLLETJE  
= DE TOESTAND

 ongunstig
 stabiel 
 gunstig

SYMBOOL IN HET BOLLETJE  
= DE TREND

 dalend
 stabiel 
 stijgend
 niet gekend

KLEUR VAN DE TOESTAND 2020
 doel niet gehaald
 doel deels gehaald
 doel gehaald

3a

3b

4

1

2
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DE ZES STREEFDOELEN VAN DE EUROPESE BIODIVERSITEITSSTRATEGIE 2011-2020 

STREEFDOEL  
EU 2020 TOESTAND 2020

IDENTIFICEER 
EN PRIORITEER 

INVASIEVE UITHEEMSE 
SOORTEN EN HUN 

INTRODUCTIEWEGEN 

BEHEER PRIORITAIRE 
INVASIEVE UITHEEMSE 

SOORTEN EN NEEM 
MAATREGELEN OM 

HUN INTRODUCTIE EN 
VESTIGING TE BELETTEN

Sinds 2015 is de Europese verordening 
betreffende invasieve uitheemse soorten 
van kracht. Die legt verplichtingen op 
rond preventie, monitoring en beheer. In 
Vlaanderen is de verordening omgezet in het 
Soortenbesluit.

De 
implementatie 

van de 
Europese 

verordening op 
lidstaatniveau 
moet versneld 

worden. 

Het aantal 
uitheemse 

soorten neemt 
nog altijd toe.

Het aantal uitheemse soorten stijgt 
exponentieel. België is koploper in het aantal 
voor de EU zorgwekkende soorten op zijn 
grondgebied.

HELP OM HET MONDI-
ALE BIODIVERSITEITS-
VERLIES OM TE BUIGEN

De Vlaamse consumptie veroorzaakt een hoge 
milieudruk en een groot biodiversiteitsverlies, 
vooral in het buitenland. De druk overschrijdt 
ecologische grenzen.

De koolstofvoetafdruk, een maat voor 1 
van de drukfactoren, stijgt. Een toenemend 
aandeel ontstaat in het buitenland. De trend 
van het biodiversiteitsverlies is niet gekend.

?
Het mondiale 

bio diversiteits-
verlies door 

Vlaamse 
consumptie is 

te hoog.

De bio-
diversiteits druk 
is groter buiten 

Vlaanderen 
dan binnen 
Vlaanderen.

Tussen 2010 en 2020 nam de financiering
voor ontwikkelingssamenwerking gericht op 
biodiversiteitsherstel en -ontwikkeling niet 
toe.

Ongeveer 1% van de officiële Belg che 
ontwikkelingshulp gaat naar biodiversiteit. 
Voor andere vormen van financiering oor 
de mondiale biodiversiteit zijn geen data 
beschikbaar.

KLEUR VAN HET BOLLETJE  
= DE TOESTAND

 ongunstig
 stabiel 
 gunstig

SYMBOOL IN HET BOLLETJE  
= DE TREND

 dalend
 stabiel 
 stijgend
 niet gekend

KLEUR VAN DE TOESTAND 2020
 doel niet gehaald
 doel deels gehaald
 doel gehaald

6

5

DEEL 1 HOOFDLIJNEN — B 2020: een scharnierjaar
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In Vlaanderen liggen veel kansen voor een rijke biodi-
versiteit. De hoge milieudruk doorkruist die kansen. 
Vlaanderen herbergt van nature een grote variatie aan leefge-
bieden voor planten, dieren en micro-organismen. Door uit-
eenlopende combinaties van klimaat, geomorfologie, bodem 
en waterhuishouding beschikt Vlaanderen over een hoge 
potentiële biodiversiteit. Tegelijkertijd is de druk die de mens 
op de biodiversiteit uitoefent bijzonder hoog, zelfs in verge-
lijking met andere dichtbevolkte Europese regio’s. Dat maakt 
onze uitgangspositie in de praktijk heel wat minder gunstig.

Bijna een derde van onze soorten staat op een Rode 
Lijst. De trends van meer algemene soorten tonen een 
variabel beeld. Zeven procent van de 2727 onderzochte 
planten- en diersoorten in Vlaanderen is in de loop van de 
voorbije eeuw regionaal uitgestorven. Bijna 30 procent staat 
op de Rode Lijst van soorten die de afgelopen decennia rake 
klappen kregen, die kwetsbaar zijn of die met uitsterven 
bedreigd zijn. Nog eens 16 procent is ‘bijna in gevaar’. De 
trends van algemene soorten laten een iets positiever beeld 
zien. Bij plantensoorten houden de stijgende en dalende 
soortentrends elkaar in evenwicht. Globaal genomen is de 
trend tussen 1950 en 2018 stabiel. Voor diersoorten is de 
globale trend tussen 1990 en 2018 licht positief. Bij de alge-
mene broedvogels tekende zich de voorbije tien jaar een 
duidelijk dalende trend af, vooral bij de soorten gebonden 

aan landbouwgebied. Het lage vertrekpunt in Vlaanderen ver-
klaart mee de beperkte schommelingen in de trends.

De natuur van Europees belang gaat er mondjesmaat 
op vooruit. De voor Europa belangrijke Vlaamse natuur zet 
voorzichtige stappen in de goede richting. Dankzij herstel- 
en instandhoudingsmaatregelen gaan bepaalde habitats en 
soorten erop vooruit. Floreren doet de Europees beschermde 
natuur echter niet, en dat ondanks de sterke focus van het 
Vlaamse natuurbeleid op het uitvoeren van de Vogel- en de 
Habitatrichtlijn. Slechts een beperkt aantal habitats en soor-
ten verkeert momenteel in een gunstige toestand, sommige 
gaan er zelfs verder op achteruit. De Vlaamse beleidsdoelen 
voor 2020 zijn niet gehaald. Om alle habitats en soorten naar 
een gunstige toestand te laten evolueren – zoals de Europese 
richtlijnen vooropstellen – zijn extra inspanningen noodzake-
lijk, zowel binnen als buiten het natuur- en bosbeleid. 

Een kwart van Vlaanderen geniet een of andere vorm 
van natuurbescherming. De oppervlakte beheerde 
natuur neemt toe, maar natuurverbindingen laten op 
zich wachten. Eén manier om de biodiversiteit te herstel-
len, is ze beter beschermen en beheren. In ongeveer 26 pro-
cent van Vlaanderen is natuur op de een of andere manier 
juridisch beschermd. Een vierde daarvan, in totaal zo’n 7 
procent van Vlaanderen, wordt natuurgericht beheerd. De 

oppervlakte beheerde natuur neemt wel toe. Op tien jaar 
tijd kwam er in Vlaanderen ongeveer 40.000 hectare onder 
effectief natuurbeheer bij. Gebieden met een (inter)nati-
onaal natuurbeschermingsstatuut nemen 14 procent van 
Vlaanderen in. Slechts 2 procent van Vlaanderen heeft het 
statuut van natuur- of bosreservaat, dat de meest strikte 
natuurbescherming biedt. 

Internationaal was afgesproken om tegen 2020 17 procent 
van de landoppervlakte en binnenwateren te behouden 
via goed verbonden systemen van beschermde gebieden 
die effectief natuurgericht beheerd worden. Dat doel is in 
Vlaanderen nog niet direct in zicht. Vooral de verbindingen 
tussen natuurgebieden laten op zich wachten. Van een 
robuust ecologisch netwerk zoals al meer dan twintig jaar 
geleden voorzien in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
is nog geen sprake. De afbakening van het Integraal 
Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) boekte de 
voorbije jaren nauwelijks vooruitgang. Van de 80.000 hec-
tare natuurverwevingsgebied die tegen 2012 gepland was, is 
slechts 8 procent afgebakend.

Meer weten? Lees Deel 2. C. Algemene toestand 
en trends in Vlaanderen.

Algemene toestand en trends in VlaanderenC

DEEL 1 HOOFDLIJNEN — C Algemene toestand en trends in Vlaanderen
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HABITATS EN SOORTEN VAN DE HABITATRICHTLIJNBEDREIGDE SOORTEN IN VLAANDEREN

7% van de soorten in Vlaanderen is regionaal uitgestorven. 
28% is (ernstig) bedreigd of kwetsbaar. Hun populaties zijn 
de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan of hebben 
een kritisch minimum bereikt, waardoor de soorten in hun 
voortbestaan bedreigd worden.

 Regionaal uitgestorven
 Ernstig bedreigd
 Bedreigd
 Kwetsbaar
 Bijna in gevaar
 Momenteel niet in gevaar
 Onvoldoende data

44%

6% 7%
9%

8%

11%

16%

18 van de 69 habitatrichtlijnsoorten 
die in Vlaanderen voorkomen 
bevinden zich in een gunstige staat 
van instandhouding. Van de soorten 
die zich in matig tot zeer ongunstige 
staat bevinden gaat 35% erop vooruit 
(15/43) en 9% erop achteruit  (4/43).

STAAT

 Gunstig
 Matig ongunstig
 Zeer ongunstig
 Onbekend of niet beoordeeld

29

8 18

14

Soorten (n=69)

 Onbekend
 Achteruitgaand
 Stabiel
 Vooruitgaand

TREND

Matig 
ongunstig

Zeer 
ongunstig

Aantal 0 5 3025201510

Slechts drie van de 44 beoordeelde 
habitats van Europees belang in 
Vlaanderen hebben een gunstige staat 
van instandhouding. Van de habitats 
die zich in een matig of zeer ongunstige 
toestand bevinden gaat 46% er wel op 
vooruit (19/41).

 Gunstig
 Matig ongunstig
 Zeer ongunstig

38

3

3

STAAT

Habitats (n=44)

 Onbekend
 Achteruitgaand
 Stabiel
 Vooruitgaand

TREND

Matig 
ongunstig

Zeer 
ongunstig

Aantal 0 5 30 35 4025201510

EVOLUTIE VAN DE FLORA

De langetermijntrend van algemene plantensoorten blijft 
stabiel. De 167 soorten die vooruitgaan houden de 205 
soorten met een dalende trend in balans.
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BIODIVERSITEIT IN VLAANDEREN
BEHEER VAN NATUUR

In 2019 had 94.129 hectare in Vlaanderen een goedgekeurd (natuur)
beheerplan of uitgebreid bosbeheerplan dat de criteria van 
duurzaam bosbeheer volgt. In sommige gebieden is natuur de 
hoofdfunctie. Andere gebieden worden multifunctioneel beheerd; 
de natuurfunctie is er verweven met andere functies. 

 Vlaams natuurreservaat
 Erkend natuurreservaat
 Bosreservaat (VO)
 Natuurbeheerplan type 4
 Militair domein met natuurbeheer
 Domeinbos met uitgebreid bosbeheerplan
 Bos in eigendom van derden met uitgebreid beheerplan
 Park van derden met goedgekeurd beheerplan*

 Park in eigendom van Vlaamse overheid met goedgekeurd 
beheerplan*

 Natuurdomein met goedgekeurd beheerplan
 Natuurbeheerplan type 3
 Natuurbeheerplan type 2

BESCHERMING VAN NATUUR

BESCHERMING EN BEHEER VAN NATUUR

In 26% van Vlaanderen is natuur juridisch beschermd als reservaat, als 
gebied met een ander (inter)nationaal beschermingsstatuut of door andere 
juridische maatregelen.

1/4de van de beschermde oppervlakte, of zo’n 7 procent van Vlaanderen, 
wordt beheerd in functie van natuur.
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D De biodiversiteit onder druk

De mix van drukfactoren in het versnipperde Vlaamse 
landschap heeft een niet-aflatende negatieve impact op 
de biodiversiteit. De oplossing daarvoor ligt grotendeels 
buiten de beschermde gebieden. 

De verstedelijking en de intensivering van het agrarisch land-
gebruik veroorzaken een hoge druk op de biodiversiteit in 
Vlaanderen. Vergeleken met andere dichtbevolkte welvarende 
regio’s in Europa is het aandeel stedelijk en bebouwd gebied 
hoog en beschikt Vlaanderen over weinig natuur. Onze (half)
natuurlijke ecosystemen zijn bovendien klein: 89 procent ligt 
in een gebied kleiner dan 1 hectare. Die natuursnippers liggen 
vaak verspreid in een intensief gebruikt landschap. Dat maakt 
de Vlaamse natuur extra kwetsbaar voor de milieudruk uit de 
omgeving. 

Een aantal drukfactoren, zoals vermesting, verzuring en ver-
ontreiniging, zitten in dalende lijn als gevolg van specifieke, 
vaak technologische maatregelen in de landbouw en het 
verstedelijkt gebied. Toch blijven ze te uitgesproken om het 
voortbestaan van kwetsbare natuur te garanderen, zowel op 
het land als in het water. De verstedelijking breidt nog altijd 
uit, de klimaatverandering laat zich voelen, de verdrogings-
problematiek neemt toe en het aantal uitheemse soorten dat 
een bedreiging vormt voor de Vlaamse biodiversiteit stijgt. 
Ook buiten onze grenzen veroorzaken we een milieudruk, die 
nog toeneemt.

De drukfactoren en hun effecten zijn intens met elkaar 
verweven en kunnen elkaar versterken. Zo kan de invloed 
van versnippering niet los gezien worden van de impact 
van verontreiniging uit de omgeving en hangt de toename 
van bepaalde uitheemse soorten nauw samen met de kli-
maatverandering. Het uiteindelijke resultaat van de mix van 
drukfactoren op soorten en ecosystemen is moeilijk te voor-
spellen. Het risico op het lokaal uitsterven van soorten stijgt 
en het voortbestaan van sommige leefgebieden komt in het 
gedrang.

De maatregelen uit het klassieke natuurbeleid volstaan niet 
om de biodiversiteit op langere termijn te herstellen, of om 
haar voldoende weerbaar te maken tegen de gevolgen van 
de klimaatverandering. Daartoe moet er meer ruimte komen 
voor natuur en natuurlijke processen, en moet de druk van 
buiten de beschermde gebieden dalen. Traditionele maat-
regelen zoals natuurgebieden afbakenen, ze natuurgericht 
beheren en beschermen tegen externe druk, blijven wel 
essentieel om onze ecosystemen zoals de cultuurhistori-
sche landbouwlandschappen, kustduinen en oude bossen 
te bewaren. Ze helpen Vlaanderen om voorlopig een aantal 
bedreigde natuurwaarden overeind te houden. 

DEEL 1 HOOFDLIJNEN — D De biodiversiteit onder druk
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DE BIODIVERSITEIT ONDER DRUK

LANDGEBRUIKS-
VERANDERING
De verstedelijking blijft 
toenemen.

De toename van stedelijk en 
bebouwd gebied en de afname van 
landbouw zijn de voornaamste 
landgebruiksveranderingen.

VERSNIPPERING
De versnipperingsgraad van 
natuur is zeer hoog.

Bijna 90% van de natuurclusters is 
kleiner dan 1 ha en 27% van de totale 
oppervlakte natuur is verdeeld over 
gebiedjes die kleiner zijn dan 10 ha.

VERMESTING EN 
VERZURING
De sterke daling van vermesting 
stagneert.

De kritische last voor vermesting is 
sterk gedaald, maar stagneert en blijft 
te hoog om natuurdoelen te halen.

VERONTREINIGING
Gevaarlijke stoffen blijven 
aanwezig.

Baars en paling bevatten te hoge 
concentraties moeilijk afbreekbare 
stoffen.
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DE BIODIVERSITEIT ONDER DRUK

INVASIEVE UITHEEMSE 
SOORTEN
Invasieve uitheemse planten- 
en diersoorten vormen een 
toenemende bedreiging.

Het aandeel uitheemse 
plantensoorten per km2 neemt toe. 

KLIMAAT-
VERANDERING
De timing van seizoensgebonden 
natuurlijke processen verandert 
en dat brengt ecologische 
netwerken uit balans.

Het piekmoment van de 
stuifmeelproductie bij grassen vindt 
steeds vroeger plaats. 

VERDROGING
Verdroging neemt toe.

Het grondwaterpeil in grondwater-
afhankelijke vegetaties bevindt zich 
steeds vaker onder een kritische 
drempelwaarde.

DRUK OP DE 
BIODIVERSITEIT 
WERELDWIJD
Onze consumptie, productie en 
handel oefenen een grote druk 
uit op de biodiversiteit in het 
buitenland.

Meer dan 95% van het biodiversiteits-
verlies door onze consumptie treedt 
op in het buitenland.
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Ons snel veranderende landgebruik doet leefgebieden 
verdwijnen en verhindert de ontwikkeling van een hoge 
biodiversiteit. De oplossing: verdere verstedelijking tegen-
gaan en werk maken van multifunctionele landschappen. 

Het ruimtebeslag in Vlaanderen neemt toe. Het stedelijk en 
bebouwd gebied breidde tussen 2013 en 2016 uit met 6,5 hec-
tare per dag en die trend lijkt onverminderd door te gaan. De 
vraag naar kernverdichting in de stedelijke omgeving groeit, 
maar staat op gespannen voet met de dringende behoefte 
aan meer groen-blauwe dooradering van het bebouwde 
gebied. De oppervlakte blijvend grasland daalt met 11 hectare 
per dag. Het landgebruik in landbouwgebied homogeniseert 
en intensiveert. Blijvend grasland wordt omgezet in tijdelijk 
grasland en grasland-akkermozaïeken worden akkers. (Half)
natuurlijke ecosystemen zoals heide, moerassen en kustdui-
nen behouden hun oppervlakte of breiden licht uit, maar de 
ecosysteemkwaliteit wordt nadelig beïnvloed door de land-
gebruiksveranderingen. De oppervlakte bos en houtige vege-
tatie bleef tussen 2013 en 2016 netto ongewijzigd. Die status 
quo is het resultaat van enkele duizenden hectare ontbossing 
en bosuitbreiding die elkaar compenseren. Die omzetting 
hypothekeert de ontwikkeling van oude bossen met een typi-
sche en hoge biodiversiteit.

De veranderingen in het landgebruik leiden in veel gevallen 
tot een verlies aan leefgebied. Zo belemmeren ze ook de 

natuurgebaseerde oplossingen voor actuele uitdagingen 
als verdroging, het stedelijke hitte-eilandeffect, verhoogde 
overstromingsrisico’s en een lage waterkwaliteit. De verdere 
intensivering van het landgebruik binnen agro-ecosystemen 
heeft een negatieve invloed op de ecologische basiskwaliteit 
van de open ruimte. 

Om het bijkomende ruimtebeslag af te bouwen en de open 
ruimte te vrijwaren van verdere verstedelijking, moet de 
Strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zo snel 
mogelijk worden uitgevoerd. Bij de inrichting van de open 
ruimte staat het principe van multifunctionele landschappen 
voorop. Die behouden of herstellen ecosysteemdiensten en 
verbinden natuurlijke ecosystemen tot robuuste groen-blauwe 
netwerken. Een voorwaarde om die transformatie te realiseren, 
is dat landbouwers opnieuw een leefbaar inkomen krijgen.

Meer weten?  
Lees Deel 2. D.1 Landgebruiksverandering.

De versnipperingsgraad in Vlaanderen is bijzonder hoog 
en neemt nog toe, net als het risico op het lokaal uit-
sterven van soorten. Natuurgebieden vergroten en ver-
binden is de boodschap.

Vlaanderen is een van de meest versnipperde regio’s van 
Europa en de versnipperingsgraad neemt de laatste jaren 
nog verder toe. Door ons uitgebreide wegennet, onze 
dichte bebouwing en onze intensieve landbouw zijn onze 
natuurgebieden klein en geïsoleerd. Bijna 90 procent van 
de natuurclusters in Vlaanderen is kleiner dan 1 hectare. 
Verstoringen zoals lichtvervuiling werken de isolatie van 
soorten in de hand, omdat ze de migratie tussen gebieden 
bemoeilijken.

Kleine leefgebieden herbergen vaak nog restpopulaties van 
bijzondere soorten, die door toevalseffecten een grotere kans 
op uitsterven hebben. Isolatie belemmert de uitwisseling 
tussen deelpopulaties, waardoor het risico op genetische ver-
arming toeneemt en verlaten leefgebieden moeilijk opnieuw 
gekoloniseerd raken. Bovendien speelt in versnipperde eco-
systemen een relatief hoger randeffect, waardoor externe 
drukfactoren sterker doorwerken. De restpopulaties dragen 
een ‘extinctieschuld’: ze zijn te klein en te geïsoleerd om zich-
zelf in stand te houden. Als de levensomstandigheden niet 
wijzigen, zullen ze op termijn verdwijnen.

Om de effecten van versnippering op de biodiversiteit tegen 
te gaan, komt het erop aan leefgebieden te vergroten en ze 
beter te verbinden. Groen-blauwe aders en ontsnipperings-
maatregelen zoals ecoducten zijn essentieel om een func-
tioneel ecologisch netwerk te creëren. Naast verbindingen 
tussen natuurgebieden op het land, staat ook het wegwerken 
van migratiebarrières voor vissen hoog op de Vlaamse en 
Europese biodiversiteitsagenda. Tegen 2021 moeten de meest 
prioritaire migratieknelpunten op de rivieren opgelost zijn. 
In Vlaanderen zijn momenteel slechts 28 van de 51 prioritaire 
knelpunten weggewerkt.

Meer weten? Lees Deel 2. D.2 Versnippering.

DEEL 1 HOOFDLIJNEN — D De biodiversiteit onder druk
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De effecten van verontreiniging op de biodiversiteit zijn 
grotendeels onbekend. Milieukwaliteitsnormen worden 
op veel plaatsen overschreden, al is voor sommige 
stoffen beterschap in zicht. Het is aangewezen om te 
investeren in kennisopbouw en om de meest schadelijke 
stoffen te verbieden.

Van naar schatting 70.000 van de 100.000 chemische stoffen 
die in Europa in gebruik zijn, is het risico voor de gezondheid 
van mens en omgeving niet gekend. Over de risico’s van vijftig 
prioritaire verontreinigende stoffen voor oppervlaktewater en 
grondwater is wel meer informatie beschikbaar. De concen-
traties van veertien van die probleemstoffen overschrijden de 
milieukwaliteitsnormen op verschillende locaties in Vlaamse 
oppervlaktewateren. 58 procent van de waterlichamen in 
de Schelde en 69 procent van de waterlichamen in de Maas 
bereikt de vooropgestelde ‘goede chemische toestand’ niet. 
Ook 40 procent van de Belgische Noordzee bevat te veel 
probleemstoffen om gezonde ecosystemen te herbergen. De 
concentraties van metalen in het oppervlaktewater bleven 
nagenoeg op hetzelfde niveau tussen 2000 en 2019. De druk 
op het waterleven door gewasbeschermingsmiddelen is sterk 
gedaald in de voorbije dertig jaar, door een verminderd 
gebruik en een verbod op de meest toxische middelen. De 
laatste jaren stagneert de daling echter. In waterbodems 
hopen zware metalen, gewasbeschermingsmiddelen en 

moeilijk afbreekbare organische stoffen zich op, deels ten 
gevolge van verontreiniging uit het verleden. Bij de moeilijk 
afbreekbare organische stoffen zijn zowel positieve als nega-
tieve trends te noteren. Voor zware metalen blijft de toestand 
de laatste decennia vrijwel stabiel, alleen de nikkel- en kwik-
vervuiling neemt duidelijk af. Het aantal waterbodems dat 
vervuild is met gewasbeschermingsmiddelen daalt.

Organismen ondervinden schade door blootstelling aan ver-
ontreiniging: plastics en chemische stoffen kunnen toxisch  
zijn, zich ophopen, de hormonenhuishouding verstoren 
of verteringsprocessen hinderen. De gevolgen zijn zowel 
acuut als chronisch en beïnvloeden het hele voedselweb. Zo 
worden in roofvissen zoals baars en paling op veel plaatsen 
concentraties aan persistente stoffen aangetroffen die de 
kwaliteitsnormen voor menselijke consumptie overschrijden. 
Zeevogels in de Noordzee hebben plastic in hun maag en de 
bioaccumulatie van persistente stoffen in eieren ligt hoger 
dan de vooropgestelde normen. 

De overheid kan niet volledig voorkomen dat verontreini-
gende stoffen in ecosystemen terechtkomen. Bepaalde pro-
ducten zijn belangrijk voor onze economie en ons welzijn. 
Om het biodiversiteitsverlies te beperken, blijft het nood-
zakelijk om de meest toxische producten te verbieden, het 
gebruik van de schadelijke producten die niet verboden zijn 
te verminderen, alternatieven te zoeken waar mogelijk, ver-
ontreinigde ecosystemen te herstellen en risico-inschattingen 
van prioritaire stoffen versneld uit te voeren. 

Meer weten? Lees Deel 2. D.3 Verontreiniging.

De afname van vermesting en verzuring van ecosys-
temen stagneert. De resterende druk is voor heel wat 
ecosystemen in Vlaanderen nog altijd te hoog. Om de 
natuurdoelen te behalen, zijn meer ingrijpende sys-
teemveranderingen aan de orde.

De druk die vermestende en verzurende stoffen via lucht- en 
watervervuiling uitoefenen op de biodiversiteit is de voorbije 
decennia sterk gedaald. Sinds enkele jaren blijft die druk 
echter schommelen rond een niveau dat nog altijd te hoog 
is om de (half)natuurlijke ecosystemen op het land en in het 
water te herstellen. De kritische drempelwaarde van vermes-
ting via de lucht wordt overschreden voor alle bossen, alle 
heidegebieden en bijna de helft van de soortenrijke graslan-
den in Vlaanderen. Dat wil zeggen dat die habitats op lange 
termijn schade oplopen. Vermesting is een van de belang-
rijkste redenen waarom de habitats van Europees belang de 
gewenste toestand niet bereiken en waarom ook hun toe-
komstperspectieven ongunstig zijn. De verzurende luchtver-
vuiling overschrijdt de kritische schadedrempel in 28 procent 
van de bossen en de soortenrijke graslanden en in 9 procent 
van de heidegebieden. Het aantal waterlichamen waarin de 
concentraties van voedingsstoffen hoger ligt dan de mili-
eunormen daalt de laatste tien jaar licht, maar blijft nog 
altijd erg hoog: voor fosfor gaat het om 91 procent en voor 
stikstof om 38 procent van de beoordeelde waterlichamen. 

DEEL 1 HOOFDLIJNEN — D De biodiversiteit onder druk
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De overmaat aan waterstofionen door verzuring en het 
teveel aan voedingsstoffen door vermesting veroorzaken 
rechtstreekse schade aan organismen. Ook de samenstelling 
van leefgemeenschappen verandert. Soorten gebonden aan 
een voedselrijke omgeving nemen toe en zeldzame of veelei-
sende soorten uit voedselarme milieus gaan erop achteruit. 
Een homogenisering treedt op. In meren, rivieren, estuaria 
en de Noordzee vormt vooral vermesting een belangrijke 
drukfactor. De overmaat aan stikstof doet zwevende algen en 
blauwalgen overheersen en verstoort zo het hele voedselweb. 
Minder dan de helft van de waterlichamen krijgt een gunstige 
beoordeling voor die soortengroep. Ook voor ongeveer 30 
procent van het Belgische deel van de Noordzee is de beoor-
deling ongunstig. De hogere watertemperaturen en lagere 
waterpeilen die door de klimaatverandering almaar frequen-
ter optreden, versterken het effect van vermesting en doen 
recente positieve evoluties deels teniet.

Om de druk vanuit landbouw, industrie en huishoudens 
op land- en waterecosystemen te verminderen, zijn heel 
wat inspanningen geleverd. Striktere normering en techno-
logische verbeteringen werpen hun vruchten af, maar het 
effect op de milieudruk stagneert de laatste jaren. Om de 
doelstellingen van het water-, lucht- en biodiversiteitsbeleid 
te behalen, zijn meer ingrijpende veranderingen in ons land-
bouw- en voedingssysteem, in ons transportsysteem en in 
diverse huishoudelijke praktijken aan de orde.

Meer weten? Lees Deel 2. D.4 Vermesting en 
verzuring.

Vlaanderen verdroogt structureel en in toenemende 
mate. Veel natte natuur is verdwenen, het stromingsre-
gime van rivieren is grondig veranderd en het waterte-
kort zet ook drogere ecosystemen onder druk. Herstel 
van de natuurlijke waterhuishouding op landschaps-
schaal kan soelaas bieden voor mens en natuur.

Verdroging is het gevolg van menselijke verstoring van de 
natuurlijke watercyclus. Door onder meer grond- en opper-
vlaktewater op te pompen, de bodem af te dichten, rivieren 
recht te trekken en het mondiale klimaat te beïnvloeden, 
is er steeds minder water voorhanden. Per inwoner is er in 
Vlaanderen erg weinig zoet water beschikbaar. Het water-
gebruik is hoog ten opzichte van de jaarlijkse aanvoer via 
neerslag en rivieren. Wijdverspreide drainagepraktijken, veel 
verharding en drastische ingrepen in Vlaamse waterlopen 
maken het watersysteem kwetsbaar. Sinds de jaren tachtig 
neemt het neerslagtekort in het groeiseizoen aanzienlijk toe. 
Langdurige droogteperiodes komen frequenter voor.  
De grondwaterpeilen in grondwaterafhankelijke vegetaties 
zoals moerassen, natte heide en natte graslanden dalen. Het 
watergebruik blijft de laatste twintig jaar stabiel. Naar alle  
verwachtingen zal de klimaatverandering in de toekomst de 
verdroging verder in de hand werken.

Verdroging veroorzaakt naast directe effecten op het func-
tioneren van organismen ook indirecte effecten, zoals 
bodemverzilting aan de kust, een verhoogd risico op bos- 
en heidebranden, een toenemende afbraak van organisch 
materiaal in moerassen, een stijgende concentratie aan 
vervuilende stoffen in oppervlaktewateren en een verhoogde 
erosiegevoeligheid op hellingen in landbouwgebruik. Van 
alle natte natuur die in de jaren vijftig nog in Vlaanderen 
voorkwam, is driekwart intussen verdwenen. Geen enkele van 
de Vlaamse waterlopen heeft nog een natuurlijk afvoerre-
gime. Droogval en acute waterkwaliteitsproblemen komen 
de laatste jaren regelmatig voor. Ook drogere ecosystemen 
staan onder druk. Recent krijgt het herstel van de natuurlijke 
hydrologie van ecosystemen meer aandacht. Door onder 
meer drainagegrachten te dempen, rivieren meer ruimte 
te geven, de bedding en de oevers niet meer te ruimen of 
te maaien en grondwaterwinningen te beperken, slagen 
verschillende vernattingsprojecten erin om lokaal de grond-
watertafel te herstellen en een natuurlijker riviersysteem tot 
stand te brengen. Zo winnen enkele natte natuurtypes voor-
zichtig weer terrein. 

Met een verder doorgedreven herstel van de natuurlijke 
waterhuishouding op landschapsschaal kan Vlaanderen zijn 
ecosystemen weerbaarder maken tegen droogte. Zo kunnen 
ze hun functie als waterreservoir, spons en waterzuiverings-
installatie beter vervullen. Dat komt niet alleen de biodiver-
siteit ten goede, maar helpt ook om de watertekorten en 
wateroverlast waarmee verschillende maatschappelijke secto-
ren nu al kampen, te beperken. 

Meer weten? Lees Deel 2. D.5 Verdroging.

DEEL 1 HOOFDLIJNEN — D De biodiversiteit onder druk
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De groeiende invasiedruk door uitheemse soorten 
bedreigt de inheemse biodiversiteit. Nieuwe introduc-
ties vermijden, is essentieel. Vlaanderen moet snel werk 
maken van de implementatie van de Europese verorde-
ning met een soortenlijst op maat van Vlaanderen.

Door de toename van handel, toerisme en transport komen 
wereldwijd steeds meer uitheemse soorten buiten hun 
oorspronkelijke verspreidingsgebied terecht. In Vlaanderen 
neemt het aantal meldingen van nieuwe uitheemse planten-
soorten de laatste vijftig jaar sterk toe. Ook het aantal uit-
heemse diersoorten stijgt de laatste decennia exponentieel in 
alle ecosystemen. Hoewel niet alle geïntroduceerde uitheemse 
soorten zich invasief gedragen en daardoor de inheemse bio-
diversiteit onder druk zetten, is het aantal uitheemse soorten 
binnen een ecosysteem een goede maat voor de invasiedruk. 
Het merendeel van de invasieve uitheemse soorten komt in 
Vlaanderen onopzettelijk in het wild terecht. Ontsnappingen 
zijn de belangrijkste bron van nieuwe introducties. Ook onbe-
doelde verplaatsingen van soorten, als contaminant van goe-
deren of als verstekeling, zijn een belangrijke introductiebron. 
Vlaanderen is als internationaal doorvoerland met zijn 
havens en dicht (spoor)wegennet erg kwetsbaar voor intro-
ducties van invasieve uitheemse soorten. 

Invasieve uitheemse soorten vormen een rechtstreekse 
bedreiging voor inheemse soorten via predatie, competitie 
voor ruimte en voedsel, of kruising. Ze kunnen ziektes met 
zich meebrengen die een grote sterfte onder inheemse 
soorten veroorzaken. Invasieve uitheemse soorten kunnen 
de natuurlijke processen en structuren van het ecosysteem 
waarin ze voorkomen ingrijpend veranderen. Van al die ont-
wikkelingen zijn in Vlaanderen tal van voorbeelden te vinden.

Sinds 1 januari 2015 is een Europese verordening van kracht 
die maatregelen invoert om de introductie, vestiging en ver-
spreiding van invasieve uitheemse soorten te voorkomen of 
te beperken. De verordening, in Vlaanderen omgezet in het 
Soortenbesluit, is van toepassing op de Europese Unielijst. 
Die lijst bundelt de uitheemse soorten die Europa, op basis 
van een risicoanalyse, als een bedreiging voor de Europese 
biodiversiteit beschouwt en waarvoor samenwerking op 
Europees niveau de impact kan beperken. Omdat de Unielijst 
niet representatief is voor alle (potentieel) problematische 
uitheemse soorten in Vlaanderen, dringt een aanpak op 
Vlaamse maat zich op. Er is nood aan een geïntegreerde pri-
oritering, die rekening houdt met soorten, introductiewegen 
en specifieke beschermde natuur die door soorteninvasies 
bedreigd wordt. Bijkomend onderzoek, horizonscans en risi-
coanalyses zijn nodig.

Meer weten? Lees Deel 2. D.6 Invasieve uitheemse 
soorten.

De gevolgen van de klimaatverandering worden stilaan 
zichtbaar. Soorten verhuizen, stellen hun timing bij, 
passen hun processen aan of dreigen te verdwijnen. 
Strategieën die de weerbaarheid van onze natuur ver-
hogen, kunnen een uitweg bieden.

Het klimaat verandert wereldwijd, ook in Vlaanderen, sneller 
dan ooit tevoren in de geschiedenis van de mens. De jaar-
gemiddelde temperatuur in Ukkel ligt vandaag 2,6°C hoger 
dan bij het begin van de metingen in de negentiende eeuw. 
Hittegolven nemen sinds 1970 toe in frequentie, duur en inten-
siteit. Het aantal dagen met zware neerslag stijgt en de win-
terneerslag neemt significant toe. De potentiële verdamping 
stijgt sneller dan de neerslag, vooral tijdens het groeiseizoen. 
Daardoor daalt de waterbeschikbaarheid en neemt de kans op 
droogtestress bij planten toe. De temperatuur van het zeewa-
ter stijgt en het zeeniveau in Oostende ligt nu 13,4 centimeter 
hoger dan in de jaren vijftig. Wiskundige modellen voorspellen 
dat die trends zich nog decennialang zullen blijven doorzetten.

De klimaatverandering zet in Vlaanderen systemen die het al 
moeilijk hebben extra onder druk. Ze heeft directe, maar ook 
tal van indirecte gevolgen voor het functioneren van organis-
men. Neerslag, droogte, overstromingen, hittestress, branden 
en stormen beïnvloeden processen zoals de plantengroei, 
de afbraak van organisch materiaal en erosie door wind en 
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water, en kunnen verontreiniging, vermesting, verzuring en 
bodemverzilting in de hand werken. Het samenspel van die 
ontwikkelingen kan geschikte leefgebieden doen inkrimpen of 
net uitbreiden, en nieuwe levensomstandigheden doen ont-
staan. Organismen en soorten kunnen zich aanpassen door 
hun leefgebied te verschuiven. Zo komen warmteminnende 
planten- en diersoorten in Vlaanderen vandaag frequenter voor 
dan in de jaren tachtig en negentig. Andere soorten stellen 
hun timing bij of passen hun processen aan. In Vlaanderen is 
de stuifmeelpiek van grassen en bomen sinds 1975 significant 
vervroegd. Bladeren en bloemen ontluiken vroeger of later 
op het jaar en trekvogels keren eerder terug uit het zuiden. 
Organismen die er niet in slagen om zich aan te passen, drei-
gen te verdwijnen. De uiteenlopende verschuivingen ontregelen 
de wisselwerkingen tussen soorten en dat levert winnaars en 
verliezers op. De snelheid van de veranderingen en de combina-
tie met andere drukfactoren, zoals verandering in landgebruik 
en versnippering, verkleinen de kans dat soorten en ecosyste-
men zich tijdig kunnen aanpassen, zonder grote verliezen in 
ecosysteemkwaliteit.

Om de effecten op de biodiversiteit te beperken, is een flexi-
bele strategie vereist die inzet op maatregelen die de weer-
baarheid van onze natuur verhogen. Die strategie moet de 
traditionele opdeling tussen milieucompartimenten, beleids-
domeinen en sectoren overstijgen. De maatregelen die het 
Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 en het bijbeho-
rende klimaatadaptatieplan naar voor schuiven, worden best 
zo snel mogelijk uitgevoerd. 

Meer weten? Lees Deel 2. D.7 Klimaatverandering.

De consumptie in Vlaanderen veroorzaakt een hoge 
milieudruk en een groot biodiversiteitsverlies, vooral 
in het buitenland. Indicatoren die de impact beter in 
beeld brengen, zijn onmisbaar voor een effectief Vlaams 
biodiversiteitsbeleid. 

De Vlaamse consumptie en productie oefenen een aanzien-
lijke druk uit op ecosystemen in binnen- en buitenland. Die 
druk overschrijdt ruimschoots de draagkracht van onze 
planeet. Als iedere wereldburger zou consumeren zoals de 
Vlaming, dan zouden we wereldwijd tien keer meer broeikas-
gassen uitstoten, drie keer meer materialen verbruiken en 
vijf keer meer bioproductieve oppervlakte innemen dan wat 
duurzaamheidsgrenzen vooropstellen. Het grootste deel (65-
90%) van onze milieudruk wordt uitgeoefend in het buiten-
land. Terwijl de broeikasgasuitstoot in Vlaanderen de voorbije 
decennia daalde, nam de koolstofvoetafdruk van de Vlaamse 
consumptie tussen 2003 en 2010 aanzienlijk toe. Vlaanderen 
verschuift een groeiend aandeel van zijn voetafdruk naar het 
buitenland.

Al die drukfactoren samen veroorzaken een verlies aan biodi-
versiteit. De Belgische consumptie heeft volgens alle beschik-
bare modellen een veel grotere impact op het verlies aan 
soorten elders ter wereld dan in eigen land: 60 tot meer dan 
95 procent van het verlies aan soorten dat onze consumptie 

teweegbrengt, situeert zich in het buitenland. In zowat alle 
studies ligt de Belgische impact per inwoner op of boven het 
Europese gemiddelde en zo goed als altijd ook boven het 
wereldgemiddelde. Vooral de consumptie van biogebaseerde 
goederen zoals voedsel, hout, vezels en brandstoffen draagt 
daar sterk toe bij. Voeding alleen veroorzaakt ongeveer 
de helft van de biodiversiteitsvoetafdruk van de Belgische 
consumptie. De impact is het grootst in landen zoals de VS, 
Frankrijk en China, waaruit we grote hoeveelheden producten 
importeren die een intensief landgebruik vergen (bv. graan, 
maïs, rijst). Ook landen die een relatief groot aandeel kwets-
bare soorten herbergen, zoals Brazilië, Australië en Congo, 
komen duidelijk in beeld. 

Om een adequaat beleid rond deze problematiek te kunnen 
voeren, is er nood aan indicatoren die de grensoverschrij-
dende impact van de Vlaamse consumptie en productie beter 
in beeld brengen. Veel inspanningen die België en Vlaanderen 
nu al leveren om hun impact op de biodiversiteit in het bui-
tenland te milderen, vertrekken van de vrijwillige inzet van 
maatschappelijke actoren. Voor sommige goederen met een 
grote, niet-aflatende impact kan een wettelijk bindend kader 
aangewezen zijn. Meer aandacht voor de biodiversiteit in 
handelsakkoorden en ontwikkelingssamenwerking zou ook 
een belangrijke stap voorwaarts betekenen. Alleen door sleu-
telsectoren grondig aan te pakken en samen te werken met 
alle partners in de keten – van lokale producenten en overhe-
den tot handelspartners, Vlaamse producenten, verwerkende 
bedrijven en handelaars – kunnen Vlaanderen en België hun 
internationale afspraken inzake biodiversiteit en duurzame 
ontwikkeling nakomen. 

Meer weten? Lees Deel 2. D.8 Druk op de 
biodiversiteit wereldwijd.

DEEL 1 HOOFDLIJNEN — D De biodiversiteit onder druk
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Trends per ecosysteemE

Bos, moeras, heide, kustduinen en halfnatuurlijk 
grasland nemen samen zo’n 15 procent van de opper-
vlakte van Vlaanderen in. Die ecosystemen, die tot in 
de twintigste eeuw een belangrijke schakel in de lokale 
economie en landbouw vormden, zijn sterk vormgege-
ven door de mens. Om ze te behouden, moeten ze uit-
gebreid en verbonden worden.

De oppervlakte en het verspreidingsareaal van bos, moeras, 
heide, kustduinen en grasland nam doorheen de eeuwen 
sterk af door ontwikkelingen in de landbouw zoals schaal-
vergroting en drainage, en door de opkomst van nieuwe 
industriële productieprocessen die in de plaats kwamen van 
lokale ambachtelijke productie. Het resultaat zijn kleine, sterk 
versnipperde ecosystemen, omgeven door een intensieve 
landschapsmatrix. 

In de meeste van die (half)natuurlijke ecosystemen stabili-
seert de toestand van de biodiversiteit of verbetert hij licht. 
Doordat de uitgangspositie in de meeste gevallen zeer slecht 
was, resulteert de lichte verbetering echter niet in goed 
functionerende ecosystemen. Zo bevinden amper 3 van de 
46 Europees beschermde habitattypes zich in een gunstige 
toestand of ‘staat van instandhouding’. Ondanks de sterke 
verbetering van de waterkwaliteit bereikt geen enkele beoor-
deelde rivier in Vlaanderen een goede ecologische toestand. 
Habitattypische soorten, zoals akkervogels, en soorten van 
moeras, heide en stuifduinen gaan erop achteruit of zijn 
sterk bedreigd. Stikstofminnende plantensoorten gaan er in 
de meeste ecosystemen op vooruit.

De hoge versnipperingsgraad van de ecosystemen maakt ze 
extra kwetsbaar voor drukfactoren en maakt het moeilijk om 
gezonde populaties te behouden. De hoge druk zorgt ervoor 
dat veel (half)natuurlijke ecosystemen alleen in stand gehou-
den kunnen worden door intensief beheer. Door al dan niet 
in te grijpen kan de beheerder wel degelijk een positief effect 
hebben op de biodiversiteit van een ecosysteem. Het beheer 
van bossen heeft geleid tot een hogere soortenrijkdom van 
bomen en een hogere functionele diversiteit. In moeras, 
heide en kustduinen zorgen inrichting en beheer ervoor dat 
bepaalde habitats standhouden of uitbreiden. In elk van die 
ecosystemen ligt achterstallig beheer dan weer mee aan de 
basis van de minder gunstige toekomstperspectieven.

Om de ecosystemen en hun functies op termijn en in een 
veranderend klimaat in stand te houden, moeten ze vergroot 
en verbonden worden. Vooral open ecosystemen kunnen 
alleen standhouden door actief beheer. Het beleid moet 
daarvoor dus voldoende budget blijven reserveren of een 
ander financieringsmodel uitwerken. Via beheer kan een 
deel van de milieuproblemen verholpen worden, maar voor 
een echt duurzame oplossing is een fundamenteel andere 
benadering van consumptie en productie nodig (zie F. 
Aanbevelingen).

DEEL 1 HOOFDLIJNEN — E Trends per ecosysteem
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ECOSYSTEMEN 
IN VLAANDEREN

6% Halfnatuurlijk grasland
63% Akker
24% Cultuurgrasland
7% Overige

36% Bebouwd of verhard
44% Groen, water of landbouw
20% Onbekend

16% Oud bos

53%

2,4%
10,3%

<1%

33%

<0,5%
<0,5%

3.454 KM2

NOORDZEE
• Geen goede milieutoestand
• De zeebodem wordt 

sterk verstoord door 
visserij, installatie van 
windmolenparken, 
pijpleidingen en zandwinning

KUSTDUINEN
• Kustduinen en strand vormen een 

strook van 67 km lang langs de kust; de 
oppervlakte blijft stabiel 

• Dynamische processen en habitats gaan 
achteruit; bijna 40% van de typische 
duinbiodiversiteit is verdwenen, (ernstig) 
bedreigd of kwetsbaar

STEDELIJK EN BEBOUWD GEBIED
• 1/3 van Vlaanderen is stedelijk en bebouwd 

gebied
• In 12-18% van Vlaanderen is de bodem 

effectief bebouwd of verhard

HEIDE
• Oppervlakte neemt beperkt 

toe door herstelmaatregelen
• Typische soorten worden in 

hun voortbestaan bedreigd

BOS
• De totale oppervlakte blijft stabiel 

maar is sterk versnipperd
• Lichte verbetering van natuurlijkheid 

en soortenrijkdom
• Aandeel beschadigde bosbomen stijgt

OPPERVLAKTE WATEREN
• 24.000 km waterlopen en 16.000 ha 

stilstaande wateren
• <1% is in een goede ecologische 

toestand; door de gebrekkige 
structuurkwaliteit en 
verontreiniging blijven de 
kwaliteitsdoelen veraf

AGRO-ECOSYSTEMEN
• Oppervlakte van soortenrijke/blijvende 

graslanden daalt, maar de laatste jaren 
minder sterk

• Dit ecosysteem heeft negatieve impact 
op andere ecosystemen

• Biodiversiteit is laag en gaat verder 
achteruit

MOERAS
• Sinds 1950 is 95% van de 

oppervlakte verloren gegaan
• De oppervlaktes zijn klein en 

versnipperd; typische soorten 
worden in hun voortbestaan 
bedreigd
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Vlaanderen blijft een van de bosarmste regio’s van 
Europa. De sterke versnippering maakt de bossen 
kwetsbaar voor de klimaatverandering en vermesting. 
Betere bescherming, bijkomende bebossing en duur-
zaam bosbeheer zijn cruciaal.

Bos is met 10,3 procent veruit het grootste (half)natuurlijke 
ecosysteem in Vlaanderen. Desondanks is Vlaanderen een 
van de bosarmste regio’s van Europa. De vooropgestelde 
bosuitbreiding van 10.000 hectare tegen 2012 is niet gehaald. 
De totale bosoppervlakte in Vlaanderen blijft nagenoeg 
hetzelfde. Maar dat maskeert belangrijke interne veranderin-
gen. Nochtans is continuïteit belangrijk voor de ecologische 
ontwikkeling. Slechts 16 procent van de bosoppervlakte is 
sinds het einde van de achttiende eeuw altijd bos geweest. 
Die oude bossen herbergen typische bossoorten die in jonge 
bossen niet voorkomen en zijn niet zomaar vervangbaar. Van 
de Europees beschermde boshabitats ligt 48 procent in een 
Speciale Beschermingszone. 

De voorbije twintig jaar is de functionele diversiteit en de 
natuurlijkheidsgraad in alle bostypes in Vlaanderen gestegen 
en is de gemiddelde boomsoortenrijkdom er toegenomen. In 
regio’s met een zandbodem komt dat vooral door de omvor-
ming van homogene dennenbestanden naar gemengd loof-
hout. De acht boshabitats van Europees belang bestrijken 

samen 28 procent van de bosoppervlakte in Vlaanderen. 
Ze verkeren allemaal in een zeer ongunstige staat van 
instandhouding. 

De bossen in Vlaanderen zijn sterk versnipperd: de helft 
bestaat voor driekwart uit randhabitat. Dat maakt bossen 
kwetsbaar voor verstoringen zoals de klimaatverandering 
en vermesting. Ondanks de dalende druk wordt de kritische 
drempelwaarde voor vermesting in alle bossen overschreden. 
Het aandeel beschadigde bosbomen nam het laatste decen-
nium opnieuw toe en schommelt nu rond de 23 procent. De 
klimaatverandering, schimmels en ziektes kunnen de bosge-
zondheid verder aantasten.

Om de voorziene bosuitbreiding te realiseren, moet het bos 
beter beschermd worden in harde ruimtelijke bestemmin-
gen. Daarnaast is er grote nood aan bijkomende inspannin-
gen voor bebossing. Vanuit ecologisch standpunt sluit de 
bosuitbreiding best aan bij oude boskernen, zodat typische 
bosplanten zich makkelijker kunnen verspreiden. Door bos-
kernen te vergroten en bij het beheer gesloten boskernen te 
vrijwaren, wordt hun microklimaat beschermd en verhoogt 
de weerstand tegen de klimaatverandering.

Meer weten? Lees Deel 2. E.1 Bos.

Heide heeft een grote cultuurhistorische waarde en is 
een van de laatste toevluchtsoorden van levensvormen 
van een voedselarm milieu. Ze staat vooral onder druk 
door vermesting en achterstallig beheer. Daarom is het 
van belang dat de atmosferische stikstofdeposities 
dalen.

Ooit was de heide een belangrijke schakel in het land-
bouwsysteem. Vandaag is ze vooral belangrijk vanwege haar 
natuur- en cultuurhistorische waarde, voor recreatie en voor 
de watervoorziening. De oppervlakte heide is sinds 1850 met 95 
procent gedaald en omvat momenteel minder dan 1 procent 
van Vlaanderen. De heide herbergt 15 procent van alle Vlaamse 
Rode Lijst-soorten en is daarmee, ondanks haar relatief kleine 
oppervlakte, erg belangrijk voor het behoud van de biodiver-
siteit. Met een beschermingsgraad van 100 procent, waarvan 
25 procent met het statuut van reservaat, is heide een van de 
meest beschermde ecosystemen in Vlaanderen.

Ondanks die hoge beschermingsgraad bevinden alle heideha-
bitats van Europees belang zich in een zeer ongunstige staat 
van instandhouding. De oorzaken zijn een te kleine opper-
vlakte, een slechte habitatkwaliteit en ongunstige toekomst-
perspectieven. Van de 238 onderzochte planten- en diersoorten 
die aan de heide zijn gebonden, is 13 procent in Vlaanderen 
uitgestorven, bevindt 50 procent zich op de Rode Lijst (ernstig 
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bedreigd, bedreigd of kwetsbaar) en is 15 procent bijna in 
gevaar. 

Vermesting is voor een voedselarm systeem als heide een 
belangrijke drukfactor. Hoewel de druk daalt, wordt de kriti-
sche last voor stikstofdeposities vanuit de lucht nog in alle hei-
degebieden overschreden. Heide kan alleen in stand gehouden 
worden door aangepast natuurbeheer, dat het vroegere exten-
sieve landbouwbeheer vervangt. De natuurlijke evolutie van 
heidevegetatie naar bos wordt versterkt door vermesting en de 
opkomst van invasieve uitheemse soorten. Langere periodes 
van droogte als gevolg van de klimaatverandering en grondwa-
teronttrekking brengen de instandhouding van grondwateraf-
hankelijke habitats zoals vochtige tot natte heide in gevaar. Ze 
vormen ook een almaar groter risico voor de drogere habitats, 
bijvoorbeeld door het toenemende risico op brand.

Om de heide in een gunstige staat van instandhouding te 
brengen, moet de oppervlakte verder toenemen en moeten 
de stikstofdeposities in Vlaanderen verder dalen. Daarnaast 
is er nood aan een doorgedreven natuurbeheer vanuit een 
landschapsecologische benadering. De financiering vanuit de 
Vlaamse overheid blijft levensbelangrijk voor het voortbestaan 
van de heide.

Meer weten? Lees Deel 2. E.2 Heide.

Moeras is het meest zeldzame ecosysteem in Vlaanderen. 
Het is een bondgenoot in de strijd tegen verdroging, 
overstromingsrisico en de klimaatverandering. Om onze 
moerassen structureel te herstellen, is een aanpassing 
van het landgebruik op landschapsschaal nodig.

Moerassen zijn met een oppervlakte van minder dan 0,5 pro-
cent het meest zeldzame ecosysteem in Vlaanderen. Sinds 
1950 ging 95 procent van de moerasoppervlakte verloren. De 
resterende gebieden zijn meestal klein en sterk versnipperd. 
Vier vijfde van de moerassen bestaat uit rietland, de rest zijn 
veenhabitats met een hoge natuurbehoudswaarde. Veertien 
procent van alle Vlaamse Rode Lijst-soorten is gebonden aan 
moerassen. Moerasvegetatie is overal in Vlaanderen juridisch 
beschermd. Ongeveer 30 procent van de moerasoppervlakte 
bevindt zich in reservaatgebied.

De zeven moerashabitats van Europees belang bevinden zich 
allemaal in een zeer ongunstige staat van instandhouding. 
Ze zijn te klein en te versnipperd, hebben een slechte habitat-
kwaliteit en hun toekomstperspectieven zijn ongunstig. Van 
drie habitats verbetert de trend licht. Van de 358 onderzochte 
planten- en diersoorten die aan moeras zijn gebonden, is 7 
procent in Vlaanderen uitgestorven, bevindt 31 procent zich 
op de Rode Lijst (ernstig bedreigd, bedreigd of kwetsbaar) en 
is 18 procent bijna in gevaar. Dat herstel van moerasgebieden 
mogelijk is, blijkt uit succesverhalen zoals de Grote Netevallei, 

de Demerbroeken en de Vallei van de Zwarte Beek. Vooralsnog 
realiseren die gebieden een te beperkte toename in opper-
vlakte en kwaliteit om de staat van instandhouding van moe-
rassen op het niveau van Vlaanderen structureel te verbeteren. 

Vermesting via lucht, water en bodem vormt de belangrijkste 
druk op moerashabitats. Ook bij dalende deposities kunnen 
de effecten van historische verontreiniging nog lang naijlen. 
Vermesting versterkt en versnelt processen van natuurlijke 
successie, zoals rietvorming en verruiging, waardoor intensie-
ver beheer nodig is. Naast vermesting hebben moerassen ook 
te lijden onder verdroging ten gevolge van waterwinning en 
veranderingen in de hydrologie door drainage. De klimaatver-
andering versterkt dat effect. 

Moerassen bieden natuurgebaseerde oplossingen voor 
diverse maatschappelijke uitdagingen. Door hun sponswer-
king vertragen ze bij hevige regenval de afvoer van water en 
helpen ze om overstromingsrisico’s te beperken. Doordat ze 
water geleidelijk afgeven, verlichten ze ook droogtestress. 
Moerasbodems bevatten aanzienlijke koolstofstocks. Door die 
te beschermen, wordt op korte termijn een bijdrage geleverd 
aan de klimaatdoelstellingen. Het herstel van moerassen, en 
wetlands in het algemeen, doet de natuur opleven en ver-
zekert belangrijke watergerelateerde ecosysteemdiensten. 
Omdat moerassen afhankelijk zijn van grondwater, wordt 
hun instandhouding voor een belangrijk deel bepaald door 
het landgebruik en het waterbeheer buiten de beschermde 
en beheerde gebieden. Om ze structureel te herstellen, is een 
aanpassing nodig van het landgebruik op landschapsschaal.

Meer weten? Lees Deel 2. E.3 Moeras.

DEEL 1 HOOFDLIJNEN — E Trends per ecosysteem
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Kustduinen zijn dynamische ecosystemen die in belang-
rijke mate bijdragen aan de natuurlijke kustverdediging. 
Om dit habitattype te herstellen, dringt een doorgedre-
ven natuurbeheer zich op.

De Vlaamse kustduinen en stranden vormen een strook 
van 67 kilometer langs de Noordzee. Vanaf het einde van 
de negentiende eeuw vond een sterke verstedelijking van 
de kustlijn plaats, waarbij ongeveer de helft van de duinen 
plaats ruimde voor gebouwen, wegen, tuinen en recreatie. 
Sinds de jaren 1990 worden de resterende duinen grotendeels 
beschermd door de duinendecreten. Bijna een kwart van 
de oppervlakte strand en duinen (vooral duinen) valt onder 
reservaatbeheer. De natuurgerichte bescherming van het 
strand beperkt zich tot enkele zones langs de IJzermonding, 
de Baai van Heist en het Zwin. Naast hun belang voor 
biodiversiteitsbehoud en toerisme leveren de duinen een 
belangrijke ecosysteemdienst, namelijk kustbescherming. Het 
belang daarvan neemt nog toe door de zeespiegelstijging. 
Onder het strand en de duinen bevindt zich ook een zoetwa-
terlens die de landbouwbodems in de achterliggende polders 
beschermt tegen verzilting.

Vlaanderen telt negen strand- en kustduinhabitattypes van 
Europees belang. Samen beslaan die minder dan 0,5 pro-
cent van Vlaanderen. Laagstrand en duindoornstruwelen 

hebben een gunstige staat van instandhouding. De overige 
duinhabitats hebben een matig tot zeer ongunstige staat 
van instandhouding door een te kleine oppervlakte, slechte 
habitatkwaliteit en ongunstige toekomstperspectieven. Vijf 
habitats tonen een verbeterende trend, stuifduinen gaan 
erop achteruit. Van de 138 onderzochte planten- en diersoor-
ten die aan strand en duinen zijn gebonden, is 8 procent in 
Vlaanderen uitgestorven, bevindt 31 procent zich op de Rode 
Lijst (ernstig bedreigd, bedreigd of kwetsbaar) en is 30 pro-
cent bijna in gevaar.

De hoge graad van verstedelijking heeft het duinland-
schap versnipperd en de hydrologie sterk gewijzigd. 
Landschapsvormende dynamische processen die duinvor-
ming, verstuiving en open habitats in stand houden, krijgen 
daardoor onvoldoende ruimte. In combinatie met andere 
drukfactoren, zoals vermesting en invasieve uitheemse 
soorten, leidt dat tot een fixatie van de stuifduinen en een 
verruiging en verstruweling van duingraslanden, duinheide 
en vochtige duinvalleien. Dat maakt het voor de beheerder 
moeilijker om die habitats in stand te houden. De toene-
mende exploitatie van het strand en de duinen voor recreatie 
en niet-selectieve strandreiniging en herprofilering gaan ten 
koste van vloedmerken (ophopingen van organisch materi-
aal) en pioniervegetatie. Die zijn belangrijk voor de vorming 
van embryonale duinen en vormen mee de basis van de 
natuurlijke kustverdediging. 

Natuurgebaseerde oplossingen voor kustverdediging, zachte 
recreatie en het herstel van bedreigde natuurwaarden 
kunnen perfect hand in hand gaan. Inrichtingsprojecten 
zoals het herstel van de verstuivingsdynamiek en van de ver-
binding tussen het hoogstrand en de duinen in De Westhoek 
tonen aan hoe dat kan. Dergelijke maatregelen leveren ook 
maatschappelijke en economische baten op. Het herstel van 

het natuurlijke kapitaal van het kustecosysteem vergt een 
doorgedreven natuurbeheer op een grotere oppervlakte. 
Verder is het belangrijk dat doelen voor biodiversiteit en eco-
systeemdiensten meer algemeen worden opgenomen in het 
ruimtelijk, water-, toerisme- en klimaatbeleid.

Meer weten? Lees Deel 2. E.4 Kustduinen.

Agro-ecosystemen maken het grootste deel uit van de 
open ruimte in Vlaanderen. Hun biodiversiteitswaarde is 
meestal beperkt en daalt nog verder. Landbouw blijft 
een van de belangrijkste bronnen van vermesting in 
andere ecosystemen. Een transformatie van de sector 
kan soelaas bieden.

Agro-ecosystemen omvatten alle graslanden, ruigtes, akkers en 
boomgaarden onder landbouw- of natuurbeheer. Ze beslaan 
53 procent van het grondgebied en veruit het grootste deel 
van de open ruimte in Vlaanderen. Historische agro-ecosyste-
men, zoals halfnatuurlijke en soortenrijke graslanden en land-
bouwgronden met veel kleine landschapselementen, herbergen 
een groot aantal van Europa’s bedreigde habitattypes en soor-
ten. Die landbouwsystemen met een belangrijke biodiversiteits-
waarde nemen slechts 5,3 procent van het areaal in. Daarvan 
ligt iets meer dan de helft in een natuurreservaat of een ander 
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beschermd gebied en geniet nog eens 26 procent een vorm 
van bescherming onder het Natuurdecreet of de landbouw-
wetgeving. Het merendeel van de akkers (90%) en blijvende 
cultuur- en overige graslanden (79%) heeft geen beschermd 
statuut, maar is in sommige gevallen deels beschermd door 
de randvoorwaarden van het landbouwbeleid. De intensieve 
landbouw oefent een belangrijke druk uit op het systeem zelf 
en op andere ecosystemen, vooral door vermesting, verzuring 
en drainage. Zo is 95 procent van de ammoniakuitstoot in 
Vlaanderen en 60 procent van de stikstofaanvoer in aquati-
sche systemen afkomstig van landbouwactiviteiten.

Ondanks de omvang van het agro-ecosysteem zijn er weinig 
indicatoren voor de toestand van de biodiversiteit in landbouw-
gebied beschikbaar. Belangrijke functionele groepen, zoals 
insecten en bodemorganismen, ontbreken in de indicatorenkorf. 
Op enkele uitzonderingen na gingen de akker- en weidevogels 
er het voorbije decennium sterk op achteruit. Die dalende trend 
ligt in het verlengde van de sterke achteruitgang in de periode 
1970-2000. Bij de plantensoorten zijn er winnaars en verliezers. 
Soorten van voedselrijke en verruigde graslanden en planten van 
intensieve akkerteelten winnen terrein ten koste van soorten van 
voedselarme graslanden en van meer gespecialiseerde akkerkrui-
den, zoals korenbloem. Alle graslandhabitats van Europees 
belang verkeren in een zeer ongunstige toestand en hun toe-
komstperspectief is zeer ongunstig.

Halfnatuurlijke en soortenrijke cultuurgraslanden worden 
bedreigd door urbanisatie, vertuining en omvorming naar 
akkers. De oppervlakte blijvend grasland daalde met 38 pro-
cent in de periode 1980-2018, maar de afname lijkt de laatste 
jaren te stabiliseren. Graslanden gaan ook in kwaliteit achteruit 
door vermesting en verzuring. In 2017 werd de norm voor ver-
zuring en vermesting in respectievelijk 28 en 44 procent van de 
oppervlakte overschreden. De graslandhabitats van Europees 

belang, met uitzondering van de voedselrijke zoomvormende 
ruigten, zijn te sterk versnipperd om een goede staat van 
instandhouding te bereiken. De intensiteit van de bedrijfs-
voering in landbouwgebied nam stelselmatig toe tussen 1980 
en 2018. Het koolstofgehalte in de bodems van graslanden en 
akkers daalde tussen 1960 en 2006. Dalende koolstofvoorraden 
in de bodem leiden tot een afname van de bodembiodiversiteit 
en bedreigen de bodemvruchtbaarheid en daardoor ook de 
voedselproductie.

Een belangrijk deel van de biodiversiteit in Vlaanderen is 
verbonden aan het agro-ecosysteem. Die biodiversiteit is 
essentieel voor de landbouwproductie, maar staat tegelijk 
onder druk door de intensieve bedrijfsvoering. Om een leef-
bare landbouw te verzoenen met een voedselsysteem binnen 
de grenzen van de milieugebruiksruimte, is een transforma-
tieve verandering nodig (zie F. Aanbevelingen). De Europese 
‘Van boer tot bord’-strategie zet daarvoor de bakens uit en 
moet ondersteund worden door de instrumenten van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast moeten de 
meest kwetsbare halfnatuurlijke en soortenrijke permanente 
graslanden beter beschermd worden en moeten de stikstof- 
emissies tot onder de kritische drempelwaarden dalen.

Meer weten? Lees Deel 2. E.5 Agro-ecosystemen.

De meeste aquatische systemen in Vlaanderen zijn in de 
loop der eeuwen sterk door de mens aangepast. De 
waterkwaliteit verbeterde sinds de jaren negentig, maar 
door de gebrekkige structuurkwaliteit, diffuse veront-
reiniging en slecht afbreekbare stoffen blijven de kwali-
teitsdoelen veraf. Dat vraagt om hydrologisch herstel 
op landschapsniveau.

Vlaanderen telt ongeveer 24.000 kilometer aan waterlopen 
en bijna 16.000 hectare (1,2% van het grondgebied) wordt 
ingenomen door stilstaande wateren. Door de hydrologische 
verbondenheid met de ruime omgeving zijn oppervlakte-
wateren erg gevoelig voor allerlei menselijke invloeden. Het 
zijn vaak vergaarplaatsen voor sediment, nutriënten en 
verontreinigende stoffen uit hoger gelegen gebieden. Door 
de Europese Kaderrichtlijn Water moeten alle waterlopen 
uiterlijk tegen 2027 een goede toestand bereiken. Iets minder 
dan 70 procent van de stilstaande wateren en 35 procent van 
de rivieren is op een of andere manier beschermd. Door het 
unieke zoetwatergetijdengebied heeft het Schelde-estuarium 
een hoge beschermingsgraad: iets meer dan 90 procent is 
beschermd.

Minder dan 1 procent van de onderzochte waterlichamen 
bevindt zich in de goede ecologische toestand. In de peri-
ode 2013-2018 is er wel een lichte verbetering vastgesteld 
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ten opzichte van de periode 2007-2012. Vier van de vijf bio-
logische kwaliteitselementen die de ecologische toestand 
bepalen, gingen erop vooruit (fytobenthos, waterplanten, 
ongewervelden en vis). De slechtere toestand voor fyto-
plankton is waarschijnlijk te wijten aan de droge zomer-
maanden van de laatste jaren, waardoor algenbloei ontstaat. 
Slechts 7 procent van de waterlopen heeft een goede 
structuurkwaliteit. Het aantal barrières voor vismigratie 
neemt gestaag af, wat zich in combinatie met de verbeterde 
waterkwaliteit vertaalt in een voorzichtig herstel van migre-
rende vissen. De elf aquatische habitats van Europees belang 
verkeren in een matig tot zeer ongunstige toestand. 

Doorheen de eeuwen werd de structuur van de meeste 
waterlopen in Vlaanderen sterk aangetast: door ze recht te 
trekken, in te dijken, te verstuwen, te verruimen ... Daardoor 
verloren veel waterlopen hun natuurlijke werking, met als 
gevolg dat hun zelfreinigend vermogen afnam en specifieke 
habitats en soorten verdwenen. Dankzij de uitbouw van 
de waterzuiveringsinfrastructuur is het aantal puntlozin-
gen sterk verminderd en steeg de zuiveringsgraad van het 
afvalwater van 26 procent in 1991 tot 84 procent in 2018. Dat 
vertaalt zich in een sterk verbeterde zuurstofhuishouding. 
Diffuse vervuiling door stikstof en fosfor, vooral door afspoe-
ling van akkers, blijft echter een belangrijk probleem. Meer 
dan de helft van de waterlichamen overschrijdt de norm voor 
zware metalen of één of meer gewasbeschermingsmiddelen. 
Sommige toxische stoffen, zoals PCB’s, breken heel moeilijk 
af, waardoor ze zelfs tientallen jaren na een verbod nog altijd 
in hoge concentraties aanwezig zijn in het milieu. 

Het ecologische herstel van de oppervlaktewateren kan 
niet los worden gezien van het hydrologische herstel op 
landschapsniveau. De bodemafdichting en de drainage van 
waterrijke ecosystemen moeten ingeperkt worden en (grond)

waterwinningen moeten beter afgestemd worden op de 
draagkracht van het systeem. Door waterlopen te laten her-
meanderen, natuurlijke overstromingsgebieden opnieuw aan 
te takken en oeverzones te herstellen, krijgen de natuurlijke 
rivierprocessen weer meer ruimte. Om de waterkwaliteitsdoe-
len te halen moet ook de waterzuivering verder uitgebouwd 
en verbeterd worden en is een brongericht mestbeleid nodig. 
Het herstel van rivieren, meren en estuaria is niet alleen 
essentieel voor de biodiversiteit, het levert ook voordelen op 
voor de samenleving. Goed functionerende watersystemen 
bufferen zowel periodes van droogte als periodes van water-
overlast, hebben een belangrijk zelfreinigend vermogen en 
zijn aantrekkelijker voor recreanten. 

Meer weten? Lees Deel 2. E.6 Oppervlaktewateren.

De Belgische Noordzee is voor een belangrijk deel 
beschermd, maar de impact van menselijke activiteiten 
op het bodemleven blijft groot. Beleidsoverschrijdende 
en internationale samenwerking is cruciaal.

Het Belgische deel van de Noordzee (BNZ) vormt met een 
oppervlakte van 3454 vierkante kilometer een bescheiden 
deel (0,5%) van de volledige Noordzee. Typisch voor het 
gebied zijn zandbanken, sterke stromingen door tij en wind 
en een hoge turbiditeit. Deze kleine oppervlakte wordt inten-
sief gebruikt voor onder andere scheepvaart, zandwinning, 

visserij, de productie van windenergie en recreatie. 37 procent 
van de oppervlakte, waaronder het mariene reservaat Baai 
van Heist, valt binnen een Speciale Beschermingszone van het 
Natura 2000-netwerk.

Het doel van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie – een goede 
milieutoestand van de Europese mariene wateren bereiken 
tegen 2020 – werd niet gehaald in het BNZ. Vooral de habi-
tats van zachte bodems en grindbedden en het bijhorende 
bodemleven zijn sterk verstoord en hebben een ongun-
stige toestand. Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van 
de Europese Unie stelt dat de populaties van commercieel 
geëxploiteerde soorten binnen veilige biologische grenzen 
moeten blijven. Ondanks heel wat inspanningen wordt 
alleen schol duurzaam bevist. De bestanden van schar, 
tarbot, griet en bot vertonen de laatste jaren een verbe-
tering, maar het kabeljauwbestand gaat sinds 2016 weer 
sterk achteruit. Hoewel de meeste niet-aasetende zeevogel-
soorten, zoals visdieven en zeekoeten, in het BNZ afnemen, 
werd de goede milieutoestand in de periode 2011-2016 elk 
jaar bereikt. Langetermijnveranderingen in de aanwezigheid 
van die soorten wijzen vaak op veranderingen in het lokale 
voedselaanbod.

De biodiversiteit in het BNZ staat sterk onder druk door 
lokale menselijke activiteiten, zoals bodemberoerende vis-
serij, zandwinning en de aanleg van windmolenparken. 
Anderzijds hebben de windmolenparken een beperkt positief 
effect op de biodiversiteit door het verbod op visserij in de 
zone rond de windmolens. Ook vermesting beïnvloedt de 
toestand van de biodiversiteit in de Noordzee. De nutriënten 
in het zuidelijke deel van de Noordzee zijn afkomstig van 
atmosferische depositie en van de aanvoer uit rivierbekkens 
in en rond de Noordzee. Vermesting zorgt voor overmatige 
bloei van algen, wat de voedselketen verstoort en in sommige 

DEEL 1 HOOFDLIJNEN — E Trends per ecosysteem



31

gevallen tot zuurstoftekort leidt. Door de goede menging van 
het zeewater voor onze kust is er geen gebrek aan zuurstof, 
maar het schuim dat ontstaat bij het afsterven van de algen 
kan recreanten hinderen. Vermesting hypothekeert vooral in 
de zone tegen de kust het bereiken van de goede milieutoe-
stand. Buiten de eerste zeemijl van de kust verbetert de toe-
stand en voorbij de 12 mijlszone is de goede milieutoestand 
bereikt.

Hoewel het BNZ grotendeels onder federale bevoegdheid valt, 
liggen een aantal hefbomen voor de belangrijkste drukfacto-
ren (visserij en vermesting) bij het Vlaams beleid. De afspra-
ken over visserij worden op Europees niveau gemaakt en 
de vermesting van de Noordzee is een grensoverschrijdend 
probleem. Om het mariene ecosysteem in een goede milieu-
toestand te brengen, is beleidsoverschrijdende en internati-
onale samenwerking dus cruciaal. Meer dan een derde van 
het BNZ valt onder het beschermingsstatuut van de Europese 
Vogel- en Habitatrichtlijn, maar actieve visserij is in die 
gebieden toegelaten. Volgens het huidige marien ruimtelijk 
plan moeten een aantal zones afgebakend worden waarbin-
nen de visserij beperkt wordt om de bodembiodiversiteit te 
beschermen. Die afbakening moet zo snel mogelijk gebeuren 
en er moeten beheerplannen komen voor de beschermde 
gebieden. Samen met de visserijsector is onderzoek nodig 
naar visserijtechnieken die minder impact hebben op de 
zeebodem. De geplande uitbreiding van de windmolenpar-
ken biedt een kans om biodiversiteitsherstel te combineren 
met doelstellingen voor hernieuwbare energie. Dat kan door 
elementen aan het ontwerp van windmolenparken toe te 
voegen die een geschikte habitat vormen voor soorten of 
gemeenschappen. Onderzoek naar zulke natuur-inclusieve 
ontwerpen moet de haalbaarheid in kaart brengen.

Meer weten? Lees Deel 2. E.7 Noordzee.
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AanbevelingenF

Heel wat van de bevindingen van dit Natuurrapport werden 
ook al in vroegere Natuurrapporten vermeld. Dat maakt 
duidelijk dat het klassieke natuurbeleid, ondanks zijn 
verdiensten, niet de slagkracht heeft om de oorzaken van de 
achteruitgang van de biodiversiteit ten gronde aan te pakken.
Strategische beslissingen zijn nodig op Vlaams 
niveau. Aan de vooravond van een nieuwe Europese 
Biodiversiteitsstrategie formuleert dit Natuurrapport aanbe-
velingen voor een grondige aanpak van de biodiversiteitspro-
blematiek. Die zijn niet alleen een opdracht voor de politiek 
en het beleid, maar voor alle betrokken maatschappelijke 
actoren. De aanbevelingen zijn opgebouwd volgens de vier 
pijlers van de Europese Biodiversiteitsstrategie 2030:

1. de natuurgebieden effectiever beschermen, vergroten en
verbinden,

2. ook buiten de natuurgebieden aan biodiversiteitsherstel
werken,

3. transformatieve veranderingen mogelijk maken om de
maatschappelijke oorzaken van de drukfactoren ten
gronde aan te pakken,

4. de inzet voor de wereldwijde biodiversiteit verhogen.

Een vijfde reeks aanbevelingen behandelt de kennishiaten die 
moeten worden ingevuld om een onderbouwd en slagkrach-
tig biodiversiteitsbeleid mogelijk te maken. 

Creëer een netwerk van beschermde gebieden
Door de beschermde natuurgebieden te vergroten en 
ecologische verbindingen te creëren tussen de gebieden, 
zijn soorten en ecosystemen beter bestand tegen huidige 
drukfactoren en toekomstige ontwikkelingen zoals de 
klimaatverandering. 

• Vergroot de beschermde gebieden en breng meer
gebieden onder natuurbeheer. De Europese Biodiver-
siteitsstrategie 2030 streeft ernaar om 30 procent van de
land- en zeeoppervlakte van de Europese Unie wettelijk te
beschermen en 10 procent onder strikte bescherming te
plaatsen. De bescherming van oerbossen en koolstofrijke
ecosystemen krijgt daarbij prioriteit. Door minstens de
oude bossen in Vlaanderen strikt te beschermen en
waar mogelijk uit te breiden, worden zowel belangrijke
biodiversiteitshotspots als koolstofvoorraden gevrijwaard
en versterkt. Via rivierherstel en vernatting van valleien
kunnen andere koolstofrijke ecosystemen, zoals permanen-
te graslanden en moerassen, groeien. Een verbod op het
omvormen van blijvend grasland en een betere handhaving
daarvan kunnen de meest waardevolle graslanden bescher-
men. Voor de Noordzee liggen plannen klaar om zones af
te bakenen waar de visserij beperkt wordt. Vooral voor de
biodiversiteit van de zeebodem is het van belang om die
beschermde gebieden snel vast te leggen.

• Zorg voor ecologische verbindingen tussen de natuur-

gebieden. Ecologische verbindingen tussen beschermde 
gebieden zijn voor Vlaanderen ontzettend belangrijk, 
omdat ze migratie en uitwisseling van soorten tussen na-
tuurgebieden toelaten. Die bewegingen zijn levensnoodza-
kelijk voor het voortbestaan van populaties en worden nog 
belangrijker in de stresserende context van een verande-
rend klimaat. Natuurverbindingen zijn bovendien multi-
functionele gebieden die door het leveren van meerdere 
ecosysteemdiensten en natuurgebaseerde oplossingen ook 
andere maatschappelijke noden kunnen aanpakken. Door 
die kansen meer in de verf te zetten en stimulansen te 
ontwikkelen, zal het draagvlak voor ecologische verbin-
dingen groeien. De Europese Biodiversiteitsstrategie 2030 
beklemtoont niet alleen het belang van ecologische ver-
bindingen, maar legt daarvoor ook een belangrijke taak bij 
de landbouw. In het sterk verstedelijkte Vlaanderen is ook 
de groen-blauwe dooradering van stedelijk en bebouwd 
gebied onmisbaar om de versnipperde natuur te verbinden.

Maak een Vlaams plan voor het herstel van de 
natuur op het land en in de zee
Voldoende grote, beschermde natuurgebieden die aan 
elkaar gelinkt zijn via ecologische verbindingen zijn nood-
zakelijk, maar onvoldoende om de precaire toestand van de 
Vlaamse biodiversiteit te verbeteren. Om onze biodiversiteit 
te herstellen, is het minstens zo belangrijk om de druk van 
buiten de beschermde gebieden te verminderen. De Europese 
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Biodiversiteitsstrategie 2030 zet in op het herstel van eco-
systemen en hun diensten binnen én buiten de beschermde 
gebieden. Duurzaam gebruik van ecosystemen wordt de 
norm en de milieudruk moet tot een minimum herleid 
worden. Een Vlaams plan voor biodiversiteitsherstel is hard 
nodig. Dit rapport formuleert acht aanbevelingen die zo’n 
plan mee vorm kunnen geven:

• Zet de doelen van internationale verdragen en Eu-
ropese strategieën sneller om in concrete Vlaamse 
beleidsplannen. Effectief beleid valt of staat met een 
goed werkend kompas dat de doelen vooropstelt en helder 
aangeeft hoe ver we van die doelen verwijderd zijn. De 
doelen en indicatoren uit de Europese Biodiversiteitsstra-
tegie 2020 werden niet allemaal vertaald naar Vlaanderen. 
Het volgende decennium biedt Vlaanderen dé kans om de 
duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 en de nieuwe 
Europese Biodiversiteitsstrategie 2030 concreet te maken 
in een strategisch Biodiversiteitsplan 2030 met heldere, 
meetbare, gedragen en tijdsgebonden doelstellingen en 
indicatoren.

• Stop de toename van het ruimtebeslag en buig de 
trend om. Het toenemende ruimtebeslag zorgt voor een 
onomkeerbaar verlies van ecosystemen en versterkt de 
versnippering. Dat hypothekeert niet alleen het herstel 
van de biodiversiteit, maar zet ook de leefbaarheid van 
de landbouw verder onder druk en ligt mee aan de basis 
van waterschaarste en -overlast in Vlaanderen. Door ook 
binnen de bebouwde gebieden werk te maken van meer 
en kwaliteitsvol groen zal de leefbaarheid van onze steden 
toenemen.

• Pak vermesting en verzuring aan bij de bron, verzacht 
de gevolgen waar mogelijk. Vermesting en verzuring 
blijken hardnekkige problemen en de verbetering die zich 
sinds de jaren 1990 had ingezet, stagneerde het laatste 

decennium. Een deel van de problematiek kan verholpen 
worden via onder andere technologische verbeteringen in 
de landbouw, een betere mestverwerking, bufferzones rond 
kwetsbare gebieden, de verdere uitbouw van de water-
zuiveringsinfrastructuur en een aanpak van de overstort-
problematiek. Maar ook fundamentele veranderingen in 
onze voedselproductie zijn nodig om de nijpende Vlaamse 
vermestings- en verzuringsproblematiek op te lossen.

• Stimuleer en verbreed de rol van de landbouwer als 
beheerder van het landschap en de biodiversiteit. 
Landbouwactiviteiten hebben een grote impact op natuur-
gebieden en de biodiversiteitswaarde van de intensieve, 
homogene landbouwlandschappen in Vlaanderen is laag. 
Naast de verdere reductie in het gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen en meststoffen stelt de nieuwe 
Biodiversiteitsstrategie voor om de productiemethodes te 
diversifiëren en landbouwers een actieve rol te geven in 
het beheer van het landschap. Daarbij moet biolandbouw 
tegen 2030 25 procent van het landbouwareaal uitmaken. 
De extensievere vormen van bedrijfsvoering kunnen een 
bufferzone rond natuurgebieden vormen om de impact op 
de biodiversiteit te verminderen.

• Maak werk van hydrologisch herstel. De sterk gewij-
zigde hydrologie ligt aan de basis van heel wat biodiver-
siteitsproblemen in Vlaanderen. Het herstel van een meer 
natuurlijke hydrologie is ook cruciaal voor een aantal 
maatschappelijke uitdagingen, zoals waterzuivering, 
drinkwatervoorziening en de toenemende verdrogings- en 
overstromingsrisico’s. Het is daarbij essentieel dat het hy-
drologische herstel op landschapsniveau wordt aangepakt 
en maximaal rekening houdt met de fysische eigenheid van 
het landschap.

• Realiseer minstens 10.000 hectare bosuitbreiding en 
maak van duurzaam bosbeheer de norm. De bescher-
ming van bossen en bosuitbreiding vormen twee speer-

punten van de Europese Biodiversiteitsstrategie. Om de 
geplande bosuitbreiding zuurstof te geven, kunnen een 
voorkooprecht voor bebossingsprojecten rond steden en 
een versoepeling van de bebossingsregels in landbouw-
gebied soelaas bieden. Daarnaast is het belangrijk dat de 
overheid duurzaam bosbeheer als norm vooropstelt en 
handhaaft om het beginnende herstel van de ecologische 
kwaliteit van de Vlaamse bossen te bestendigen. 

• Verhoog de weerbaarheid van de natuur tegenover de 
klimaatverandering en bescherm de koolstofvoorra-
den in ecosystemen. Onze kleine geïsoleerde natuurge-
bieden zijn extra kwetsbaar voor de klimaatverandering. 
Bovendien versterkt de klimaatverandering andere drukfac-
toren, zoals vermesting en verdroging. Het verdwijnen van 
koolstofrijke ecosystemen, zoals veengebieden of moeras-
bossen, draagt op zijn beurt bij aan de klimaatverandering. 
Bepaalde aanbevelingen in dit Natuurrapport, zoals het 
vergroten en verbinden van natuurgebieden, hydrologisch 
herstel en het beschermen van koolstofrijke ecosystemen, 
zijn ook speerpunten van het Vlaams Energie- en Klimaat-
plan. Voor het biodiversiteitsbehoud en -herstel is het 
cruciaal dat dat plan snel uitgevoerd wordt. 

• Maak versneld werk van de bestrijding van invasieve 
uitheemse soorten en werk een Vlaamse aanpak uit. 
De Europese wetgeving stuurt de aanpak van invasieve 
uitheemse soorten op lidstaatniveau. Een aantal uitheemse 
soorten die een specifieke bedreiging vormen voor de bio-
diversiteit in Vlaanderen zijn echter niet opgenomen in de 
Europese wetgeving. Via het Soortenbesluit kan de Vlaamse 
overheid voor die soorten een aanpak op maat uitwerken. 
Een belangrijke taak ligt ook bij de bewustmaking van het 
publiek, om nieuwe introducties te voorkomen, nieuwe 
invasies te helpen detecteren en het draagvlak voor de 
bestrijding te vergroten. 
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Maak wezenlijke veranderingen mogelijk
De toestand van en de druk op de biodiversiteit zijn sterk ver-
weven met onze cultuur en consumptiepatronen, met inves-
teringsbeslissingen van economische actoren en met keuzes 
in andere beleidsdomeinen dan het natuur- en bosbeleid. De 
dalende trend van drukfactoren zoals vermesting, verzuring 
en verontreiniging stagneert omdat de meest haalbare maat-
regelen al werden genomen. Bovendien is de daling van de 
milieu-impact in Vlaanderen voor een deel gerealiseerd door 
de druk naar het buitenland te verplaatsen. 

• Zet in op transformatieve verandering en versterk 
de samenwerking tussen maatschappelijke sectoren 
en tussen beleidsdomeinen. Een verdere afname van de 
milieudruk vergt systeemveranderingen doorheen sectoren 
als de huishoudens, landbouw, energie, industrie, transport 
en handel. Zulke transformatieve veranderingen zijn geen 
opgave voor de overheid alleen. Ze vragen een maatschap-
pelijk debat over de rechtvaardige (her)verdeling van con-
sumptiemogelijkheden tussen maatschappelijke groepen, 
regio’s en generaties. Ze plaatsen het beleid, ondernemin-
gen, investeerders, de wetenschappelijke wereld en elke 
burger voor de uitdaging om gewoontes in vraag te stellen, 
met elkaar in dialoog te gaan en samen oplossingen te 
ontwikkelen. De Vlaamse overheid kan die dialoog facili-
teren door binnen de eigen bevoegdheden nog meer in te 
zetten op samenwerking tussen entiteiten, over de grenzen 
van beleidsdomeinen als omgeving, landbouw, gezondheid 
en economie heen. 

• Breng de waarde van de biodiversiteit in rekening 
voor een beter economisch kompas. Ook marktcorrige-
rende initiatieven zijn nodig om transformatieve verande-
ringen mee vorm te geven. De ongunstige ecologische en 
sociale neveneffecten van onze keuzes kunnen gedeeltelijk 
worden voorkomen of geremedieerd door producten en 

diensten met een hogere ecologische voetafdruk duurder 
te maken en hun duurzame varianten goedkoper. Naast 
regelgeving die de milieudruk inperkt, is er nood aan eco-
nomische stimulansen en marktgebaseerde beleidsinstru-
menten om duurzame productiemethodes, bijvoorbeeld in 
de landbouw en visserij, economisch leefbaar en attractief 
te maken.

• Maak van goed leven binnen ecologische grenzen 
het nieuwe normaal. Een blijvende systeemverandering 
vraagt een verandering van onze gewoontes, sociale nor-
men en culturele voorkeuren. Samen met bedrijven, ngo’s, 
scholen … is het aan de Vlaamse overheid om die veran-
dering aan te jagen via laagdrempelige acties die binnen 
ieders bereik liggen. In stedelijk en bebouwd gebied liggen 
er bijvoorbeeld kansen om meer ruimte en tolerantie 
voor natuurlijke processen te creëren. De kiemen van die 
stedelijke verandering zijn vaak al aanwezig in de vorm van 
natuurvriendelijk parkbeheer, natuurinclusieve landbouw, 
ecologische tuinen, groene schoolspeelplaatsen, duurzame 
bedrijventerreinen …, maar beperken zich nog vaak tot klei-
ne, lokale niches. Het komt er nu op aan die niches uit te 
breiden en op te schalen. Daar is een gedeelde en positieve 
visie voor nodig, die vertrekt vanuit de kansen en oplossin-
gen die verschillende maatschappelijke perspectieven of 
‘kijkrichtingen’ op natuur bieden.

Maak mee werk van een ambitieuze 
wereldwijde biodiversiteitsagenda
Een groot deel van onze druk op de biodiversiteit laat zich 
voelen in het buitenland. We veroorzaken, net als vele andere 
landen, een veel groter biodiversiteitsverlies elders dan 
in eigen land. Om daarvoor effectieve oplossingen uit te 
werken, is een systeemverandering op internationale schaal 
nodig. Vlaanderen heeft een aantal hefbomen in handen 
om die transformatie vorm te geven en te wegen op de 

internationale besluitvorming. Dat is ook in ons eigen belang, 
want een wereldwijd verlies aan biodiversiteit kan groot-
schalige, moeilijk omkeerbare processen in de hand werken, 
waarvan de effecten zich ook in Vlaanderen laten voelen. 
Denk aan de klimaatverandering, verwoestijning of uitbraken 
van nieuwe infectieziektes.

• Breng de impact in beeld en verduurzaam con-
sumptie- en productiekeuzes. Indicatoren die de 
grensoverschrijdende impact van onze productie- en 
consumptiekeuzes op de biodiversiteit beter zichtbaar 
maken, zijn nodig om een gericht beleid te kunnen voeren. 
Ze kunnen helpen om het bewustzijn van consumenten 
en producenten te vergroten. Ook vrijwillige duurzaam-
heidsstandaarden en labels die rekening houden met 
biodiversiteitseffecten kunnen een hefboom zijn voor 
biodiversiteitsvriendelijke productie- en consumptiekeuzes. 
Voor goederen met een grote, niet-aflatende impact kan 
een wettelijk bindend kader een oplossing bieden. Verder is 
meer aandacht vereist voor biodiversiteit in handelsakkoor-
den en ontwikkelingssamenwerking. Alleen door sleutel-
sectoren grondig aan te pakken en samen te werken met 
alle partners in de keten, kunnen Vlaanderen en België hun 
internationale afspraken inzake biodiversiteit en duurzame 
ontwikkeling nakomen. 

• Neem een rol op als pleitbezorger voor internationa-
le biodiversiteitsactie. Vlaanderen heeft enkele unieke 
sterktes die internationaal van tel zijn, zoals onze rol als 
handelsknooppunt, onze kennisgebaseerde en innovatiege-
dreven economie en ons sterk politiek en sociaal overleg-
model. We kunnen die sterktes inzetten om een duurzamer 
en biodiversiteitsvriendelijk economisch en maatschappe-
lijk model te ontwikkelen. Zo zetten we onze regio op de 
kaart als een innovatieve voorbeeldregio. Op die manier 
bouwt Vlaanderen geloofwaardigheid op in het buitenland 
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en kan het de ambitieuze Europese en mondiale biodiversi-
teitsagenda mee voortstuwen en ondersteunen.

Los kennishiaten op
Data en kennis zijn onmisbaar voor een doeltreffend, effici-
ent en rechtvaardig biodiversiteitsbeleid. Die kennis en data 
zijn niet altijd voorhanden in Vlaanderen. Dat kleurt onze 
perceptie van de toestand van de biodiversiteit, heeft een 
impact op beleidskeuzes en bemoeilijkt het uitwerken van 
concrete beheerstrategieën. Dit Natuurrapport identificeert 
een aantal kennisleemtes, zonder daarbij volledig te willen 
zijn.

• Stel een Vlaamse onderzoeksagenda voor biodiver-
siteit op. Inzicht in ecologische processen en in hoe die 
interageren met de sociaal-economische context is nood-
zakelijk om meetnetten en indicatoren te ontwikkelen en 
effectieve, efficiënte en sociaal rechtvaardige beheerstrate-
gieën uit te werken. Een ambitieuze Vlaamse kennisagenda 
zal helpen om het biodiversiteitsonderzoek beter te organi-
seren en zo de kennisnoden bij beheerders en beleids- 
makers te lenigen. Naast louter ecologische vraagstukken 
moeten ook de sociale, economische en institutionele 
aspecten van het biodiversiteitsbeleid aan bod komen. 

• Zorg voor geïntegreerde biodiversiteitsmeetnetten en 
zet in op citizen science. Veel van onze meetnetten heb-
ben een beperkte thematische, taxonomische of ruimtelij-
ke scope. Zo beschikken we nauwelijks over indicatoren van 
het landbouwgebied en het stedelijk en bebouwd gebied, 
of van de genetische en functionele diversiteit. Door een 
betere integratie van de bestaande meetnetten, waarbij de 
minder goed afgedekte thema’s en ecosystemen worden 
meegenomen en de methodologieën worden afgestemd, 
kunnen we de biodiversiteit in Vlaanderen vollediger en 

efficiënter opvolgen. Citizen science vult de professionele 
dataverzameling aan en kan het draagvlak voor biodiversi-
teit vergroten. 

• Verbreed de indicatorenset voor het biodiversiteits-
beleid. In de huidige monitoring ontbreken indicatoren 
over de effecten van de klimaatverandering en verdroging 
op de biodiversiteit, over het functioneren van terrestrische 
ecosystemen en over de impact van onze consumptie en 
productie op de biodiversiteit. Het aantal indicatoren over 
de sociale, economische en institutionele aspecten van 
biodiversiteit is beperkt. Om het kompas voor het biodiver-
siteitsbeleid te vervolledigen, zijn nieuwe indicatoren nodig 
die het volledige sociaal-ecologische systeem afdekken.

• Evalueer beleid en beheer. Om de afstand tot beleids-
doelen te bepalen en achterliggende oorzaken voor de 
geobserveerde trends bloot te leggen, is een toestand- en 
trendanalyse nuttig. Om te bepalen in welke mate beleids-
mechanismen hebben bijgedragen aan de toestand of 
trend van de biodiversiteit en of beleidsinstrumenten effec-
tief zijn, is beleidsevaluatie nodig. Beleidsevaluatie zou een 
volwaardig onderdeel van de beleidscyclus moeten zijn, 
zodat de successen en de verbeterpunten van het beleid 
duidelijk worden, met de nadruk op beleidsleren.

Meer weten? Lees Deel 2. F. Aanbevelingen
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Om de complexiteit van de biodiversiteit en de 
bijhorende drukfactoren goed te kunnen beschrijven 
en evalueren is een brede waaier aan indicatoren 
noodzakelijk. Dit inleidende hoofdstuk schetst het 
belang van biodiversiteit voor het goed functioneren 
van ecosystemen en bespreekt de aspecten van 
de biodiversiteit die dit rapport aan de hand 
van een 180-tal indicatoren in beeld brengt.

BIODIVERSITEIT: HET FUNDAMENT 
VAN ONS ECOSYSTEEMA



39DEEL 2 VERDIEPING — A BIODIVERSITEIT: HET FUNDAMENT VAN ONS ECOSYSTEEM — A.1 Wat is biodiversiteit?

Wat is biodiversiteit?A.1

Biodiversiteit of biologische diversiteit beschrijft de variatie aan levensvormen die zich gedurende 3,6 
miljard jaar op aarde hebben kunnen ontwikkelen. In 1992 is het concept opgenomen in het Biodiversi-
teitsverdrag1 van de Verenigde Naties. Vlaanderen heeft de VN-definitie overgenomen in artikel 2 van het 
Natuurdecreet2: “Biologische diversiteit - later afgekort tot biodiversiteit - is de variabiliteit onder levende 
organismen van allerlei herkomst, met inbegrip van, onder andere, terrestrische, mariene en andere aqua-
tische ecosystemen en de ecologische complexen waarvan zij deel uitmaken, dit omvat mede de diversiteit 
binnen soorten, tussen soorten en van ecosystemen”.

1 VN Verdrag van 5/6/1992 inzake biologische diversiteit, (B.S. 24/5/1996).
2 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21/10/1997 (B.S. 10/1/1998 – gecoördineerde versie).

Biodiversiteit omvat vier organisatieniveaus die met elkaar 
interageren: diversiteit in genen, soorten, ecosystemen 
en landschappen (Demolder et al., 2014; Noss, 1990; Pereira 
et al., 2013). Soortendiversiteit is veruit het meest bestudeerd, 
gevolgd door ecosysteemdiversiteit. De mens heeft op elk ni-
veau een grote invloed: hij creëert nieuwe genetische variëtei-
ten, verplaatst soorten, beïnvloedt de relaties tussen soorten, 
beïnvloedt de ruimtelijke patronen in landschappen, vernielt 
landschappen, maar creëert er ook nieuwe. Het is essentieel 
om de werking van en interacties tussen de schaalniveaus en 
de impact van de mens daarop te begrijpen om de proble-
matiek van de achteruitgang van de biodiversiteit te vatten en 
kansen voor herstel te identificeren en te benutten (Schneiders 
& Spanhove, 2014).

Natuur is dat deel van de biodiversiteit waarin natuurlijke 
processen en structuren overheersen. Het Natuurdecreet 
omschrijft natuur als ‘’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”.

Natuur wordt vaak als tegenhanger van cultuur voorgesteld, 
waarbij de mens en zijn technologische ontwikkelingen de 
biodiversiteit sturen. Waar de mens het juist overneemt van 
de natuur is niet eenduidig te bepalen. Er is een geleide-
lijke gradiënt van ‘wilde’ natuur tot ‘stedelijk gebied’. Vaak 

overlappen ze of komen ze in complexe combinaties voor. 
Zeker in een dichtbevolkte regio als Vlaanderen maakt de 
mens integraal deel uit van de natuur. Ecosystemen bijsturen 
en aanpassen via beheer en herstel is essentieel om natuur-
doelen te bereiken. Historische landbouwlandschappen zoals 
heide en soortenrijke graslanden behoren ondertussen tot 
onze topnatuur en worden Europees beschermd. 

Dit rapport vertrekt van de definitie uit het Natuurdecreet 
om de toestand en trend van de natuur te beschrijven.

https://www.fdfa.be/nl/verdrag-inzake-biologische-diversiteit
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1005915&param=informatie
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Wat is het belang van biodiversiteit?A.2 

Het fundamentele belang van biodiversiteit voor de werking van ecosystemen3 wordt wereldwijd erkend 
(IPBES, 2019a). Hoe we dat belang vertalen in normatieve kaders, doelen en indicatoren berust op ethi-
sche, waardegebaseerde keuzes. De preambule van het Biodiversiteitsverdrag somt diverse waarden van 
biodiversiteit op en meerdere motieven voor het behoud ervan: van de intrinsieke waarde over sociale, 
economische en esthetische waarden tot het algemene belang van biodiversiteit voor de instandhouding 
en het reguleren van de biosfeer. 

3 Een ecosysteem is een dynamische, complexe gemeenschap van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving die samen interageren als één functionele eenheid  
(https://ipbes.net/glossary). Het ecosysteem is een van de organisatieniveaus die de biodiversiteit van een gebied beschrijft.

4 Een functionele groep is een groep van soorten die binnen een levensgemeenschap gelijkaardige functionele kenmerken vertonen en dus een gelijkaardige taak vervullen.

De intrinsieke waarde van biodiversiteit gaat uit van de ba-
sisgedachte dat alle biologische levensvormen gelijk zijn. De 
mens speelt geen bevoorrechte rol. De ecosysteemdiensten-
benadering benadrukt de natuurvoordelen voor de mens en 
beschouwt biodiversiteit als een generieke levensverzekering 
die ons welzijn en onze welvaart ondersteunt. Het nature’s 
contributions to people-principe (NCP) omarmt het concept 
van ecosysteemdiensten, maar gaat nog een stapje verder. Het 
belicht ook het belang van lokale kennis in de natuurbijdrage 
voor de mens en het belang van de culturele en relationele 
waarden van natuur voor lokale gemeenschappen. De posi-
tieve bijdrage van natuur aan een kwaliteitsvol leven primeert, 
maar ook de nadelige bijdrage van natuur, zoals overdracht 
van ziektes of natuurschade, maakt deel uit van NCP (Diaz et 

al., 2018; IPBES, 2019b). 

Het belang van biodiversiteit voor het reguleren van de bio-
sfeer wordt almaar duidelijker. Hoe hoger de biodiversiteit, 
hoe beter een breed palet aan ecologische functies verzekerd 
is en hoe groter de veerkracht van het ecosysteem (Cardinale 
et al., 2012; Schneiders & Spanhove, 2014). 

Biodiversiteit en de waarden die daarmee verbonden worden, 
komen meer en meer onder druk te staan. Niet alleen 
zeldzame soorten en habitats, maar ook steeds meer soor-
tengroepen gaan er in hun totaliteit op achteruit. De voor-
beelden zijn legio:

• De biomassa aan insecten in Europa daalt sterk (Hallmann 
et al., 2017; Simmons et al., 2019).

• De gespecialiseerde bestuivers en de planten waarvan ze 
afhankelijk zijn, gaan er samen op achteruit (Biesmeijer et 
al., 2006).

• Amfibieën worden als groep bedreigd door uitheemse 
schimmels en virussen (Martel et al., 2013). 

• In de bodemfauna worden regenwormen belaagd door uit-
heemse platwormen (Murchie & Gordon, 2013; Sluys, 2016; 
Soors et al., 2019).

• …
 
De voorbeelden geven aan dat belangrijke schakels in het 
functioneren van ecosystemen bedreigd zijn. Als functio-
nele groepen4 verdwijnen, kan dat een cascade aan effecten 
teweegbrengen binnen een ecosysteem (Dirzo et al., 2014). 
Inzetten op een breed herstel van ecosystemen en natuurlijke 
processen is zowel voor de mens als voor alle andere soorten 
van levensbelang. 
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KADER 1 
ECOSYSTEEMDIENSTEN: RENTE OP ONS NATUURLIJK KAPITAAL

Ons welzijn, onze gezondheid en onze welvaart hangen nauw samen met gezonde  
ecosystemen. Ook in dichtbevolkte welvarende regio’s zijn we sterk afhankelijk van  
wat nabije en verafgelegen natuurlijke ecosystemen ons bieden. Het concept  
‘ecosysteemdiensten’ helpt om die afhankelijkheid zichtbaar te maken  
(Stevens et al., 2014).

Producerende diensten

Regulerende diensten

Source

Culturele diensten
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Kustbescherming

Behoud 
bodemvruchtbaarheid
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waterkwaliteit
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FIGUUR 1.  
Zestien ecosysteemdiensten uitgewerkt voor Vlaanderen (Stevens et al., 2014).

Natuurlijk kapitaal
Dit multifunctionele landschap toont 
de potentiële levering van zestien 
ecosysteemdiensten. Ecosystemen en de 
bijbehorende biodiversiteit ondersteunen 
onze samenleving op twee manieren. 
Enerzijds als bron of source voor de 
levering van goederen en diensten, zoals 
bestuiving, natuurlijke plaagbestrijding, 
voedsel- en houtproductie, grondstoffen 
voor geneesmiddelen, verkoeling tijdens 
een hittegolf en groene ruimte om tijd in 
door te brengen. Anderzijds als sink door 
de absorptie van reststromen en afval van 
onze productie en consumptie, bijvoorbeeld 
de afvang van fijn stof door vegetatie, 
de afbraak van organisch materiaal door 
ongewervelden en klimaatregulatie door 
koolstofopslag in bodem en vegetatie. De 
functies achter die ecosysteemdiensten 
ondersteunen ook de natuurlijke werking 
van alle (half)natuurlijke ecosystemen.
Vanwege de fundamentele rol van ecosyste-
men voor de samenleving en de economie, 
beschouwt de economische wetenschap 
ecosystemen als een vorm van natuurlijk 
kapitaal (Costanza et al., 1991; Costanza & 
Daly, 1992; Ekins, 1992). Ecosysteemdiensten 
vormen als het ware de economische rente of 
het dividend dat ons welzijn en onze welvaart 

mee in stand houdt. Vanuit die benadering 
zijn er belangrijke maatschappelijke en 
economische argumenten (bv. gezondheid, 
kostenbesparing) om de eindige voorraad 
natuurlijke ecosystemen en de daarmee 
samenhangende biodiversiteit in stand te 
houden. Ze toont ook mogelijke win-win- 
situaties, waar zowel de samenleving als de 
natuur wel bij varen (Stevens et al., 2014). 
Vanuit de sociale wetenschappen wordt de 
natuurlijk-kapitaalbenadering ook kritisch 
geëvalueerd. Zo kan een sterk economische 
framing van ecosystemen en biodiversiteit de 
vermarkting van natuur in de hand werken 
(Vatn, 2005, 2009). Verder vertolkt ze een 
in oorsprong Westerse visie op natuur en 
samenleving die andere zienswijzen kan ver-
drukken, bijvoorbeeld de specifieke waarde 
van natuur voor lokale inheemse culturen 
buiten Europa (Sullivan, 2009, 2017). 

Natuurgebaseerd versus  
technisch gebruik
Het gebruik van ecosysteemdiensten situeert 
zich langs een gradiënt van ‘natuurgeba-
seerd’ (groen) naar ‘technisch’ (grijs) gebruik 
(Figuur 2). De levering van elke dienst kan 
op een natuurlijke manier verlopen of kan 
gericht worden bijgestuurd door ingrepen 
in het landschap, technische hulpmiddelen 
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of input van extra energie en grondstoffen. Hoe hoger de 
inbreng, hoe intensiever het landgebruik en hoe meer de 
focus op de levering van slechts één ecosysteemdienst ligt. 
Die maximalisatie van één dienst heeft doorgaans een nega-
tief effect op de levering van andere diensten (Jacobs et al., 
2014a; Schneiders et al., 2016).

In internationale en Europese beleidskringen wordt steeds 
meer de nadruk gelegd op het ontwikkelen en toepassen van 
natuurgebaseerde oplossingen (nature based solutions) 
voor het realiseren van de doelstellingen rond biodiversiteit, 
klimaat, water en landbouw. Dat betekent een verschuiving 
naar links op de gradiënt (Jacobs et al., 2014a; Schneiders et 
al., 2016; Van Reeth et al., 2014b).

Vraag en aanbod
De capaciteit van ecosystemen voor het leveren van diensten is 
niet oneindig. De actuele toestand van een ecosysteemdienst 
wordt bepaald door de verhouding tussen aanbod en vraag, 
door de trends in die verhouding en door de impact van het 
gebruik van de ecosysteemdienst op het aanbod van andere 
ecosysteemdiensten. Doordat de vraag naar diensten het 
aanbod (ruimschoots) overstijgt, worden de meeste ecosys-
teemdiensten in Vlaanderen intensief gebruikt of benut. Een 
voorbeeld is de intensivering van de voedselproductie. Ook 
voor regulerende diensten zoals waterzuivering overstijgt de 
vraag ruimschoots het aanbod en volstaan zelfs technische 
hulpmiddelen niet om de waterkwaliteit op peil te houden. 
De vraag is voor vijftien van de zestien ecosysteemdiensten 
niet langer in evenwicht met het natuurlijke aanbod. Wat de 
zestiende dienst, ‘bestuiving’, betreft, wijzen recente publicaties 
op een drastische daling van de insectenpopulaties. Over dat 
aanbod bestaat momenteel dus grote onzekerheid. 
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FIGUUR 2.  
Natuurgebaseerd (links) versus technisch gebruik (rechts) van ecosysteem-
diensten (Jacobs et al., 2014a)

FIGUUR 3.  
Vraag en aanbod van zestien ecosysteemdiensten  
in Vlaanderen (Stevens et al., 2014).
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KADER 1. ECOSYSTEEMDIENSTEN: RENTE OP ONS NATUURLIJK KAPITAAL

Figuur 3 toont de verhouding tussen vraag en aanbod van 
ecosysteemdiensten in Vlaanderen. De kloof tussen de stij-
gende vraag en het dalende aanbod blijft toenemen door 
de uitbreiding van stedelijk en bebouwd gebied, de intensi-
vering van de landbouw en aanhoudende of toenemende 
drukfactoren, zoals vermesting, verdroging, de klimaatver-
andering en invasieve soorten. Dat leidt tot een afname van 
de omvang en de kwaliteit van de leefgebieden van heel wat 
organismen, waardoor hun populaties afnemen en ze uit 
Vlaanderen dreigen te verdwijnen. Tegelijkertijd vermindert 
daardoor het aanbod van ecosysteemdiensten en worden 
we meer afhankelijk van ecosysteemdiensten uit het bui-
tenland of van extra technisch en financieel kapitaal om de 
verloren ecosysteemdiensten te compenseren. 

Behoud en herstel
Als het natuurlijk kapitaal onder een kritiek minimum 
of tipping point komt, kan herstel fysisch onmogelijk 
worden of disproportioneel duur. Dat houdt een risico in 
voor het welzijn en de welvaart van toekomstige generaties. 
Technologie en innovatie kunnen bijdragen aan het herstel 
van bepaalde ecosysteemdiensten, op voorwaarde dat ze 
niet afhankelijk zijn van schaarse grondstoffen en geen 
nieuwe hypotheken leggen op andere ecosystemen. Het 
behoud en waar nodig het herstel van het areaal en het 
functioneren van natuurlijke ecosystemen vormt dan ook al 
geruime tijd een van de hoekstenen van het internationale 
en Europese beleid rond biodiversiteit en duurzaamheid.

Ecosysteemdiensten in Vlaanderen
De ecosysteemdiensten voor Vlaanderen zijn uitgebreid 
beschreven in het Natuurrapport 2014. In 2016 werd nage-
gaan hoe ecosysteemdiensten inpassen in het beleid en 
het maatschappelijk debat. De Natuurverkenning 2050 
beschrijft de bijdrage van ecosysteemdiensten in vier toe-
komstvisies. Raadpleeg het volledige ecosysteemassessment 
op www.vlaanderen.be/inbo/inbo-natuurrapporten.
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We leven op grote voetA.3

De mens is de enige soort die de natuurlijke processen, inclusief het  
klimaat, op alle schaalniveaus beïnvloedt en verstoort. De impact  
van de mens is zo groot dat er sprake is van een nieuw tijdvak:  
het antropoceen (anthropos = mens, kainos = nieuw) (Crutzen, 2002).

5 Achtergrondextinctie verwijst naar de extinctiesnelheid vóór de aanwezigheid van de mens (Pimm et al., 1995).
6 Een massa-extinctie of uitroeiingsgolf wordt door paleontologen gedefinieerd als een periode waarin de aarde meer dan 75 procent van de soorten in een kort geologische interval verliest. Dat fenomeen heeft zich de voorbije 540 miljoen jaar  

5 keer voorgedaan, telkens veroorzaakt door natuurlijke fenomenen zoals vulkaanuitbarstingen of meteorietinslagen (Barnosky et al., 2011). 

Het verlies aan biodiversiteit is door de 
invloed van de mens op zijn omgeving expo-
nentieel toegenomen. De snelheid waarmee 
soorten verdwijnen ligt nu minstens honderd 
keer hoger dan de achtergrondextinctie5 
(Barnosky et al., 2011; Ceballos et al., 2015; 
Ceballos & Ehrlich, 2018; Pimm et al., 1995). De 
snelheid waarmee populaties verdwijnen is 
nog vele malen groter (Ceballos et al., 2017). 
De wereldwijde versnelde achteruitgang van 
de biodiversiteit is alarmerend en wordt door 
wetenschappers erkend als de zesde grote 
uitroeiingsgolf6 (Kolbert, 2009). 

Het Europees Milieuagentschap berekent 
voor 176 landen het verband tussen onze 
ecologische voetafdruk en de Human 
Development Index (HDI), een globale maat 
voor een goed leven op basis van gezond-
heid, kans op educatie en economische wel-
vaart. De ecologische voetafdruk is een ruwe 
maat voor de bioproductieve oppervlakte die 
één persoon in elk land nodig heeft voor zijn 
levensvoorzieningen. 

FIGUUR 4.  
Verhouding tussen de ecologische voetafdruk (EV) van elk land versus de welzijnsindicator Human Development 
Index (HDI). De rode lijnen tonen per jaartal de maximaal beschikbare capaciteit in hectare per persoon. De blauwe 
rechthoek geeft aan waar elk land zich moet bevinden om voldoende welzijn te hebben en binnen de planetaire 
grenzen te leven. HDI groter dan 0,8 staat voor een goed leven. EV kleiner dan 1,7 staat voor een voetafdruk binnen 
de limieten van de planeet (bron: EEA, 2019a).
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Figuur 4 toont dat alle landen die hoog 
scoren op de welzijnsladder, ver buiten de 
planetaire grenzen7 opereren, en daardoor 
de natuurlijke reserves ook almaar sneller 
opgebruiken. Naarmate de bevolkingsgroei en 
het welzijnsniveau stijgen, daalt de biocapa-
citeit8 van de planeet en wordt het steeds 
moeilijker om binnen de duurzaamheids-
rechthoek terecht te komen. 

Wereldwijd is de biocapaciteit gedaald tot  
1,8 hectare per inwoner (zie D.8 Druk op de 
biodiversiteit wereldwijd).

7 Planetaire grenzen zijn de wereldwijde milieugrenzen 
waarbinnen de mens moet opereren om ook in de 
toekomst duurzaam gebruik te kunnen blijven maken 
van de hulpbronnen die de aarde ons te bieden heeft. 
Ze werden voor het eerst kwantitatief uitgewerkt door 
Rockström et al. (2009).

8 De biocapaciteit meet de bioproductieve voorraad die 
beschikbaar is in een bepaald gebied (een akker, een 
bos, een zee, de planeet) (Schaefer et al., 2006).

KADER 2 
HET SHIFTING BASELINE-SYNDROOM

Wat is het referentiekader om te bepalen wat een ‘goede’ 
toestand van de biodiversiteit inhoudt? Tot op welk niveau 
willen we de biodiversiteit herstellen? En doet Vlaanderen het 
beter dan andere welvarende regio’s of lidstaten in Europa? 

Referentiekader telkens bijgesteld
Onze kennis over de historische toestand van de biodiversiteit is 
onvolledig. Als gevolg daarvan stelt elke nieuwe generatie haar 
perceptie over milieu en natuur bij (Figuur 5). Elke generatie accep-
teert als het ware het gekende verleden als het nieuwe normaal. 
Dat wereldwijde sociologische fenomeen, waarbij ons referentieka-
der voor biodiversiteit voortdurend naar beneden wordt bijgesteld, 

wordt het shifting baseline-syndroom genoemd (Guerrero-Gatica 
et al., 2019; Hilding-Rydevik et al., 2018; Soga & Gaston, 2018). 

Trends vergelijken
Als wetenschappers trends in regio’s of lidstaten vergelijken, gebrui-
ken ze vaak een bepaald jaartal als referentiepunt. Ten opzichte 
van dat jaartal berekenen ze de voor- of achteruitgang van plan-
ten- en diersoorten, gaan ze na of soorten op een Rode Lijst 
terechtkomen of beschrijven ze trends van zeldzame ecosystemen. 
In een regio zoals Vlaanderen, met een hoge bevolkingsdensiteit 
en een hoge ruimtelijke en milieudruk op de biodiversiteit, geeft 
het referentiejaar een relatief lage waarde aan voor de biodiver-
siteit. Een stijging ten opzichte van dat referentiejaar betekent 
wel een verbetering, maar niet automatisch een goede toestand. 
Voorbeelden zijn de LPI (Living Planet Index) of de MSI (multi-
soortenindex), twee indicatoren besproken in C.2 Algemene bio-
diversiteitstrends. Een ongelijke toestand aan de start maakt het 
bovendien moeilijk om trends tussen regio’s te vergelijken. 

Trends zijn pas echt vergelijkbaar als er tussen regio’s een een-
duidig referentiekader bestaat op basis van heldere criteria, of 
een gemeenschappelijk doel. Waar mogelijk duidt dit rapport 
dat referentiekader. Voor de beoordeling van rivieren wordt per 
riviertype een ‘goede ecologische toestand’ gedefinieerd (zie 
E.6 Oppervlaktewateren) en voor elk specifiek habitat uit de
Habitatrichtlijn wordt een ‘goede staat van instandhouding’
omschreven (zie C.3 Biodiversiteit van Europees belang).
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FIGUUR 5.  
Schematische voorstelling van het shifting baseline-syndroom.
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Indicatoren voor biodiversiteitA.4

Indicatoren helpen de toestand van de biodiversiteit in beeld te brengen. Ze zijn de rode draad door-
heen het Natuurrapport 2020. De analyse van de indicatorenset vormt een eerste stap in een beleids- 
evaluatie en levert aanbevelingen op voor een toekomstig beleid. In dit rapport worden 180 indicatoren 
besproken, waarvan 154 informatie geven over de toestand en/of trend van de biodiversiteit. Ze leve-
ren samen een grote hoeveelheid informatie en inzichten op. Toch is het belangrijk om te duiden welke 
informatie nog ontbreekt.

9 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2/4/1979 inzake het behoud van de vogelstand.
10 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21/5/1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

Natuurindicatoren in dit natuurrapport
Naargelang het doel van de indicator en de beschikbare 
gegevens zijn pragmatische keuzes nodig om het begrip 
natuur af te bakenen. Indicatoren rond soortdiversiteit (zie 
C.2 Algemene biodiversiteitstrends) omvatten alleen soorten
die op natuurlijke wijze voorkomen, dus geen cultuur- 
variëteiten. In D.2 (Versnippering) komen alle terrestrische
(half)natuurlijke ecosystemen aan bod: heide, moeras, bos,
kustduinen, halfnatuurlijk grasland en slikken en schorren. In
C.4 (Bescherming en beheer in Vlaanderen) staan de gebieden
centraal die een juridisch beschermingsstatuut genieten,
zoals reservaten of Speciale Beschermingszones (SBZ) aange-
duid in het kader van de Vogel en de Habitatrichtlijn9,10. Bij de
bespreking van de ecosystemen (zie E. Trends per eco- 
systeem) komt ook de biodiversiteit in door de mens

gestuurde systemen, zoals het landbouwgebied, aan bod. 
Ze bestrijken belangrijke oppervlakten waar ook heel wat 
kansen liggen voor het herstel van de biodiversiteit en het 
versterken van ecologische netwerken. 

Vier niveaus, vier invalshoeken
De indicatoren moeten informatie geven over de vier 
organisatieniveaus: genen, soorten, ecosystemen en 
landschappen. Elk niveau kan vanuit vier complementaire 
invalshoeken bestudeerd worden (Demolder et al., 2014; Noss, 
1990; Pereira et al., 2013) (zie Figuur 6): 
• samenstelling: het bestuderen van de samenstellende com-

ponenten; dit omvat onder meer het opstellen van soorten-
lijsten of het beschrijven van de status van specifieke soorten,
en het typeren van ecosystemen of historische landschappen,

• functies en processen: het bestuderen van de werking
van ecosystemen en de relaties tussen soorten zoals
predatie, competitie, productie of afbraak van organisch
materiaal,

• structuren en patronen: omvatten onder meer de habitat- 
structuur, de versnipperingsgraad of connectiviteit van een
landschap en de gelaagdheden van een vegetatie,

• voorraden: deze invalshoek benadrukt het belang van bio-
massa, van de grootte van populaties, van de oppervlakte
van ecosystemen en van de uitgestrektheid van landschap-
pen voor het behoud van de biodiversiteit en het leveren
van ecosysteemdiensten. Zo zijn er hoge biomassa’s bijen
en hommels nodig voor de bestuiving van een boomgaard
of zijn er massaal veel plaagbestrijders nodig om een
plaagsoort onder controle te houden.

De figuur legt de beschikbare informatie door de gebruikte 
indicatoren bloot:
• De oppervlakte- of voorraadindicatoren domineren het

plaatje. Voorbeelden zijn de oppervlakte beschermde of
beheerde natuur, de oppervlakte bos en het verspreidings-
areaal en de oppervlakte van specifieke habitats. Talrijke
beleidsdoelen zijn op dat niveau uitgewerkt.
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• De tweede belangrijkste invalshoek is samenstelling. Er
bestaat wereldwijd een lange traditie in het noteren van
soortenlijsten en het beschrijven van vegetatietypes. Daar
zijn zeer diverse indicatoren uit ontstaan. Voorbeelden zijn
de Rode Lijsten en de multisoortenindices.

• Er zijn veel minder indicatoren voor ecosysteemfuncties,
-processen en -patronen. Nochtans zijn ze essentieel om
de gezondheid van populaties en ecosystemen te evalueren
en systeemveranderingen op te starten. Functionele groe-
pen zoals bestuivers, filtervoeders of predatoren spelen
een belangrijke rol, zowel in het natuurlijk functioneren als
in het ondersteunen van regulerende ecosysteemdiensten.
Voor aquatische ecosystemen en bos zijn zulke indicatoren
al goed uitgewerkt. Een voorbeeld is de visindex, waarbij
de verhouding tussen de functionele groepen (‘ecologische
gildes’) een maat is voor een gezonde visgemeenschap.

• Indicatoren die informatie geven over de structuren en
patronen van ecosystemen zijn zeldzaam. Denk aan analy-
ses over landschapspatronen, connectiviteit, gelaagdheden
in de vegetatie of habitatpatronen. Een voorbeeld is de
fragmentatie-indicator voor natuurruimte en de ruimtelijke
samenhang voor de habitats van Europees belang.

In de toekomst is het belangrijk dat de indicatorenset grondig 
geëvalueerd en uitgebreid wordt met indicatoren voor functies 
en patronen van ecosystemen. Die indicatoren zijn ook essenti-
eel om de veranderingen in ecosysteemdiensten op te volgen.

De figuur legt nog een andere tekortkoming van de indica-
toren bloot. Ondanks het grote aantal indicatoren krijgen 
we een selectief beeld van de biodiversiteit in Vlaanderen 
doordat goede genetische indicatoren grotendeels ontbre-
ken. Er is wel kennis over de genenbronnen van autochtone 
bomen en struiken die ingezet wordt bij aanplanten. Maar 
het beleid kan amper evalueren of de genetische diversiteit 

FIGUUR 6. 

Het aantal indicatoren in dit 
Natuurrapport gerangschikt vol-
gens de vier organisatieniveaus 
en de vier invalshoeken  
voor het beschrijven van de 
biodiversiteit.

is veranderd als gevolg van bepaalde maatregelen, bij welke 
soortengroepen of in welke situaties. Zulke indicatoren leve-
ren essentiële informatie op over de veerkracht en het adap-
tatievermogen van soorten en populaties. In het kader van 
de post-2020-strategie worden mondiale genetische doelen 
en een bijhorende indicatorenset voor natuurlijke populaties 
uitgewerkt (Hoban et al., 2020).

Nood aan duidelijke doelen
De ideale indicator:
• bevat nauwkeurige data op regelmatige tijdsbasis; de mate

van (on)zekerheid is gedocumenteerd,
• heeft een duidelijk doel binnen een vooraf vastgelegd

tijdsvenster,
• is gevoelig voor de verandering die men wenst op te volgen.

Zulke ‘topindicatoren’ zijn echter zeldzaam. Zo ontbreekt 
vaak het doel. De vroegere Vlaamse Milieubeleidsplannen 
(MINA-plannen) bevatten vijfjaarlijkse beleidsdoelen. 
Indicatoren in het milieurapport en het natuurrapport gaven 
aan in hoeverre die doelen effectief bereikt werden. Vandaag 
vallen we grotendeels terug op mondiale en Europese doelen 
(zie Tabel 1 in B.1 Kader 1: De mondiale en de Europese bio-
diversiteitsstrategie). Als het doel ontbreekt, wordt vaak ver-
geleken met een referentiejaar om een stijging of daling te 
identificeren. Zulke indicatoren geven aan of de biodiversiteit 
erop vooruit- of achteruitgaat, maar niet of ze een goede of 
wenselijke toestand bereikt (zie B.1 Kader 1: De mondiale en 
de Europese Biodiversiteitsstrategie). 
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Meer weten over de methode? In de fiches 
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https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/biodiversiteit-het-fundament-van-ons-ecosysteem-indicatorenset-biodiversiteit


48

B.1 Kader 1: de mondiale en de Europese Biodiversiteitsstrategie 50 

B.2 Kader 2: de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn 56 

2020: 
EEN SCHARNIERJAAR

B 



  

49

2020: EEN SCHARNIERJAARB 

Dit indicatorenrapport verschijnt niet toevallig in 
2020, op een moment dat mondiale en Europese stra-
tegieën aflo en en nieuwe strategieën in de maak 
zijn. Het is een goed moment om de toestand en 
trend van de biodiversiteit te evalueren en aanbeve-
lingen voor de nieuwe biodiversiteitsstrategieën te 
formuleren. 

Waar mogelijk worden in dit Natuurrapport inter-
nationale doelen afgetoetst. Het grote kader is 
de EU Biodiversiteitsstrategie 202011 met de zes 
hoofdstreefdoelen (zie B.1 Kader 1: de mondiale en 
de Europese Biodiversiteitsstrategie). In het eerste 
streefdoel ligt de focus op de implementatie van de 
Habitat- en de Vogelrichtlijn. Het al dan niet halen 
van streefdoel 1 vormt de rode draad door blok E, dat 
de zeven belangrijkste ecosystemen in Vlaanderen 
beschrijft (zie B.2 Kader 2: de Habitatrichtlijn en de 
Vogelrichtlijn). 

11 Onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020, Europese Commissie, COM(2011) 244.
12 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23/10/2000.
13 Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22/10/2014.

Het beschrijven en evalueren van de vijf andere 
doelen is verweven met bijkomende richtlijnen en 
verordeningen, zoals de Kaderrichtlijn Water12 en 
de Verordening Invasieve Uitheemse Soorten13. Dit 
hoofdstuk geeft een beknopt overzicht en duidt 
de belangrijkste kaders die in het rapport aan bod 
komen.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=NL
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Kader 1: de mondiale en de Europese BiodiversiteitsstrategieB.1 

In 1992 werd het VN Biodiversiteitsverdrag goedgekeurd. Het doel: de wereldwijde biodiversiteit bescher-
men, een duurzaam gebruik nastreven en zorgen voor een rechtvaardige verdeling van de voordelen die 
eruit voortvloeien. In 2010 keurde de Conference of Parties (COP) in Nagoya het VN Strategisch Plan voor 
Biodiversiteit 2011-202014 goed met als titel Living in harmony with nature. 

14 Decision adopted by the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, 29/10/2010, UNEP/CBD/COP/DEC/X/2.
15 Living in harmony with nature, UN Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020, Aichi Targets.
16 Biodiversiteit 2020, Actualisering van de Belgische nationale strategie, 2013, Belgisch Nationaal knooppunt voor het Verdrag inzake biologische diversiteit.
17 De natuur terug in ons leven brengen. EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, Europese Commissie, COM(2020) 380. 

De langetermijnvisie is om “tegen 2050 biodiversiteit te waar-
deren, beschermen, herstellen en duurzaam te gebruiken, om 
de levering van ecosysteemdiensten op peil te houden en een 
gezonde planeet in stand te houden die iedereen kan voorzien 
in de essentiële natuurvoordelen”. 

De visie is gekoppeld aan een wereldwijde missie voor 2020. 
Dringende en effectieve acties zijn vereist om de achteruitgang 
van de biodiversiteit te stoppen en zo tegen 2020 veerkrachtige 
ecosystemen te verzekeren die de variatie in leven op deze pla-
neet waarborgen en op een duurzame manier ecosysteemdien-
sten leveren. Het behoud van de biodiversiteit kan zo bijdragen 
aan menselijk welzijn en een einde helpen maken aan armoede. 
Die missie is omgezet in vijf strategische doelen, met daaronder 
twintig ambitieuze kerndoelen, de zogenaamde Aichi-doelen15. 

De Aichi-doelen zijn in 2011 in het kader van de Europese 
Biodiversiteitsstrategie omgezet in Europese doelen voor  
2020. België nam die doelen op in de Belgische Biodiversiteits-
strategie 202016. Die strategische plannen lopen in 2020 af. Op 
alle schaalniveaus wordt er onderhandeld over een vervolg- 
strategie. In mei 2020 publiceerde de Europese Commissie een 
nieuwe EU Biodiversiteitsstrategie 203017: ‘De natuur terug in 
ons leven brengen’. Die strategie omvat ambitieuze doelen voor 
2030. Ze wordt ingezet om vanuit Europa mee te onderhande-
len over de nieuwe mondiale doelen voor 2030. 

Vooraleer we vanuit Vlaanderen specifieke doelen en aanbe-
velingen kunnen formuleren om die strategie te ondersteunen 
en implementeren, is het belangrijk om na te gaan in hoeverre 
Vlaanderen de doelen voor 2020 al dan niet bereikt heeft en 
daaruit lessen te trekken voor de post-2020-strategie.

De Europese Biodiversiteitsstrategie 2020
De EU Biodiversiteitsstrategie 2020 draagt als titel ‘Onze 
levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal’. Hiermee wil 
de Europese Unie de internationale verbintenissen nako-
men door eigen, meer concrete doelen te omschrijven. 
België en Vlaanderen onderschreven die doelen samen 
met 26 andere lidstaten. Het hoofdstreefdoel van de EU 
Biodiversiteitsstrategie 2020 is om het biodiversiteitsverlies 
en de aantasting van ecosysteemdiensten in Europa uiterlijk 
tegen 2020 te stoppen en, voor zover dat haalbaar is, onge-
daan te maken. Daarnaast wil Europa zijn bijdrage opvoeren 
om het wereldwijde biodiversiteitsverlies om te buigen. Het 
hoofdstreefdoel is uitgewerkt in zes doelstellingen die 
elkaar ondersteunen en onderling afhankelijk zijn. Elke doel-
stelling heeft betrekking op een specifiek thema.

Tabel 1 geeft een overzicht van de Europese doelen met 
daarnaast de belangrijkste overeenkomstige Aichi-doelen. De 
laatste kolom toont in welke hoofdstukken in dit rapport de 
doelstelling in belangrijke mate aan bod komt. 

https://treaties.un.org/doc/source/docs/UNEP_CBD_COP_DEC_X_1-E.pdf
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19104339/Strat%C3%A9gie%20nationale%20biodiversit%C3%A9%202013_NL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
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Telkens als in een hoofdstuk een van de EU-doelen geanaly-
seerd wordt, wordt dit symbool erbij geplaatst met het over-
eenkomstige nummer:

STREEFDOEL X

 
Elk van de zes doelen is gekoppeld aan bepaalde Europese 
beleidsinstrumenten, strategieën, richtlijnen of verordeningen, 
die op hun beurt vertaald zijn naar Vlaamse regelgeving en/
of bijbehorende uitvoeringsplannen. 

Streefdoel 1 is rechtstreeks gekoppeld aan de implementa-
tie van de Habitat- en de Vogelrichtlijn. Tegen 2020 moet 
de achteruitgang in de status van alle soorten en habitats 
van Europees belang tot stilstand gebracht worden en moet 
een aanzienlijke en meetbare verbetering van hun status 
bereikt worden. Concreet betekent dat volgens het Europees 
Milieuagentschap dat tegen 2020 respectievelijk 34 en 25 
procent van de vooropgestelde habitats en de habitatricht-
lijnsoorten in een gunstige of verbeterde toestand moet ver-
keren en 78 procent van de vogelsoorten (EEA, 2015) (zie C.3 
Biodiversiteit van Europees belang, en E.1-E.7).

18 Besluit van de Vlaamse Regering van 14/7/2017 (B.S. 18/10/2017).
19 EU Communicatie ‘Groene Infrastructuur (GI) – Versterking van Europa’s natuurlijke kapitaal’, Europese Commissie, COM(2013) 249.
20 Besluit nr. 1386/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20/11/2013.
21 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), Vlaamse Regering, 23/9/1997, gecoördineerde versie van 2011.
22 Strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Vlaamse Regering, VR 2018 2007 DOC.0797/3BIS.
23 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23/10/2000.
24 Decreet van 18/7/2003 betreffende het integraal waterbeleid (B.S. 14/11/2003).
25 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) – Common Agricultural Policy (CAP).

De Europese 2020-doelen zijn in het Natura 2000-pro-
gramma 2016-202018 omgezet in Vlaamse doelen. Om tegen 
2050 een gunstige staat van instandhouding voor alle habi-
tats en soorten van Europees belang te bereiken, zijn de vol-
gende mijlpalen voor 2020 geformuleerd: 

1. Tegen 2020 is de verdere achteruitgang gestopt en  
vermeden. 

2. In 2020 is een gunstige of verbeterde staat bereikt voor 
de zestien habitats die in Bijlage 5 van het programma 
gedefinieerd zijn (t.o.v. 2007). 

3. In 2020 is 70 procent van de inspanningen voor alle 
habitats en richtlijnsoorten samen operationeel. Voor de 
soorten waarvoor extra oppervlakte leefgebied nodig is, 
moet een derde (33%) van de extra oppervlakte leefge-
bied door inrichting en beheer gerealiseerd zijn.

 
Streefdoel 2 richt zich op de ontwikkeling van groene infra-
structuur en op het generieke herstel van gedegenereerde 
ecosystemen en ecosysteemdiensten. Dat moet ervoor 
zorgen dat de milieu- en natuurkwaliteit van het land-
schap ook tussen de (half)natuurlijke gebieden opgekrikt 
wordt. Alle sectoren moeten dit doel mee ondersteunen 
en implementeren. De doelen voor groene infrastruc-
tuur en ecosysteemdiensten zijn verder uitgewerkt in een 

aparte communicatie van de Commissie19 en in het Zevende 
Milieuactieprogramma ‘Goed leven binnen de grenzen van 
onze planeet’20. In uitvoering van het Natuurdecreet dragen 
het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) en het IVON (Integraal 
Verbindings- en Ondersteunend Netwerk) bij tot de realisa-
tie van groene infrastructuur. Het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RSV)21 legt de oppervlaktedoelen vast: tegen 
2012 moest het VEN 125.000 hectare bedragen en de 
Natuurverwevingsgebieden 150.000 hectare. Het vervolgplan, 
de Strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)22, 
benadrukt het belang van een groen-blauwe dooradering, 
maar is nog niet geïmplementeerd (zie D.2 Versnippering).

Het behoud en herstel van alle aquatische ecosystemen is 
opgenomen in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)23 en het 
het Decreet Integraal Waterbeleid24 (zie E.6 Oppervlaktewateren).  
De KRW stelt een goede ecologische toestand van alle opper-
vlaktewateren voorop tegen 2015. Omdat de lidstaten de 
doelen niet hadden gehaald, hebben ze uitstel gekregen tot 
2027.

Streefdoel 3 beoogt een verhoogde bijdrage van 
land- en bosbouw aan het biodiversiteitsherstel. Voor 
landbouw is streefdoel 3A gekoppeld aan het Europese 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)25 en de 
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https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028679&param=inhoud
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0015.03/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1386&from=NL
https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Informatie/Over-het-RSV/Downloads
https://omgeving.vlaanderen.be/beleidsplan-ruimte-vlaanderen
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_en
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Nitraatrichtlijn26. Het GLB is omgezet in een ontwerpstrate-
gie Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-202727 
die, samen met het Decreet Landbouw- en Visserijbeleid28, 
bepaalt welke regelgeving van toepassing is in het landbouw-
gebied. De vermestings- en verontreinigingsproblematiek is 
deels meegenomen in het Vlaamse Mestactieplan (MAP) 629 
en het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik30. Het 
Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO 
IV)31 ondersteunt met een set van agromilieumaatregelen de 
vergroening van het landbouwgebied (zie D.4 Vermesting en 
verzuring, en E.5 Agro-ecosystemen).

Streefdoel 3B wil de bijdrage van de bosbouw aan het her-
stel van de biodiversiteit en de levering van ecosysteemdien-
sten verhogen. Daarvoor moeten bosbeheerplannen worden 
opgesteld volgens de principes van duurzaam bosbeheer 
voor alle openbare bossen en voor private bossen die finan-
ciële steun ontvangen via het plattelandsontwikkelingsbeleid 
van de EU. De EU Biodiversiteitsstrategie 2020 is daarmee 
in lijn met de EU Bosstrategie32, die duurzaam bosbeheer in 
de EU wil promoten. Het principe van duurzaam bosbeheer 

26 Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991.
27 Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027, Departement Landbouw en Visserij, ontwerpstrategie.
28 Decreet van 28/6/2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid (B.S. 12/9/2013).
29 MAP 6 – 6de Actieprogramma in uitvoering van de Nitraatrichtlijn 2019-2022, Vlaamse Landmaatschappij.
30 Ministerieel besluit van 15/3/2013 (B.S. 18/04/2013).
31 Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) IV – Departement Landbouw en Visserij, Plattelandsontwikkeling
32 EU Bosstrategie, Europese Commissie, COM(2013) 659 & Resolutie van het Europees Parlement van 28/4/2015 (P8_TA(2015)0109).
33 Bosdecreet van 13/6/1990 (B.S. 28/9/1990).
34 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21/10/1997 (B.S. 10/1/1998-gecoördineerde versie).
35 Vlaams Regeerakkoord – Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024.
36 Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17/6/2008. 
37 Verordening (EU) nr. 2018/973 van het Europees Parlement en de Raad van 4/7/2018.
38 Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22/10/2014.
39 Besluit van de Vlaamse Regering van 15/5/2009 (B.S. 13/8/2009-gecoördineerde versie). 
40 Meer informatie op www.iasregulation.be/nl.
41 EU Communicatie ‘Bescherming en Herstel van Bossen Wereldwijd: de actie van de EU opvoeren’, Europese Commissie, COM(2019) 352. 
42 Wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT): Voorstel voor een EU-actieplan, Europese Commissie, COM(2003) 251. 

is in de Vlaamse wetgeving verankerd via het Bosdecreet33, 
dat stapsgewijs geïntegreerd wordt in het Natuurdecreet34. 
Daarnaast voorzag het RSV in een uitbreiding van de plano-
logische bestemming bos en een effectieve bosuitbreiding 
met 10.000 hectare tegen 2012. Die doelstelling wordt her-
haald in het Vlaams Regeerakkoord 2019-202435 met 10.000 
hectare tegen 2030 waarvan 4000 hectare tijdens deze 
regeerperiode (zie E.1 Bos).

Streefdoel 4 ambieert een duurzame visserij en is uit-
gewerkt in de Kaderrichtlijn Mariene Strategie36. Zowel op 
Europees als nationaal niveau zijn er quota afgesproken, 
de zogenaamde TAC’s (Total Allowable Catches). Voor de 
uitvoering is een Meerjarig Beheersplan37 voorzien en is met 
de betrokkenen een convenant voor duurzame visserij uitge-
werkt. Het wetgevend deel is vervat in het Decreet Landbouw- 
en Visserijbeleid (zie E.7 Noordzee). 

Streefdoel 5 focust op invasieve uitheemse soorten. Door 
de ernst en de schaal van de problematiek stelde Europa 
een verordening38 op die de lidstaten rechtstreeks moeten 
implementeren. In België is de federale overheid bevoegd 
voor de invoer, doorvoer en uitvoer van uitheemse soor-
ten. De gewesten zijn bevoegd voor het bezit, de nationale 
handel, monitoring en beheersing. Er is een officieel samen-
werkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten, 
ondersteund door een Nationaal Comité, een Nationale 
Wetenschappelijke Raad en een Nationaal Wetenschappelijk 
Secretariaat. In Vlaanderen is de gecoördineerde aanpak uit-
gewerkt in het recent gewijzigde Soortenbesluit39. Het Vlaams 
Regeerakkoord 2019-2024 benadrukt het belang van die 
aanpak40 (zie D.6 Invasieve uitheemse soorten).

Streefdoel 6 wil onze impact op de mondiale biodiver-
siteit verminderen. De EU beschikt over een aanpak rond 
de bescherming en het herstel van bossen wereldwijd41. 
Daarnaast bindt Europa met het FLEGT-actieplan (Forest 
Law Enforcement, Governance and Trade) de strijd aan tegen 
illegale houtkap en de handel in illegaal hout42. Dat heeft 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0676&from=NL
https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/LV_20190410_LV_strategie%20GLB%202021-2027_eindversie_SALV.pdf
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023233&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/6de-actieprogramma-Vlaanderen.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2013031514
https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0659
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015IP0109&from=NL
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1003183&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1005915&param=informatie
https://www.vlaanderen.be/publicaties/regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2019-2024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0973&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=NL
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1030234&param=inhoud
http://www.iasregulation.be/nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0352&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0251&from=NL
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geleid tot de FLEGT-verordening43 en de Houtverordening44, 
de vergunningensystemen voor houtinvoer buiten en binnen 
Europa. Verder streeft Europa naar meer duurzame produc-
tiestandaarden via diplomatieke betrekkingen en handelsak-
koorden. Het nieuwe Actieplan voor een Circulaire Economie45 
en de ‘Van Boer tot Bord’-strategie46, beide bouwstenen van 
de nieuwe Green Deal47, moeten Europa ondersteunen in de 
transitie naar duurzame productie- en consumptiesystemen 
die geen verdere schade berokkenen aan ecosystemen waar 
ook ter wereld. Voor het Vlaams Gewest bevatten de Visie 
205048 en de strategie ‘Bio-economie in Vlaanderen’49 van de 
Vlaamse Regering een aantal beleidsintenties om de overstap 
te maken naar een meer duurzame circulaire economie. Het 
partnerschap Vlaanderen Circulair moet helpen om die visies 
in de praktijk te brengen (zie D.8 Druk op de biodiversiteit 
wereldwijd).

Evaluatie 2015-2020
In 2015 organiseerde de Europese Commissie met de 
‘Mid-term review’50 een tussentijdse evaluatie van de EU 
Biodiversiteitsstrategie 2020. De beoordeling van de doelen 
is met een kleurcode rond elk symbool weergegeven in Tabel 
1. De bijdrage van het bos- en landbouwbeleid (streefdoel 
3) kleurde rood. Dat wil zeggen dat er op Europees niveau 
geen vooruitgang werd geboekt. Voor de meeste andere 
streefdoelen werd slechts een beperkte vooruitgang geboekt, 
onvoldoende om de vooropgestelde doelen te halen. Alleen 

43 Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad van 20/12/2005.
44 Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20/10/2010.
45 Een nieuw actieplan voor de circulaire economie. Voor een schoner en concurrerender Europa, Europese Commissie, COM(2020) 98. 
46 Een “van boer tot bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem, Europese Commissie, COM(2020) 381. 
47 De Europese Green Deal, Europese Commissie, COM(2019) 640.
48 Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen, Vlaamse Regering, VR 2016 2503 DOC.0258.
49 Visie, strategie en aanzet tot actieplan van de Vlaamse overheid voor een duurzame en competitieve bio-economie in 2030, Vlaamse Regering, VR 2013 1907 MED.0430.
50 De tussentijdse evaluatie van de Biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2020, Europese Commisse, COM(2015) 478.

de acties rond invasieve uitheemse soorten verliepen volgens 
schema, dankzij de goedkeuring van de EU Verordening, die 
de lidstaten verregaande maatregelen oplegt om de verdere 
verspreiding van uitheemse soorten tegen te gaan. Dat is 
het enige streefdoel dat groen kleurde, al hield dat geen 
uitvoering op het terrein in. In 2020 publiceerde Europa een 
nieuwe evaluatie die vooral betrekking heeft op de toestand 
en trend binnen de habitat- en vogelrichtlijngebieden. De 
resultaten geven aan dat streefdoel 1 in 2020 niet behaald 
wordt. Op basis van de evaluatie van de specifieke bos-, 
grasland- en akkerhabitats wordt afgeleid dat ook streefdoel 
3 niet bereikt is (EEA, 2020a). De uitspraken worden geformu-
leerd op schaal van Europa en op schaal van de lidstaten. De 
resultaten die Vlaanderen hiervoor rapporteerde worden in 
detail geanalyseerd in C.3 Biodiversiteit van Europees belang.

In 2020 publiceerde het rapport Global Biodiversity Outlook 5 
scores voor de Aichi-doelen (Secretariat of the Convention 
on Biological Diversity, 2020). Ook wereldwijd zien we slechts 
een gedeeltelijke vooruitgang en is het doelbereik beperkt. 
Dat doelbereik is met een kleurcode aangegeven in Tabel 1. Er 
werd vooruitgang geboekt in de afbakening van beschermde 
gebieden (11). De connectiviteit tussen de gebieden en het 
aangepaste beheer binnen die gebieden moeten wel nog 
versterkt worden. Steeds meer landen werkten een natio-
nale biodiversiteitsstrategie uit (17). België deed dat voor 
de periode 2006-2016; die strategie werd later geüpdatet 

tot de Belgische Biodiversiteitsstrategie 2020. Niet alleen in 
Europa, maar wereldwijd is er vooruitgang geboekt in het 
identificeren en prioriteren van invasieve soorten, waarvoor 
bestrijdingsplannen uitgerold moeten worden (9). Ten slotte 
werd het Nagoya-protocol goedgekeurd, dat een betere 
beschikbaarheid van genetische hulpbronnen en een eerlijke 
verdeling van de voordelen ervan garandeert (16). Alle andere 
doelen kregen een onvoldoende en kleurden rood. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2005:347:FULL&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://www.vlaanderen.be/publicaties/visie-2050-een-langetermijnstrategie-voor-vlaanderen
https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/bestanden/biomassa_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0478&from=EN
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EU 2020 streefdoel Aichi streefdoel zie hoofdstuk

1 De Habitat- en de Vogelrichtlijn volledig 
uitvoeren: tegen 2020 de achteruit-
gang in de status van de soorten en 
habitats stoppen en een aanzienlijke en 
meetbare verbetering van hun status 
realiseren.

11 17% van terrestrische gebieden en bin-
nenwateren & 10% van kust- en mariene 
gebieden beschermen

C.3, C.4, E

12 Extinctie van zeldzame soorten voor-
komen

1 Bewustwording van de waarde van 
biodiversiteit

2 Tegen 2020 ecosystemen en ecosys-
teemdiensten handhaven en verbeteren 
door groene infrastructuur op te zetten 
en ten minste 15% van de aangetaste 
ecosystemen te herstellen.

15 Herstel van veerkracht van ecosyste-
men, verbetering van bijdrage van bio-
diversiteit aan koolstofstocks & herstel 
van minstens 15% van gedegradeerde 
ecosystemen

C.4, D.1, D.2, 
D.3, D.4

14 De ecosystemen die essentiële diensten 
leveren, herstellen en vrijwaren

10 Behoud van ecosysteemintegriteit en 
functioneren van koraalriffen en andere 
kwetsbare ecosystemen

8 Verontreiniging, inclusief te hoge  
nutriëntengehaltes, terugbrengen tot op 
een niveau dat niet schadelijk is voor 
ecosysteemfuncties en biodiversiteit

17 Effectieve en participatorische  
nationale biodiversiteitsstrategie en 
dito actieplan implementeren

EU 2020 streefdoel Aichi streefdoel zie hoofdstuk

3 De bijdrage van land- en bosbouw aan 
de instandhouding en verbetering van 
de biodiversiteit verhogen.

7 Duurzaam beheer van landbouw- en 
bosbouwgebieden en aquacultuur

E.1, E.5

13 Behoud van genetische diversiteit van 
gecultiveerde en gedomesticeerde soor-
ten en hun wilde verwanten

5 Snelheid habitatverlies inclusief bos 
minstens halveren

4 Duurzaam gebruik van visbestanden 
verzekeren. Duurzame visvangst berei-
ken tegen 2015.

6 Alle visbestanden, bestanden van onge-
wervelden en waterplanten duurzaam 
oogsten. Overbevissing vermijden en 
zorgen dat alle soorten zich binnen 
veilige ecologische limieten bevinden.

E.7

7 Aquacultuur duurzaam beheren

10 Verzuring van de oceaan minimaliseren 
& integriteit van kwetsbare mariene 
systemen beschermen

5 Invasieve uitheemse soorten (IUS) 
bestrijden: de IUS en hun verspreidings-
routes identificeren en prioriteren, 
en de prioritaire IUS controleren en 
uitroeien.

9 Invasieve uitheemse soorten (IUS) 
bestrijden: IUS en hun verspreidingsrou-
tes identificeren & IUS controleren en 
uitroeien 

D.6

6 Het mondiale biodiversiteitsverlies 
helpen ombuigen.

2 Doorwerking biodiversiteitswaarden in  
ruimtelijke planning en in armoede- 
bestrijding

D.8

3 Incentives zoals subsidies die nadelig 
zijn voor biodiversiteit uitfaseren

4 Stappen zetten naar duurzame 
consumptie en productie. Natuurlijke 
hulpbronnen binnen veilige ecologische 
grenzen houden.

16 Faire verdeling van de voordelen van 
genetische hulpbronnen

TABEL 1. 

Overzicht van de doelen in de EU Biodiversiteitsstrategie 2020 en de meest relevante overeenkomstige mondiale 
Aichi-doelen. De laatste kolom geeft aan in welk deel van dit rapport het streefdoel in belangrijke mate aan bod 
komt. Kleurcode voor de tussentijdse Europese evaluatie 2015 (en de wereldwijde Aichi-doelen 2020): rood: geen 
vooruitgang (doelen niet gehaald), geel: vooruitgang maar onvoldoende (doelen deels gehaald), groen: vooruitgang op 
schema (doelen gehaald). 
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De Europese Biodiversiteitsstrategie 2030
De EU lanceerde in 2019 met de Green Deal haar routekaart 
voor een duurzame economie en transitie: “Het is een nieuwe 
groeistrategie die de EU moet omvormen tot een eerlijke en 
welvarende samenleving, met een moderne, hulpbronnenef-
ficiënte en concurrerende economie, waar vanaf 2050 netto 
geen broeikasgassen meer worden uitgestoten en economi-
sche groei is losgekoppeld van het gebruik van hulpbron-
nen. Die strategie moet het natuurlijk kapitaal van Europa 
beschermen, behouden en verbeteren, en de gezondheid en 
het welzijn van de burgers beschermen tegen milieugerela-
teerde risico’s en effecten”. De voorziene transitie moet recht-
vaardig en inclusief zijn. 

Een onderdeel van die Green Deal is de lancering van een 
nieuwe Biodiversiteitsstrategie 2030 De natuur terug in 
ons leven brengen. De Europese Commissie geeft aan dat 
de COVID-19-crisis de doelen om natuur te beschermen en 
te herstellen nog urgenter maakt. Natuurherstel vormt een 
belangrijke schakel in het Europese economische herstel na 
de pandemie. De Commissie formuleert in deze strategie 
enkele ambitieuze doelen tegen 2030. In vergelijking met de 
Aichi-doelen wordt de beschermingsgraad van 17 procent 
land en 10 procent zee opgetrokken naar ten minste 30 pro-
cent, waarvan telkens ten minste een derde onder strikte 
bescherming. De instandhoudingstrends en -toestand van 
habitats en soorten mogen niet verslechteren. Ten minste 30 
procent ervan verkeert Europees in een gunstige staat van 
instandhouding of vertoont ten minste een positieve trend. 
Er wordt ingezet op het herstel en de ontsnippering van rivie-
ren met als doel om 25.000 kilometer vrij stromende rivieren 
te creëren tegen 2030. Het doel is om drie miljard bomen te 
planten en oude bossen beter te beschermen.  
 
 

In dit Natuurrapport wordt de hoofdstructuur van de 
Biodiversiteitsstrategie 2030 gebruikt om de aanbevelingen in 
deel F te structureren.

Ten slotte zet de Biodiversiteitsstrategie samen met de 
‘Van boer tot bord’-strategie in op een transitie van het 
landbouw- en voedselsysteem. Die transitie draait om het 
verminderen van diverse drukfactoren (bijvoorbeeld het hal-
veren van het gebruik en het risico van de meest gevaarlijke 
gewasbeschermingsmiddelen), het behouden en verbeteren 
van de bodemkwaliteit, het uitbreiden en herstellen van klein-
schalige landschapselementen tot minimaal 10 procent van 
het landbouwareaal en het opschalen van biolandbouw tot 
25 procent van het landbouwareaal. 

De ambities van de Green Deal en de twee daaraan gelinkte 
strategieën liggen samen een pak hoger dan de streef-
doelen van 2020. De verdere onderhandelingen over de EU 
Biodiversiteitsstrategie 2030 moeten de doelen nog scherper 
krijgen zodat ze beter afdwingbaar worden. 

DEEL 2 VERDIEPING — B 2020: EEN SCHARNIERJAAR — B.1 Kader 1: de mondiale en de Europese Biodiversiteitsstrategie
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Kader 2: de Habitatrichtlijn en de VogelrichtlijnB.2 

De implementatie van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn blijft een essentieel onderdeel van de EU 
Biodiversiteitsstrategie 2030. De strategie wijst op het uitblijven van de nodige resultaten en de noodzaak 
om een versnelling hoger te schakelen door de naleving van de richtlijnen beter afdwingbaar te maken. 
De opvolging van beide richtlijnen en het aftoetsen van de doelen zijn een belangrijke rode draad in dit 
Natuurrapport. Er is een overzichtshoofdstuk aan gewijd (zie C.3 Biodiversiteit van Europees belang) en 
het komt aan bod in elk ecosysteemhoofdstuk (zie E.1-E.7). Hierna volgt een introductie tot de Habitatricht-
lijn en de Vogelrichtlijn met de bijhorende verplichtingen en de implementatie ervan in Vlaanderen.

Om de verdere achteruitgang en het verlies van kwetsbare 
wilde fauna en flora en van waardevolle natuurlijke habi-
tats tegen te gaan en om te buigen naar herstel, vaardigde 
Europa twee richtlijnen uit: de Vogelrichtlijn in 1979 en de 
Habitatrichtlijn in 1992. Samen vormen ze de hoekstenen 
van het Europese biodiversiteitsbeleid. De Vogelrichtlijn 
beschermt alle natuurlijk in het wild levende inheemse vogels 
en de gebieden waar die soorten broeden, pleisteren en over-
winteren op het Europese grondgebied van de lidstaten. De 
Habitatrichtlijn stelt de bescherming van bedreigde habitats 
en soorten (exclusief vogels) waarvoor Europa een belang-
rijke rol vervult centraal. Beide richtlijnen verplichten de 
lidstaten om maatregelen te nemen om alle inheemse vogel-
soorten en de habitats en soorten van de Habitatrichtlijn 
binnen het natuurlijke verspreidingsareaal op hun grondge-
bied in een gunstige ‘staat van instandhouding’ of toestand 
te houden of te krijgen, via behoud of herstel.

De Vogelrichtlijn omvat bepalingen voor de bescherming, 
het beheer en de regulering van alle in het wild levende 
vogels binnen de Europese Unie. Die zijn van toepassing op 
de vogels, hun eieren, hun nesten en hun leefgebieden. Voor 
enkele zeldzame en bedreigde soorten (opgesomd in Bijlage 1 
van de Vogelrichtlijn) en voor de trekvogels die in belangrijke 
aantallen op hun grondgebied voorkomen, moeten de lid-
staten bovendien de meest geschikte gebieden beschermen 
als Speciale Beschermingszones (SBZ), de zogenaamde vogel-
richtlijngebieden (Devos & Anselin, 2017).

Ook de Habitatrichtlijn hanteert die tweeledige aanpak. 
Naast een soortgerichte bescherming moet elke lidstaat 
gebieden aanwijzen als SBZ voor de habitats van Bijlage 
I en de leefgebieden van soorten van Bijlage II van de 
Habitatrichtlijn, de zogenaamde habitatrichtlijngebieden.

Binnen de SBZ moeten de lidstaten zich ten volle inzetten om 
de habitats en soorten van Europees belang die er voorko-
men of waarvoor de SBZ is aangemeld in een gunstige staat 
te houden of te brengen. Voor elke SBZ moeten ze daarom 
instandhoudingsdoelen formuleren. Daarnaast moeten de 
lidstaten de nodige maatregelen nemen om achteruitgang en 
elke betekenisvolle aantasting binnen de SBZ te vermijden. 

Uitvoering in Vlaanderen: het Vlaamse Natura 
2000-beleid
De verplichtingen uit de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn 
zijn in Vlaanderen omgezet in het Natuurdecreet en verder 
uitgewerkt in verschillende uitvoeringsbesluiten. Voor de 
periode 2016-2020 zijn de doelen en acties uitgeschreven in 
het Vlaams Natura 2000-programma. Natuurbeheerplannen, 
natuurinrichtingsprojecten, soortbeschermingsplannen 
en LIFE-projecten ondersteunen de uitvoering van dat 
programma. 

In uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 
zijn in Vlaanderen 41 SBZ afgebakend: 24 vogel- en 38 
habitatrichtlijngebieden die elkaar deels overlappen. De 
SBZ maken deel uit van een Europees netwerk van SBZ, 
het Natura 2000-netwerk. De totale oppervlakte Natura 
2000-gebieden in Vlaanderen bedraagt 166.322 hectare of 12,3 
procent van de Vlaamse landoppervlakte.

DEEL 2 VERDIEPING — B 2020: EEN SCHARNIERJAAR — B.2 Kader 2: de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn
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Voor elke SBZ, behalve voor de SBZ IJzervallei, zijn instand-
houdingsdoelen geformuleerd. Vlaanderen heeft daarvoor 
eerst gewestelijke instandhoudingsdoelen51 (G-IHD) uitge-
werkt (Paelinckx et al., 2009) en die vervolgens voor elke SBZ 
vertaald naar specifieke instandhoudingsdoelen52 (S-IHD).

Een voortgangs- en opvolgingsprogramma moet leiden tot de 
stapsgewijze realisatie van de instandhoudingsdoelen tegen 
2050. Vlaanderen heeft een duidelijke strategie op verschil-
lende niveaus uitgewerkt:
• Het Vlaams Natura 2000-programma vormt het Vlaamse 

kader voor de stapsgewijze realisatie van de instandhou-
dingsdoelen. Het programma doorloopt opeenvolgende 
cycli van zes jaar. Het omkadert planmatig alle beleidsma-
tige inspanningen en gebiedsgerichte acties die Vlaande-
ren in elke cyclus zal leveren om de tussendoelen voor die 
periode te halen. In uitvoering van het Natura 2000-pro-
gramma wordt een programmatische aanpak uitgewerkt 
om de milieudruk die de instandhoudingsdoelen in de weg 
staat te verminderen. De Programmatische Aanpak Stikstof, 
het PAS, is daarvan een voorbeeld.

• Per Speciale Beschermingszone wordt, binnen het kader 
van het Vlaams Natura 2000-programma, een ‘manage-
mentplan Natura 2000’ opgemaakt in overleg met belang-
hebbenden. Dat plan beoogt de graduele realisatie van 
de specifieke instandhoudingsdoelen binnen de SBZ. De 
managementplannen vormen een kader voor het opstel-
len van operationele natuurbeheerplannen. Ze houden de 
voortgang van de implementatie van de natuurdoelen van 
een SBZ bij en sturen die aan. Elke zes jaar volgt er een 

51 Wat in Vlaanderen nodig is om de soorten en habitats, zowel binnen als buiten de Speciale Beschermingszones, in een gunstige staat van instandhouding te krijgen, is vastgelegd in de gewestelijke instandhoudingsdoelen.
52 De gewestelijke instandhoudingsdoelen voor heel Vlaanderen zijn vertaald naar specifieke instandhoudingsdoelen per SBZ.
53 Een biogeografische regio is een gebied waarbinnen een karakteristieke levensgemeenschap voorkomt vanwege gelijkaardige geografische en klimatologische omstandigheden. Het Europees Milieuagentschap onderscheidt op Europees niveau 

negen terrestrische en vijf mariene biogeografische regio’s (www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/biogeographical-regions-in-europe-2).

evaluatie. De managementplannen Natura 2000 zijn eind 
oktober 2020 nog niet formeel vastgesteld.

• Er kunnen ook managementplannen opgesteld worden om 
instandhoudingsdoelen te behalen in zones buiten de SBZ. 
Die zones zijn nog niet aangeduid.

• In de leefgebieden van de habitat- en vogelrichtlijnsoorten 
kunnen soortbeschermingsprogramma’s opgesteld worden 
met als doel die soorten in een gunstige staat van instand-
houding te krijgen.

 
Om een verdere achteruitgang te vermijden, moet de 
overheid bij elk(e) vergunningsplichtig(e) activiteit, plan of 
programma binnen een SBZ, aftoetsen of er een moge-
lijke impact kan zijn op de Europees beschermde natuur. 
In Vlaanderen gebeurt dat in twee stappen: de voortoets 
(onderzoek op hoofdlijnen) en indien nodig de passende 
beoordeling (grondig onderzoek). Als er een betekenisvolle 
aantasting te verwachten valt, mag de vergunningsverle-
nende overheid de activiteit niet vergunnen of het plan of 
programma niet goedkeuren, tenzij onder een aantal strikte 
voorwaarden.

Meer weten? www.natura2000.vlaanderen.be

 

Rapportering
De Vogelrichtlijn verplicht de lidstaten om zesjaarlijks te rap-
porteren over de korte- en langetermijntrends van de popu-
latiegrootte en verspreiding van alle regelmatig broedende, 
en een aantal niet-broedende, doortrekkende en overwinte-
rende soorten op hun grondgebied. De rapportering beperkt 
zich dus niet tot de kwetsbare, bedreigde soorten van Bijlage 
I en de trekvogels die in belangrijke aantallen op hun grond-
gebied voorkomen.

In het kader van de Habitatrichtlijn rapporteren de lidstaten 
zesjaarlijks over de staat van instandhouding van de habitats 
en soorten van de Habitatrichtlijn die per biogeografische 
regio53 op hun grondgebied voorkomen. Omdat het vaak 
jaren duurt voor een habitat of soort een gunstige(re) staat 
van instandhouding bereikt, wordt bij de evaluatie vooral 
gekeken naar de trends. Het zijn ‘vroege waarschuwings-
systemen’, zowel in positieve als negatieve zin. Vlaanderen 
ligt bijna volledig in de Belgisch-Atlantische regio. Alleen 
Voeren (0,4% van de Vlaamse oppervlakte) ligt in de Belgisch 
Continentale regio. 

De gegevens laten toe om, zowel binnen de lidstaat als 
binnen de Europese Unie, na te gaan of de genomen maat-
regelen resulteren in een verbeterde status van vogels of 
een verbeterde staat van instandhouding van de habitats en 
soorten van de Habitatrichtlijn. Ze laten eveneens toe om de 
voortgang te evalueren met betrekking tot het bereiken van 
een gunstige staat van instandhouding en tot de geformu-
leerde beleidsdoelen. 
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KADER 3 
BEOORDELING VAN DE STAAT VAN INSTANDHOUDING VAN DE HABITATS  
EN SOORTEN VAN DE HABITATRICHTLIJN

De staat van instandhouding van de habitats en ha-
bitatrichtlijnsoorten wordt bepaald op basis van de 
toestand en trend van vier criteria. De beoordeling kan 
gunstig, matig ongunstig of zeer ongunstig zijn.

Habitats
De staat van instandhouding van de habitats wordt bepaald 
op basis van de actuele toestand en trend van: 
• het verspreidingsareaal,
• de oppervlakte van het habitat,
• de habitatkwaliteit (structuren en functies),
• de toekomstperspectieven. 
 
De habitatkwaliteit wordt, conform T’jollyn et al., (2009) en 
Oosterlynck et al. (2020), beoordeeld aan de hand van de 
ruimtelijke samenhang, de toestand van habitattypische 
soorten en een reeks indicatoren voor habitatstructuur, vege-
tatieontwikkeling en verstoring.

Habitatrichtlijnsoorten
Voor de habitatrichtlijnsoorten gebeurt de beoordeling van 
de staat van instandhouding op basis van de actuele toe-
stand en trend van:
• het verspreidingsareaal,
• de populatie, 
• het leefgebied van de soort,
• de toekomstperspectieven.
 
De toekomstperspectieven geven een indicatie van de rich-
ting waarin de staat van instandhouding binnen twaalf jaar 
kan evolueren. Ze zijn gebaseerd op overwegingen rond de 
huidige toestand, de gerapporteerde drukfactoren en bedrei-
gingen en de mate waarin die door instandhoudingsmaatre-
gelen geremedieerd worden.

Beoordeling
De staat van instandhouding wordt beoordeeld als gunstig, 
matig ongunstig of zeer ongunstig. De trend is bepaald 
voor de periode 2007-2018 en kan vooruitgaan, stabiel blijven, 
achteruitgaan of onbekend zijn.

DEEL 2 VERDIEPING — B 2020: EEN SCHARNIERJAAR — B.2 Kader 2: de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn
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ALGEMENE TOESTAND  
EN TRENDS IN VLAANDERENC 

Blok C schetst de algemene toestand van de biodiver-
siteit over de ecosysteemgrenzen heen aan de hand 
van vier beknopte hoofdstukken. 

Om de trend in Vlaanderen goed te kunnen evalueren 
is het belangrijk om de startpositie goed te vatten. 
Drie indicatoren schetsen de nadelige uitgangstoe-
stand van Vlaanderen, die het moeilijk maakt om 
een effectief herstelbeleid te voeren. Vlaanderen is 
dichtbevolkt, de biomassa van de mens en de geculti-
veerde soorten is dominant en we zijn proportioneel 
grote ruimtegebruikers met een grote impact op de 
biodiversiteit. 

De algemene biodiversiteitsindicatoren geven een 
globaal beeld van de toestand van de biodiversiteit 
in Vlaanderen over de ecosysteemgrenzen heen. 
Meer dan 500 – meer algemeen voorkomende – plan-
tensoorten vertonen samen een stabiele trend. De 
diersoorten gaan er globaal genomen voorzichtig op 
vooruit, terwijl de algemene broedvogels als groep 
er beduidend op achteruitgaan. Bij de interpretatie 
van die trendlijnen moet er rekening mee gehouden 
worden dat het referentiejaar al bijzonder laag scoort.

Vlaanderen heeft van Europa de taak gekregen om 
een reeks Europees bedreigde soorten en habitats 
te beschermen en te herstellen. Daarvoor heeft het 
Europees Milieuagentschap concrete doelen voor 
2020 geformuleerd. De toestand van de meeste habi-
tats en soorten is nog altijd matig ongunstig tot zeer 
ongunstig. In de ongunstige groep is wel een voor-
zichtige positieve trend merkbaar.

Ten slotte wordt op schaal van Vlaanderen bekeken 
in hoeverre het natuurbeleid erin geslaagd is om 
de aanwezige natuur te beschermen en effectief te 
beheren. Effectief beheer slaat op gebieden met een 
goedgekeurd (natuur)beheerplan of uitgebreid bos-
beheerplan dat de criteria van duurzaam bosbeheer 
volgt. In 26 procent van Vlaanderen is de natuur juri-
disch beschermd. Een vierde daarvan wordt natuur-
gericht beheerd. De oppervlakte onder effectief 
natuurbeheer blijft stijgen. Vooral de creatie van een 
ecologisch netwerk, door de natuurgebieden te ver-
binden en verweven, laat op zich wachten.
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C.1 Onze impact op biodiversiteit

De biomassa van de mens en van gecultiveerde zoogdieren is bijzonder hoog ten opzichte van zoogdieren 
in het wild. De ruimte die we innemen voor wonen en werken is te groot en de impact op de biodiver-
siteit is veel te hoog om een veilig biodiversiteitsniveau te behouden. Dat geeft Vlaanderen een slechte 
uitgangspositie om op een effectieve manier de biodiversiteit te behouden en te herstellen.

Wat is onze uitgangspositie? Gezien de grote diversiteit aan 
ecoregio’s kan Vlaanderen potentieel een grote diversiteit aan 
planten en dieren herbergen. Ecoregio’s zijn fysisch-geografi-
sche gebieden met gelijkaardige eigenschappen voor klimaat, 
geologie, geomorfologie, bodemsamenstelling en water-
huishouding (Couvreur et al., 2004). Van de kustduinen tot 
de polders, van de Voerense krijtregio tot het Haspengouws 
leemplateau of de zandige Kempen, in al die gebieden kan 
je diverse gemeenschappen verwachten die samen op schaal 
van Vlaanderen een grote (potentiële) biodiversiteit genereren. 

Daar staat tegenover dat de impact van de mens op land-
schapsniveau al eeuwenlang bijzonder groot is. Die impact 
zorgt voor een uniformisering. De potentiële diversiteit 
komt op veel plaatsen niet meer tot uiting. De natuur-
lijke variatie verschraalt. Die uitgangspositie belemmert in 
belangrijke mate een effectief beschermings- en herstelbe-
leid voor de biodiversiteit en de daarmee samenhangende 
ecosysteemdiensten.

Drie indicatoren brengen de ingrijpende impact van de mens 
in Vlaanderen in beeld: 
• de dominantie in de hoeveelheid biomassa van mensen en

gedomesticeerde dieren,
• het toenemende ruimtegebruik,
• de lage integriteitsindex voor de biodiversiteit.

Biomassa 
De biomassa van de mens en van de gedomesticeerde dieren 
is in het antropoceen veel groter dan de biomassa van wilde 
soorten. Dat geldt zowel voor zoogdieren als voor vogels. 
Wetenschappers schatten dat binnen de zoogdierengroep 96 
procent van de wereldwijde biomassa uit de mens en gedo-
mesticeerde dieren bestaat en slechts 4 procent uit wilde 
dieren. De biomassa van die laatste groep is er door de mens 
sterk op achteruitgegaan. Gevogelte gekweekt door de mens 
is goed voor het drievoudige van de biomassa van alle wilde 
vogels samen (Bar-On et al., 2018). 
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FIGUUR 7. 

Biomassaverdeling (in kton) van 
grote zoogdieren in Vlaanderen.

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/algemene-toestand-en-trends-in-vlaanderen-biomassa-grote-zoogdieren
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In Vlaanderen bestaat meer dan 99,9 procent van de bio-
massa uit mensen, runderen en varkens en minder dan 0,1 
procent uit wilde zoogdiersoorten54, zoals everzwijnen, reeën 
en herten (zie Figuur 7). Ondanks dat uitgesproken oneven-
wicht ervaren we in Vlaanderen het groeiende aantal ever-
zwijnen als een toenemende druk op de leefomgeving. Dat 
komt vooral door de economische schade die ze toebrengen 
aan landbouwbedrijven, en door de mogelijke overdracht van 
ziektes op gedomesticeerde varkens. Andere grote zoogdieren 
- zoals de wolf die recent in kleine aantallen opnieuw door
onze regio migreert en zich voorzichtig begint te vestigen -
worden verwelkomd door de ene, terwijl anderen ze als een
bedreiging ervaren. Nochtans spelen carnivoren een essenti-
ele rol in het evenwicht van natuurlijke levensgemeenschap-
pen (Dirzo et al., 2014).

Ruimtegebruik 
Menselijke activiteiten eisen steeds meer ruimte op, waar-
door de ruimte voor alle andere soorten ingeperkt wordt. De 
toename van stedelijk en bebouwd gebied is de voor-
bije drie decennia een dominante trend in Europa (EEA, 
2005, 2010, 2015, 2019a) (zie D.1 Landgebruiksverandering). Het 
Vlaams Gewest is in vergelijking met negen andere dichtbe-
volkte en welvarende regio’s (NUTS 1-niveau55) koploper met 

54   De schatting op de biomassa van de wilde zoogdieren is onzeker. Bij deze 
berekening is rekening gehouden met een mogelijke foutenmarge van 100 
procent. Daarbij schommelt de biomassa van wilde zoogdieren tussen 
0,05 en 0,095 procent.

55   NUTS of Nomenclature d’Unités Territoriales Statistiques is een gestan-
daardiseerde classificatie van landen en regio’s die wordt gebruikt binnen 
de Europese Unie voor statistische ruimtelijke analyses. NUTS-1 omvat 
92 regio’s, net onder het nationale niveau, zoals het Vlaams, het Brussels 
Hoofdstedelijk en het Waals Gewest. NUTS-2 vertegenwoordigt het niveau 
van de provincies. Kleinere landen zonder gewestelijke indeling, zoals 
Denemarken, Ierland en het Groothertogdom Luxemburg, worden ook op 
NUTS-1-niveau geplaatst.

FIGUUR 8. 

Landgebruikscategorieën in Vlaande-
ren en 9 andere sociaal-economische 
topregio’s in 2018 (bron: Corine, 
Eurostat).
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FIGUUR 9. 

Bevolkingsdichtheid en urbanisatie in 
Vlaanderen en 9 andere sociaal-eco-
nomische topregio’s in 2018 (bron: 
Corine, Eurostat).

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/algemene-toestand-en-trends-in-vlaanderen-ruimtegebruik
https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/algemene-toestand-en-trends-in-vlaanderen-ruimtegebruik
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het hoogste aandeel stedelijk en bebouwd gebied en het 
laagste aandeel natuurlijke ecosystemen (zie Figuur 8). 

Regio’s met een vergelijkbare of hogere bevolkingsdichtheid 
hebben een lager aandeel stedelijk en bebouwd gebied (zie 
Figuur 9). We nemen dan ook extra veel ruimte in voor wonen 
en werken. Het dominante landgebruik en de configuratie 
van het landgebruik leiden tot een sterke versnippering van 
(half)natuurlijke ecosystemen. Ze worden klein, versnipperd 
en het intensief gebruikte landschap ertussen is voor veel 
soorten onoverbrugbaar. Van die (half)natuurlijke gebieden 
is 89 procent kleiner dan 1 hectare (zie D.2 Versnippering). De 
resterende fragmenten ondervinden door die landschapscon-
figuratie een groot randeffect. Daardoor is de milieudruk 
moeilijk te reduceren tot aanvaardbare normen waarbinnen 
de resterende biodiversiteit kan blijven voortbestaan.

Biodiversiteitsintegriteitsindex
De Biodiversity Intactness Index (BII) geeft een gemodelleerde 
schatting van de terrestrische biodiversiteit ten opzichte van 
een situatie met minimale menselijke verstoring (Newbold et 
al., 2015). In tegenstelling tot gelijkaardige indices, die vaak 
beperkt zijn tot gewervelden, houdt de BII rekening met 
een groot aantal taxonomische groepen, waaronder plan-
ten, ongewervelden, gewervelden en fungi. De index schaalt 
tussen 0 procent (volledig verstoord systeem) en 100 procent 
(ongerepte natuurlijke situatie), maar kan hoger dan 100 pro-
cent zijn als er zich extra soorten in het gebied vestigen door 
(lichte) menselijke verstoring.

56 IPBES is het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten. Het is een onafhankelijke intergouvernementele organisatie, opgericht door 94 staten, om de interface tussen wetenschap en politiek inzake biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten te versterken (https://ipbes.net/).

De BII is een van de kernindicatoren in de assessments van het 
IPBES56 en wordt gebruikt als voorlopige metriek voor de bioti-
sche integriteit binnen het kader van planetaire grenzen (IPBES, 
2019b; Steffen et al., 2015). Als veilige grens voor de biosfeerin-
tegriteit stellen Steffen et al. (2015) een BII-waarde voor van 90 
procent (range 30-90%). De breedte van dat interval reflecteert 
de huidige hiaten in de kennis over de relatie tussen de BII en 
het functioneel belang van biodiversiteit op wereldschaal.

De index is gebaseerd op een globale dataset (PREDICTS) van 
een groot aantal studies en experimenten die de lokale biodi-
versiteit (soortenrijkdom en abundanties) in locaties met een 
verschillend landgebruik en verschillende drukfactoren vergelij-
ken. Op basis van die dataset wordt voor elke combinatie van 
landgebruik en landgebruiksintensiteit een BII-score berekend 
(Newbold et al., 2015). De modellen houden rekening met de 

drukfactoren landgebruik, landgebruiksintensiteit, bevolkings-
dichtheid en afstand tot wegen. Het effect van andere drukfac-
toren, zoals klimaatverandering of verontreiniging, wordt niet 
(rechtstreeks) in rekening gebracht. Door de scores te koppelen 
aan de landgebruikskaart van Vlaanderen, kan een BII-kaart 
van Vlaanderen gemaakt worden (zie Figuur 10). De gemiddelde 
BII-score in Vlaanderen is 67 procent. Dat betekent dat het 
gemiddelde aantal organismen in Vlaanderen een derde lager 
is dan in een onverstoorde situatie. Op wereldschaal is het 
gemiddelde aantal organismen gedaald tot 78 procent van een 
onverstoorde situatie (Hill et al., 2018). Slechts 8,5 procent van 
Vlaanderen heeft een BII-waarde binnen de theoretische  
planetaire grens van 10 procent verlies.
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FIGUUR 10. 

Biodiversity Intactness Index 
(BII), berekend op basis van de 
coëfficiënten uit Newbold et al. 
(2015) en de gedetailleerde  
landgebruikskaart. De planetaire 
grens voor biodiversiteitsverlies 
ligt op 90%. 

BII 2016 
(abundantie)

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

https://ipbes.net/
https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/algemene-toestand-en-trends-in-vlaanderen-biodiversity-intactness-index-bii
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Algemene biodiversiteitstrendsC.2

Hoe is de biodiversiteit in Vlaanderen eraan toe? De gemiddelde spreiding van plantensoorten in Vlaan-
deren blijft de laatste decennia nagenoeg constant. De populaties van diersoorten herstellen zich licht ten 
opzichte van 1990. Die voorzichtige trends hangen samen met de lage uitgangssituatie. Een uitzondering 
zijn de algemene broedvogels, die significant achteruitgaan. Van alle onderzochte taxonomische groepen 
staat bijna één op de drie soorten op een Rode Lijst. Dat betekent dat hun voortbestaan bedreigd is.

57 SEBI-indicator: SEBI (Streamlined Biodiversity Indicators): een set van indicatoren ontwikkeld in een partnerschap tussen het Europees Milieuagentschap, het European Topic Centre on Biological Diversity en het DG Environment van de Europese 
Commissie. De set is bedoeld om betrouwbare informatie over de lidstaten heen te verzamelen en te vergelijken. https://biodiversity.europa.eu/track/streamlined-european-biodiversity-indicators.

Vooraleer de specifieke toestand van de grote ecosystemen 
in Vlaanderen aan bod komt, worden enkele ecosysteemover-
schrijdende indicatoren onder de loep genomen. Wat is de 
algemene trend van planten en dieren? En hoeveel soorten 
zijn momenteel bedreigd?

De multisoortenindex of MSI (zie Kader 4) voor planten-
soorten vertoont sinds 1950 een stabiele trend (Van Calster & 
Van Landuyt, 2020). De lichte schommelingen zijn niet signi-
ficant. Van de algemene plantensoorten gaan 167 soorten er 
beduidend op vooruit, versus 205 soorten die erop achteruit-
gaan (zie Figuur 11). De positieve en negatieve trends houden 
elkaar in balans, waardoor de globale trend constant blijft. 

De Living Planet Index (LPI) is een gelijkaardige index voor 
diersoorten, uitgewerkt in opdracht van WWF (WWF, 2020a). 
De LPI toont voor Vlaanderen een licht positieve trend van 
0,2 procent per jaar sinds 1990. De afgelopen tien jaar wordt 
de trend als stabiel beschouwd (zie Figuur 12). 177 soorten 
gaan er beduidend op vooruit, versus 101 soorten die erop 
achteruit gaan. Een gelijkaardige trend wordt vastgesteld in 
Nederland (van Strien et al., 2016). De licht positieve trend 
geldt niet voor Wallonië. Daar blijft de toestand stabiel (WWF, 
2020a). Tegenover die geringe verschuivingen staat een 
wereldwijde drastische achteruitgang. Tussen 1970 en 2016 
daalden de populaties gewervelde dieren gemiddeld met  
68 procent (WWF, 2020b). De stabiele of licht positieve trend 

kan duiden op positieve effecten van een doorgedreven 
natuurherstel in bepaalde gebieden en het dalen van de glo-
bale milieudruk sinds 1990. 

Niet alle diergroepen gaan er licht op vooruit. De SEBI-
indicator57 voor de algemene broedvogels in Vlaanderen 
toont sinds 2007 een significant dalende trend. De popu-
laties gaan er met 7,6 procent op achteruit (zie Figuur 13). 
Dat komt overeen met de dalende trend van 8 procent op 
Europese schaal (SEBI, 2017). De daling is het grootst voor 
landbouwvogels (zie E.5 Agro-ecosystemen). Bosvogels verto-
nen een lichte daling, maar die is niet significant (zie E.1 Bos) 
(Onkelinx et al., 2020).
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FIGUUR 11. 

Multisoortenindex (MSI) voor plantensoorten in de periode 1950-2018 in Vlaanderen. Gemodelleerde waarden en 
95% betrouwbaarheidsinterval. De balk rechts toont het aantal soorten dat er significant op voor- of achteruitgaat, 
stabiel blijft of een onzekere trend vertoont ten opzichte van 2000 (Van Calster & Van Landuyt, 2020).

FIGUUR 12. 

Evolutie van de fauna in Vlaanderen (met het 95% betrouwbaarheidsinterval) op basis van 540 soorten waarvoor 
data beschikbaar zijn voor de periode 1990-2019 De balk rechts toont het aantal soorten dat er beduidend op voor- 
of achteruitgaat, stabiel blijft of een onzekere trend vertoont (bron: WWF, 2020a).
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FIGUUR 13. 

Trend voor de algemene broedvogels op basis van de driejaarlijkse broedvogeltellingen (met 90% betrouwbaarheidsin-
terval) Referentiejaren: 2007-2009. Zestig soorten zijn meegenomen in de score.58 (Onkelinx et al., 2020)

58 Deze zestig soorten zijn ingezet voor de berekening van de SEBI-indicator 1: boerenzwaluw, bonte vliegenvanger, 
boomklever, boomkruiper, boompieper, buizerd, ekster, fazant, fitis, gaai, geelgors, gekraagde roodstaart, gele 
kwikstaart, goudhaan, grasmus, graspieper, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote lijster, grutto, 
heggenmus, holenduif, houtduif, huismus, kauw, kievit, kneu, koekoek, koolmees, kuifmees, matkop, merel, nach-
tegaal, patrijs, pimpelmees, ringmus, roodborst, roodborsttapuit, scholekster, sperwer, spotvogel, spreeuw, staart-
mees, tjiftjaf, torenvalk, tuinfluiter, Turkse tortel, veldleeuwerik, vink, wielewaal, winterkoning, witte kwikstaart, 
wulp, zanglijster, zwarte kraai, zwarte mees, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwartkop. 

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/multisoortenindex-voor-plantensoorten-in-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/multisoortenindex-voor-plantensoorten-in-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/multisoortenindex-voor-plantensoorten-in-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/multisoortenindex-voor-plantensoorten-in-vlaanderen
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KADER 4 

59 https://flora.inbo.be/ 

MULTISOORTENINDEX ALS GRAADMETER VOOR DE BIODIVERSITEIT

De MSI of multisoortenindex voor planten is een ruwe 
graadmeter voor de globale trend van de biodiversiteit in 
de wereld of in een land of regio. De index is een eerste 
knipperlicht voor veranderingen in de biodiversiteit.

Wat is een multisoortenindex?
Multisoortenindexen zoals de MSI voor plantensoorten en de 
LPI voor diersoorten zijn ontwikkeld als graadmeter voor de 
globale biodiversiteitstrend op mondiale schaal of op schaal 
van een land of een regio (Buckland et al., 2011). Er worden 
jaarlijkse indexcijfers berekend voor alle soorten waarvoor 
populatiegrootte- of verspreidingsgegevens beschikbaar 
zijn. Elke soort kan een winnaar of verliezer zijn. Alle soor-
ten samen tonen in één oogopslag of de biodiversiteit er 
globaal genomen eerder op voor- of achteruitgaat. Je kan 
zulke eenvoudige scoresystemen vergelijken met hun tegen-
hangers voor economische welvaart, zoals het BBP (Bruto 
Binnenlands Product) of de BEL 20-index. 

Hoe wordt de MSI voor planten berekend?
De index vertrekt van de jaarlijkse aan- of afwezigheden van 
soorten in kilometerhokken zoals ze geregistreerd staan in de 
floradatabank59. Alleen goed onderzochte hokken – waarin 
op een jaar tijd meer dan honderd soorten zijn waargeno-
men – worden meegenomen in de berekening.

Voor elke soort wordt, op basis van waarnemingen sinds 1950, 
een jaarlijkse schatting gemaakt van de kans op voorkomen. 

De kansen worden omgezet naar een relatieve stijging (> 
100%) of daling (< 100%) ten opzichte van de kans op voor-
komen in het referentiejaar 2000 (= 100%). Als een soort in 
het jaar 2000 in 10 procent van de goed onderzochte hokken 
voorspeld wordt en in 2010 in 15 procent, stijgt de index voor 
die specifieke soort van 100 naar 150 procent. Hetzelfde geldt 
voor een soort die eerst in 50 en later in 75 procent van de 
hokken voorspeld wordt.

De trendberekening per soort is beperkt tot een set van 
soorten die voldeden aan een aantal minimumvereisten om 
betrouwbare trends te bekomen. Zo werden geen trends 
berekend voor soorten die in minder dan twintig jaren 
werden waargenomen (over de periode 1950-2018) en mag de 
meest recente waarneming van een soort niet langer gele-
den zijn dan 2010. Daardoor worden zeldzame of verdwenen 
soorten of recente nieuwkomers niet in rekening gebracht.

De MSI of multisoortenindex combineert de jaarlijkse rela-
tieve abundanties voor alle plantensoorten in Vlaanderen 
in één cijfer op basis van een geometrisch gemiddelde. 
Een relatieve daling van een soort met de helft (soortindex 
50%) zal dus in de MSI volledig gecompenseerd worden 
door een andere soort die verdubbelt (soortindex 200%). 
De berekeningswijze is in detail beschreven in Van Calster & 
Van Landuyt (2020). Een vergelijkbare methode is toegepast 
door WWF op basis van relatieve trends in diersoorten (WWF, 
2020a).

Positief of negatief signaal
Of een winnaar of verliezer te interpreteren is als een posi-
tief of negatief signaal voor de natuur in Vlaanderen hangt 
af van het ecologische profiel van de soort en de oorzaken 
van de toename of afname. De oefening is daarom, waar 
mogelijk, verfijnd om uitspraken te doen over specifieke 
drukfactoren of ecosystemen. Zo zijn de soorten voor het 
hoofdstuk klimaatverandering opgedeeld in drie groepen op 
basis van hun temperatuurvoorkeur. In het hoofdstuk ver-
mesting zijn ze opgedeeld op basis van hun voorkeur voor 
stikstofarme, matig stikstofrijke of stikstofrijke milieus. Als 
die lijst voldoende groot was, is er ook op ecosysteemniveau 
een trend berekend. Als voor een ecosysteem een betere, 
meer specifieke dataset beschikbaar is, wordt de MSI voor 
planten niet getoond.

Eerste teken van verandering
Net zoals elke ruwe graadmeter zijn indicatoren zoals 
de MSI en de LPI niet vrij van kritiek. Zo kan het effect van 
de shifting baseline spelen (zie A.3 We leven op grote voet, 
Kader 2). De indicator heeft zeker zijn verdienste, maar enige 
voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie. Dit rapport 
beschouwt de indicator dan ook vooral als een eerste knip-
perlicht voor veranderingen in de biodiversiteit.
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Van 2727 soorten in Vlaanderen zijn er voldoende data ter 
beschikking om de Rode Lijst-status60 te beschrijven (zie 
Figuur 14). 182 soorten, of 7 procent, zijn in de loop van 
de voorbije eeuw regionaal uitgestorven. Van de overige 
soorten is 28 procent ernstig bedreigd, bedreigd of 
kwetsbaar. Hun populaties zijn de afgelopen decennia 
sterk achteruitgegaan of hebben een kritisch minimum 
bereikt, waardoor de soort op het punt staat te verdwijnen. 
Daarnaast is 16 procent van de soorten bijna in gevaar.

60 De Rode Lijsten zijn een maat voor de kans op het uitsterven van soorten binnen een taxonomische groep. De criteria om te bepalen of een soort op de Rode 
Lijst terechtkomt, zijn objectief en internationaal aanvaard door de IUCN (International Union for Conservation of Nature) (IUCN, Red List Technical Working 
Group, 2019).

Tussen de soortengroepen zijn er grote verschillen in de 
Rode Lijst-status. De groep van de blad-, hauw- en lever-
mossen heeft samen met de vissen, amfibieën en reptielen 
procentueel het hoogste aantal Rode Lijst-soorten. De insec-
tengroep (dagvlinders, libellen, lieveheersbeestjes, loopkevers, 
saproxyle kevers, sprinkhanen en krekels, waterwantsen) 
scoort met 77 soorten (11% van de onderzochte insecten) het 
hoogst in de klasse ‘regionaal uitgestorven’. Binnen die groep 
zijn de dagvlinders het zwaarst getroffen; 19 van de 70 soor-
ten (27%) zijn in Vlaanderen verdwenen.

FIGUUR 14. 

Verdeling van de Rode Lijst-categorieën per soortgroep en voor het totaal van alle soortgroepen.
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Biodiversiteit van Europees belangC.3 

Ondanks de focus van het Vlaamse natuurbeleid op de implementatie van de Habitat- en de Vogelrichtlijn 
gaat het nog altijd niet goed met de biodiversiteit van Europees belang in Vlaanderen. Verschillende ha-
bitats en soorten gaan erop vooruit dankzij instandhoudings- en herstelmaatregelen, maar het overgrote 
deel verkeert in een (zeer) ongunstige toestand en enkele habitats en soorten gaan nog altijd achteruit. De 
Vlaamse beleidsdoelen voor 2020 zijn niet gehaald. Om tegen 2050 voor alle habitats en soorten een goe-
de staat van instandhouding te bereiken, is een inhaalbeweging noodzakelijk. De druk moet sneller dalen.

61 Europees prioritaire habitats lopen het gevaar te verdwijnen. Omdat een belangrijk deel van hun natuurlijke verspreidingsgebied op het grondgebied van de Europese Gemeenschap ligt, dragen de lidstaten een belangrijke verantwoordelijk-
heid voor het behoud van deze habitats (Paelinckx et al., 2009).

62 De code die achter elk habitat tussen haakjes vermeld wordt, is de unieke, officiële Natura 2000-code van dat habitat.

De Vogel- en de Habitatrichtlijn zijn op Europese schaal de 
belangrijkste instrumenten om de Europees belangrijke natuur 
te beschermen. De implementatie van die richtlijnen is dan ook 
een belangrijk streefdoel in de Europese Biodiversiteitsstrategie 
2020 en dat blijft zo in de Biodiversiteitsstrategie voor 2030. De 
richtlijnen zijn opgenomen in het Vlaams Natura 2000-beleid 
en hebben op die manier ook in Vlaanderen de laatste decen-
nia een stempel gedrukt op het natuurbeleid (zie B.2 Kader 2: 
de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn).

De indicatoren in dit hoofdstuk tonen de staat van 
instandhouding (gunstig, matig ongunstig of zeer ongun-
stig) van de habitats en soorten van Europees belang in 
Vlaanderen. Waar mogelijk geven ze ook aan of de toestand 

van de habitats en soorten er sinds 2007 op vooruit- of 
achteruitgegaan is of stabiel gebleven is. In de ecosysteem-
hoofdstukken (zie E. Trends per ecosysteem) worden die 
indicatoren verder verfijnd. Het Natuurrapport 2020 baseert 
zich daarvoor op de rapporten die in uitvoering van de 
Vogel- en de Habitatrichtlijn voor de periode 2013-2019 voor 
Vlaanderen opgemaakt zijn (De Knijf et al., 2019; Paelinckx 
et al., 2019; Vermeersch et al., 2019). Op basis van de indica-
toren wordt ook nagegaan of de 2020-doelen gehaald zijn. 
De 2020-doelen en de criteria op basis waarvan de staat 
van instandhouding van de habitats en soorten beoordeeld 
wordt, worden behandeld in blok B (zie B.1 Kader 1: de mondi-
ale en de Europese Biodiversiteitsstrategie en B.2 Kader 2: de 
Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn).

In Vlaanderen komen 46 habitats voor die in Bijlage I van 
de Habitatrichtlijn staan. Acht zijn Europees prioritaire61 
habitats, voor vijf daarvan (vastgelegde kustduinen met 
kruidvegetatie (213062), stroomdalgraslanden (6120), heischrale 
graslanden (6230), eiken-beukenbossen met wilde hyacint en 
parelgras-beukenbossen (9130) en vochtige alluviale bossen 
(91E0)) is Vlaanderen zeer belangrijk voor het behoud ervan 
binnen de Europese Atlantische regio (Vlaams oppervlak-
teaandeel tussen 0,5 en 8%). Dat geldt ook voor de habitat 
estuaria (1130). Het is dan wel geen Europees prioritaire 
habitat, maar het Schelde-estuarium behoort tot de grote 
estuaria binnen Europa en is bovendien een van de weinige 
estuaria waarin de volledige gradiënt van zoet naar zout 
water nog onder invloed van de getijdenwerking staat. 
Voor de habitats droge heide op landduinen (2310), open 
grasland op landduinen (2330) en oude eiken-berkenbossen 
(9190) heeft Vlaanderen een bijzondere verantwoordelijkheid 
binnen de Europese Atlantische regio (Vlaams oppervlakte-
aandeel > 8%). Habitats 9110 (veldbies-beukenbossen) en 9150 
(kalkminnende beukenbossen) komen alleen of overwegend 
in Voeren voor. Ze zijn niet afzonderlijk beoordeeld voor 
Vlaanderen aangezien hun Vlaamse oppervlakteaandeel 

STREEFDOEL 1
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zowel in Atlantisch als in Continentaal België verwaarloos-
baar is.

Vlaanderen herbergt 69 soorten die in één of meerdere 
Bijlagen (II, IV en V) van de Habitatrichtlijn staan. De wolf is 
een nieuwkomer op de lijst. Na meer dan honderd jaar is hij 
terug in Vlaanderen. Ooit kwam de wolf over heel Europa 
voor. Gedurende eeuwen werd hij vervolgd en verdelgd, 
waardoor hij op het einde van de negentiende eeuw in grote 
delen van Europa, ook in België, uitstierf. Sinds 1994 is de 
wolf in Europa strikt beschermd door de Habitatrichtlijn. Als 
gevolg van die Europese bescherming herstellen de Europese 
wolvenpopulaties zich (Everaert et al., 2018). Stilaan vinden ze 
hun weg naar Vlaanderen terug.

In totaal zijn er in Vlaanderen voor 56 vogelsoorten van 
Bijlage I van de Vogelrichtlijn of waarvan in één of meerdere 
gebieden minstens 1 procent van de totale biogeografische 
populatie voorkomt, gewestelijke instandhoudingsdoelen 
opgesteld. Het gaat om 32 broedende en 26 niet-broedende 
soorten (Paelinckx et al., 2009). De kluut en lepelaar zijn zowel 
broedvogels als belangrijke doortrekkers. De Vlaamse rappor-
tering in het kader van de Vogelrichtlijn bespreekt de status 
van de 26 broedvogels en 19 overwinterende watervogels van 
Europees belang waarvoor kwantitatieve populatiedoelen 
vastgesteld zijn in de gewestelijke instandhoudingsdoelen 
(Vermeersch et al., 2019). Voor de broedvogels gaat het om 
25 regelmatig broedende Bijlage I-soorten en de kleine man-
telmeeuw, die niet in Bijlage I voorkomt, maar in Vlaanderen 
wel in internationaal belangrijke aantallen broedt.

63 Het ecologische proces waarbij de soortensamenstelling en structuur binnen een habitat doorheen de tijd geleidelijk verandert, tot een dynamische evenwichtstoestand, de climaxvegetatie, bereikt wordt.

A. Toestand in Vlaanderen

Habitats van de Habitatrichtlijn
Slechts 3 van de 44 beoordeelde habitats bevinden zich in 
een gunstige staat van instandhouding in Vlaanderen (Figuur 
15): bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten (1140), 
duindoornstruwelen (2160) en niet voor publiek opengestelde 
grotten (8310).

De toestand van 19 ongunstig beoordeelde habitats ver-
beterde tussen 2007 en 2018 (Figuur 15). Die verbetering 
is in grote mate toe te schrijven aan een toename van de 
oppervlakte. De toestand van drie habitats gaat sinds 2007 

achteruit: Atlantische schorren (1330), wandelende duinen 
(2120) en van nature eutrofe wateren (3150). In het Schelde-
estuarium is voor Atlantische schorren heel wat habitat verlo-
ren gegaan door successie63 naar rietvegetatie als gevolg van 
het wegvallen of extensiveren van het begrazingsbeheer. De 
verstoorde hydrodynamiek in het estuarium, met verhoogde 
sedimentbelasting en sedimentatie als gevolg, versnelt de 
successie nog (Van Ryckegem et al., 2016). Binnendijks is er 
habitat verdwenen door infrastructuurwerken en gewijzigd 
landgebruik, maar evengoed door verzoeting of door exten-
sivering van het begrazingsbeheer. De afname van de opper-
vlakte en de achteruitgang in habitatkwaliteit bij wandelende 
duinen is vooral te wijten aan de fixatie van stuivende duinen 

FIGUUR 15. 

Beoordeling van de staat van 
instandhouding en trend 
(2007-2018) van de habitats 
van Europees belang in 2019 
in Vlaanderen. Oranje en rood 
geven respectievelijk het aantal 
matig ongunstig en zeer ongun-
stig beoordeelde habitats binnen 
een trend (vooruitgaand, stabiel, 
achteruitgaand of onbekend) 
weer. (*) In de periode 2013-2018 
gaan 5 habitats achteruit, maar 
omdat 2 ervan verbeterden in de 
periode 2007-2013, is hun trend 
over de volledige periode 2007-
2018 als onbekend weergegeven.
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en de daaropvolgende successie naar duingrasland en stru-
weel. Dat proces wordt versneld door stikstofdepositie en de 
toename in neerslag, vermoedelijk als gevolg van de klimaat-
verandering (Provoost et al., 2014). Het areaal van habitat 3150 
is gekrompen door het verdwijnen van een habitatlocatie in 
de IJzervallei.

Ook stroomdalgraslanden (6120) en vochtige alluviale bossen 
(91E0) gaan sinds 2013 achteruit. Maar omdat hun toestand 
tijdens de vorige rapporteringsperiode (2007-2013) ver-
beterde, is hun trend over de volledige periode 2007-2018 
niet als achteruitgaand maar als onbekend beoordeeld en 
weergegeven (* in Figuur 15 en Figuur 16). De oppervlakte 
aan stroomdalgraslanden daalt als gevolg van intensivering 
van de landbouw (vooral buiten het winterbed van de Maas) 
en door herinrichtingswerken (in het winterbed). Bij de 
herinrichting zijn er potenties voor uitbreiding gecreëerd, 
maar de habitat heeft zich er nog niet gevestigd. Ook de 
kwaliteit ging achteruit, door vermesting, intensief landbouw-
gebruik, een verstoorde hydrodynamiek en onaangepast 
beheer (Van Braeckel et al., 2018). Bij de vochtige alluviale 
bossen is de trend moeilijk in te schatten. Wellicht ging er 
tijdens de laatste rapporteringscyclus meer habitat verloren 
door verdroging in (smalle) valleien, omvorming tot open 
moeras, vertuining en verstedelijking dan dat er bijkwam 
door verbossing op natte valleigronden en successie van 
populierenbossen.

Figuur 16 geeft een overzicht van de staat van instandhou-
ding en de trend (2007-2018) van de habitats gegroepeerd 

64 De indeling van de habitats in ecosystemen volgt grotendeels de indeling in de verschillende habitatgroepen zoals in Paelinckx et al. (2019b). Habitat 1140 is in dit Natuurrapport ingedeeld bij het ecosysteem ‘kustduinen en strand’. Habitat 1310 
en habitat 1330 bij het ecosysteem ‘estuaria, slikken en schorren’. Beide habitats komen zowel buitendijks als binnendijks voor. De twee binnendijkse subtypes, namelijk de binnendijkse zeekraalvegetaties (1310_pol) en de binnendijkse zilte vege-
taties (1330_hpr), worden als zilte graslanden beschouwd. Hoewel de staat van instandhouding niet afzonderlijk bepaald is voor de binnendijkse subtypes, bestaat er wel afzonderlijke informatie over de drukfactoren die specifiek zijn voor de 
zilte graslanden. Een beschrijving daarvan is terug te vinden in E.5 Agro-ecosystemen.

per ecosysteem64. Bossen, kustduinen en strand, en rivieren 
en stilstaande wateren hebben een groter aandeel gunstig of 
ongunstig beoordeelde habitats met een positieve trend dan 
de andere ecosystemen. Voor de meeste graslandhabitats 
ontbreken de data om een trend te berekenen. De hoofdstuk-
ken E.1 tot E.7 beschrijven voor elk ecosysteem de toestand 
en trend van de verschillende habitats meer gedetailleerd.

De toestand van heel wat habitats in Vlaanderen is zeer 
ongunstig, omdat hun oppervlakte te klein is of omdat de 
kwaliteit ervan onvoldoende is om het behoud ervan op lange 

termijn te garanderen. De inrichtings- en herstelmaatrege-
len op het terrein zorgen lokaal voor een verbetering van 
de toestand. Voor een significante verbetering op Vlaams 
niveau is het belangrijk om het huidige beleid voort te zetten 
en te versterken. Om in alle habitats een gunstige staat van 
instandhouding te bereiken, zijn extra inspanningen nodig: de 
oppervlakte van een aantal habitats moet uitgebreid worden 
en de kwaliteit van de meeste habitats moet verbeteren. Het 
is essentieel dat de aanhoudende externe drukfactoren en/
of hun impact verlaagd worden. Op dit ogenblik schatten 
wetenschappers de toekomstperspectieven voor 24 van de 44 

FIGUUR 16. 

Overzicht van de staat van 
instandhouding en trend 
(2007-2018) van de ongunstig 
beoordeelde habitats per ecosys-
teem. (*) De stroomdalgraslan-
den (6120) en vochtige alluviale 
bossen (91E0) gaan sinds 2013 
achteruit, maar omdat hun 
toestand tijdens de vorige 
rapporteringsperiode (2007-2013) 
verbeterde, is hun trend over de 
volledige periode als onbekend 
beoordeeld en weergegeven.
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habitats zeer ongunstig in; ze verwachten tegen 2030 geen 
grote verbetering in hun toestand.

Figuur 17 vergelijkt65 de staat van instandhouding van de 
habitats van Europees belang in Vlaanderen met de toestand 
van diezelfde habitats in België en in de omringende landen 
binnen de Atlantische regio. Duitsland heeft het grootste 
aandeel van die habitats met een gunstige staat van instand-
houding. Vlaanderen en bijgevolg het Atlantische deel van 
België, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk hebben pro-
portioneel meer van die habitats in een zeer ongunstige toe-
stand dan Nederland en Frankrijk. Idealiter worden de trends 
vergeleken, maar dat was op basis van de beschikbare data 
niet mogelijk.

Soorten van de Habitatrichtlijn
Achttien van de 69 habitatrichtlijnsoorten die in Vlaanderen 
voorkomen, bevinden zich in een gunstige staat van instand-
houding (zie Figuur 18 en Tabel 2). Veertien soorten scoren 
matig ongunstig en 29 zeer ongunstig. Van vijf soorten is 
de toestand ongekend. De wolf, de lynx en de tweekleurige 
vleermuis zijn pas recent waargenomen in Vlaanderen; hun 
toestand is nog niet beoordeeld.

De toestand van de habitatrichtlijnsoorten in Vlaanderen 
is vergelijkbaar66 met de toestand van diezelfde soorten in 
het Atlantische deel van Frankrijk, Nederland en Duitsland 
(Figuur 19). Frankrijk heeft proportioneel iets meer van 
die soorten in een gunstige staat van instandhouding dan 
Vlaanderen, en Duitsland iets minder, maar de verschillen 

65, 66 Alle EU-lidstaten beoordelen de staat van instandhouding van de habitats en soorten op basis van dezelfde door de Europese Commissie vastgelegde criteria (zie B.2 Kader 2: de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn).  
De methodologie voor het bepalen van de actuele toestand en trend van de criteria en de referentiewaarden waartegen de beoordeling van de afzonderlijke criteria afgewogen wordt, verschillen wel tussen de lidstaten.

FIGUUR 17. 

Vergelijking van de staat 
van instandhouding van de 
habitats van Europees belang 
in Vlaanderen met de staat van 
instandhouding van diezelfde 
habitats in het Atlantische 
deel van Duitsland, Nederland, 
Frankrijk, België, Denemarken, 
het Verenigd Koninkrijk en in de 
volledige Europese Atlantische 
regio voor de rapportageperiode 
2019 (databron: nature-art17.
eionet.europa.eu/article17/). Niet 
alle habitats die in Vlaanderen 
beoordeeld zijn, komen in alle 
andere landen voor. Alleen deze 
landen zijn voor de vergelijking 
weerhouden, omdat daar het 
overgrote deel van de habitats 
die in Vlaanderen beoordeeld 
zijn ook voorkomt. 

TABEL 2.  
Habitatrichtlijnsoorten in  
gunstige toestand

SOORTENGROEP SOORT

Weekdieren Wijngaardslak, nauwe korfslak, zeggekorfslak

Insecten Rivierrombout, Spaanse vlag, teunisbloempijlstaart

Amfibieën Bastaardkikker, Europese meerkikker, poelkikker, bruine kikker

Reptielen Muurhagedis

Vissen Bittervoorn

Zoogdieren (vleermuizen)
Laatvlieger, watervleermuis, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis
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zijn klein. Vlaanderen heeft wel meer soorten die in een zeer 
ongunstige toestand verkeren vergeleken met het Atlantische 
deel van onze buurlanden.

Van de 43 soorten die in Vlaanderen in een ongunstige toe-
stand verkeren, gaan er 15 op vooruit sinds 200767 en blijven 
13 soorten stabiel (Figuur 18). Van 11 ongunstig beoordeelde 
soorten is de trend onbekend. Vier soorten gaan achteruit: 
de knoflookpad, het vliegend hert, de juchtleerkever en de 
barbeel. De populatie van de barbeel, het vliegend hert en de 
knoflookpad blijft de laatste jaren nog altijd achteruitgaan 
in Vlaanderen, net als het leefgebied van de juchtleerkever en 
het vliegende hert en het verspreidingsareaal van de knoflook-
pad en het vliegend hert.

Van slechts een derde van de 69 habitatrichtlijnsoorten zijn 
de huidige populaties in Vlaanderen groot genoeg om op 
lange termijn leefbaar te zijn. Ook het leefgebied wordt maar 
voor een derde van de habitatrichtlijnsoorten gunstig inge-
schat. Voor de andere soorten is er vaak wel voldoende leef-
gebied aanwezig, maar laat de kwaliteit ervan te wensen over 
omdat er te veel druk aanwezig is. Onder andere daardoor is 
voor 36 soorten de kans klein dat ze het komende decennium 
een sterk verbeterde tot gunstige staat van instandhouding 
zullen bereiken.

67 In tegenstelling tot bij de habitats gaat het hier niet altijd om een reële 
vooruitgang op het terrein. De staat van instandhouding van heel wat 
soorten is nu positiever beoordeeld dan voorheen als gevolg van de ver-
andering in methodologie en een betere kennis van de verspreiding en 
populatie-aantallen. De boomkikker, rivierrombout, Spaanse vlag, teunis-
bloempijlstaart en muurhagedis gaan er wel met zekerheid op vooruit.

FIGUUR 18. 

Beoordeling van de staat van 
instandhouding en trend (2007-
2018) van de habitatrichtlijnsoor-
ten in 2019 in Vlaanderen. Oranje 
en rood geven respectievelijk het 
aantal matig ongunstig en zeer 
ongunstig beoordeelde soorten 
binnen een trend (vooruitgaand, 
stabiel, achteruitgaand of onbe-
kend) weer. Van enkele soorten is 
de toestand onbekend (grijs) of 
niet beoordeeld (zwart).

FIGUUR 19. 

Vergelijking van de staat van 
instandhouding van de habi-
tatrichtlijnsoorten in Vlaanderen 
met de staat van instandhouding 
van diezelfde soorten in het Atlan-
tische deel van België, Nederland, 
Duitsland en Frankrijk en in de 
volledige Atlantische regio voor de 
rapportageperiode 2019 (databron:  
nature-art17.eionet.europa.eu/
article17/). Niet alle soorten die 
in Vlaanderen beoordeeld zijn, 
komen in het Atlantische deel 
van de andere landen voor. Alleen 
deze landen zijn voor de verge-
lijking weerhouden, omdat daar 
het overgrote deel van de soorten 
die in Vlaanderen beoordeeld zijn 
ook voorkomt.
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Soorten van de Vogelrichtlijn
BROEDVOGELS
Vijftien van de 26 broedvogels van Europees belang verkeren 
in een ongunstige staat van instandhouding: 6 soorten in een 
matig en 9 in een zeer ongunstige toestand. Elf soorten doen 
het goed (Figuur 20). Het gaat om de middelste bonte specht, 
de slechtvalk, de boomleeuwerik, de kleine mantelmeeuw, de 
zwartkopmeeuw, de steltkluut, de blauwborst, de wespendief, 
de ijsvogel, de kluut en de nachtzwaluw.

Tien soorten bereiken de vooropgestelde populatiedoelen 
(Figuur 20). De middelste bonte specht en slechtvalk behalen 
de doelen zelfs ruimschoots en blijven toenemen sinds 2013. 
Iets meer dan de helft van de soorten haalt de vooropge-
stelde doelen niet. Het gaat vooral om soorten die gebonden 
zijn aan rietmoerassen en aan het dynamische kustmilieu 
met slikken en schorren, zoals verschillende sternsoorten, de 
lepelaar, de woudaap en de roerdomp. Ook uit de popula-
tietrends blijkt dat vooral die soorten onder druk staan. De 
laatste tien jaar gaan de populaties van de dwergstern, de 
grote stern, de kleine zilverreiger, de strandplevier en de vis-
dief er verder op achteruit. Voor de strandplevier is dat ook 
zo op lange termijn (1973-2018).

Op korte termijn gaan 7 van de 26 vogelsoorten erop  
achteruit (Figuur 21). Op lange termijn ligt het aantal lager, 
maar ligt het aantal met een fluctuerende trend hoger. 
Daartegenover staat dat ongeveer de helft van de broed- 
vogelsoorten zowel op korte (2007-2018) als op lange termijn 
(1980-2018) toeneemt.

FIGUUR 20. 

Overzicht van de gemiddelde 
afstand (%) tot de populatie-
doelen die voor de broedvogels 
in de gewestelijke instandhou-
dingsdoelen vastgesteld zijn. Een 
positieve waarde betekent dat 
het populatiedoel gehaald is, een 
negatieve waarde dat het doel 
nog niet gehaald is. De kleur 
geeft de staat van instandhou-
ding van de soort weer (groen: 
gunstig, oranje: matig ongunstig, 
rood: zeer ongunstig).

FIGUUR 21. 

Overzicht van de populatietrends op korte (2007-2018) en lange (1973-2018) 
termijn voor 26 broedvogelsoorten van Europees belang in Vlaanderen.
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OVERWINTERENDE WATERVOGELS
Slechts zes van de negentien overwinterende watervogels 
van Europees belang verkeren in gunstige staat van instand-
houding (Figuur 22). Het gaat om de toendrarietgans, de 
grote zilverreiger, de kolgans, de slobeend, de krakeend en 
de grauwe gans. Acht soorten bevinden zich in een matig 
ongunstige en vijf in een zeer ongunstige toestand.

Acht soorten halen de vastgestelde populatiedoelen (Figuur 
22). De grote zilverreiger en de toendrarietgans bereiken de 
doelen zelfs ruimschoots. Elf soorten bereiken de doelen niet. 
Bij zes soorten (de kemphaan, de kleine rietgans, de kuifeend, 
de pijlstaart, de smient en de tafeleend) vergroot de afstand 
tot de populatiedoelen ten opzichte van 2013.

De afname van wintertaling, pijlstaart en tafeleend is deels 
te wijten aan ecologische veranderingen in het Schelde-
estuarium en een verminderd voedselaanbod. Naast lokale 
veranderingen die de draagkracht van de watervogelgebieden 
beïnvloeden, bepalen ook ontwikkelingen op Noordwest-
Europees niveau (bv. grootschalige verschuivingen binnen het 
Europese verspreidingsgebied) de trend bij de watervogels 
(Vriens et al., 2020).

De populaties van vier van de negentien overwinterende 
watervogelsoorten vertonen op korte termijn een significant 
negatieve trend (2007-2018) (Figuur 23). Er gaan echter even-
veel soorten op vooruit. Op lange termijn gaan er acht soor-
ten op vooruit en zeven soorten op achteruit.

FIGUUR 23. 

Overzicht van de populatietrends op korte en lange termijn van 19  
overwinterende watervogelsoorten van Europees belang in Vlaanderen.

FIGUUR 22. 

Overzicht van de gemiddelde 
afstand (%) tot de populatiedoe-
len die voor de overwinterende 
watervogels in de gewestelijke 
instandhoudingsdoelen vastge-
steld zijn. Een positieve waarde 
betekent dat het populatiedoel 
gehaald is, een negatieve waarde 
dat het populatiedoel niet 
gehaald is. De kleur geeft de 
staat van instandhouding van 
een soort weer (groen: gunstig, 
oranje: matig ongunstig, rood: 
zeer ongunstig).
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B. Belangrijke regionale drukken

De staat van instandhouding van heel wat habitats en soor-
ten van Europees belang is ongunstig omdat er nog te veel 
druk aanwezig is. Hierna volgt een beknopt overzicht van de 
belangrijkste drukfactoren op Vlaamse schaal over alle habi-
tats en soorten van Europees belang heen.

Tabel 3 geeft een overzicht van de belangrijkste drukfactoren 
die een gunstige of voldoende verbeterde toestand van de 
habitats van Europees belang in Vlaanderen in de weg staan. 
Het advies van Paelinckx & Herr (2019) is de basis voor die pri-
oritering op Vlaamse schaal. De auteurs hebben het belang 
van de in Paelinckx et al. (2019b) gerapporteerde drukfacto-
ren en bedreigingen geanalyseerd en daaruit een prioritering 
voor een meer bovenlokale of regionale aanpak afgeleid. In 
de ecosysteemhoofdstukken (zie E. Trends per ecosysteem) 
worden de specifieke drukfactoren meer in detail besproken.

De prioritaire drukfactoren over alle habitats van Europees 
belang heen, gerangschikt volgens het aantal habitats waar-
voor de druk hoog is, zijn:
• vermesting: de aanvoer van stikstofverbindingen via de

atmosfeer (i.e. stikstofdepositie), via het grond- en opper-
vlaktewater of via de bodem veroorzaakt vermesting,

• versnippering: een gebrek aan ruimtelijke samenhang van
habitats en een gebrek aan connectiviteit door barrières,
landgebruik en door een tekort aan ecologische verbindin-
gen in het landschap,

• landgebruiksveranderingen: toenemende verstedelijking,
industrialisatie, intensivering van de landbouw, …

BOS GRASLANDEN HEIDE EN 
INLANDSE DUINEN MOERAS RIVIEREN EN STIL-

STAANDE WATEREN
KUSTDUINEN  
EN STRAND

ESTUARIA, SLIKKEN  
EN SCHORREN

Vermesting via lucht  
(i.e. stikstofdepositie) x x x x x x

Versnippering x x x x x

Vermesting via grond- en  
oppervlaktewater en via bodem x x x x

Landgebruiksverandering x x x x x

Verstoring hydro- en geomorfologie x x x x x

Verdroging x x x x

Verzuring x x x x

Invasieve uitheemse soorten x x x

Klimaatverandering x x x

Onaangepast of achterstallig 
beheer x x x

Verstoring x x x

TABEL 3. 

Overzicht van de belangrijkste drukfactoren voor de habitats van Europees belang op Vlaamse schaal en per ecosysteem.
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• verstoring van de hydro- en geomorfologie: verstoring
van de natuurlijke stromings-, sediment- en waterpeildyna-
miek als gevolg van onder andere baggerwerken, verdiepin-
gen, profielwijzigingen, kanalisatie en zeespiegelstijging, en
verstoring van de bodemdynamiek, vooral als gevolg van
een afname van eolische activiteit68 met de daaraan gekop-
pelde ophoping van ruw organisch materiaal,

• verdroging: waterwinning of drainage, bijvoorbeeld voor
landbouw, veroorzaakt verdroging,

• verzuring: het gaat vooral om verzuring via lucht door de
depositie van verzurende zwavel- en stikstofverbindingen,

• invasieve uitheemse soorten: deze soorten hebben een
sterke impact op de habitatkwaliteit en bijgevolg op de
staat van instandhouding van heel wat habitats,

• klimaatverandering: de klimaatverandering leidt onder
andere tot toenemende droogteperiodes, hevige zomeron-
weders en een stijging van de zeespiegel,

• onaangepast of achterstallig beheer: bijvoorbeeld het
verwijderen van te veel dood hout (onaangepast beheer) of
achterstallig beheer met successie als gevolg,

• verstoring: verschillende vormen van verstoring, zoals
overbetreding en verstoring van de rust door intens recrea-
tief gebruik, accidentele branden en het uitzetten van vis in
habitatwaardige plassen vormen belangrijke knelpunten.

In blok D worden voor landgebruiksverandering, versnippe-
ring, verontreiniging, verzuring en vermesting, verdroging, 
invasieve uitheemse soorten en klimaatverandering de toe-
stand en trend, de impact op de biodiversiteit en het betref-
fende beleid uitgebreid besproken.

68 Werking van de wind.

Voor de soorten van Europees belang is een uitgebreide ana-
lyse niet voorhanden. Uit de gerapporteerde drukfactoren 
en bedreigingen blijkt wel dat de belangrijkste drukfactoren 
voor de habitats ook voor de soorten van toepassing zijn. In 
willekeurige volgorde gaat het om:
• (water)verontreiniging en meer specifiek het gebruik van

bestrijdingsmiddelen waardoor het voedselaanbod (insec-
ten, onkruidzaden ...) afneemt,

• versnippering,
• vermesting,
• landgebruiksveranderingen, zoals de uitbreiding van het

bebouwd gebied en de intensivering van de landbouw,
• verstoring van de hydromorfologie,
• verstoring van leefgebieden, nest-, foerageer- en rust-

plaatsen door recreatie, landbouwactiviteiten, wegen en
industrie …,

• onaangepast beheer, zoals het te vroeg, te frequent of
grootschalig maaien en het verwijderen van dood hout, en
achterstallig beheer met successie en verlies van geschikt
leefgebied tot gevolg,

• invasieve uitheemse soorten,
• klimaatverandering,
• verdroging en ongunstig waterpeilbeheer.

De soorten worden daarnaast geconfronteerd met deze extra 
drukfactoren:
• illegale jacht, vergiftiging of overbevissing,
• toegenomen predatiedruk.
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C. Evaluatie 2020-doelen

Streefdoel 1 van de Europese Biodiversiteitsstrategie 
2020 (zie B.1 Kader 1: de mondiale en de Europese 
Biodiversiteitsstrategie) stelt dat tegen 2020 de achteruitgang 
in de status van alle soorten en habitats van Europees belang 
tot stilstand gebracht moet worden en dat er een aanzien-
lijke en meetbare verbetering van hun status ten opzichte 
van de referentiesituatie van 2010 bereikt moet zijn. Voor alle 
EU-lidstaten samen betekent dat dat 34 procent van de habi-
tats, 25 procent van de habitatrichtlijnsoorten en 78 procent 
van de vogelsoorten tegen 2020 in een gunstige of verbe-
terde toestand moet verkeren (EEA, 2015).

De Europese doelen zijn in het Vlaams Natura 2000-pro-
gramma 2016-2020 (VR 2017 1407 DOC. 0775/2BIS) omgezet in 
Vlaamse doelen (zie B.1 Kader 1: de mondiale en de Europese 
Biodiversiteitsstrategie). Om tegen 2050 een gunstige staat 
van instandhouding voor alle habitats en soorten van 
Europees belang te bereiken, zijn de volgende mijlpalen voor 
2020 geformuleerd:
• De verdere achteruitgang moet gestopt of vermeden wor-

den. Dat wil zeggen dat voor geen enkele habitat of soort
de staat van instandhouding nog verder achteruit mag
gaan.

• Voor zestien habitats, die in Bijlage 5 van het programma
bepaald zijn, moet een gunstige of verbeterde staat ten
opzichte van 2007 bereikt zijn. Die habitats zijn in overleg
met de betrokken doelgroepen gekozen omdat het haal-
baar en realistisch leek om ze in een gunstige of verbeter-
de toestand te krijgen tegen 2020.

• Voor alle habitats en soorten van Europees belang samen
moet zeventig procent van de inspanningen operationeel
zijn. Voor de soorten waarvoor extra oppervlakte leefge-

bied nodig is, moet een derde (33%) van de extra opper-
vlakte leefgebied door inrichting en beheer gerealiseerd 
zijn.

Vlaanderen heeft de doelen voor 2020 niet gehaald. Hoewel 
de toestand van heel wat habitats en soorten van de 
Habitatrichtlijn dankzij herstel- en beheermaatregelen ver-
beterd is sinds 2007, gaat de toestand van enkele habitats 
en soorten er nog altijd op achteruit. Ook bij vogels is de 

achteruitgang nog niet gestopt. Van de zestien vooropge-
stelde habitats verkeert momenteel zeker de helft in een gun-
stige of een verbeterde toestand ten opzichte van 2007, maar 
alvast één habitat (de wandelende duinen (2120)) is achteruit-
gegaan en vier habitats blijven zeer ongunstig-stabiel (Tabel 
4). Er zijn te veel kennislacunes om te evalueren of 70 procent 
van de inspanningen operationeel zijn en of alle bindende 
prioritaire inspanningen uit de verschillende versies van de 
managementplannen Natura 2000 operationeel zijn.

HABITAT VAN EUROPEES BELANG (HABITATCODE) STAAT VAN INSTANDHOUDING GLOBALE TREND 2007-2018

Bij eb droogvallend zand en slik (1140) stabiel

Schorren met slijkgras (1320) stabiel

Embryonale duinen (2110) onbekend

Wandelende duinen (2120) achteruitgaand

Vastgelegde duinen (2130) vooruitgaand

Duindoornstruwelen (2160) vooruitgaand

Kruipwilgstruwelen (2170) vooruitgaand

Vochtige duinvalleien (2190) vooruitgaand

Kranswierwateren (3140) stabiel

Droge kalkgraslanden en struweel  
op kalkbodem (6210)

vooruitgaand

Actief hoogveen (7110) onbekend

Galigaanmoerassen (7210) stabiel

Kalktufbronnen (7220) stabiel

Alkalisch laagveen (7230) vooruitgaand

Niet voor publiek opengestelde grotten (8310) stabiel

Kalkminnende beukenbossen (9150) niet onderzocht niet onderzocht

TABEL 4. 

Overzicht van de 16 habitats 
(gedefinieerd in Bijlage 5 van het 
Vlaams Natura 2000-programma 
2016-2020) die zich in 2020 in 
een gunstige of verbeterde staat 
van instandhouding moesten 
bevinden met de status en trend 
zoals gerapporteerd in 2019 
(groen: gunstig, oranje: matig 
ongunstig, rood: zeer ongunstig).
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D. Aanbevelingen

Voer herstelmaatregelen uit op landschapsschaal. Het 
herstellen van de landschapsecologische processen, zoals het 
onderliggende watersysteem, en het vergroten, bufferen en ver-
binden van de natuurgebieden zijn essentieel om de toestand 
van de habitats en soorten van Europees belang te verbeteren. 
Die maatregelen zorgen tegelijk voor het herstel van andere 
aspecten van de biodiversiteit en dragen bij aan het oplossen 
van een aantal maatschappelijke problemen, zoals verdroging, 
de regulatie van overstromingsrisico’s, klimaatbuffering en 
natuurbeleving.

Verlaag de externe druk en milder de impact ervan. Er 
moet met verhoogde inzet gewerkt worden aan het verlagen 
van de meest relevante drukfactoren en het milderen van de 
effecten daarvan. De toekomstperspectieven voor de meeste 
habitats en soorten van Europees belang zijn ongunstig. Veel 
externe drukfactoren zijn de afgelopen decennia gedaald, 
maar ze blijven te hoog om verdere achteruitgang van habitats 
en soorten tegen 2030 te stoppen en om voor alle habitats 
en soorten tegen 2050 een goede staat van instandhouding 
te bereiken. Een verdere daling van de externe druk zal ertoe 
leiden dat het interne beheer effectiever wordt.
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Bescherming en beheer in VlaanderenC.4

In 26 procent van Vlaanderen is natuur juridisch beschermd. Veertien procent van Vlaanderen ligt binnen 
gebieden met een (inter)nationaal beschermingsstatuut. De natuurreservaten maken 2 procent van Vlaan-
deren uit. Daar is natuur het meest strikt beschermd. Een vierde van de beschermde oppervlakte, in totaal 
zo’n 7 procent van Vlaanderen, wordt natuurgericht beheerd. De oppervlakte met effectief natuurbeheer 
neemt wel toe. De creatie van een robuust ecologisch netwerk in Vlaanderen laat op zich wachten. De 
uitvoering en praktische invulling van het Vlaams Ecologisch netwerk (VEN) en het Integraal natuurver-
wevingsgebied (IVON) verlopen zeer moeizaam.

De biodiversiteit in Vlaanderen verkeert in een slechte toe-
stand (zie C.2 Algemene biodiversiteitstrends). Verschillende 
soorten en habitats van Europees belang gaan erop vooruit, 
maar het overgrote deel verkeert nog altijd in een ongunstige 
staat van instandhouding (zie C.3 Biodiversiteit van Europees 
belang).

Dit hoofdstuk bespreekt aan de hand van indicatoren enkele 
belangrijke maatregelen waarmee het Vlaamse beleid het 
tij wil keren. In hoofdstukken E.1 tot en met E.7 worden de 
indicatoren per ecosysteem verder verfijnd. Omdat heel wat 
soorten in gevaar zijn door de vernieling en achteruitgang 
van hun leefgebieden, ligt de focus van het natuurbeleid in 
eerste instantie op het beschermen en herstellen van gebie-
den. Aanvullend zet het beleid in op de bescherming van in 
het wild levende inheemse planten- en diersoorten en op 
de bestrijding van inheemse en uitheemse soorten die voor 
schade en overlast zorgen.

A. Bescherming en beheer van
ecosystemen

In een kwart van Vlaanderen is natuur 
juridisch beschermd
Het belang van beschermde gebieden voor het behoud van 
de biodiversiteit is wereldwijd erkend. De oppervlakte aan 
beschermd gebied wordt internationaal veel gebruikt als 
indicator voor de inspanningen die het beleid levert om  
het biodiversiteitsverlies tegen te gaan.

In ongeveer 26 procent van Vlaanderen geniet natuur een 
of andere vorm van juridische bescherming (Figuur 24). We 
onderscheiden drie categorieën: natuurreservaten, gebieden 
met een ander (inter)nationaal beschermingsstatuut dan 
natuurreservaten en bescherming door andere maatregelen 

buiten de genoemde beschermde gebieden. De mate en wijze 
van bescherming verschillen sterk tussen de drie categorieën.

Twee procent van Vlaanderen bestaat uit natuurreserva-
ten. Daar is natuur het meest strikt beschermd. Bepaalde 
activiteiten en handelingen zijn er niet alleen verboden, de 
reservaten worden ook actief beheerd om natuur in stand te 
houden of verder te ontwikkelen. De erkenning als natuur- 
reservaat door de Vlaamse overheid brengt een langetermijn- 
engagement van duurzaam gebruik en langdurig beheer van 
het terrein als natuurreservaat met zich mee.

Een extra 12 procent van de Vlaamse oppervlakte ligt binnen 
gebieden met een ander (inter)nationaal beschermings- 
statuut dan dat van natuurreservaat. Het gaat om de 
Speciale Beschermingszones (SBZ), het Vlaams Ecologische 
Netwerk (VEN), de Ramsar-gebieden en de beschermde 
duingebieden. Binnen die gebieden geniet natuur 
extra bescherming via vastgestelde gebiedsgerichte 
beschermingsbepalingen.

Ook buiten die door de overheid aangewezen gebieden met 
een (inter)nationaal beschermingsstatuut, die in totaal 14 
procent van Vlaanderen bestrijken, wordt natuur juridisch 
beschermd. Op een extra 12 procent van Vlaanderen wordt 
natuur beschermd door andere juridische instrumenten. Het 
gaat om bescherming van bossen door het Bosdecreet en 

STREEFDOEL 1 & 2
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bescherming van vegetaties en kleine landschapselementen 
door middel van een verbod op bepaalde vegetatiewijzigin-
gen en door middel van een omgevingsvergunningsplicht 
voor het wijzigen van vegetaties69.

Bijna de volledige oppervlakte van de meest natuurlijke eco-
systemen is in Vlaanderen juridisch beschermd (Figuur 24). 
De ecosysteemhoofdstukken E1 tot en met E7 behandelen de 
bescherming van elk ecosysteem meer in detail.

• De volledige oppervlakte aan heide en landduinen is juri-
disch beschermd. Het overgrote deel van dit ecosysteem
ligt binnen reservaten en andere gebieden met een (inter)
nationaal beschermingsstatuut waar vastgestelde gebieds-
gerichte beschermingsbepalingen gelden. De resterende
oppervlakte is beschermd door het verbod op het wijzigen
van heidevegetatie.

• Zowat de helft van de oppervlakte aan kustduinen en strand
bestaat uit strand. De bescherming van het strand beperkt
zich tot enkele zones langs de IJzermonding in Lombardsij-
de (Nieuwpoort), de Baai van Heist en het Zwin (Knokke). De
kustduinen zijn volledig juridisch beschermd. Ook hier ligt
het overgrote deel van de kustduinen binnen natuurreser-
vaten en andere gebieden met een (inter)nationaal bescher-
mingsstatuut en is de resterende oppervlakte beschermd
door het verbod op het wijzigen van duinvegetaties.

• Van de moerassen die halverwege vorige eeuw nog in
Vlaanderen voorkwamen, is 95 procent verloren gegaan (zie
E.3 Moeras). De resterende moerassen in Vlaanderen zijn
vandaag strikt beschermd. Het is verboden moerasvegeta-

69 De wettelijke bepalingen rond de bescherming van vegetaties en kleine landschapselementen zijn te vinden in artikel 13 van het Natuurdecreet en zijn verder uitgewerkt in het Vegetatiebesluit van 23/7/1998 (B.S. 10/9/1998). Vegetaties en kleine 
landschapselementen worden op twee manieren beschermd: door middel van een verbod op bepaalde vegetatiewijzigingen en door middel van een omgevingsvergunningsplicht voor het wijzigen van vegetaties. Meer informatie is terug te 
vinden op https://www.natuurenbos.be/natuurwijzigen. Het wijzigen van duinvegetaties, vennen, heiden, moerassen en waterrijke gebieden zoals gedefinieerd in Bijlagen IV en V in het Besluit is overal verboden, tenzij de minister, na advies 
van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), een individuele afwijking op de verbodsbepalingen toestaat.

ties te wijzigen. De meest waardevolle moerasgebieden zijn 
ondertussen aangeduid als natuurreservaat of als andere 
gebieden met een (inter)nationaal beschermingsstatuut.

• Bossen zijn in Vlaanderen beschermd door het Bosdecreet.
Het bosecosysteem van de landgebruikskaart omvat naast
het bos dat voldoet aan de juridische definitie van bos
echter ook ander opgaand groen, zoals bomenrijen en
houtkanten, die buiten de juridische bescherming van het
Bosdecreet vallen. Ontbossen is in Vlaanderen in principe
verboden. Wie toch wil ontbossen in niet-harde ruimtelijke

bestemmingen, moet doorgaans eerst een ontheffing op 
het ontbossingsverbod krijgen en vervolgens een omge-
vingsvergunning aanvragen. Is de omgevingsvergunning 
toegekend, dan moet de vergunninghouder doorgaans 
de ontbossing in natura of financieel compenseren. Voor 
het ontbossen van meer dan 3 hectare is bovendien een 
milieueffectrapport (MER) vereist. Er zijn een aantal uitzon-
deringen op het ontbossingsverbod. Dat is onder andere 
het geval wanneer de ontbossing gebeurt in het kader van 
een goedgekeurd natuurbeheerplan of als het gaat om een 

*

FIGUUR 24. 

Oppervlakteaandeel gelegen in een zone waarbinnen natuur een of andere vorm van juridische bescherming geniet. De mate en wijze van bescherming  
verschillen sterk tussen de 3 beschermingscategorieën. (*) Bij de rivieren gaat het om het lengteaandeel (databron: Agentschap voor Natuur en bos, INBO).
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bos gelegen in de zones met de bestemmingen woon- en 
industriegebied. Een omgevingsvergunning aanvragen en 
een boscompensatie realiseren, blijft in die gevallen wel 
verplicht. Door de uitzondering op het ontbossingsverbod 
gaan bossen die in woon- en industriegebieden voorkomen 
in de praktijk vaak nog altijd voor de bijl.

• Het agro-ecosysteem is opgesplitst in halfnatuurlijke
graslanden, akkers en productie- en overige graslanden.
Het overgrote deel van de akkers en productiegraslanden
geniet geen juridische bescherming. Voor de halfnatuurlij-
ke graslanden is 67 procent van de oppervlakte beschermd
door natuurwetgeving. Een deel van de resterende
graslanden wordt wel beschermd in navolging van de
landbouwwetgeving. De regelgeving70 rond de bescherming
van waardevolle graslanden is bijzonder complex. Een effi-
ciënte handhaving van de diverse beschermingsregelingen
inzake historisch permanente graslanden blijft daardoor
problematisch (ANB, 2019). De oppervlakte van blijvend
grasland neemt nog altijd af door de omvorming naar
akker en door urbanisatie (zie D.1 Landgebruiksverandering
en E.5 Agro-ecosystemen).

• Iets meer dan 90% van de oppervlakte estuaria, slikken
en schorren is gebiedsgericht beschermd. Grote delen van
het Schelde-estuarium zijn als speciale beschermingszone
aangeduid.

• De beschermingsgraad van de rivieren (35%) en stilstaande
wateren (69%) ligt in werkelijkheid hoger dan weergege-
ven in Figuur 24. De bescherming en het herstel liggen
grotendeels vervat in het Decreet Integraal Waterbeleid en
de acties uit de stroomgebiedbeheerplannen.

70 Meer info op www.natuurenbos.be/natuurwijzigen/graslanden
71 Deze indicator geeft informatie over het aantal en de totale oppervlakte aan ‘beschermde’ gebieden binnen Europa en de verschillende lidstaten (www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/nationally-designated-protected-areas-10/assess-

ment). De indicator wordt gerapporteerd op basis van de Common Database of Designated Areas (CDDA).

Het aandeel beschermd gebied in Vlaanderen vergelijken 
met de buurlanden is niet zinvol. Elke lidstaat heeft haar 
eigen beleidsinstrumentarium en geeft een eigen invulling 
aan wat ‘beschermd gebied’ is, zo blijkt uit de EEA-indicator 
Nationally designated protected areas71. De oppervlakte aan 
Speciale Beschermingszones kan wel vergeleken worden 
(Natura 2000-barometer). In Vlaanderen zijn, in uitvoering 
van de Vogel- en de Habitatrichtlijn, 24 vogelrichtlijngebieden 
(98.243 ha of 7,2% van Vlaanderen) en 38 habitatrichtlijn-
gebieden (105.022 ha of 7,7% van Vlaanderen) aangewezen, 
samen goed voor een oppervlakte van 166.322 hectare of 12,3 
procent van Vlaanderen. Daarmee scoort Vlaanderen lager 
dan het Europese gemiddelde, zowel voor de vogel- (13,7%) en 
habitatrichtlijngebieden (12,4%) afzonderlijk als voor de twee 
samen (17,9%). De lijst wordt aangevoerd door Slovenië, dat 
bijna voor de helft met bos bedekt is, en door andere landen 
met een eerder lage bevolkingsdichtheid en een relatief 
beperkt areaal voor intensieve landbouw. Binnen de naburige 
West-Europese landen staat Vlaanderen op dezelfde hoogte 
als Frankrijk, waar de habitat- (8%) en vogelrichtlijngebieden 
(8,9%) samen in totaal 12,9 procent van de landoppervlakte 
innemen. Duitsland (15,4%) en Nederland (14,8%) scoren iets 
beter, Denemarken iets slechter.

Niet alleen de oppervlakte aan beschermd gebied is belang-
rijk, ook de ligging, de versnipperingsgraad, het landgebruik 
en het eventuele beheer van de gebieden en de doeltreffend-
heid van de beschermingsmaatregelen. Zo is de regelgeving 
rond de bescherming van vegetaties en kleine landschaps- 
elementen bijvoorbeeld van slechte juridische kwaliteit. De 

regelgeving is te complex en het definitieapparaat is niet 
altijd helder uitgewerkt (De Smedt, 2011). Daarenboven is 
het instrument niet zo gekend bij gemeentes en burgers. 
Dat heeft zijn weerslag op de uitvoering en handhaving. 
Volgens het handhavingsrapport 2018 van het Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB, 2019) komen verboden of niet-ver-
gunde ingrepen, zoals het wijzigen van historisch permanent 
grasland en het vernietigen van kleine landschapselementen, 
in de natuur veelvuldig voor. De indicator houdt geen reke-
ning met die factoren. De doeltreffendheid of effectiviteit van 
de beschermingsmaatregelen op programmaniveau is op dit 
moment een blinde vlek.

Een doeltreffende juridische bescherming biedt ecosystemen 
een garantie tegen ondoordachte veranderingen in landge-
bruik en ander menselijke activiteiten. Heel wat waardevolle 
natuur in Vlaanderen, vooral open natuurtypes zoals heide, 
moerassen en halfnatuurlijke graslanden, moet echter actief 
beheerd worden om hun karakteristieke eigenschappen en 
levensgemeenschappen te behouden of te versterken. De 
noodzaak aan beheer is de laatste decennia alleen maar 
toegenomen als gevolg van milieudrukfactoren zoals versnip-
pering, vermesting, verdroging en verzuring. Meer informatie 
over de drukfactoren en hun impact op de biodiversiteit is te 
vinden in D. De biodiversiteit onder druk.
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KADER 5

72 Decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos (B.S. 7/7/2014).
73 Meer info op www.natuurenbos.be/natuurbeheerplan.

WETGEVING NATUURBEHOUD: INTEGRATIE NATUUR- EN BOSDECREET

Het Natuurdecreet en het Bosdecreet zijn de belangrijk-
ste decreten die de bescherming van de natuur in Vlaan-
deren regelen. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt 
aan een vereenvoudiging van de wet- en regelgeving.

Geïntegreerd natuurbeheer
Het Bos- en Natuurdecreet bevatten verschillende statuten 
van natuur. Elk statuut brengt een afzonderlijke bescher-
mings-, procedure- en subsidieregeling met zich mee. Sinds 
2010 werkt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) aan een 
vereenvoudiging van de wet- en regelgeving. Het Bosdecreet 
zal daarbij stapsgewijs volledig geïntegreerd worden in een 
verbreed Natuurdecreet met bijhorende uitvoeringsbeslui-
ten. De eerste aanpassingen zijn al doorgevoerd via het 
Wijzigingsdecreet van 201472. Het legt de basis voor het geïn-
tegreerd natuurbeheer en het nieuwe natuurbeheerplan. De 
volledige integratie is gepland tegen 2024.

Het natuurbeheerplan
De verschillende beheerplannen worden teruggebracht tot 
één: het nieuwe natuurbeheerplan73 dat sinds 28 oktober 
2017 van kracht is. Het hoofddoel van die vernieuwing is een 
duurzaam natuurbeheer, waarbij ecologische, economische 
en sociale functies van natuurgebieden afgewogen en geïn-
tegreerd worden bij de beheerkeuzes voor een natuurgebied. 
Elke terreinbeheerder of eigenaar kan een natuurbeheerplan 
opstellen voor elk terrein dat beheerd wordt ten behoeve 

van het natuurbehoud, of het nu een bos is, een park, kleine 
landschapselementen zoals een haag of een bomenrij ...

Vier ambitieniveaus
Er zijn vier types natuurbeheerplannen met verschillende 
ambitieniveaus voor de natuurkwaliteit van het gebied. De 
doelstellingen die de beheerder voor de realisatie van de eco-
logische functie kiest, bepalen welk type van toepassing is. In 
terreinen van type 1 staat het behoud van de natuurkwaliteit 
voorop. In terreinen van het type 2, 3 en 4 wordt een hogere 
natuurkwaliteit nagestreefd. Bij type 2 moet op minstens 25 
procent van de oppervlakte van het terrein een of meerdere 
specifieke natuurstreefbeelden behouden of gerealiseerd 
worden. Bij type 3 en 4 geldt dat voor de volledige opper-
vlakte van het gebied. Type 4 is synoniem met ‘natuurreser-
vaat’. Voor het beheer van de terreinen van type 2 tot en met 
4 gelden de criteria voor het geïntegreerd natuurbeheer als 
leidraad voor planning en uitvoering van het beheer. Tussen 
2019 en 2023 wil ANB alle bestaande beheerplannen, die 
voor 2017 conform de regelgeving van het bosbeheerplan, 
het beheerplan voor een natuurreservaat en het Harmonisch 
Park- en Groenbeheerplan opgemaakt werden, omzetten in 
een natuurbeheerplan. Dat plan wordt voor 24 jaar goedge-
keurd en wordt elke 6 jaar geëvalueerd. Aan een natuurbe-
heerplan type 2, 3 en 4 zijn subsidies gekoppeld. Hoe hoger 
het ecologische ambitieniveau van het natuurbeheerplan, 
hoe hoger de subsidie van de Vlaamse overheid.

Erkenning en subsidiëring van 
natuurreservaten
Ook de regeling rond de erkenning en subsidiëring van 
natuurreservaten is gewijzigd. Natuurreservaten zijn sinds 
het nieuwe natuurbeheerplan terreinen van type 4. Type 
4-terreinen moeten voldoen aan het ‘toetsingskader Vlaamse
natuurreservaten’. Beheerders engageren zich op lange ter-
mijn om die terreinen als natuurreservaat te beheren.
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Het aandeel beschermd gebied onder 
natuurbeheer is eerder laag
Iets meer dan een vierde van de oppervlakte in Vlaanderen 
waarin natuur juridisch beschermd is, bestaat uit gebieden 
met effectief natuurbeheer of percelen die door erkende 
terreinbeherende natuurverenigingen beheerd worden, maar 
formeel (nog) niet als reservaat erkend zijn. Dat wil zeggen 
dat natuur slechts in 7 procent van Vlaanderen zowel juri-
disch beschermd is als natuurgericht beheerd wordt (Figuur 
25). De gebieden met effectief natuurbeheer74 zijn gebieden 
met een goedgekeurd (natuur)beheerplan of uitgebreid bos-
beheerplan dat de criteria van duurzaam bosbeheer volgt. De 
percelen die door erkende terreinbeherende natuurverenigin-
gen beheerd worden, maar formeel (nog) niet als reservaat 
erkend zijn, hebben (nog) geen goedgekeurd (natuur)beheer-
plan. Om die reden worden ze niet meegerekend tot de 
gebieden met effectief natuurbeheer, hoewel ze in de praktijk 
wel in functie van natuur beheerd worden.

Het aandeel beschermd gebied onder natuurbeheer is het 
grootst bij de meest natuurlijke terrestrische ecosystemen:

• Iets meer dan twee derde bij heide en landduinen (volledi-
ge oppervlakte beschermd). Een groot deel van het ecosys-
teem ligt namelijk in militaire domeinen met natuurbeheer
– die deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk – en in
reservaten.

• 44 procent bij moerassen (volledige oppervlakte be-
schermd). Ongeveer 68 procent van de beheerde opper-
vlakte ligt in natuurreservaten (vooral erkende reservaten).

74 Het gaat om de Vlaamse natuur- en bosreservaten, de natuurdomeinen met een goedgekeurd beheerplan, de erkende natuur- en bosreservaten, de militaire domeinen met een natuurprotocol, de domeinbossen en bossen in eigendom van 
derden met een goedgekeurd beheerplan conform de criteria duurzaam bosbeheer, de parken in eigendom van de Vlaamse overheid of van derden met een goedgekeurd beheerplan conform de principes van harmonisch park- en groenbe-
heer, en de gebieden met natuurbeheerplannen van het type 2, 3 of 4. De mate waarin het beheer gericht is op het behalen van natuurdoelen verschilt tussen de diverse beheerplannen. In sommige gebieden is natuur de hoofdfunctie. Andere 
gebieden kennen een multifunctioneel beheer: de natuurfunctie is er verweven met andere functies.

• 58 procent bij kustduinen en strand. Dat komt neer op
31 procent van de ecosysteemoppervlakte waarin natuur
zowel juridisch beschermd als beheerd is. Meer dan vier
vijfde van de beheerde oppervlakte ligt binnen reservaten
(vooral Vlaamse reservaten en gebieden met natuurbeheer-
plan type 4).

• 52 procent bij halfnatuurlijke graslanden, of zo’n 35
procent van de volledige oppervlakte aan halfnatuurlijke
graslanden onder natuurbescherming en -beheer. Onge-
veer twee derde van de beheerde oppervlakte heeft het
statuut van reservaat (vooral erkende en Vlaamse natuur-
reservaten).

• 41 procent bij bossen, wat neerkomt op 39 procent van
de ecosysteemoppervlakte onder juridische bescherming
en natuurbeheer. Het grootste aandeel van de oppervlak-
te omvat bossen met een uitgebreid bosbeheerplan. De
werkelijke oppervlakte beheerde bossen is groter; bossen
met een beperkt bosbeheerplan zijn niet meegerekend. Ze
worden wel besproken in E.1 Bos.

• De maatregelen om een goede toestand van de rivieren en
stilstaande wateren te bereiken, liggen vooral vervat in de
acties van de stroomgebiedbeheerplannen (zie E.6 Opper-
vlaktewateren).
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FIGUUR 25. 

Oppervlakteaandeel dat alleen wettelijk beschermd is en dat zowel wettelijk beschermd is als natuurgericht beheerd wordt voor Vlaanderen en de  
ecosystemen. (*) Bij de rivieren gaat het om het lengteaandeel (databron: Agentschap voor Natuur en bos, INBO).
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De oppervlakte met effectief natuurbeheer 
neemt toe
In 2019 bedroeg de oppervlakte met effectief natuurbeheer in 
Vlaanderen 94.129 hectare of 7 procent van Vlaanderen. Dat is 
een toename met 5 procent (4927 ha) ten opzichte van 2018 
(Figuur 26).

Sinds 28 oktober 2017 is het nieuwe natuurbeheerplan van 
kracht (zie kader 5). In deze overgangsfase rapporteert deze 
indicator nog over oppervlaktes met ‘oude’ (bos)beheer-
plannen en ‘nieuwe’ natuurbeheerplannen. Type 1-terreinen 
worden niet meegerekend omdat op die terreinen geen spe-
cifiek natuurstreefbeeld tot doel gesteld wordt.

Een derde van de totale oppervlakte gebieden met effectief 
natuurbeheer omvat bossen in eigendom of beheer van 
particulieren met een uitgebreid beheerplan. Die categorie 
nam in 2019 met 382 hectare toe. De tweede grootste groep 
is die van de erkende natuurreservaten. Hun oppervlakte 
steeg met 2708 hectare ten opzichte van 2018. Nieuw sinds 
2018 zijn de gebieden met een natuurbeheerplan type 2, 3 of 
4. De afname van de oppervlakte Vlaamse natuurreservaten 
(- 56 ha), natuurdomeinen met goedgekeurd beheerplan (- 78 
ha) en domeinbossen met uitgebreid bosbeheerplan (- 86 ha) 
is het gevolg van de omzetting van de oude beheerplannen 
naar natuurbeheerplannen. De beleidsnota Omgeving 2019-
2024 voorziet een toename van de oppervlakte natuur onder 
effectief natuurbeheer met 20.000 hectare tegen 2024.

Terwijl de oppervlakte aan gebieden met effectief natuurbe-
heer in Vlaanderen met 12 hectare per dag toenam van 2013 
tot 2016, nam het ruimtebeslag in Vlaanderen met 6,5 hectare 
per dag toe door de uitbreiding van het stedelijk en bebouwd 
gebied. Een toename met 12 hectare per dag wil niet per defi-
nitie zeggen dat er effectief zoveel nieuwe natuur bijkomt in 

FIGUUR 26. 

Evolutie van de oppervlakte 
aan gebieden met een goed-
gekeurd (natuur)beheerplan 
(databron: Agentschap voor 
Natuur en Bos).
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Vlaanderen, maar vooral dat bestaande natuur beter beheerd 
wordt.

‘Effectief’ natuurbeheer staat in beleidscontext voor ‘doel-
treffend’, maar ook hier is de effectiviteit van het beheer een 
blinde vlek. Recent heeft het INBO een methodologie uitge-
werkt om op basis van indicatorsoorten de kwaliteit van in 
natuurreservaten beheerde habitats van Europees belang en 
regionaal belangrijke biotopen75 te evalueren doorheen de 
tijd. Dat systeem toetst het resultaat van het gevoerde beheer 
aan de vooropgestelde natuurdoelen, maar toont niet of en 
in welke mate het resultaat het gevolg is van een bepaalde 
beheervorm. De evaluatie zal in de eerste plaats gebeuren 
op het niveau van een bepaalde beheereenheid binnen een 
natuurgebied. De beheerder moet op basis daarvan in staat 
zijn om het beheer aan te passen of bij te sturen (adaptief 
management). Verder kan er een evaluatie op gebiedsniveau 
en op Vlaams niveau gebeuren. De laatste twee evaluaties 
kunnen gebeuren aan de hand van de verplichte zesjaarlijkse 
rapportering. Oppervlaktedoelen kunnen geëvalueerd worden 
door kartering. Dat gebeurt bij de opmaak van een nieuw 
beheerplan (om de 24 jaar), mogelijk ook bij een tussentijdse 
evaluatie na twaalf jaar. Beheermonitoring is dus een aanvul-
ling op de bestaande monitoring van habitats van Europees 
belang, waarbij op Vlaams niveau uitspraken gedaan kunnen 
worden over de kwaliteit van de habitats van Europees 
belang. Die monitoring maakt gebruik van een random steek-
proefkader en heeft verder geen link met natuurbeheer.

75 Regionaal belangrijke biotopen (RBB) zijn ecologisch zeer waardevolle vegetaties die op Vlaams niveau zeldzaam zijn, maar geen Europees te beschermen habitat zijn.
76 Tegen 2020 moet minstens 17 procent van de terrestrische gebieden en binnenwateren en 10 procent van de kust- en mariene gebieden, vooral gebieden van bijzonder belang voor de biodiversiteit en ecosysteemdiensten, behouden zijn door 

middel van effectieve en op billijke wijze beheerde, ecologisch representatieve en goed verbonden systemen van beschermde gebieden en andere effectieve gebiedsgebonden instandhoudingsmaatregelen en geïntegreerd zijn in bredere land-
schappen en zeegezichten. Meer info bij Aichi-doelen.

Vlaanderen haalt Aichi-doel 11 niet
Wereldwijd streven de landen die het Biodiversiteitsverdrag 
ondertekenden tegen 2020 naar een bescherming van 17 
procent van de oppervlakte terrestrische ecosystemen en 
binnenwateren, vooral gebieden met een bijzonder belang 
voor de biodiversiteit en ecosysteemdiensten, door middel 
van beschermde gebieden en gebieden waarbinnen andere 
natuurbehoudsmaatregelen genomen worden (Aichi-doel 
1176). De gebieden moeten doeltreffend en billijk beheerd 
worden, representatief zijn voor de natuur die er voor-
komt en goed verbonden zijn. In de Biodiversiteitsstrategie 
2030 stelt de Europese Commissie voor om dat aandeel op 
te trekken naar 30 procent van de landoppervlakte van de 
Europese Unie. Ten minste een derde daarvan (10%) moet 
strikt beschermd worden. Een verdeelsleutel over de lidstaten 
is nog niet vastgesteld. Ook wat onder ‘beschermd’ en ‘strikt 
beschermd’ valt, moet nog bepaald worden. Die internatio-
nale doelen zijn (nog) niet vertaald naar beleidsdoelen voor 
Vlaanderen.

In 26 procent van Vlaanderen is natuur juridisch beschermd 
(Figuur 24). Vierennegentig procent van de habitats van 
Europees belang (zie C.3 Biodiversiteit van Europees belang) 
en de regionaal belangrijke biotopen liggen binnen die 
oppervlakte en zijn bijgevolg beschermd. Slechts een vierde 
van de beschermde oppervlakte, in totaal zo’n 7 procent van 
Vlaanderen, wordt natuurgericht beheerd (zie Figuur 25). De 
door de overheid aangewezen gebieden met een (inter)natio-
naal beschermingsstatuut bedekken 14 procent van Vlaanderen.

STREEFDOEL 2

Op enkele uitzonderingen na komen er in Vlaanderen 
geen grote aaneengesloten natuurzones voor (zie 
D.2 Versnippering). De natuur is sterk versnipperd. De 
beschermde en beheerde gebieden vormen veeleer een 
lappendeken dan een samenhangend netwerk. Om tot 
een robuust ecologisch netwerk te komen, werden in het 
verleden al heel wat beleidsinitiatieven genomen, waar-
onder de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend 
Netwerk (IVON). In het VEN liggen de voor het natuur-
behoud meest prioritaire en belangrijke gebieden. Het 
IVON bestaat uit natuurverwevings- en natuurverbin-
dingsgebieden. Daar is natuur nevengeschikt aan andere 
functies, zoals recreatie, landbouw of wonen. Volgens 
het Natuurdecreet en het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RSV) moesten er 125.000 hectare VEN en 
150.000 hectare natuurverwevingsgebied (NVWG) afgeba-
kend zijn tegen 2003. Bij de herziening van het RSV werd 
die doelstelling voor de NVWG gereduceerd tot 80.000 
hectare tegen 2012. Eind 2019 is 74 procent van het VEN 
(ca. 93.000 ha) en 8 procent van het NVWG (ca. 6.300 
ha) gerealiseerd, of 4 procent van de doelstelling van 
het Natuurdecreet. Voor de natuurverbindingsgebieden 
zijn geen doelen vastgelegd. Het afbakeningsproces van 
het VEN en het IVON verloopt traag en moeizaam. Dat 
reflecteert de sterke claim op ruimte vanuit verschillende 
sectoren in Vlaanderen.
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Het Aichi-doel van 17 procent beschermde gebieden is 
voor Vlaanderen dus niet bereikt. Ook het Europees doel 
van 10 procent landoppervlakte onder strikte bescher-
ming – dat nog niet naar een Vlaams doel vertaald is – is 
nog veraf: maar 2 procent van Vlaanderen bestaat uit 
natuurreservaten waar de natuur strikt beschermd is. 
Streefdoel 2 van de Europese Biodiversiteitsstrategie 2020 
richt zich op de ontwikkeling van groene infrastructuur 
en op het generieke herstel van gedegenereerde ecosys-
temen en ecosysteemdiensten. De moeizame uitvoering 
en praktische invulling van het VEN en IVON vertragen de 
realisatie van groene infrastructuur in Vlaanderen en zijn 
bijgevolg mee verantwoordelijk voor het niet bereiken van 
dat streefdoel. 

B. Bescherming en beheer van 
soorten

Het soortgericht beleid in Vlaanderen zet in op de bescher-
ming van in het wild levende inheemse planten- en dier-
soorten en op het beheer van in het wild levende inheemse 
en uitheemse soorten die voor schade en overlast zorgen. 
Het Soortenbesluit regelt zowel de soortenbescherming als 
het soortenbeheer in Vlaanderen. Daarnaast beschermt de 
jachtregelgeving een aantal jachtwildsoorten door de jacht 
op die soorten te verbieden. De visserijwetgeving beschermt 
negentien zeldzame inheemse vissoorten en de rivierkreeft: 
die mogen niet gevangen worden.

77 Verdrag van 19/9/179 inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa, Raad van Europa (B.S. 29/12/1990).
78 Het gaat om programma’s voor bever, hamster, hazelmuis, vleermuizen, bruine kiekendief, grauwe kiekendief, grauwe klauwier, kwartelkoning, porseleinhoen, roerdomp, gladde slang, knoflookpad, vroedmeesterpad, boomkikker, poelkikker, hei-

kikker, rugstreeppad en kamsalamander, beekprik, kleine modderkruiper, rivierdonderpad, heivlinder en de beschermde soorten van de Antwerpse haven.

Soortenbescherming
De dier- en plantensoorten van categorie 1, 2 of 3 in Bijlage 1  
van het Soortenbesluit zijn beschermd. Het Soortenbesluit 
biedt die soorten bescherming via een aantal verbodsbe-
palingen. Die zijn van toepassing ongeacht de levensfase 
waarin de beschermde planten en dieren zich bevinden. Ook 
bepaalde soorten die niet in Bijlage 1 van het Soortenbesluit 
voorkomen, zijn in Vlaanderen beschermd: vogelsoorten die 
van nature in het wild op het Europese grondgebied voor-
komen (zoals bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn) en 
niet-vogelsoorten die in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn of 
in Bijlage II van het verdrag van Bern77 zijn opgenomen.

Soortenbehoud
Het Soortenbesluit bevat ook soortenbehoudsmaatregelen 
om de status van de beschermde soorten actief te verbete-
ren. Het vaststellen van een soortbeschermingsprogramma 
door de bevoegde minister is de meest prominente maat-
regel. Alle beschermde soorten komen in aanmerking, op 
voorwaarde dat ze opgenomen zijn in een van de Rode 
Lijst-categorieën (‘regionaal uitgestorven’, ‘ernstig bedreigd’, 
‘bedreigd’, ‘kwetsbaar’ of ‘bijna in gevaar’). Vooral de 
Europees beschermde soorten krijgen momenteel voorrang. 
In het kader van het Vlaams Natura 2000-programma is een 
prioriteringslijst opgemaakt.

Rode Lijsten zijn dus een belangrijk instrument om prio-
riteiten te stellen wanneer soortenbehoudsmaatregelen 
genomen worden. Ze geven op een wetenschappelijke basis 
aan in welke mate een soort in haar voortbestaan bedreigd 
is in Vlaanderen. Er zijn Vlaamse Rode Lijsten beschikbaar 

voor amfibieën en reptielen, broedvogels, dagvlinders, hogere 
planten, libellen, enkele insectengroepen en blad-, hauw- en 
levermossen (zie C.2 Algemene biodiversiteitstrends).

Soortbeschermingsprogramma’s – die in 2011 de soortenbe-
schermingsplannen opvolgden – worden in overleg met de 
betrokken belanghebbenden opgesteld en omvatten maat-
regelen om de achteruitgang van soorten te stoppen en het 
herstel van (de populaties van) bedreigde soorten te bevorde-
ren. Soortbeschermingsprogramma’s zijn minder vrijblijvend 
dan de vroegere soortbeschermingsplannen. Een soortbe-
schermingsprogramma geldt maximaal vijf jaar. Daarna kan 
de minister het, al dan niet met de nodige aanpassingen, 
verlengen.

Figuur 27 geeft de evolutie van het aantal soortbescher-
mingsplannen en -programma’s weer. In 2014 is het eerste 
soortbeschermingsprogramma vastgesteld, sindsdien komen 
er jaarlijks vier soortbeschermingsprogramma’s bij. Eind 2019 
waren in totaal 18 soortbeschermingsplannen en 21 soortbe-
schermingsprogramma’s vastgesteld78.

Het aantal initiatieven om soorten via een plan te bescher-
men ligt in de praktijk hoger dan Figuur 27 weergeeft. Zo 
worden in opdracht van ANB, naast de officiële soortbescher-
mingsprogramma’s, ook andere plannen met het oog op 
bescherming van soorten opgesteld, zoals het palingbeheer-
plan in het kader van de Europese regelgeving en de soort-
beschermingsplannen voor het gentiaanblauwtje en de grote 
modderkruiper. Provincies, gemeentes en terreinbeherende 
verenigingen stellen lokale actieplannen op om bepaalde 
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soorten te beschermen. Daarnaast worden in het kader van 
natuurbeheerplannen of natuurinrichtingsprojecten heel wat 
maatregelen genomen om bepaalde soorten te beschermen 
en te herstellen.

Ook vanuit andere beleidssectoren worden maatregelen 
genomen om de biodiversiteit te versterken. In het kader 
van de Vlaamse Programma’s voor Plattelandsontwikkeling 
kunnen landbouwers bijvoorbeeld vrijwillig beheerovereen-
komsten voor soortbescherming sluiten. Met de beheer- 
overeenkomsten verbinden ze zich ertoe om tegen betaling 
gedurende vijf jaar bepaalde maatregelen voor soortenbe-
scherming te nemen. In de periode 2010-2019 nam de opper-
vlakte aan beheerovereenkomsten voor soortenbescherming 
(weidevogels, akkervogels, grauwe kiekendief, hamster) sterk 
toe (zie E.5 Agro-ecosystemen).

Soortenbeheer
In de Europese en Vlaamse wetgeving zijn maatregelen voor-
zien om uitheemse soorten die schade of last veroorzaken, 
de invasieve uitheemse soorten, in Vlaanderen aan te pakken. 
Hoofdstuk D.6 gaat daar dieper op in.

In principe gebeurt de bestrijding van inheemse beschermde 
of jachtwildsoorten die overlast veroorzaken op basis van 
een beheerregeling die door de minister is vastgesteld. Een 
beheerregeling is een geheel van maatregelen gericht op 
het voorkomen of herstellen van hinder, risico of schade, 
veroorzaakt door bepaalde soorten dieren en planten. Het 
Soortenbesluit voorziet ook een aantal bestrijdingsregelingen 
die na melding aan ANB kunnen worden uitgevoerd. Het gaat 
onder andere over bestrijdingsregelingen voor de kraai, ekster 
en zilvermeeuw. Het Soortenschadebesluit regelt de volledige 
administratieve procedure die doorlopen moet worden voor 

gevallen waarbij schade door jachtwildsoorten of beschermde 
diersoorten door de overheid vergoed kan worden.

Soorten die niet beschermd zijn of niet tot het jachtwild 
behoren, zoals de eikenprocessierups of de letterzetter, 
mogen bestreden worden op voorwaarde dat men rekening 
houdt met het dierenwelzijn en met de toegelaten bestrij-
dingsmiddelen voor in het wild levende dieren.

FIGUUR 27. 

Evolutie van het aantal soortbe-
schermingsplannen en -program-
ma’s (databron: Agentschap voor 
Natuur en Bos).

C ALGEMENE TOESTAND EN TRENDS IN VLAANDEREN — C.4 Bescherming en beheer in Vlaanderen



88

C. Aanbevelingen

Verhoog de ambities voor de bescherming en het beheer 
van ecosystemen. Vlaanderen heeft Aichi-doel 11 niet gehaald. 
Als het 10 procent-doel van de Biodiversiteitsstrategie 2030 
als referentiepunt voor een Vlaams doel wordt genomen, dan 
is ook dat nog veraf, met slechts 2 procent van Vlaanderen 
dat het statuut van natuurreservaat heeft en waar natuur 
strikt beschermd is. Vlaanderen zal zijn ambities rond het 
vergroten, verbinden en beheren van beschermde gebieden 
moeten verhogen. Niet alleen het aandeel beschermd gebied, 
maar vooral het aandeel beschermd gebied met natuurbeheer 
moet omhoog. De invoer van het nieuwe natuurbeheerplan, 
waarbij de subsidiëring afhankelijk is van het ecologische 
ambitieniveau van het natuurbeheer, is een stap in de goede 
richting. Met die regeling wil het beleid eigenaars en beheer-
ders enerzijds aanmoedigen om een natuurbeheerplan op 
te maken en anderzijds stimuleren om een hoger type van 
natuurbeheerplan uit te werken. Andere instrumenten die het 
beheer van gebieden in particuliere eigendom (bv. in de vele 
vogelrichtlijngebieden) kunnen stimuleren, blijven onderbe-
nut (beheerovereenkomsten voor fauna, weidevogels …). Een 
belangrijk instrument om meer gebieden onder natuurbeheer 
te krijgen, is de effectieve aankoop van natuurgebieden door 
het Agentschap voor Natuur en Bos en via subsidies voor de 
terreinbeherende verenigingen. Daarvoor moeten meer budget 
en flankerende instrumenten voorzien worden.

Maak werk van een robuust samenhangend ecologisch 
netwerk van natuurgebieden in Vlaanderen. De natuur in 
Vlaanderen is sterk versnipperd. De natuurgebieden vormen 
veeleer een lappendeken dan een samenhangend netwerk. Om 
tot een robuust ecologisch netwerk te komen, werden in de loop 
der jaren al heel wat beleidsinitiatieven genomen, waaronder 
de afbakening van het VEN-IVON. In de praktijk blijkt het heel 
moeilijk om dat netwerk te realiseren. Er moet gezocht worden 
naar nieuwe financiële impulsen op verschillende beleidsniveaus 
(gemeente en provincie in functie van IVON; Vlaams Gewest in 
functie van VEN) en naar nieuwe instrumenten en samenwer-
kingsverbanden. In het VEN-IVON is een sterkere interactie met 
andere instrumenten nodig, zoals het milieubeleid (bv. stikstof-
problematiek), het ontsnipperingsbeleid, landinrichting, bosuit-
breiding en het Europees natuurherstelbeleid (Green Deal).

Investeer voldoende middelen en tijd in beheermonitoring 
en in de daarvoor noodzakelijke opleiding van de uit-
voerders. Onrechtstreeks vertaalt die investering zich in een 
hogere effectiviteit van het natuurbeleid. Hurford & Schneider 
(2006) suggereren om 10 procent van het beheerbudget te 
investeren in de monitoring van het beheer. Ze stellen dat 
door beheermonitoring adaptief management mogelijk wordt, 
waardoor niet alleen betere beheerresultaten gehaald worden, 
maar bovendien ook geld bespaard wordt. Het is dus van groot 
belang om de bestaande monitoring (Europese habitats) verder 
te ondersteunen en om een gestandaardiseerde langlopende 
monitoring van beheerde natuur (met de recent ontwikkelde 
methode) op te starten.
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ConclusiesC.5 

De overzichtstabel toont vooral een slechte toestand. Als doelen beschikbaar zijn, worden ze niet of  
onvoldoende gehaald. Alleen de trend toont enkele voorzichtig positieve elementen. 

De uitspraken in de overzichtstabel zijn gebaseerd op de 
indicatoren en analysen in dit hoofdstuk. De eerste kolom 
scoort de actuele toestand, de tweede de trend. De kolom 
‘doelbereik’ gaat na in hoeverre specifieke Vlaamse, Europese 
of soms mondiale beleidsdoelen behaald zijn. 

De impact van de mens is in Vlaanderen, in vergelijking met 
andere topregio’s, te hoog en staat een effectief herstelbeleid 
in de weg. Ondanks de focus van het Vlaamse natuurbeleid 
op de implementatie van het Vlaamse Natura 2000-beleid en 
de realisatie van het Vlaams Natura 2000-programma, gaat 
het nog altijd niet goed met de natuur van Europees belang 
in Vlaanderen. Slechts een beperkt aantal habitats en soor-
ten verkeren in een gunstige toestand. De Vlaamse doelen 
die voor 2020 geformuleerd waren, zijn niet gehaald. Er is 
wel een verbetering merkbaar: heel wat habitats en soorten 
gaan erop vooruit dankzij herstel- en instandhoudingsmaat-
regelen. Het halen van toekomstige doelen kan alleen als 
daadkrachtig ingezet wordt op het grootschalig herstel van 
de landschapsecologische processen en het versneld verlagen 
van de meest relevante drukfactoren en het milderen van de 
effecten ervan.

Ook de globale trends in planten- en diersoorten op schaal 
Vlaanderen zijn stabiel of voorzichtig positief. Dit kan duiden 
op positieve effecten van een doorgedreven natuurherstel in 
bepaalde gebieden en het dalen van de globale milieudruk 
sinds 1990. Voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie. 
Door de lage score in het referentiejaar is sneller een sta-
biele trend of lichte stijging te zien, dan in andere regio’s. En 
een stabiele of licht positieve trend betekent dat er ook nog 
steeds heel wat soorten een dalende trend vertonen.

Ten slotte geniet de bestaande natuur in 26 procent van 
Vlaanderen een of andere vorm van juridische bescherming. 
Het aandeel daarvan dat natuurgericht beheerd wordt, is in 
verhouding laag, maar blijft gestaag stijgen. Vooral de creatie 
van een ecologisch netwerk, door de gebieden te verbinden 
en verweven, laat op zich wachten.
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TOESTAND  TREND  DOELBEREIK

ALGEMENE TOESTAND EN TREND
Biomassa In vergelijking met de rest van de wereld 

zijn de mens en de gecultiveerde dieren in 
Vlaanderen te dominant t.o.v. zoogdieren in 
het wild.

Ruimtegebruik Elke inwoner neemt in vergelijking met 
andere dichtbevolkte regio’s veel ruimte 
in voor wonen en werken. De oppervlakte 
natuur is in Vlaanderen heel laag.

Biodiversiteit Volgens de wereldwijde intactness index 
voor biodiversiteit is het biodiversiteits-
verlies in Vlaanderen te groot. Slechts 8,5% 
functioneert binnen de veiligheidsmarge van 
maximaal 10% biodiversiteitsverlies.

Het stand still-principe houdt in dat de 
huidige toestand niet mag verslechteren. 
Dit is een overkoepelende doelstelling voor 
biodiversiteit, maar voor deze specifieke in-
dicatoren is voor Vlaanderen geen specifiek 
doel geformuleerd.

Flora: algemene soorten De trend voor algemene plantensoorten is in 
de periode 1950-2018 constant. 205 soorten 
gaan erop achteruit, 167 soorten gaan erop 
vooruit. Beide trends houden elkaar in 
evenwicht.

Fauna: algemene soorten Er is een lichte positieve trend voor diersoor-
ten in de periode 1990-2018. 177 soorten gaan 
erop vooruit (bron: WWF).

Broedvogels: algemene soorten De algemene broedvogels gaan er sinds 2010 
beduidend op achteruit.

Rode lijsten 28% van de soorten staat op de Rode Lijst. 
7% is regionaal uitgestorven.

LEGENDE
Toestand slecht / negatieve trends dominant / doel niet gehaald

Toestand stabiel, matig of gemengd / trend stabiel, matig positief of gemengd / doel deels gehaald

Toestand goed / positieve trends dominant / doel grotendeels gehaald

Geen uitspraak mogelijk (foutenmarge te groot, te weinig data …), geen doel geformuleerd of doelbereik niet te bepalen

TABEL 5. 

Overzicht van de toestand, de trend en het doelbereik van de algemene toestand en trend van de biodiversiteit in Vlaanderen.
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TOESTAND  TREND  DOELBEREIK

HABITAT- EN VOGELRICHTLIJN
Habitats Habitatrichtlijn Slechts 3 van de 44 habitats verkeren in een 

gunstige staat van instandhouding.
De toestand van 18 ongunstig beoordeel-
de habitats verbetert sinds 2007, maar 
onvoldoende om als gunstig beoordeeld te 
worden. De toestand van 5 habitats gaat er 
sinds 2007 op achteruit.

De bindende beleidsdoelen voor 2020 die 
in het Vlaams Natura 2000-programma 
geformuleerd zijn, zijn niet gehaald. De 
achteruitgang van de habitats van Europees 
belang is niet gestopt of vermeden. Niet 
alle 16 geselecteerde habitats verkeren op 
dit ogenblik in een gunstige of verbeterde 
toestand ten opzichte van 2007.

Soorten Habitatrichtlijn Slechts 18 van de 69 habitatrichtlijnsoorten 
verkeren in een gunstige staat van instand-
houding.

15 van de ongunstig beoordeelde soorten 
gaan er sinds 2007 op vooruit. 4 soorten 
gaan erop achteruit.

De bindende beleidsdoelen voor 2020 die in 
het Vlaams Natura 2000-programma gefor-
muleerd zijn, zijn niet gehaald. De achteruit-
gang van de soorten van Europees belang is 
niet gestopt of vermeden. De toestand van 4 
soorten gaat er nog altijd op achteruit. Een 
stand still is nog niet bereikt.

Broedvogels van Europees belang Minder dan de helft van de broedvogelsoor-
ten waarvoor populatiedoelen zijn opgesteld 
verkeren in een gunstige toestand.

Er gaan zowel op korte als op lange termijn 
soorten op vooruit, maar evengoed op 
achteruit.

De bindende beleidsdoelen die in het Vlaams 
Natura 2000-programma zijn geformuleerd, 
zijn niet gehaald. Er gaan nog altijd vogel-
soorten op achteruit.

Overwinterende watervogels van Europees 
belang

Slechts 6 van de 19 besproken overwinte-
rende watervogels verkeren in een gunstige 
staat van instandhouding.

Er gaan zowel op korte als op lange termijn 
soorten op vooruit, maar evengoed op 
achteruit.

De bindende beleidsdoelen die in het Vlaams 
Natura 2000-programma zijn geformuleerd, 
zijn niet gehaald. Er gaan nog altijd vogel-
soorten op achteruit.

LEGENDE
Toestand slecht / negatieve trends dominant / doel niet gehaald

Toestand stabiel, matig of gemengd / trend stabiel, matig positief of gemengd / doel deels gehaald

Toestand goed / positieve trends dominant / doel grotendeels gehaald

Geen uitspraak mogelijk (foutenmarge te groot, te weinig data …), geen doel geformuleerd of doelbereik niet te bepalen
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TOESTAND  TREND  DOELBEREIK

BESCHERMING EN BEHEER
Bescherming en beheer van ecosystemen In ongeveer 26% van Vlaanderen is de 

natuur juridisch beschermd. 14% van 
Vlaanderen ligt binnen gebieden met een 
(inter)nationaal beschermingsstatuut. De 
natuurreservaten maken 2% van Vlaande-
ren uit. Daar is de natuur het meest strikt 
beschermd.

Slechts 1/4de van de beschermde opper-
vlakte wordt actief natuurgericht beheerd. 
Dat maakt dat ongeveer 7% van Vlaanderen 
beschermd en natuurgericht beheerd is.

De oppervlakte onder effectief natuurbeheer 
neemt toe.

Aichi-target 11 stelt dat tegen 2020 minstens 
17% van de terrestrische ecosystemen en 
binnenwateren, vooral die gebieden van 
bijzonder belang voor de biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten, behouden moeten zijn 
door middel van effectieve en op billijke wij-
ze beheerde, ecologisch representatieve en 
goed verbonden systemen van beschermde 
gebieden en andere effectieve gebiedsgebon-
den instandhoudingsmaatregelen, en geïnte-
greerd moeten zijn in bredere landschappen 
en zeegezichten. 

In ongeveer 26% van Vlaanderen is de na-
tuur juridisch beschermd. Maar slechts in 7% 
van Vlaanderen is de natuur zowel juridisch 
beschermd als natuurgericht beheerd. Van 
een samenhangend robuust ecologisch 
netwerk is geen sprake. De afbakening van 
het Integraal Verwevings- en Ondersteunend 
Netwerk (IVON) verloopt zeer moeizaam.

Bescherming en beheer van soorten De bescherming en het beheer van soorten 
wordt geregeld door het Soortenbesluit. Er 
worden soortbeschermingsprogramma’s 
uitgewerkt en vastgesteld om soorten actief 
te beschermen.

Sinds 2015 zijn er jaarlijks 4 soortbescher-
mingsprogramma’s bijgekomen.

Het Vlaams Natura 2000-programma 2016-
2020 stelt dat het, om de instandhoudings-
doelen te halen, noodzakelijk is om van 2015 
tot 2020 4 soortbeschermingsprogramma’s 
per jaar op te maken en via verschillen-
de instrumenten (natuurbeheerplannen, 
beheerovereenkomsten …) te implementeren. 
Van 2015 tot 2019 zijn er 16 soortbescher-
mingsprogramma’s opgemaakt. Eind 2018 
was ruim de helft van de voorziene acties 
in de soortbeschermingsprogramma’s in 
uitvoering.

LEGENDE
Toestand slecht / negatieve trends dominant / doel niet gehaald

Toestand stabiel, matig of gemengd / trend stabiel, matig positief of gemengd / doel deels gehaald

Toestand goed / positieve trends dominant / doel grotendeels gehaald

Geen uitspraak mogelijk (foutenmarge te groot, te weinig data …), geen doel geformuleerd of doelbereik niet te bepalen
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D 
DE BIODIVERSITEIT  
ONDER DRUK

De mens oefent, zeker in een dichtbevolkte regio als 
Vlaanderen, een grote druk uit op de biodiversiteit. 
Socio-economische, technologische en demografi che 
trends spelen een essentiële rol in onze productie- 
en consumptiepatronen. Die productie- en 
consumptiepatronen beïnvloeden op hun beurt de 
omgevingskwaliteit. Ze zetten een reeks mechanismen 
in gang die een negatieve invloed uitoefenen op 
de biodiversiteit en op ecologische processen.

Landgebruiksverandering, verontreiniging, 
overexploitatie, invasieve uitheemse soorten 
en klimaatverandering vormen de top vijf van 
de drukfactoren die de biodiversiteit zowel in 
Vlaanderen als wereldwijd negatief beïnvloeden 
(IPBES, 2019a). Om de specifie e situatie in Vlaanderen 
te benadrukken, vult dit rapport ze aan met 
versnippering en vermesting en verzuring. Verder 
komt voor het eerst de druk die Vlaanderen 
uitoefent op de mondiale biodiversiteit aan bod. 

Landgebruiksveranderingen bepalen in sterke 
mate de kansen op het behoud en herstel van 
de biodiversiteit. We bebouwen steeds grotere 
oppervlakten en gebruiken de resterende open 

ruimte alsmaar intensiever. Het resultaat is een sterk 
versnipperd landschap met te kleine leefgebieden om 
de biodiversiteit te beschermen en te herstellen. De 
versnipperingsgraad in Vlaanderen is bij de hoogste 
in Europa en komt daarom afzonderlijk aan bod.

Door de versnippering dringen verontreinigingen – 
van persistente chemische stoffen tot verhoogde 
concentraties van nutriënten – diep in de ecosystemen 
door. Ze verstoren de leefgemeenschappen van 
planten, dieren en micro-organismen. Vermesting 
en verzuring belemmeren in Vlaanderen zowel de 
doelen van de Habitat- en de Vogelrichtlijn als die 
van de Kaderrichtlijn Water. Vanwege die impact 
worden ze in een apart hoofdstuk behandeld.

Overexploitatie neemt andere vormen aan naargelang 
het ecosysteem, zoals overbevissing in de zee of 
uitputting van de bodem in landbouwgebied. Dit deel 
focust op de impact van verdroging, een vorm van 
overexploitatie die Vlaanderen al decennialang treft. 
Het is het gevolg van structureel menselijk ingrijpen 
in de watercyclus. Andere types van overexploitatie 
worden besproken in de ecosysteemhoofdstukken 
(zie E. Trends per ecosysteem).

Klimaatverandering en invasieve uitheemse soorten  
zijn wereldproblemen waarvan we de gevolgen 
voor de biodiversiteit in Vlaanderen proberen te 
beschrijven. Beide leggen een extra druk op de 
gemeenschappen van planten en dieren in Vlaanderen.

Onze manier van consumeren en produceren 
beïnvloedt niet alleen de Vlaamse biodiversiteit, 
maar ook de biodiversiteit elders in de wereld. 
Vlaanderen heeft een open economie en de 
druk die we buiten onze grenzen veroorzaken is 
aanzienlijk. Dit thema is nieuw in het Natuurrapport 
en omvat een verkennende analyse die de 
komende jaren verder uitgebouwd zal worden. 

Doordat de verschillende drukfactoren intens 
verweven zijn, kunnen ze elkaar versterken. De 
effecten zijn daarom vaak moeilijk uit elkaar te halen. 
Zo is verdroging een gevolg van overexploitatie, 
landgebruiksverandering en klimaatverandering. 
Het effect van versnippering kan niet losgekoppeld 
worden van de randeffecten door verontreiniging. 
En de overlevingskansen van een aantal uitheemse 
soorten hangen samen met de klimaatverandering. 
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Voor elke drukfactor worden de toestand, de trend 
en de impact op de biodiversiteit belicht, indien 
mogelijk aan de hand van indicatoren. Vervolgens 
wordt kort aangegeven wat de belangrijkste 
pijlers zijn van het beleid. Aansluitend worden 
aanbevelingen geformuleerd voor het toekomstige 
beleid. De bespreking van de drukfactor gebeurt 
waar mogelijk op schaal van Vlaanderen.
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LandgebruiksveranderingD.1
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STREEFDOEL 2

De grootste landgebruiksveranderingen in Vlaanderen zijn de uitbreiding van stedelijk en bebouwd gebied 
en de omvorming van blijvend grasland naar akker. De voortschrijdende urbanisatie, de homogenisering 
van het landschap en de intensivering van het agrarisch landgebruik hebben een negatieve impact 
op de ecologische basiskwaliteit van de open ruimte. Ze beperken ook het aanbod van belangrijke 
ecosysteemdiensten, zoals de infiltratie van regenwater en de opslag van bodemorganische koolstof.

79 Zie ook Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Vlaamse Regering, VR 2016 3011 DOC.0852/2QUINQUIES.

A. Waarover gaat het?

Landgebruiksveranderingen zijn door de mens gestuurde 
aanpassingen van de functie van een ecosysteem (Stevens, 
2014). Ze hebben in een tijdsbestek van drie generaties 
Vlaanderen grondig veranderd. In vergelijking met andere 
dichtbevolkte regio’s met een hoog welvaartspeil (zie C.1 
Onze impact op de biodiversiteit) kent Vlaanderen een hoog 
ruimtebeslag. Dat is de ruimte die wordt ingenomen door 
onze nederzettingen, bijvoorbeeld voor huisvesting, indus-
trie en handel, transport of recreatie (Departement Ruimte 
Vlaanderen, 2017)79. Ook in de resterende open ruimte neemt 
het recreatief en commercieel, niet-agrarisch gebruik van 
voormalige landbouwpercelen en -gebouwen toe (Verhoeve 
et al., 2015).

De landgebruiksveranderingen in Vlaanderen dragen onder 

meer bij tot de huisvesting, tewerkstelling, mobiliteit, voed-
selproductie en ontspanning voor een groeiende bevolking. 
Tegelijk beïnvloeden ze ook de leefgebieden van natuurlijke 
organismen, het aanbod van ecosysteemdiensten en de 
maatschappelijke vraag ernaar (zie A.1 Wat is biodiversiteit?). 
In die zin beperken ze de capaciteit van ecosystemen om 
natuurgebaseerde oplossingen te bieden voor heel wat actu-
ele uitdagingen. Bebouwing in valleigebieden of drainage van 
natte gronden reduceert het waterbergend vermogen van het 
landschap. Dat verhoogt de vraag naar ruimte of naar techno-
logische oplossingen voor bescherming tegen overstromings-
risico’s. De bodemverharding in combinatie met technische 
ingrepen voor een snellere afvoer van  regenwater beperkt de 
infiltratie en de aanvulling van grondwatervoorraden. De uit-
breiding van stedelijk en bebouwd gebied leidt in combinatie 
met de klimaatverandering tot een toenemende vraag naar 
verkoeling tijdens hittegolven. 

https://omgeving.vlaanderen.be/vlaamse-regering
https://omgeving.vlaanderen.be/vlaamse-regering
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KADER 6 
WERKWIJZE

80 Beleidsnota Omgeving – Beleidsnota 2019-2024. Omgeving

De landgebruiksveranderingen in Vlaanderen werden  
geanalyseerd op basis van twee gegevensbronnen:  
de Europese landgebruikskaart Corine en de Vlaamse land- 
gebruikskaart van het Departement Omgeving.
 
Europese landgebruikskaart
Corine bevat gegevens over 44 bodembedekkings- en land-
gebruiksklassen over heel Europa voor de jaren 1990, 2000, 
2006, 2012 en 2018. De Europese gegevens laten geen precieze 
ruimte boekhouding op schaal van Vlaanderen toe. Vlaanderen 
kenmerkt zich immers door heel kleinschalig landgebruik, zoals 
lintbebouwing en kleine fragmenten bos en natuur. De Corine-
toestandskaarten hebben een ruimtelijke resolutie van 1 hectare, 
maar een minimal mapping unit van 25 hectare voor vlakvor-
mige elementen en 100 meter voor lijnvormige. Veranderingen 
in die elementen worden enkel geregistreerd als ze minstens 5 
hectare bedragen. Kleine geïsoleerde bossen, moerassen, gebou-
wen of andere landgebruiken en hun veranderingen worden 
dus weinig accuraat weergegeven. De Corine-gegevens laten 
wel toe om na te gaan waar bebouwing, landbouw, bos en 
natuur of water het dominante landgebruik uitmaakt. Dat laat 
toe om over een langere periode de meest typerende landge-
bruiksveranderingen aan te geven. Dit hoofdstuk vergelijkt de 
ecosysteemvoorraden (oppervlaktes) van 1990 en 2018. Daarvoor 
werden de 44 Corine-klassen gegroepeerd in 5 ecosystemen.

Vlaamse landgebruikskaart
Om landgebruiksveranderingen frequenter en met een hogere 
ruimtelijke resolutie te kunnen monitoren, ontwikkelde 

onderzoeksorganisatie VITO voor het Departement Omgeving 
het Landgebruiksbestand Vlaanderen (Poelmans et al., 2016, 
2019). Het bevat 4 niveaus met in totaal 69 bodembedekkings- 
en landgebruiksklassen met een resolutie van 1 are. Die gegevens 
kunnen worden gecombineerd in diverse kaarten. De analyse in 
dit hoofdstuk is gebaseerd op de veranderingen tussen 2013 en 
2016, omdat de gegevens voor 2019 bij de voorbereiding van dit 
rapport nog niet volledig beschikbaar waren.

Voor de analyses op basis van het Landgebruiksbestand 
Vlaanderen werden de klassen gegroepeerd in tien ecosystemen; 
een classificatie die ook door de Europese Commissie wordt 
gebruikt voor de evaluatie van de EU Biodiversiteitsstrategie 2020 
(Maes et al., 2018). Ecosystemen liggen mee aan de basis van 
ons welzijn en onze welvaart en vertegenwoordigen een voor-
raad natuurlijk kapitaal (Costanza et al., 1991; Costanza & Daly, 
1992; Ekins, 1992) (zie A.2 Wat is het belang van biodiversiteit?). 
Landgebruiksveranderingen beïnvloeden de omvang en de kwa-
liteit van die kapitaalvoorraad, van het dienstenaanbod en van 
de vraag naar die diensten. De figuren in dit hoofdstuk en de 
achterliggende ecosysteemrekeningen verwijzen daarom naar de 
term ‘ecosysteemvoorraad’. Dat is de oppervlakte van een ecosys-
teem, uitgedrukt in vierkante kilometer of in hectare. Dergelijke 
rekeningen kunnen in de toekomst deel uitmaken van een eco-
systeemboekhouding zoals die momenteel wordt voorzien in de 
Beleidsnota Omgeving80.

https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2019-2024-omgeving
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B. Hoe evolueert de druk?

Urbanisatie en intensivering landbouw  
(1990-2018) 
De grootste landgebruiksveranderingen tussen 1990 en 2018 
zijn de toename van stedelijk en bebouwd gebied en de 
afname van het agro-ecosysteem (zie Figuur 28). Volgens 
Corine is er een afname van ‘complexe teeltpatronen’ 
– mozaïeken van blijvende en tijdelijke graslanden en akkers
– en van ‘land voornamelijk gebruikt voor landbouw met
een belangrijk aandeel natuurlijke vegetatie’. Ze worden
geleidelijk omgevormd tot gebieden met uitsluitend
akkerteelt. Het landschap wordt daardoor homogener en
de landbouwgebieden worden intensiever bewerkt. Tussen
2010 en 2019 kent de oppervlakte akkers en graslanden met
beheerovereenkomsten weliswaar een sterke toename (zie
E.5 Agro-ecosystemen). Ondanks die toename beperken
die natuurgerichte beheermaatregelen zich tot iets meer
dan 1,3 procent van de akkerteelt en 0,6 procent van de
graslanden, en vertonen de populaties weide- en akkervogels
een dalende trend.

De voorraad bos en terrestrische open natuur veranderde 
in mindere mate. In tegenstelling tot het agro-ecosysteem 
houden die ecosystemen beter stand tegen het toenemende 
ruimtebeslag. Zoetwater en estuarium breiden relatief sterk 
uit, vooral als gevolg van uitgravingen voor zand- en grind-
winning, de aanleg van spaarbekkens en havenuitbreiding. 
De vraag naar bouwmaterialen voor de ontwikkeling van 
stedelijk en bebouwd gebied en naar ruimte voor economi-
sche expansie veroorzaakt mee een toename van het grond-
verzet waarbij ook open water ontstaat. 

FIGUUR 28.  
Ecosysteemvoorraad (km2) in 
1990 en 2018. De percentages 
 tonen de relatieve verandering 
ten opzichte van de begin-
voorraad (bron: Corine status 
layers).

STEDELIJK EN 
 BEBOUWD GEBIED

AGRO- 
ECOSYSTEMEN

BOS EN TERRESTRISCHE 
OPEN NATUUR

ZOETWATER  
EN ESTUARIUM ZEE

Ecosysteemvoorraad 1990 3471 8715 1259 167 3474
Ecosysteemvoorraad 2018 3706 8471 1246 192 3471
Verlies -129 -397 -141 -10 -3

Uitbreiding 364 153 128 35 0

Nettoverandering 235 -244 -13 25 -3

% nettoverandering  
t.o.v. 1990 6.8 -2.8 -1.0 14.8 -0.1

Totale verandering 494 551 269 45 3
% totale verandering  
t.o.v. 1990 14.2 6.3 21.4 26.7 0.1

Stabiele ecosysteem-
voorraad 2977 8165 989 122 3471

% stabiele ecosysteem-
voorraad 85.8 93.7 78.6 73.3 99.9

TABEL 6.  
Rekening ecosysteemvoor-
raad (km2) in 1990 en 2018 
(bron: Corine).

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/landgebruiksverandering-ecosysteemvoorraad-corine
https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/landgebruiksverandering-ecosysteemvoorraad-corine
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De totale veranderingen van ecosysteemvoorraden blij-
ken heel wat groter dan de cijfers van nettoveranderingen 
suggereren (zie Tabel 6). Zo daalt de voorraad bos en terres-
trische open natuur netto met 1 procent, maar is 20 procent 
van de voorraad betrokken bij een bepaalde verandering van 
landgebruik of bodembedekking. Het deel van het ecosys-
teem dat niet betrokken is bij een landgebruiksverandering 
wordt ook wel de stabiele ecosysteemvoorraad genoemd 
(EEA, 2006, 2018). Hoe groter het aandeel van een ecosysteem 
dat betrokken is bij een landgebruiksverandering, des te klei-
ner de stabiliteit van dat ecosysteem. Biologisch waardevolle 
 ecosystemen als soortenrijke graslanden en oude bossen 
hebben meerdere decennia nodig om hun kenmerkende 
ecosysteemvoorraden, -structuren, -processen en soorten-
samenstelling te ontwikkelen. Voor  dergelijke systemen is een 
te hoge dynamiek problematisch.

De ‘totale verandering’ in Tabel 6 betreft zowel veranderingen 
binnen een ecosysteem (bijvoorbeeld van niet-aaneengeslo-
ten stedelijk weefsel naar aaneengesloten stedelijk weefsel) 
als tussen die ecosystemen (bijvoorbeeld van grasland naar 
loofbos). Voor ecosystemen met een dalende voorraad geeft 
de verhouding tussen de ‘nettoverandering’ en de ‘ecosys-
teemvoorraad 1990’ een indicatie van de volhoudbaarheid of 
duurzaamheid van de landgebruiksveranderingen. 

Toename stedelijk en bebouwd gebied en 
afname blijvend grasland (2013-2016)
De grootste nettoveranderingen in bodembedekking tussen 
2013 en 2016 zijn de afname van blijvend (vijfjarig) grasland 
en de toename van het stedelijk en bebouwd gebied (zie 
Figuur 29). De uitbreiding van stedelijk en bebouwd gebied 
met 1,6 procent betekent een toename van het ruimtebeslag 
in die periode met 6,5 hectare per dag. Daarvan dient ruim 
4 hectare voor bijkomende huizen met tuinen en 1 hectare 

FIGUUR 29.  
Ecosysteemvoorraad (km2) in 
2013 en 2016 (bron: Landge-
bruiksbestand Vlaanderen – 
Departement Omgeving; INBO).
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FIGUUR 30.  
Ecosysteemveranderingen (ha) 
tussen 2013 en 2016. De balken 
aan de linkerzijde tonen de 
verbruikte voorraad (verdwenen 
oppervlakte) per ecosysteem, de 
balken aan de rechterzijde de 
nieuw gevormde voorraad. De in-
teractieve online versie van deze 
figuur toont bij het aanwijzen 
van de balken en stromen de 
omvang van de veranderingen in 
hectare (bron: Landgebruiksbe-
stand Vlaanderen – Departement 
Omgeving; INBO).

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

Meer weten over de methode? 
In de fiches op de website 
leest u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/landgebruiksverandering-ecosysteemvoorraad-landgebruiksbestand-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/landgebruiksverandering-ecosysteemvoorraad-landgebruiksbestand-vlaanderen
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voor de aanleg van extra wegen (Poelmans et al., 2019). De 
voorraad blijvend grasland neemt mogelijk af met 11 hectare 
per dag. De oppervlakte bos en houtige vegetatie blijft netto 
ongewijzigd. Dat status quo is wel het resultaat van een 
ontbossing van ruim 7400 hectare en een bosuitbreiding van 
bijna 7500 hectare. De voorraden van heide en moeras en van 
zoetwater nemen in oppervlakte toe, maar een deel van die 
‘toenames’ valt te verklaren door een betere kartering veeleer 
dan door een verandering op het terrein (zie E.2 Heide en E.3 
Moeras). Kustduinen en zee blijven quasi onveranderd.

Ook hier is de totale verandering in landgebruik mogelijk 
veel groter dan de netto veranderingen suggereren, hoewel de 
foutenmarge op de veranderingen de precieze omvang ervan 
onzeker maakt (zie Kader 7). De totale oppervlakte waarop 
blijvend grasland verdwijnt of tot stand komt, omvat bijna 
70.000 hectare. Dat is vijf keer groter dan de netto-afname 
van 12.000 hectare. Daardoor blijft van de voorraad grasland 
tussen 2013 en 2016 minder dan driekwart stabiel. Voor heide 
is dat twee derde, voor moeras iets meer dan 70 procent, 
voor bos en zoetwater ongeveer 90 procent.

Veruit de belangrijkste oorzaak van de daling in de voorraad 
blijvend grasland is de omvorming naar akker (zie Figuur 30). 
Hoewel ook akker naar blijvend grasland wordt omgevormd, 
veroorzaakt de omvorming naar akker een netto-afname van 
grasland met meer dan 5000 hectare, of ruim 4,5 hectare per 
dag. De uitbreiding van stedelijk en bebouwd gebied is voor 
de onderzochte periode de tweede belangrijkste oorzaak 
van de daling van zowel grasland als akker. Netto daalt de 
voorraad grasland daardoor met ruim 4000 hectare en akker 
met 1300 hectare, samen 5,1 hectare per dag. De impact van 
urbanisatie op het graslandareaal – 3,9 hectare per dag – is 
drie keer groter dan die van bosuitbreiding – 1,2 hectare per 
dag. De wederzijdse omvormingen tussen bos en akker van 

ongeveer 1500 hectare houden elkaar in evenwicht. De rela-
tief sterke netto-uitbreiding van heide met bijna 900 hectare 
betreft voor 90 procent zones die voordien als grasland of 
bos waren gekarteerd. Een onbekend deel van die ‘toename’ 
is het gevolg van een betere kartering veeleer dan van een 
reële verandering in de vegetatie op het terrein (zie E.2 
Heide). Omdat de Biologische Waarderingskaart (BWK), die 
mee als input wordt gebruikt voor de landgebruikskaart, met 
een lagere frequentie wordt bijgewerkt, dateert een deel van 
de in 2016 geregistreerde landgebruiksveranderingen in heide, 
kustduinen en moeras mogelijk al van voor 2013.

Maatschappelijke oorzaken vaak onduidelijk
De analyse van het landgebruiksbestand in Vlaanderen geeft 
een algemeen inzicht in welke ecosystemen bijdragen aan de 
toename of afname van andere ecosystemen. Om de achter-
liggende maatschappelijke oorzaken van die veranderingen 
precies te kunnen aanwijzen, bevat de huidige classificatie 
van landgebruiksklassen nog te veel onduidelijke categorieën. 
Ecosysteemveranderingen zijn soms voor meer dan de helft toe 
te schrijven aan veranderingen in de landgebruiksklassen ‘overig 
laag groen’, ‘overig hoog groen’, ‘overige bebouwde terreinen’, 
‘overige onbebouwde terreinen’ en ‘overig’. Zo blijft het onduide-
lijk welke sectoren en actoren aan de basis van de veranderingen 
liggen. Dat wordt hier geïllustreerd met een analyse van de 
landgebruiksbestanden van 2013 en 2016 voor de veranderingen 
in de voorraad bos. Tussen 2013 en 2016 houden de toename 
van bos en hoog groen (+ 7477 ha) en de afname ervan (- 7411 
ha) elkaar ongeveer in evenwicht.
• De afname gaat voor 35 procent (2600 ha) naar het eco-

systeem grasland. Meer dan de helft daarvan is ‘overig laag
groen’; mogelijk zijn dat kapvlakten waarop jong plantsoen
geplant of voorzien is, percelen die wachten op urbaan
landgebruik (bv. toekomstige bouwgrond) of percelen die
gebruikt worden voor hobbylandbouw (bv. paardenweide).

• 28 procent (2100 ha) van de ontbossing gaat naar de
toename van het ruimtebeslag (urbaan). Daarvan gaat het
grootste deel (55 procent) naar de onduidelijke landge-
bruiksklassen ‘overig bebouwd terrein’, ‘overig onbebouwd
terrein’ en ‘overig’. 28 procent wordt recreatiedomein, 16
procent wordt huizen met tuinen, 8 procent industrie,
handel en diensten en 8 procent wordt gebruikt voor de
aanleg van wegen.

• Van de afname van de voorraad bos gaat ten slotte 20
procent (1500 ha) naar akker en 12 procent (900 ha) naar
heide (zie Figuur 30).

Een tweede moeilijkheid bij de interpretatie van de land-
gebruiksgegevens heeft te maken met de toewijzing van 
ecosysteemgradiënten aan afzonderlijke ecosysteemklassen 
(zie Kader 7). Ecosystemen als heide, moeras, halfnatuurlijk 
grasland en bos lopen op het terrein meestal geleidelijk 
in elkaar over of vormen complexen. Dergelijke vegetaties 
worden in de BWK met meerdere karteringseenheden gere-
gistreerd. De landgebruikskaart houdt alleen rekening met 
de voornaamste (= eerste) karteringseenheid. De BWK wordt 
anderzijds onvoldoende geactualiseerd om op het terrein 
een frequente (bv. minder dan tien jaar) voor Vlaanderen 
gebiedsdekkende beleidsopvolging of trendbepaling per eco-
systeem toe te laten. Soms vloeien veranderingen in de BWK 
ook voort uit een verbeterde kartering veeleer dan uit een 
daadwerkelijke verandering op het terrein (zie E.2 Heide en 
E.3 Moeras).

Een derde bron van onzekerheid is de accuraatheid van de 
landgebruikskaart, en vooral van de gegevens over veran-
deringen tussen 2013 en 2016. Op basis van een validatie 
aan de hand van luchtfoto’s en kaartmateriaal blijkt dat de 
landgebruikskaart het werkelijke landgebruik in ongeveer 
90 procent van de gevallen accuraat weergeeft, maar dat de 
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landgebruiksveranderingen duidelijk overschat worden (zie 
Kader 7). De oorzaken van die fouten zijn onder andere een 
foutieve interpretatie van de groenkaart (onderscheid hoog 
groen – laag groen, verharding en onbedekte bodem), het 
niet actualiseren van de BWK en fouten in de registratie van 
landbouwpercelen. Dat creëert grote onzekerheden bij de 
analyse van landgebruiksveranderingen. Het beperkt voorlopig 
de toepassingsmogelijkheden van de landgebruiksgegevens in 
een ecosysteemboekhouding zoals voorzien in de Beleidsnota 
Omgeving. De conclusies over de voornaamste patronen in de 
landgebruiksveranderingen, met name de toename van stede-
lijk en bebouwd gebied en de systematische omvorming van 
grasland in akkers, zijn wel statistisch significant. Het omge-
vingsbeleid heeft nood aan meer eenduidige en gevalideerde 
monitoringgegevens om de veranderingen van de oppervlaktes 
van de verschillende types bodembedekking en landgebruik 
accurater te kunnen opvolgen

KADER 7 
VALIDATIE LANDGEBRUIKSVERANDERINGEN

Voor dit Natuurrapport werden de ecosysteemvoorraad, 
de landgebruiksveranderingen en de versnippering van 
ecosystemen berekend op basis van een set van landge-
bruikskaarten. Omdat zo’n kaarten altijd een vereen-
voudiging zijn van de werkelijkheid, moet je rekening 
houden met een mate van onzekerheid. Om de onzeker-
heid van de landgebruiksveranderingen te bepalen, werd 
een validatie uitgevoerd. 

Het belang van validatie 
Een aantal indicatoren in dit Natuurrapport zijn gebaseerd 
op kaartmateriaal. Door kaarten van opeenvolgende perio-
des te vergelijken, kunnen trends opgevolgd worden en kan 
het effect van beleidsmaatregelen geëvalueerd worden. Elke 
kaart probeert ruimtelijk en thematisch continue variabe-
len weer te geven in discrete klassen en is onvermijdelijk 
een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Zo sluipen er 
fouten in de kaart, die bepalen in welke mate uitspraken 
mogelijk zijn over de werkelijke oppervlakte van ecosyste-
men en de veranderingen daarin. Als bijvoorbeeld de fout 
in een schatting van de verandering van de bosoppervlakte 
groter is dan de schatting zelf, dan kan je niet met zeker-
heid stellen dat die bosoppervlakte veranderd is (Quataert 
et al., 2019; Van der Linden et al., 2017). Het is dus belangrijk 
om altijd rekening te houden met die onzekerheid bij de 
communicatie naar beleidsmakers en beheerders. Om die 
reden werd een validatie uitgevoerd voor de landgebruiks-
kaart die voor dit Natuurrapport werd gebruikt, meer 
bepaald met betrekking tot de onzekerheid van de verande-
ringen tussen 2013 en 2016.

Voor het Natuurrapport worden de ecosysteemvoorraad 
(oppervlakte), de landgebruiksveranderingen en de ver-
snippering van ecosystemen berekend op basis van een 
gemeenschappelijke landgebruikskaart. Die kaart is geba-
seerd op het landgebruiksbestand dat VITO driejaarlijks 
ontwikkelt in opdracht van het Departement Omgeving 
(Poelmans et al., 2019). Om de verschillende ecosystemen 
beter in beeld te brengen, werd het eerste niveau van het 
landgebruiksbestand (bodembedekking) op een aantal 
punten aangepast. Zo werden de blijvende en tijdelijke 
graslanden opgesplitst op basis van de continuïteit van het 
landgebruik. Verder werden slikken en schorren beter afge-
bakend op basis van een ecotopenkaart. De bodembedek-
kingslaag is een combinatie van verschillende databronnen 
met een verschillende resolutie, meetfrequentie en meet-
methode. Zo is bijvoorbeeld 23 procent van de oppervlakte 
gebaseerd op databronnen die minder frequent worden 
geactualiseerd, zoals de BWK (Poelmans et al., 2019). Een van 
de meest prangende vragen in het Natuurrapport is of er 
natuur bijkomt, dan wel verdwijnt. Daarom ligt de focus bij 
de validatie op de cellen waarvan het landgebruik verandert.

Aanpak
Bij de validatie van een kaart wordt het landgebruik op 
de kaart vergeleken met een steekproef van referentie-
punten die het werkelijke landgebruik met een hogere 
accuraatheid weergeven. Op basis van de evaluatie van de 
referentiepunten wordt een foutenmatrix opgesteld, die 
voor elke landgebruiksklasse aangeeft welk aandeel juist 
geclassificeerd is en hoe de foutief geclassificeerde punten 
verdeeld zijn over de andere klassen. Via de foutenmatrix 
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kunnen ten slotte een aantal accuraatheidsmaten worden 
berekend (Olofsson et al., 2014). De overall accuracy (OA) 
geeft het percentage van de punten waarvoor de verande-
ringsklasse op de kaart en in de referentieset hetzelfde is. De 
producers accuracy (PA) geeft aan hoe volledig de kartering 
een bepaalde klasse weergeeft. De users accuracy (UA) geeft 
de kans weer dat een klasse op de kaart ook op het terrein 
die klasse is. Waar de producers accuracy een maat is voor 
de volledigheid van de kaart, is de users accuracy een maat 
voor de juistheid ervan. Als je bijvoorbeeld op het terrein een 
ontbossing waarneemt, maar op de kaart is daar niets van te 
bespeuren, dan is de PA laag. De kaart brengt de reële ont-
bossingen dan onvolledig in beeld. Als de kaart daarentegen 
aangeeft dat er een stuk ontbost is, maar op het terrein is 
daar niets van te merken, dan is de UA laag. De kaart over-
schat in dit geval de ontbossingen. De methode van Olofsson 
et al. (2014) laat ook toe om de oppervlakte van de gevali-
deerde klassen en het bijhorende betrouwbaarheidsinterval 
te berekenen.

Op basis van een schatting van de betrouwbaarheid per 
veranderingsklasse en de proportie van elk van de verande-
ringsklassen in de totale oppervlakte, werd een steekproef-
grootte van 3815 punten vastgelegd, waarvan 900 volgens de 
kaart niet van landgebruik veranderen. Die punten werden 
vervolgens proportioneel volgens hun oppervlakteaandeel 
verdeeld over de veranderingsklassen, met een minimum 
van 40 punten voor de klassen met de kleinste oppervlakte 
(Olofsson et al., 2014). De punten werden gevalideerd door 
tien evaluatoren op basis van luchtfoto’s en extra informatie 

uit de attributentabellen van de landbouwgebruikspercelen-
databank en de BWK. Voor elk punt noteerde de evaluator of 
het landgebruik tussen 2013 en 2016 veranderde en wat het 
landgebruik in beide jaren was. Per evaluator werden telkens 
30 punten ook door een tweede evaluator gecontroleerd om 
zicht te krijgen op de variatie tussen de evaluatoren.

Overschatting landgebruiksveranderingen 
Als we alleen kijken naar de verandering van een cel (veran-
derd/niet veranderd) en geen rekening houden met het type 
landgebruiksverandering, dan is de overall accuracy (OA) van 
de kaart hoog (90-91%). De users accuracy (UA) is zeer hoog 
(99%) voor de cellen met onveranderd landgebruik, maar zeer 
laag (20%) voor de cellen waarvan het landgebruik verandert 
tussen 2013 en 2016. De kaart overschat sterk de oppervlakte 
die verandert. Volgens de kaart verandert er in die periode 
11 procent van de oppervlakte van Vlaanderen, terwijl dat 
volgens de gevalideerde puntenset slechts 3 procent (± 0,6%) 
is. Dat illustreert de zwakheid van de landgebruikskaart om 
veranderingen in landgebruik te detecteren.

Omdat de variatie in de beoordeling van het landgebruik 
tussen de evaluatoren voor een aantal klassen te hoog 
was, werd een aantal klassen in de statistische analyse 
gegroepeerd in zes hoofdklassen: open natuur (heide, 
duinen, moeras, permanent grasland, laag groen, slikken en 
schorren), hoog groen (bos en hoog groen), akker (tijdelijk 
grasland, akker), urbaan (bebouwing en infrastructuur), 
overig (bodemverharding) en water. De OA van de kaart met 
de geaggregeerde klassen blijft hoog (84-86%). De UA voor de 

veranderingsklassen ligt echter zeer laag (zie Figuur 31). Dat 
betekent dat de kaart die landgebruiksveranderingen over-
schat. Voor alle veranderingsklassen behalve open natuur → 
urbaan ligt de schatting van de oppervlakte op basis van de 
kaart (veel) hoger dan op basis van de gevalideerde punten 
(zie Figuur 31). In de meeste gevallen kunnen we op basis 
van de analyse zelfs niet besluiten dat de landgebruiksver-
anderingen significant groter zijn dan nul. De belangrijkste 
significante veranderingen zijn open natuur → akker, open 
natuur → overig, open natuur → urbaan, hoog groen → 
open natuur en akker → open natuur. De omzettingen 
tussen akker en open natuur houden elkaar min of meer in 
evenwicht. 

Voor een aantal landgebruiksveranderingen kunnen we ook 
naar de niet-geaggregeerde landgebruiksklassen kijken. Ook 
daar zijn de UA’s zeer laag. De positieve uitschieters (dus met 
hogere UA) zijn laag groen → urbaan (43%), hoog groen → 
urbaan (40%) en (permanent) grasland → akker (52%). De 
kaart scoort dus behoorlijk goed voor het in beeld  brengen 
van urbanisatie en de omzetting van grasland naar akker. 
De gedetailleerde analyse geeft ook meer inzicht in de 
omzettingen tussen de geaggregeerde klassen open natuur 
en akker. Die blijken voor het grootste deel te verklaren door 
de omzetting van blijvend grasland in akker en vice versa. 
Netto wordt er echter significant meer blijvend grasland 
omgezet naar akker dan omgekeerd.

KADER 7. VALIDATIE LANDGEBRUIKSVERANDERINGEN
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KADER 7. VALIDATIE LANDGEBRUIKSVERANDERINGEN

Conclusie 
Uit de validatie blijkt dat een aantal omvangrijke landge-
bruiksveranderingen slecht in beeld worden gebracht. Aan 
de basis daarvan ligt de grote variatie in de identificatie van 
de landgebruiksklassen ‘hoog groen’, ‘laag groen’, ‘overig’ en 
‘blijvend grasland’. Door verkleuring van de vegetatie in droge 

jaren wordt laag groen vaak als overig geïdentificeerd en de 
omvang van hoog groen (boomkruinen) varieert afhankelijk 
van de invalshoek van de camera. Blijvend grasland in land-
bouwgebruik wordt geïdentificeerd op basis van vijf opeen-
volgende landbouwaangiftes. De aangifte geeft echter geen 
uitsluitsel of het grasland al dan niet omgeploegd wordt. Voor 

de open natuurtypes heide, duinen en moeras en voor bos 
steunt de landgebruikskaart op de BWK, die vooral buiten de 
beschermde gebieden sterk verouderd is. 

Door de relatief grote foutenmarges kunnen we op korte ter-
mijn geen statistisch onderbouwde uitspraken doen over de 
precieze omvang van deze landgebruiksveranderingen. Als de 
geobserveerde landgebruiksveranderingen zich doorzetten, 
zullen ze na verloop van tijd wel groot genoeg worden om 
significante trends te detecteren. Zolang de accuraatheid van 
de basiskaarten niet verbetert, is de landgebruikskaart vooral 
bruikbaar om de omvang van de ecosystemen en verande-
ringen op middellange tot lange termijn in beeld te brengen, 
maar minder bruikbaar voor de opvolging van veranderingen 
op korte termijn.

FIGUUR 31.  
Oppervlakte van de landgebruiksveranderingen tussen 2013 en 2016 op 
basis van de kaart (punten) en de gevalideerde punten (horizontale balken) 
voor de geaggregeerde klassen. * = verandering significant verschillend van 
0. PA = volledigheid van de kartering; UA = juistheid van de kartering.

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/landgebruiksverandering-validatie


DEEL 2 VERDIEPING — D DE BIODIVERSITEIT ONDER DRUK — D.1 Landgebruiksverandering 104

C Wat is de impact  
op de  biodiversiteit?

Landgebruiksverandering als drijvende kracht
Landgebruiksverandering beïnvloedt alle aspecten van de 
biodiversiteit, op alle schaalniveaus (zie A. Biodiversiteit: 
het fundament van ons ecosysteem). Ze wijzigt ecosysteem-
voorraden (bv. bosoppervlakte, voorraad bodemkoolstof), 
ecosysteemstructuren (bv. kleine landschapselementen in 
een landbouwgebied), de samenstelling van ecosystemen 
(bv. soortendiversiteit in een grasland) en het functione-
ren ervan (bv. infiltratie van hemelwater in de bodem). 
Ecosysteemassessments wijzen daarom landgebruiksver-
andering aan als een belangrijke drijvende kracht van het 
biodiversiteits verlies (IPBES, 2018; MA, 2005; Stevens et al., 
2014; UK-NEA, 2011). Het Europees Milieuagentschap verwacht 
tegen 2030 in Europa een verdere toename van de druk van 
landgebruiksverandering op ecosystemen (EEA, 2019a).

Verlies aan leefgebieden
De toename van het ruimtebeslag betekent een afname 
van de open ruimte in Vlaanderen. Dat leidt tot een verlies 
van leefgebied voor dieren, planten en andere organis-
men (EEA, 2015a, 2019; Stevens, 2014). Kleinere leefgebie-
den ondersteunen kleinere populaties en zijn gevoeliger 
voor randeffecten vanuit de omgeving, bijvoorbeeld 
invasieve soorten die vanuit tuinen de kustduinen kolo-
niseren (zie E.4 Kustduinen). Het wegvallen van de land-
schapsmatrix door urbanisatie en door homogenisering 
van het landbouwgebied leidt ook tot een toenemende 
isolatie van natuurlijke ecosystemen en hun populaties 
(zie D.2 Versnippering). Daardoor daalt de ecologische 

81 Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030, Vlaamse Regering, VR 2019 0912 DOC.1208/3BIS.
82 Strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Vlaamse Regering, VR 2018 2007 DOC.0797/3BIS.

basiskwaliteit van de resterende open ruimte (Karr, 1991; 
Schneiders et al., 2012).

De omvorming van blijvend grasland naar tijdelijk grasland 
en van grasland-akkermozaïeken naar akker betekenen een 
intensivering van het landgebruik. Het aandeel grasland 
en akker met natuurgerichte beheerovereenkomst blijft te 
beperkt om de dalende trend van akker- en weidevogels en 
van akkerplanten om te buigen (zie E.5 Agro-ecosystemen).

Verlies aan ecosysteemdiensten
De toename van het ruimtebeslag leidt ook tot een 
daling van de voorraad natuurlijk kapitaal die de basis 
vormt van voor de mens belangrijke ecosysteemdiensten, 
zoals de beschikbaarheid van nabij groen of de aanvul-
ling van grondwatervoorraden. Een groter ruimtebeslag 
leidt ook tot toenemende verplaatsingen met emissies 
die bijdragen aan de klimaatverandering, aan luchtver-
ontreiniging en aan stikstofdepositie. De toenemende 
verstening van het landschap versterkt het stedelijke 
hitte-eilandeffect. De omvorming van blijvend grasland 
naar tijdelijk grasland en akker vermindert het waterber-
gend vermogen van landbouwbodems en de opslag van 
bodem organische koolstof, en verhoogt het erosierisico.

D Beleid

Gebiedsgericht natuur- en bosbeleid
Het Vlaamse beleid slaagde er de voorbije jaren in om, 
binnen de grenzen van het natuur- en bosbeleid, ruimte 
voor meer natuurlijke ecosystemen als heide, moerassen en 

kustduinen te vrijwaren of licht uit te breiden (zie Figuur 29). 
Terwijl de oppervlakte van professionele landbouw afneemt, 
houdt de oppervlakte van meer natuurlijke ecosystemen 
stand of neemt ze licht toe. Realisaties van het gebieds-
gerichte beleid in de kustduinen, het Zwin en in bos- en 
heidegebieden ten oosten van de Vlaamse Ruit illustreren 
dat. Buiten de grenzen van het natuur- en bosbeleid lijkt de 
uitdaging om vanuit de overheid landgebruiksveranderingen 
aan te sturen heel wat groter. Het Vlaamse beleid slaagde er 
de voorbije decennia niet in om de doelstelling van 10.000 
hectare bosuitbreiding uit het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen te realiseren, niettegenstaande heel wat succes-
volle lokale bosuitbreidingsprojecten op het terrein. De 
realisaties werden ondermijnd door de voortschrijdende 
ontbossing. Waar beleidsnota’s en beleidsplannen dat doel 
sindsdien (meer of minder expliciet) bleven herhalen, kwam 
dat de facto neer op het voor zich uitschuiven van de doel-
stelling. De Beleidsnota Omgeving en het Vlaams Energie- en 
Klimaatplan81 stellen 10.000 hectare nettobosuitbreiding 
voorop tegen 2030, met een tussentijdse doelstelling van 
4000 hectare uitbreiding tegen 2024.

Omgevingsbeleid
De verwevenheid van landgebruiksveranderingen met 
 economie, tewerkstelling, openbare financiën en allerlei  
consumptiepatronen maakt het bijzonder lastig om landge-
bruiksveranderingen beleidsmatig te sturen of bij te sturen. 
Met de Strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
(BRV)82 van 2018 wil de Vlaamse overheid een gepast even-
wicht vinden tussen de vele uiteenlopende landgebruiks-
claims in het dichtbevolkte Vlaanderen. Een van de ambities 
van het BRV is om het bijkomende ruimtebeslag tegen 2025 

https://omgeving.vlaanderen.be/vlaams-energie-en-klimaatplan-2021-2030
https://omgeving.vlaanderen.be/beleidsplan-ruimte-vlaanderen
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FIGUUR 32.  
Trend van de nachtegaal van 
2008 tot 2019 (bron: Onkelinx  
et al., 2020).

KADER 8 
DE NACHTEGAAL

De nachtegaal is een zangvogel die deel  uitmaakt van ons 
natuurlijk en cultureel  erfgoed. Al sinds 1970 daalt het aan-
tal  broedparen in Vlaanderen.

Dalende trend
Sinds mensenheugenis is de nachtegaal in de lente- en zomer-
maanden een graag gehoorde bewoner van bossen met exten-
sief hakhoutbeheer en van cultuurland met brede houtkanten, 
struwelen met niet te dichte ondergroei en verwilderde tuinen 
(Vermeersch et al., 2004). Bij de opmaak van de broedvogelat-
las in 2002 was de nachtegaal nog een vrij talrijke broedvogel 
die in 43 procent van de atlashokken werd waargenomen. Het 
aantal broedparen was toen al met 40 à 50 procent gedaald 
ten opzichte van de jaren 1970. Die daling werd in heel Europa 
vastgesteld. Tussen 2000 en 2007 vertoonde de soort een ver-
dere neerwaartse trend van meer dan 30 procent (Vermeersch 
& Anselin, 2009). De recentste trendberekening op basis van 
de algemene broedvogelmonitoring vertoont over de periode 
2008 tot 2019 opnieuw een afname met bijna 20 procent (zie 
Figuur 32) (Onkelinx et al., 2020). 

Oorzaken
De voornaamste oorzaken zijn het gewijzigde bosbeheer en 
het ouder worden van bossen, de verruiging van struwelen 
door vermesting en het verdwijnen van brede houtkanten 
in landbouwgebied en van verwilderde tuinen in bebouwd 
gebied (Vermeersch et al., 2020). De nachtegaal is geen fan 
van een proper, intensief gebruikt landschap. Hij illustreert 
de moeite die onze samenleving heeft met het in stand 
houden van een goede ecologische basiskwaliteit in de open 
ruimte tussen onze beschermde natuurgebieden.



DEEL 2 VERDIEPING — D DE BIODIVERSITEIT ONDER DRUK — D.1 Landgebruiksverandering 106

KADER 9 
VLINDERS EN VERSTEDELIJKING

Aan het begin van de 20ste eeuw kwamen er in Vlaan-
deren nog 71 soorten dagvlinders voor, begin 21ste eeuw 
is dat aantal gedaald naar 51 (Maes et al., 2011). Van ruim 
één derde van die 51 soorten zijn de populaties kwetsbaar, 
bedreigd of ernstig bedreigd. Een analyse van tuinvlinder-
tellingen geeft aan dat vlinders gevoelig zijn voor urba- 
nisatie, maar ook dat een gevarieerde, vlindervriendelijke 
tuininrichting een verschil maakt.

Tuinen
De twintig meest algemene vlindersoorten (achttien dagvlin-
ders, twee nachtvlinders) zijn regelmatig waar te nemen in 
tuinen (Maes et al., in voorbereiding). Met een gezamenlijke 
oppervlakte die minstens 8 procent van Vlaanderen beslaat 

(Dewaelheyns et al., 2014) vormen tuinen een potentieel leef-
gebied voor die meer algemeen voorkomende soorten. Het 
gemiddeld aantal waargenomen soorten en individuen per 
tuin hangt af van meerdere factoren (zie Figuur 33, links). Er 
is een jaarlijkse variatie (‘jaar’), onder andere in functie van 
de weersomstandigheden en de droogte. Verder telt ook de 
tuingrootte en de inrichting van een tuin (‘tuinvariatie’) mee. 
Zo herbergen tuinen met nul tot drie verschillende ‘vlinder-
vriendelijke’ tuinelementen(*) beduidend minder soorten 
en minder individuen dan tuinen met zeven tot negen 
elementen. 

(*) Die elementen zijn bloemperken, fruitbomen, inheemse hagen, kruiden, 
moestuin, gazon, vijvertje, vlinderstruik, wilde hoekjes. Enkel gazon is 
geen vlindervriendelijk element.

FIGUUR 33.  
Links: hoeveel vlinders en vlindersoorten in tuinen worden waargenomen, hangt af van jaarlijkse variatie (bv. door de weersomstandigheden), van de 
grootte van de tuin, van de tuininrichting en van de verstedelijkingsgraad van de omgeving. Een meer vlindervriendelijke tuininrichting en het ecologisch 
beter verbinden van kleine tuinen kan hun  geschiktheid als leefgebied voor vlinders vergroten. De analyse is gebaseerd op de telgegevens van 20 vlinder-
soorten in 649 tuinen, verspreid over Vlaanderen (bron: Maes et al., in voorbereiding). Rechts: verstedelijkt (donkerbruin),  randstedelijk (oranje) en landelijk 
(geel) Vlaanderen (Vermeiren et al., 2017).

FIGUUR 34.  
Gemiddeld aantal soorten (links) en individuen (rechts) in functie van de 
verstedelijkingsgraad van de omgeving binnen een straal van 100 meter  
(Maes et al., in voorbereiding).
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KADER 9. VLINDERS EN VERSTEDELIJKING

Impact toenemend ruimtebeslag

Zowat één vijfde van Vlaanderen bestaat uit stedelijk 
en randstedelijk gebied. Het overige deel is landelijk (zie 
Figuur 33, rechts) (Pisman et al., 2018). Door de uitbrei-
ding van stedelijk en bebouwd gebied (zie Figuur 28 en 
Figuur 29) verkleint en versnippert het landelijk gebied 
verder en krijgt het randstedelijk gebied een meer verste-
delijkt karakter. Tuinen in een landelijke en randstede-
lijke omgeving herbergen beduidend meer vlindersoorten 
en meer individuen dan tuinen in een verstedelijkte 
omgeving (zie Figuur 34). Van de twintig onderzochte 
soorten blijken icarusblauwtje, klein geaderd witje, 
oranje zandoogje, bruin zandoogje, kleine vuurvlinder en 
koninginnenpage het meest gevoelig voor de verstedelij-
kingsgraad (Maes et al., in voorbereiding).

De verdere toename van het ruimtebeslag kan een 
negatieve invloed hebben op de biodiversiteit van zelfs 
onze meest algemene vlindersoorten (Dennis et al., 2017; 
Kurylo et al., 2020; Van Dyck et al., 2009). Die negatieve 
invloed kan deels worden opgevangen door een betere 
groen-blauwe dooradering, bijvoorbeeld door een meer 
gevarieerde, vlindervriendelijke inrichting van tuinen, 
openbare plantsoenen en bedrijventerreinen en door 
kleinere tuinen ecologisch beter te verbinden, bijvoor-
beeld met tuinafscheidingen in de vorm van inheemse 
hagen of struiken.

te halveren (3 ha/dag) en tegen 2040 stop te zetten (0 ha/
dag). Naast de ruimte ingenomen door onze nederzettingen  
en transportinfrastructuur omvat het ruimtebeslag ook 
parken en de verharde en niet-verharde delen van percelen 
waarop gebouwen staan, zoals tuinen en bedrijventerreinen 
(Departement Ruimte Vlaanderen, 2017). Het toenemende 
ruimtebeslag is momenteel een van de overheersende, 
meest ‘ongetemde problemen’ inzake landgebruiksveran-
dering (Korsten, 2016; Rittel & Webber, 1973; van de Graaf 
& Hoppe, 1992). De oorzaken liggen in de bevolkingsgroei, 
de uitbreiding van economische activiteiten, het stijgende 
welvaartspeil met groeiende consumptiemogelijkheden en 
het falende ruimtelijk beleid (zie C.1 Onze impact op biodi-
versiteit). De toenemende schaarste van de nog beschikbare 
open ruimte drijft de grondprijzen op (Danckaert et al., 2018). 
Mogelijk vertraagt dat de recente toename van de bebouwde 
oppervlakte in vergelijking met het tempo in de tweede helft 
van de vorige eeuw. 

Gegevens over de evolutie van het ruimtebeslag in 
Vlaanderen na 2016 waren bij de samenstelling van dit rap-
port nog niet beschikbaar. Statbel, het Belgische statistiek-
bureau, publiceerde wel al gegevens over de oppervlakte 
bebouwde percelen in Vlaanderen tot en met 1 januari 2020 
(zie Figuur 35) (Statbel, 2020a). De groei van de bebouwde 
oppervlakte vertraagde niet na 2015. De gemiddelde toename 
in de periode 2016-2019 bedroeg 5,7 hectare per dag, die in 
de periode 2014-2016 5,1 hectare per dag. De berekeningswijze 
van deze indicator is niet identiek aan die van het ruimtebe-
slag, doordat onder meer wegen, delen van parken en recre-
atiedomeinen en andere percelen zonder kadastraal nummer 
ontbreken. Omdat de toename van ‘huizen met tuinen’ de 
belangrijkste component vormt in het bijkomende ruimtebe-
slag in Vlaanderen (Poelmans et al., 2019), heeft de jaarlijks 
gerapporteerde trend van de bebouwde percelen wel een 

belangrijke signaalfunctie voor de evolutie van het ruimtebe-
slag in Vlaanderen.

De uitdaging om het bijkomende ruimtebeslag af te bouwen 
is groot. Enerzijds pleit het BRV voor een toenemend ruim-
telijk rendement en slimmer ruimtegebruik binnen reeds 
bestaand stedelijk en bebouwd gebied. Anderzijds voorziet 
het ook een meer fijnmazige groen-blauwe dooradering van 
dat urbane weefsel. Hoe een hoger ruimtelijk rendement kan 
worden gecombineerd met een hogere ecologische basiskwa-
liteit binnen stedelijk en bebouwd gebied, is nog grotendeels 
een vraagstuk. Een tweede spanningsveld is de verwevenheid 
van urbanisatie met economische activiteit, tewerkstelling en 
fiscale inkomsten. De financiering van het biodiversiteitsbe-
leid vloeit voort uit de economische en demografische groei 
die ook aan de basis ligt van het toenemende ruimtebeslag.

De verdere implementatie van de Strategische visie BRV via 
beleidskaders met concrete maatregelen en budgetten werd 
in 2018 door de regering Bourgeois doorgeschoven naar de 
volgende (huidige) regering Jambon. De tussentijdse kwan-
titatieve doelstelling uit de Strategische visie BRV om het 
bijkomende ruimtebeslag af te bouwen tot 3 hectare per dag 
tegen 2025 werd niet in het Vlaams Regeerakkoord noch in 
de Beleidsnota Omgeving opgenomen. 

Landbouw- en klimaatbeleid
De globalisering van het agro-voedselsysteem, de dalende 
rendabiliteit en de druk op het landbouwinkomen vormen 
voor veel landbouwers een incentive voor verdere intensive-
ring en schaalvergroting (Roels et al., 2018). Dat werkt de ver-
dere omvorming van blijvend grasland naar tijdelijk grasland 
en akker in de hand. Een minderheid van de landbouwers 
opteert voor een omslag naar een ander landbouwmodel dat 
meer inzet op lokale diversiteit, op handel met een hogere 
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toegevoegde waarde voor het landbouwbedrijf (bv. via kor-
te-ketenverkoop en hoevewinkels) of op hogere rendabiliteit 
en risico spreiding via participatieve landbouw (Danckaert et 
al., 2018).

Hier breekt het biodiversiteitsbeleid een lans voor het prin-
cipe van multifunctionele landschappen met aandacht 
voor het behoud of herstel van ecosysteemdiensten, en 
voor meer robuuste groen-blauwe verbindingen tussen 
natuurlijke ecosystemen, bijvoorbeeld via valleigebieden. 
Agro-ecosystemen zijn grotendeels in privébezit. De private 
landeigenaar of -gebruiker heeft een economische incentive 
nodig om de focus op rendabele voedselproductie open te 
trekken naar een breder aanbod van ecosysteemdiensten. De 
economische waarde van dergelijke diensten kan weliswaar 
worden aangetoond, maar de huidige marktwerking biedt 
nauwelijks mogelijkheden voor landbouwers om die waar-
den ook te verzilveren. Een boer kan bomen planten en daar 
beperkte subsidies voor krijgen, maar hij kan geen gezuiverde 
lucht of klimaatmitigatie verkopen. Het Vlaams Energie- en 
Klimaatplan 2021-2030 pleit er onder andere voor om bij de 
invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, 
voorzien vanaf 2023, de inkomenssteun voor landbouwers 
sterker te koppelen aan maatregelen die de koolstofvoor-
raad in landbouwbodems behouden of verhogen (zie D.7 
Klimaatverandering). Dat vergt ofwel een fundamentele bijstu-
ring in de werking van de agro-voedselmarkt, of een veel 
verder doorgedreven toepassing van het principe ‘publieke 
gelden voor publieke diensten’. 

FIGUUR 35.  
Toename van de oppervlakte bebouwde percelen in Vlaanderen in hectare per dag (bron: Statbel).

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/landgebruiksverandering-bebouwde-percelen
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E Aanbevelingen

Vermijd verder habitatverlies, stop de  toename van het 
ruimtebeslag. Habitatverlies leidt tot versnippering. Soorten 
raken geïsoleerd en hun leefgebied verkleint, waardoor de kans 
op lokaal uitsterven vergroot. De toename van het aandeel 
randhabitat zorgt dat de impact van drukfactoren zoals de 
klimaatverandering en vermesting sterker wordt. Het beleid 
moet dan ook vermijden dat habitats verder verdwijnen door 
bebouwing, infrastructuur of andere vormen van bodemafdich-
ting. Zorg dus voor een zo snel mogelijke implementatie van de 
Strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Neem maatregelen voor een fair en  leefbaar landbouw- 
inkomen door herstellende, duurzame landbouw. De 
intensivering van het agrarisch landgebruik vloeit deels voort 
uit een structureel rendabiliteitsprobleem in de landbouw en 
uit de globalisering van het agro-voedselsysteem. Zorg voor 
sensibilisatie, kennisontwikkeling en financiële ondersteuning 
voor de transitie naar een landbouwmodel dat een fair en 
leefbaar landbouwinkomen kan opleveren, een productieve 
landbouw die de bodem herstelt, watervoorraden niet uitput 
of vervuilt en zorg draagt voor de biodiversiteit. Tussen het 
omgevingsbeleid, het landbouwbeleid en het klimaatbeleid 
vallen op dit vlak belangrijke synergieën te realiseren.

Versterk de groen-blauwe door adering. Besteed vol-
doende aandacht aan groen-blauwe dooradering van ste-
delijk en bebouwd gebied en van agro-ecosystemen. Naast 
economische incentives voor private landgebruikers moeten 
ook regionaal of lokaal verankerde instituties worden ver-
sterkt om de heterogeniteit van het landschap via kleine 
landschapselementen en streekeigen teeltdifferentiatie te 
behouden of te herstellen.

Investeer in monitoring en rapportering. Investeer in gege-
vens en informatiesystemen die toelaten om landgebruiks- en 
ecosysteemveranderingen accurater te monitoren en te rap-
porteren met een beleidsrelevante ruimtelijke schaal en fre-
quentie. Die gegevens zijn zowel voor het biodiversiteitsbeleid, 
het ruimtelijk beleid, het landbouwbeleid als het klimaatbeleid 
van belang. Wil de Vlaamse overheid voor het beleid bruikbare 
toepassingen van ecosysteemboekhouden ontwikkelen, dan 
moeten de betrouwbaarheid en de frequentie van data over 
landgebruiks- en ecosysteemveranderingen omhoog.
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Versnippering

Versnippering deelt het landschap op in kleinere deelgebieden, waardoor soorten geïsoleerd raken en de 
kans op lokaal uitsterven verhoogt. De verspreide bebouwing en het uitgebreide wegennet maken van 
Vlaanderen een van de sterkst versnipperde regio’s in Europa. Die kleine snippers zijn extra kwetsbaar 
voor drukfactoren zoals de klimaatverandering. Het stoppen van de inname van de open ruimte enerzijds 
en het vergroten en verbinden van leefgebieden anderzijds zijn prioritair.

A Waarover gaat het?

Versnippering of fragmentatie is het opdelen van het leef-
gebied van soorten in verschillende kleinere gebieden door 
landgebruiksverandering of door een barrière die de uitwis-
seling van organismen tussen de deelgebieden verhindert 
of vermindert. Vlaanderen is een van de dichtstbevolkte en 
meest verstedelijkte regio’s in Europa. In tegenstelling tot 
andere dichtbevolkte regio’s is de bebouwing in Vlaanderen 
sterk verspreid. Onder andere die sterke verspreiding ligt aan 
de basis van een zeer uitgebreid wegennet van bijna 7000 
kilometer gewest- en snelwegen (Pisman et al., 2018). Het 
wegennet vormt op veel plaatsen een barrière voor de migra-
tie van dieren. Recente studies tonen aan dat ook kunstlicht 
de migratie en de activiteit van dieren kan hinderen (Bliss-
Ketchum et al., 2016; Van Doren et al., 2017). Kader 10 gaat 
dieper in op dat onderbelichte thema. Versnippering wordt 
verder in de hand gewerkt door de intensiverende landbouw. 
Landbouwgronden worden zo intensief gebruikt 

dat ze een barrière vormen voor soorten van meer natuurlijke 
ecosystemen (Tscharntke et al., 2005).

Versnippering leidt tot kleinere leefgebieden, een groter 
aandeel randhabitat en een hogere graad van isolatie. Die 
ruimtelijke effecten vertalen zich in een verlies aan soorten-
rijkdom, genetische diversiteit en ecosysteemprocessen zoals 
bestuiving en koolstofopslag (Haddad et al., 2015). Bovendien 
werken de mechanismen op lange termijn door en zijn de 
effecten vaak pas na tientallen jaren zichtbaar (Damschen et 
al., 2019).

B Hoe evolueert de druk?

Zeer hoge versnipperingsgraad 
Uit een historische analyse van de versnippering van de open 
ruimte in Vlaanderen blijkt dat de gemiddelde clustergrootte 
van de open ruimte bijna een vierde kleiner is dan in de 
jaren zeventig (Pisman et al., 2018). De open-ruimtevensters 

worden dus steeds kleiner. Bebouwing en infrastructuur 
blijven verder toenemen ten koste van landbouw en natuur 
en zorgen voor habitatverlies en versnippering (zie D.1 
Landgebruiksverandering).
De drukindicatoren beschrijven de grootte van de deelgebie-
den, de hoeveelheid randhabitat of de connectiviteit tussen 
de deelgebieden. De Meff-indicator (effective mesh size) inte-
greert de grootte van de deelgebieden en de connectiviteit 
en wordt op Europese schaal gebruikt om de versnipperings-
graad van het landschap op te volgen (EEA, 2011). Hoe hoger 
de Meff-score, hoe lager de versnippering van het landschap. 

Het Europees Milieuagentschap berekent een Europese versnip-
peringsindex die vergelijkbaar is met de Meff voor de onbe-
bouwde ruimte. Daaruit blijkt dat België na Malta de sterkst 
versnipperde lidstaat is en dat de versnippering tussen 2009 
en 2015 nog toenam (EEA, 2019b). Figuur 36 geeft de versnippe-
ringsgraad per kilometerhok voor de onbebouwde ruimte en 
natuur in Vlaanderen. De berekeningen zijn gebaseerd op de 
landgebruikskaart van 2016 (zie D.1 Landgebruiksverandering) 
en de kaarten van het (spoor)wegennet en de waterlopen. 
De onbebouwde ruimte groepeert alle landgebruikscellen 
die geen gebouwen, infrastructuur of afgedekte bodem zijn. 
Natuur omvat de ‘natuurlijke’ ecosystemen heide, moeras, bos, 
kustduin, halfnatuurlijk grasland en slik en schor. Water vormt 
in beide gevallen een barrière.

STREEFDOEL 2
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De analyse bevestigt de hoge versnipperingsgraad 
van de open ruimte en vooral van de natuur-
lijke ruimte. Op enkele uitzonderingen na, in het 
 noorden en oosten van Vlaanderen, komen er 
geen grote aaneengesloten natuurzones voor. 
In 85 procent van de hokken is de bewegings-
ruimte voor soorten in de natuurlijke ruimte klei-
ner dan 5 hectare. De Meff-score geeft geen beeld 
van de grootte van de clusters natuur. Sommige 
natuurgebieden vormen een aaneengesloten 
geheel dat de grenzen van een kilometerhok over-
schrijdt. Figuur 37 toont de oppervlakteverdeling 
van die aaneengesloten clusters van natuurcellen. 
Bijna 90 procent van de natuurclusters is  kleiner 
dan 1 hectare en 27 procent van de totale opper-
vlakte natuur is verdeeld over gebiedjes die kleiner 
zijn dan 10 hectare.

De kaart van de onbebouwde ruimte illustreert de 
sterke versnippering van de Vlaamse ruit en rond 
enkele stedelijke kernen daarbuiten (zie Figuur 36). 
De grote aaneengesloten zones vallen grotendeels 
samen met intensieve landbouwgebieden. Voor de 
onbebouwde ruimte is slechts 8 procent van de 
hokken kleiner dan 5 hectare.

Om de verandering van de versnipperingsgraad in 
Vlaanderen op te volgen, moet het kaartmateriaal 
een hoge resolutie en betrouwbaarheid hebben. 
De foutenmarges op de veranderingen tussen de 
landgebruikskaarten van 2013 en 2016 laten niet 
toe om veranderingen in de versnipperingsgraad 
te beoordelen.

FIGUUR 36. 

Meff-score van de natuur en de onbebouwde ruimte in 2016. De score geeft aan hoeveel hectare (ha) 
vrije bewegingsruimte een soort heeft binnen elk hok van 1 km2. De score daalt naarmate de  
versnipperingsgraad stijgt.

FIGUUR 37. 

Oppervlakteverdeling van natuurclusters in Vlaanderen. 
Het linkse diagram toont de verdeling van clusters met 
een  bepaalde grootte als percentage van het totale aantal 
clusters in de natuurruimte. Het rechtse diagram toont de 
verdeling als  percentage van de totale oppervlakte van de 
natuurruimte.

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/versnippering-effective-mesh-size-meff
https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/versnippering-oppervlakteverdeling-natuurclusters
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Versnippering weegt op behalen Europese 
natuurdoelen 
Er bestaat geen ecologische ondergrens voor de Meff-score. 
De score geeft alleen aan of een landschap veel of weinig 
versnipperd is. Voor specifieke habitattypes kunnen wel 
ecologische grenswaarden voor versnippering gedefinieerd 
worden. Bij de beoordeling van de staat van instandhouding 
van de habitats van Europees belang kijkt men daarvoor 
naar de huidige oppervlakte van de habitattypes en van de 
functionele clusters waartoe het habitattype behoort. Een 
functionele cluster groepeert een aantal ecologisch verwante 
biotooptypes waarbinnen de habitattypische soorten vrij 
kunnen bewegen en hun habitatvereisten of hulpbronnen 
vinden (Paelinckx et al., 2019). Alle habitattypes van bos en 
grasland scoren ongunstig voor beide indicatoren van ruim-
telijke samenhang (zie Figuur 38). Bij estuaria zijn vooral de 
habitatvlekken van schorren te klein, terwijl bij moerassen 
eerder de oppervlakte van de functionele clusters te klein is. 
De versnippering van de habitattypes draagt in belangrijke 
mate bij aan de ongunstige staat van instandhouding.

FIGUUR 38. 

Aantal habitattypes per ecosys-
teem waarvoor de ruimtelijke 
samenhang als gunstig of 
ongunstig beoordeeld wordt op 
basis van de oppervlakte van de 
habitatvlekken en de oppervlak-
te van de functionele clusters 
(Paelinckx et al., 2019).
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KADER 10 
LICHTVERVUILING

Lichtvervuiling neemt wereldwijd toe, zowel in ruimte, tijd 
als spectrale samenstelling (Gaston et al., 2013). Vlaanderen, 
Zuidelijk Nederland en Noordrijn-Westfalen vormen samen 
een van de meest opvallende lichtvlekken op de wereldkaart 
(Falchi et al., 2016). Recente studies tonen aan dat licht-
vervuiling het gedrag van soorten en de interacties tussen 
soorten verstoort.

Wat is lichtvervuiling?
Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachtelijke 
omgeving door kunstlicht. Zowel planten als dieren zijn op 
verschillende manieren afhankelijk van licht als hulpbron 
(fotosynthese, indeling tussen dag- en nachtactiviteit, rust- en 
herstelperiode) en als informatiebron (locatie, moment van de 
dag of van het jaar, karakteristieken van de natuurlijke omge-
ving). Drie lichtcycli spelen een rol: die van dag en nacht, die 
van daglengte en seizoenen, en die van de maan. Verschillende 
organismen maken gebruik van verschillende lichtspectra. Veel 
soorten zijn gevoelig voor lichtintensiteiten en -spectra die 
zich buiten het bereik van het menselijke gezichtsvermogen 
bevinden. De ontwikkelingen in de lichttechnologie resulteren 
in veranderingen in de spectrale compositie van de lichtpol-
lutie, en dus ook in de impact op organismen (Davies et al., 
2013). Zo zijn er aanwijzingen dat de trend naar ledlampen 
ongunstig is voor sommige soorten (Pawson & Bader, 2014).

Lichtvervuiling blijft dikwijls onderbelicht in ecologische stu-
dies. Dat heeft onder meer te maken met de bias op dagac-
tieve soorten. De nachtactieve soorten zijn nochtans talrijk 
en hun donkere habitat staat sterk onder druk (Gaston, 2019). 
Lichtvervuiling heeft een negatieve impact op insecten, doordat 

ze naar het licht toe of ervan weg vliegen, doordat ze gedes-
oriënteerd raken in zowel ruimte als tijd, doordat hun visuele 
waarneming verstoord raakt en doordat hun voedselplanten, 
prooien, waardsoorten of natuurlijke vijanden ook verstoord 
raken. Het is een belangrijke en onderschatte oorzaak van de 
zorgwekkende achteruitgang van insecten (Owens et al., 2020). 
Vleermuizen, dikwijls insecteneters, verliezen daarmee niet 
alleen hun voedingsbron, maar worden ook zelf door licht 
verstoord. Sommige soorten worden door licht aangetrokken, 
terwijl andere hun activiteit verminderen bij gebrek aan duis-
ternis (Rowse et al., 2016). Dat laatste gebeurt ook bij padden, 
die daardoor hun voortplantingssucces zien afnemen (Touzot 
et al., 2020). Ook dagactieve soorten lijden onder lichtvervui-
ling, omdat die hun dagelijkse periode van activiteit verlengt. 
Bij koolmezen werd aangetoond dat het hun gezondheid 
ondermijnt; ze hebben te weinig rust (Ouyang et al., 2017). Ook 
bij vogels wordt de oriëntatie tijdens het vliegen verstoord. 
Nachtelijk migrerende vogels ervaren vooral hinder tijdens de 
trek, precies wanneer ze het meest kwetsbaar zijn (Cabrera-
Cruz et al., 2018). Lichtbronnen zijn voor hen van ver zichtbaar. 
Het doet hen vertragen, waardoor ze kostbare trektijd verlie-
zen. Soms gaan ze zelfs rond de lichtbronnen vliegen. Ook bij 
nachtactieve zeevogels eist lichtvervuiling veel slachtoffers als 
gevolg van desoriëntatie (Rodríguez et al., 2017). Bij planten 
blijkt uit proeven dat veranderingen in lichtregimes impact 
hebben op hun ontwikkeling (Bennie et al., 2016). Lichtvervuiling 
beïnvloedt zelfs de microbiële activiteit (Hölker et al., 2015). De 
literatuur behandelt vooral de impact op specifieke soorten of 
soortengroepen. Het spreekt voor zich dat ook de samenhang 
tussen soorten en tussen ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld 
bestuiving en zaadverspreiding, verstoord worden.

Oplossingen
Lichtvervuiling is nochtans relatief eenvoudig op te lossen 
door de bronnen van overbodig licht weg te werken. Sommige 
lichten kunnen definitief worden verwijderd, andere kunnen 
worden uitgeschakeld op momenten waarop ze niet nodig 
zijn. Aangepaste armaturen kunnen de verstrooiing van licht 
verminderen. Die worden bovendien best zo laag mogelijk 
geplaatst. De lichtintensiteit wordt best beperkt gehouden. 
Als laatste redmiddel kan de spectrale samenstelling worden 
aangepast aan de te beschermen soorten. Zo worden voor 
vleermuizen best korte golflengten vermeden (Gyselings & De 
Bruyn, 2019). Hoopgevend is dat al die maatregelen onmid-
dellijk effect hebben, in tegenstelling tot andere vormen van 
vervuiling, waarbij residu’s moeten worden weggewerkt.

Stand van zaken Vlaams beleid
Sinds 1997 is lichthinder als thema opgenomen in de Vlaamse 
milieubeleidsplanning. Verder zijn in het Vlaams Reglement 
betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) een aantal alge-
mene voorwaarden met betrekking tot lichthinder opgenomen. 
Voor de gewestwegen bestaat een lichtvisie, waardoor waar 
mogelijk lichten worden uitgeschakeld. Ondanks die maatre-
gelen blijkt het aandeel mensen dat ernstig tot extreem door 
licht wordt gehinderd tussen 2001 en 2018  stabiel te blijven op 
1 à 2 procent (VMM, 2020a). Als ook de tamelijk gehinderden 
in rekening worden gebracht, blijkt er zelfs een stijging te zijn 
van 4 naar 7 procent. Alles wijst erop dat de maat regelen om 
lichthinder weg te werken best zouden worden opgedreven. In 
2019 werd in het Vlaams Parlement alvast een resolutie aange-
nomen om slimme en duurzame openbare verlichting te stimu-
leren (Gryffroy et al., 2019).

https://www.vmm.be/wetgeving/vlarem-i
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C Wat is de impact  
op de  biodiversiteit?

Versnippering heeft directe en indirecte effecten op de 
overleving en instandhouding van soorten en populaties. 
Sommige barrières die aan de basis liggen van de versnip-
pering, zoals wegen of turbines op waterlopen, veroorzaken 
rechtstreekse sterfte van dieren. Daarnaast beïnvloeden de 
gevolgen van de versnippering, zoals kleinere habitatfragmen-
ten, een toenemende isolatie van soorten en meer rand- 
effecten, de omvang van populaties, de samenstelling van 
levensgemeenschappen en de soortenrijkdom (Chase et al., 
2020; Damschen et al., 2019). Op die manier kan versnippe-
ring op middellange en lange termijn leiden tot het verdwij-
nen van soorten en de aantasting van ecosysteemfuncties 
(Figueiredo et al., 2019; Haddad et al., 2015).

Verkeersslachtoffers
Het dichte wegennet ligt mee aan de basis van de sterke ver-
snippering van het leefgebied van soorten, maar heeft ook 
een directe impact op de overleving van dieren door verkeers-
sterfte. Op basis van trajecttellingen in het kader van het pro-
ject ‘Dieren onder de wielen’ schat Natuurpunt dat er jaarlijks 
5 miljoen dieren het leven laten op de Vlaamse wegen. Uit de 
tellingen blijkt dat verkeerssterfte een wijdverbreid probleem 
is en zich niet beperkt tot specifieke zwarte punten (Vercayie & 
Lambrechts, 2017). Bovendien ligt het aantal verkeersslachtof-
fers heel wat hoger in de buurt van (half)natuurlijke gebieden, 
zoals bossen en graslanden (Everaert et al., 2020). De directe 
impact van verkeersslachtoffers op een populatiegrootte is 
waarschijnlijk beperkt, maar kan wel de herkolonisatie en het 

83 Toevallige fluctuaties van de populatiegrootte als gevolg van de variatie in geboorte en sterfte van individuen in de populatie. In (te) kleine populaties kan dat leiden tot toevallige extinctie. 
84 Toevallige fluctuaties van de frequenties van allelen in een populatie, waarbij zeldzame allelen een grotere kans hebben om uit de populatie te verdwijnen.
85 Varianten van een gen. Recessieve allelen komen alleen tot uiting als beide kopieën van het chromosoom drager zijn van het allel.

herstel van soorten zoals das hypothekeren, zeker in combina-
tie met andere verstoringsfactoren (Van Den Berge et al., 2017). 

Verhoogd risico op lokaal uitsterven
Het aantal soorten in een habitat neemt meestal toe met de 
oppervlakte van de habitat (He & Hubbell, 2011). Kleinere habi-
tatfragmenten beperken niet alleen de beschikbare opper-
vlakte voor soorten maar zijn ook vaak structureel minder 
divers, waardoor ze minder soorten kunnen herbergen en de 
populaties kleiner zijn. Naast het directe effect van minder 
habitat treden binnen de habitatfragmenten ecologische 
mechanismen in werking die ervoor zorgen dat het risico 
toeneemt dat een soort lokaal verdwijnt. Die mechanismen 
zijn bijvoorbeeld randeffecten, demografische stochastici-
teit83 en verminderde dispersie (verbreiding).

Isolatie door fysieke barrières, door verstoring of door een 
sterk verschillend landgebruik verhindert de uitwisseling van 
individuen en soorten tussen de fragmenten, waardoor geneti-
sche verarming optreedt en interacties tussen soorten kunnen 
wijzigen. Isolatie belemmert ook de herkolonisatie van verlaten 
leefgebieden. Kleine habitatvlekken kunnen toch levensvatbare 
populaties bevatten, als ze deel uitmaken van een functio-
nele metapopulatie waarbij soorten tussen de deelgebieden 
migreren. De kenmerken van de landschapsmatix zijn daarbij 
bepalend. Het is essentieel dat het omliggende landschap 
‘biodiversiteitsvriendelijk’ is en migratie tussen de leefgebie-
den toelaat of faciliteert (Chase et al., 2020; Ruffell et al., 2017; 
Watling et al., 2011). Landschapselementen als hagen en oever-
zones en kleine natuurgebiedjes kunnen fungeren als stap-
stenen in het landschap voor de dispersie van soorten tussen 

de grotere habitatfragmenten (Saura et al., 2014). Bovendien 
moet de totale hoeveelheid habitat in het landschap hoog zijn 
(Rybicki et al., 2020). De biodiversiteit van schaarse habitatsnip-
pers in een landschapsmatrix met vooral intensieve landbouw, 
bebouwing of industrie zal sowieso sterk onder druk staan.

De kleine populatieomvang en de isolatie verhogen het risico 
op het verlies van genetische diversiteit door processen 
zoals inteelt, genetische drift84 en verminderde uitwisseling 
van genen tussen populaties. De lagere genetische variatie 
heeft gevolgen op korte en lange termijn (Aguilar et al., 2006; 
Honnay & Jacquemyn, 2007; Schlaepfer et al., 2018). Op korte 
termijn kunnen disfunctionele recessieve allelen85 meer tot 
expressie komen en het voortplantingssucces van individuen 
verlagen. Op lange termijn zorgt de lagere variatie ervoor 
dat soorten minder aanpassingsvermogen hebben aan ver-
anderende omstandigheden. De effecten van versnippering 
zijn dan ook vaak pas op langere termijn zichtbaar. De reste-
rende populaties dragen een extinctieschuld: ze zijn te klein 
en te geïsoleerd om zich in stand te houden en zullen op ter-
mijn verdwijnen (Damschen et al., 2019; Figueiredo et al., 2019; 
Goovaerts et al., 2018). 

Wijzigende interacties en ecosysteemfuncties
Versnippering heeft niet alleen een impact op de omvang en 
de overleving van populaties, maar beïnvloedt ook de soor-
tensamenstelling en interacties tussen soorten, en bijgevolg 
het functioneren van de ecosystemen. Versnipperde ecosyste-
men hebben een hoger aandeel randhabitat. In de rand is de 
soortenrijkdom meestal hoger dan in de kern van de habitat, 
omdat er ook soorten van het aangrenzende ecosysteem 
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voorkomen. Habitatspecialisten komen dan weer minder voor 
in de rand en doen het meestal beter in de kern. Het effect 
van versnippering is afhankelijk van soort tot soort, waardoor 
bepaalde soorten meer impact ondervinden dan andere. 
Vaak verdwijnen specialisten en doen tolerante soorten het 
beter na versnippering (Keinath et al., 2017; Matthews et al., 
2014). Door de verminderde connectiviteit tussen habitat-
fragmenten en de veranderde soortensamenstelling wijzigen 
de interacties tussen soorten (Hagen et al., 2012). Daardoor 
kunnen fundamentele ecosysteemfuncties en processen zoals 
bestuiving en predatie in het gedrang komen (Haddad et 
al., 2015). Als bijvoorbeeld de afstand tussen planten en hun 
bestuivers te groot wordt, vermindert de bestuiving en kan 
het reproductief succes van de planten afnemen (Aguilar et 
al., 2006). Door versnippering vermindert de trefkans tussen 
roofdieren en hun prooien en een andere soortensamenstel-
ling kan de uitkomst van competitie tussen soorten wijzigen 
(Hagen et al., 2012). Het verlies van soorten en minder sterke 
interacties tussen soorten leidt tot vereenvoudigde voedsel-
webben die finaal het functioneren van ecosystemen kunnen 
aantasten (Haddad et al., 2015).

Verhoogde kwetsbaarheid voor drukfactoren
Versnippering maakt ecosystemen en soorten kwetsbaarder 
voor andere drukfactoren. De  klimaatverandering leidt tot 
hogere temperaturen en extreme weersomstandigheden 
waardoor het huidige leefgebied van soorten ongeschikt 
wordt. Soorten die geïsoleerd zijn in kleine versnipperde 
gebieden kunnen moeilijk nieuwe geschikte leefgebie-
den koloniseren (Honnay et al., 2002; Krosby et al., 2010). 
Versnippering verhoogt het aandeel randhabitat. De randen 
zijn meestal warmer en droger en hebben een hogere 

86 Soorten waarbij de aanwezigheid van meer stikstof de groei stimuleert.

lichtintensiteit en nutriëntenbelasting dan de kern van een 
habitatfragment (Didham, 2010). Daardoor werken de effec-
ten van vermesting (Piessens et al., 2006) en opwarming 
(Hofmeister et al., 2019) sterker door in versnipperde eco-
systemen. Versnippering verhoogt ook de gevoeligheid van 
een ecosysteem voor de introductie van uitheemse soorten. 
Invasieve uitheemse soorten zijn meestal generalisten en 
die doen het vaak beter in sterk versnipperde ecosystemen 
(Didham et al., 2007). Bovendien kan de verhoogde nutriën-
tenbelasting in de rand van een habitat uitheemse planten-
soorten die stikstofminnend86 zijn, een competitief voordeel 
geven ten opzichte van inheemse soorten.

D Beleid

Om de effecten van versnippering op de biodiversiteit te 
verminderen, kan het beleid inzetten op het vergroten van 
natuurgebieden, op het verbeteren van de connectiviteit 
tussen de gebieden en op het verminderen van de druk van 
buitenaf. De Vlaamse overheid voert een actief ontsnip-
peringsbeleid via het wegwerken of mitigeren van migra-
tiebarrières (bv. de aanleg van ecoducten of vistrappen), 
landschapsherinrichting (bv. de aanleg van kleine landschaps- 
elementen) en de uitbreiding van natuurgebieden.

Europees biodiversiteitsbeleid
Verweving en verbinding vormen een belangrijke pijler van 
het Europese biodiversiteitsbeleid. Streefdoel 2 van de EU 
Biodiversiteitsstrategie 2020 vraagt de lidstaten om een net-
werk van groene infrastructuur uit te tekenen. Groene infra-
structuur moet enerzijds de Natura 2000-gebieden verbinden 

en anderzijds ecosysteemdiensten leveren om de multi- 
functionaliteit van het landschap te verhogen. In Vlaanderen 
vinden de principes van groene infrastructuur hun weerslag 
in de doelstellingen en strategische kaders van het ruimtelijk 
beleid.

In de EU Biodiversiteitsstrategie 2030 bevestigt de Europese 
Commissie het belang van groene infrastructuur als onder-
steuning van ecologische corridors. Ten minste 10 procent 
van het landbouwareaal moet omgevormd worden tot land-
schappen met een hoge diversiteit om de ecologische ver-
bindingen tussen de habitats te realiseren. De Europese ‘Van 
boer tot bord’-strategie en het nieuwe Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) moeten die doelstelling ondersteunen, 
onder andere via de GLB-instrumenten en de strategische 
GLB-plannen.

Vlaams ruimtelijk beleid
Om de leefgebieden van planten en dieren in natuurgebieden 
zoveel mogelijk te verbinden, voorzien het Natuurdecreet en 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) de afbake-
ning van natuurverwevings- en natuurverbindingsgebieden: 
het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON). 
Binnen het IVON is natuur nevengeschikt aan functies als 
landbouw, wonen en recreatie. Volgens het Natuurdecreet en 
de oorspronkelijke doelstelling van het RSV had er 150.000 
hectare natuurverwevingsgebied afgebakend moeten zijn 
tegen 2003. Bij de herziening van het RSV werd die doelstelling 
bijgesteld tot 80.000 hectare tegen 2012. Eind 2019 is daarvan 
slechts 8 procent (ca. 6300 ha) gerealiseerd, of 4 procent van 
de doelstelling van het Natuurdecreet.
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In 2018 keurde de Vlaamse Regering de Strategische visie 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. Het BRV moet 
op termijn het RSV vervangen. De Strategische visie moet nu 
verder geoperationaliseerd worden via regelgeving en beleids-
instrumenten. Verweving is een centraal thema in de ruimte-
lijke ontwikkelingsprincipes van het BRV. Een netwerk van 
groen-blauwe aders moet de biodiversiteit en de levering van 
ecosysteemdiensten ondersteunen. Daarmee sluit het BRV aan 
bij de principes van groene infrastructuur. De groen-blauwe 
dooradering in de open ruimte maakt deel uit van het IVON. In 
het Witboek BRV, dat de Strategische visie voorafging, krijgen 
de gemeentes en provincies de expliciete taak om de 80.000 
hectare natuurverwevingsgebied te realiseren, waarvan maxi-
maal 70.000 hectare in agrarisch gebied en minimaal 10.000 
hectare in andere niet-groene bestemmingen.

Kaderrichtlijn Water
De ontsnippering van waterlopen is een randvoorwaarde om 
de doelen van de Kaderrichtlijn Water te behalen. Die stelt 
dat alle waterlichamen tegen 2027 in een goede ecologische 
toestand moeten zijn. De Benelux-beschikking vismigratie87 
specificeert het tijdspad voor het wegwerken van vismigra-
tieknelpunten tegen 2027. Tegen 2015 had 90 procent van de 
meest prioritaire knelpunten opgelost moeten zijn, de overige 
10 procent tegen 2021. Hoewel het aantal gesaneerde vismi-
gratieknelpunten op de belangrijkste waterlopen gestaag 
toeneemt, waren eind 2019 slechts 46 van de 65 meest prio-
ritaire knelpunten (71%) opgelost. De knelpunten op minder 
prioritaire waterlopen moeten tegen 2027 opgelost zijn. De 
inventarisatie van de knelpunten is echter nog niet afgerond, 
waardoor er geen stand van zaken kan worden opgemaakt.

87 Beneluxbeschikking Vismigratie, M(2009)01.
88 Vlaams Actieprogramma voor Ecologische Ontsnippering (VAPEO) – Deel 1 - Wegen.

Vlaams actieprogramma voor ecologische 
ontsnippering
Het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering88 
(VAPEO) wil de ontsnippering van de gewestelijke wegenin-
frastructuur aanpakken. Dat is een meerjarenprogramma 
waarin een aantal diensten van de Vlaamse overheid samen-
werken om de belangrijkste knelpunten weg te werken. Op 

termijn moet ook de ontsnippering van spoor- en waterwe-
gen deel uitmaken van het plan. De knelpunten worden bij-
gehouden in de Databank Ontsnippering. Momenteel zijn er 
415 knelpunten geregistreerd, waarvan 39 procent (161 stuks) 
opgelost zijn. In het eerste vijfjarenprogramma zijn er vijftien 
projecten opgenomen die tegen 2024 verder voorbereid en/
of opgelost zullen worden.

https://www.benelux.int/nl/juridische-databank/?referentie=M_2009_01&display=9&ccm_paging_p=1
https://wegenenverkeer.be/sites/default/files/uploads/documenten/VAPEO_mei2020_def.pdf
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E Aanbevelingen 

Vergroot de bestaande  leefgebieden. Kleine gebieden zijn 
kwetsbaarder voor verstoring en de kans op isolatie en lokaal 
uitsterven van soorten is er hoger dan in grote aaneengeslo-
ten gebieden. Door de bestaande leefgebieden te vergroten, 
verhoogt de kans dat de lokale biodiversiteit behouden blijft. 
Om de impact van druk op de biodiversiteit te verminderen, 
kunnen rond natuurgebieden buffers worden aangelegd met 
extensieve activiteiten, zoals agro-ecologische of biologische 
landbouw. Ook beheerovereenkomsten kunnen geconcentreerd 
worden in zo’n bufferzone. Kleine gebieden zijn echter ook 
belangrijk voor de biodiversiteit, onder andere als stapstenen 
voor de dispersie van soorten tussen grotere gebieden. Naast 
het vergroten van bestaande gebieden, maakt de bescher-
ming van kleine gebieden dus ook deel uit van een volwaardig 
biodiversiteitsbeleid. 

Werk aan verstoringsvrije corridors in het landschap. Een 
intensieve landschapsmatrix met weinig natuurwaarde ver-
hoogt de isolatie van kleine gebieden en bijgevolg de kans op 
lokaal uitsterven van soorten. Recent onderzoek toont aan dat 
ook andere bronnen van verstoring, zoals licht en geluid, de 
activiteit en migratie van soorten belemmeren. Verstoringsvrije 
groen-blauwe aders en gebieden waar natuur en andere func-
ties verweven zijn, maken het voor soorten mogelijk om tussen 
leefgebieden te migreren. Deze multifunctionele zones hebben 
zowel een ecologisch, economisch als maatschappelijk doel 
en vormen een essentieel onderdeel van een ontsnipperings-
beleid. Het BRV (groen-blauwe netwerken) en de nieuwe EU 
Biodiversiteitsstrategie 2030 bieden de nodige kaders om deze 
ecologische corridors te realiseren.

Voorzie voldoende budget en een  bindend kader om 
de belangrijkste  infrastructuurbarrières weg te werken. 
Grote infrastructuurassen vormen vaak onoverbrugbare 
barrières voor soorten. Aanrijdingen met grote zoogdieren 
vormen bovendien een probleem voor de verkeersveiligheid. 
Ontsnipperingsmaatregelen zoals ecoducten kunnen soelaas 
bieden, op voorwaarde dat bij de inplanting rekening gehou-
den wordt met de ecologische vereisten en de kenmerken van 
de aanwezige soorten. Daarnaast zouden ontsnipperings-
maatregelen een verplicht onderdeel kunnen worden van elk 
infrastructuurproject, zoals de (her)aanleg van bruggen en 
kruispunten (een ontsnipperingsreflex).

Ondersteun de ontsnipperingsmaat regelen met weten-
schappelijk onderzoek. De meeste ontsnipperingsprojecten 
zijn duur en de planning en realisatie nemen veel tijd in beslag. 
De beperkte middelen moeten dan ook zo effectief mogelijk 
worden ingezet. Er bestaan weinig studies naar de effectiviteit 
van ontsnipperingsmaatregelen. Vaak wordt het gebruik van 
ecoducten en tunnels door dieren wel gemonitord, maar blijft 
de analyse van de effectiviteit (leidt het gebruik tot een verbe-
tering op populatieniveau?) achterwege. De projecten zouden 
vaker systematische geëvalueerd moeten worden via genetische 
studies en gecontroleerde proefopzetten die de situatie voor 
en na de ingreep vergelijken. Daarnaast tonen recente weten-
schappelijke studies aan dat verschillende (nieuwe) vormen 
van verstoring, zoals licht en geluid, een effect hebben op de 
activiteit en migratie van soorten. Het is dan ook belangrijk dat 
de impact van die verstoringen en mogelijke milderende maat-
regelen verder onderzocht worden. 
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Verontreiniging

De druk van verontreiniging op de biodiversiteit blijft te groot en verbeterde slechts in beperkte mate de 
afgelopen tien jaar. Organismen ondervinden schade door blootstelling aan toxische stoffen, hormoon-
verstoorders en plastic. De gevolgen zijn zowel acuut als chronisch en blijven niet beperkt tot individuele 
organismen. Ze beïnvloeden ook de interacties tussen organismen en het volledige voedselweb, ze beïn-
vloeden ecosysteemprocessen en ze zorgen voor veranderingen op landschapsschaal. Om het biodiversi-
teitsverlies te beperken, blijft het noodzakelijk om de meest toxische producten te verbieden, het gebruik 
van de producten die schade veroorzaken maar niet verboden zijn te verminderen door alternatieven te 
promoten, verontreinigde ecosystemen te herstellen en risico-inschattingen van prioritaire stoffen ver-
sneld uit te voeren.

A Waarover gaat het?

Verontreiniging betekent de inbreng, direct of indirect, van 
stoffen of energie in het milieu door de mens (VMM, 2013a). 
In dit deel ligt de focus op verontreiniging door stoffen. Het 
gaat zowel over milieuvreemde stoffen (bv. chemische gewas-
beschermingsmiddelen, geneesmiddelen en microplastics) en 
hun afbraakproducten als over een overmaat aan natuurlijke 
stoffen (bv. zware metalen) die gewild of ongewild worden 
vrijgegeven door landbouw, door industriële processen en 
vanuit urbane gebieden. Daarnaast zijn er stoffen die onder-
tussen verboden zijn, maar vroeger in de omgeving terecht-
kwamen en nu nog altijd schade veroorzaken. Los van die 
‘oude polluenten’ krijgen we ook te maken met ‘opkomende 

stoffen’, zoals bepaalde geneesmiddelen en hun metabolie-
ten, hormoonverstoorders, nanomaterialen, specifieke pol-
luenten en microplastics. Daarvoor is doorgaans nog geen 
afdoend Europees beleid ontwikkeld, en als dat beleid er 
wel is, staat het nog in de kinderschoenen. Maar die stoffen 
vinden we wel al terug in het milieu.

Verontreiniging kan de menselijke gezondheid aantasten, 
maar oefent ook druk uit op de biodiversiteit. Naar schatting 
zijn in Europa ruim 100.000 chemische stoffen in gebruik. 
Van de overgrote meerderheid (70.000) is het risico voor de 
gezondheid en de omgeving niet gekend. Van 29.500 stoffen 
is het risico deels gekend en van slechts 500 stoffen is het 
risico voldoende gekend (EEA, 2019a). De kennis van mengsels 

van chemische stoffen is nog lager. Het grote aantal van che-
mische stoffen die in gebruik zijn en de potentiële gecombi-
neerde toxiciteit van al die stoffen zijn verontrustend.

Ook vermesting, de aanrijking van bodem en water met 
nutriënten, en verzuring, de verhoging van waterstofionen in 
bodem en water, vallen onder verontreiniging. Vanwege hun 
belang voor Vlaanderen worden vermesting en verzuring in 
een afzonderlijk hoofdstuk besproken (zie D.4 Vermesting en 
verzuring). 

B Hoe evolueert de druk? 

Er is geen totaalbeeld van de toestand en de trend van 
verontreiniging. Slechts een beperkt aantal stoffen worden 
opgevolgd en dat enkel in bepaalde milieucompartimen-
ten. In dit hoofdstuk ligt de focus op verontreiniging in 
oppervlakte- en grondwater, waterbodems en aquatisch 
organismen.

Veertien probleempolluenten bij prioritaire 
gevaarlijke stoffen
De Kaderrichtlijn Water definieert een vijftigtal prioritaire 
stoffen voor het aquatisch milieu. Voor die stoffen geldt er 
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een Europese milieukwaliteitsnorm in oppervlaktewater en/of 
biota89. Ook moet er elke zes jaar een inventaris van de bron-
nen van die stoffen opgemaakt worden. Het gaat om diverse 
groepen van stoffen, zoals metalen, paks90, een grote groep 
pesticiden, gechloreerde verbindingen en een reeks specifieke 
polluenten zoals de gebromeerde vlamvertragers, nonylfenol91 
maar ook bijvoorbeeld PFOS92. Voor de inventaris 2022-2027 
(in opmaak) wordt er gewerkt met het referentiejaar 2018. 
Voor elke stof wordt de milieukwaliteitsnorm in zowel het 
stroomgebied van de Schelde als dat van de Maas getoetst.

In de periode 2016-2018 overschreden veertien stoffen de 
norm op de toestand- en trendmeetpunten (een veertig-
tal meetpunten verspreid over Vlaanderen). Voor de pak 
antraceen, de insecticiden cypermethrine en dichloorvos93, de 
herbicide aclonifen, nonylfenol, dioxinen en dioxineachtige 
verbindingen zijn er minder dan 25 procent overschrijdin-
gen van zowel de oppervlaktewaternorm als de milieukwa-
liteitsnorm in biota. Voor tributyltin (TBT)94, PFOS, kwik, het 
insecticide heptachloor en zijn afbraakproduct heptachloor- 
epoxide, de gebromeerde difenylethers95, de paks fluoranteen 
en benzo(a)pyreen en voor cadmium is het aantal vastge-
stelde overschrijdingen 50 procent over 70 tot 80 procent tot 
soms zelfs 100 procent van de oppervlaktewaternorm en/of 

89 Alle organismen zoals dieren, planten, schimmels en micro-organismen.
90 Paks of polyaromatische koolwaterstoffen komen onder meer voor in ruwe olie, kolen en teer en ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen of biomassa (www.vmm.be). Houtverbranding is waarschijnlijk de belangrijkste bron van paks in 

Vlaanderen. We stellen ons ook bloot aan paks via sigarettenrook, het aanbranden van vlees (bijvoorbeeld op de barbecue) en gerookte etenswaren. Ook het verkeer, vooral dieselvoertuigen, is een belangrijke bron van bepaalde  soorten paks.
91 De belangrijkste bronnen van nonylfenol zijn schoonmaakmiddelen, watergebaseerde verven, het wassen van behandeld textiel (voor de consument), het gebruik als detergent en in emulsiepolymerisatie in onder andere papier, plastic, leder, 

verven en kleefstoffen (voor kleine en middelgrote ondernemingen) en de productie van NP/NPE, het gebruik als detergent en het gebruik in emulsiepolymerisatie (in de industrie).
92 PFOS of perfluoroctaansulfonaat is een ‘eeuwige’ of onverwoestbare chemische stof die water, vet en vuil afstoot en gebruikt wordt in pizzadozen, tefalpannen en regenkledij. Het zit ook in hoge concentratie in het schuim van brandblussers. 

Het gebruik van PFOS werd door het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische stoffen beperkt. Het werd niet verboden omdat er voorlopig geen volwaardige alternatieven zijn. De industrie moet wel alternatieven ontwikkelen zodat 
het gebruik van deze stof in de EU kan uitdoven (EU Verordening 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigde stoffen).

93 Dichloorvos is sinds 6 december 2007 verboden als actieve stof in gewasbeschermingsmiddelen.
94 Tributyltin is een organotinverbinding. De stof zit in verf die gebruikt wordt om de aangroei van algen en zeepokken op de onderkant van schepen te voorkomen. Sinds 1 juli 2003 is het product niet meer toegelaten in de EU.
95 Gebromeerde difenylethers (PBDE’s) zijn vlamvertragers en worden in een groot aantal huishoudelijke voorwerpen gebruikt, waaronder stoffen, meubels en elektronica. Bepaalde PBDE’s – Penta- en OctaBDE – zijn sinds 2004 in de EU verboden. 

Het gebruik van DecaBDE is nog altijd toegelaten.
96 Een oppervlaktewaterlichaam is een begrensd deel van een estuarium, rivier, kanaal of meer.

milieukwaliteitsnorm in biota. De 100 procent overschrijdingen  
betreft de milieukwaliteitsnorm in biota voor kwik en de 
gebromeerde difenylethers in Schelde en Maas en deze van 
heptachloor- en heptachloorepoxyde in de Maas, alsook de 
oppervlaktewaternorm voor PFOS.

Persistente organische polluenten (POP) 
 vertonen tegengestelde trends
Waterbodemvervuiling door polyaromatische koolwaterstof-
fen (paks) vermindert. In de periode 2012-2015 is 40 procent 
van de bodems vervuild, tegenover 69 procent in de periode 
2000-2003 en zelfs 76 procent in de periode 2008-2011 (VMM, 
2016a; waterbodemmeetnet). De komende meetcampagnes 
moeten uitwijzen of er sprake is van een echte trendbreuk.
Waterbodemvervuiling door polychloorbifenylen (PCB’s) 
verslechtert. In de periode 2012-2015 is 49 procent van de 
bodems vervuild, ten opzichte van 39 procent in de periode 
2000-2003 (VMM, 2016b; waterbodemmeetnet).

Metalen blijven aanwezig
Metalen zijn per definitie niet afbreekbaar en (bio)accumu-
leren in het aquatisch milieu. Een aantal ervan is essenti-
eel voor diverse biochemische processen in organismen. 
Bij hogere concentraties kunnen ze toxisch worden voor 

waterorganismen. Verschillende metalen overschrijden in 
2019 de milieu kwaliteitsnorm: in 52 procent van de Vlaamse 
oppervlaktewater lichamen96 overschrijdt kobalt de norm, 
gevolgd door uranium (26%), arseen (18%) en zink (10%) (VMM, 
2020b, oppervlaktewatermeetnet). Een significant deel van 
uranium en arseen komt ‘natuurlijk’ vanuit infiltrerend zeewa-
ter of vanuit de bodem, maar uranium zit bijvoorbeeld ook in 
fosfaatkunstmeststof en fossiele brandstoffen. De normtoets 
is niet gecorrigeerd voor de natuurlijke aanvoer omdat de 
natuurlijke achtergrondconcentratie niet gekend is.
 
De milieutoestand in het oppervlaktewater verbetert in 
beperkte mate (VMM, 2020b; oppervlaktewatermeetnet). Voor 
elk metaal geldt dat meer dan 60 procent van de geana-
lyseerde meetplaatsen geen statistisch significante trend 
vertoont in de periode 2010-2019. Voor de meeste metalen 
worden er wel meer significante dalingen dan stijgingen 
genoteerd. Uitzonderingen zijn boor, molybdeen en zink.

Verontreiniging van het grondwater door metalen is beperkt. 
In 2018 scoort 6,7 procent van de meetplaatsen matig of 
ontoereikend voor nikkel en 3,4 procent voor arseen (VMM, 
2020c; freatisch grondwatermeetnet). Zowel voor arseen, 
cadmium, nikkel als zink verbetert de toestand langzaam. 

http://www.vmm.be
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Het percentage meetplaatsen dat goed of zeer goed scoort, 
neemt licht toe tijdens de periode 2004-2018. 

Verontreiniging van waterbodems door metalen komt nog 
frequent voor. Koper en zink overschrijden de milieukwaliteits- 
normen het vaakst, respectievelijk in 50 en 49 procent van de 
meetplaatsen (VMM, 2016c; waterbodemmeetnet). Ook cad-
mium, chroom, kwik en lood veroorzaken verontreiniging. Die 
verontreiniging is deels het gevolg van historische vervuiling. 
Sinds 2000 neemt de verontreiniging met kwik en nikkel dui-
delijk af. Voor de overige metalen verandert de toestand niet 
of verbetert ze beperkt.

STREEFDOEL 3A

Gewasbeschermingsmiddelen nemen af
Gewasbeschermingsmiddelen die in het oppervlaktewater 
terechtkomen, kunnen toxisch zijn voor waterorganismen. 
In 2016 is het percentage meetplaatsen met overschrijding 
van de milieukwaliteitsnorm of ecologische referentie-
waarde het grootst voor het insecticide imidacloprid97 
(62%) en het herbicide diflufenican (60%) (VMM, 2018; 
oppervlaktewatermeetnet). 

Vierentwintig van de 52 gemeten gewasbeschermingsmid-
delen vertonen een significante daling, 3 een significante 
stijging en 25 geen trend tijdens de periode 2000-2016. 

97 Imidacloprid is een insecticide, meer bepaald een neonicotinoïde (verwant aan nicotine), en mag sinds 27 april 2018 niet meer gebruikt worden.
98 Diuron is verboden in België sinds 2002 en in de EU sinds 2007.
99 Endosulfan is verboden sinds 2005.
100 S-metolachloor ESA is een metaboliet van het herbicide S-metolachloor dat toegepast mag worden bij verschillende teelten (bv. groenten, maïs).
101 Desfenyl-chloridazon is een metaboliet van chloridazon, een herbicide dat toegepast mag worden in de bieten- en uienteelt.
102 Dimethylsulfamide is een metaboliet van tolylfluanide, een fungicide dat niet meer toegelaten is als gewasbeschermingsmiddel maar nog wel toegepast mag worden als biocide (bv. voor houtverduurzaming).
103 VMM, in voorbereiding. Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. Openbaar onderzoek: www.volvanwater.be (najaar 2020) en na goedkeuring: www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen (2021).

Het percentage overschrijdingen van middelen zoals het 
herbicide diuron98 en het insecticide endosulfan99 daalt 
door gebruiksbeperkingen en/of verbodsbepalingen. 
Middelen zoals herbiciden chloortoluron, metazachloor 
en terbutylazine vertonen statistisch significant stij-
gende concentraties. In 2016 overschrijden hun con-
centraties de milieukwaliteitsnorm op respectievelijk 
5, 16 en 21 procent van de meetplaatsen (VMM, 2018; 
oppervlaktewatermeetnet). 

Ook in grondwater overschrijden verschillende gewasbe-
schermingsmiddelen de milieukwaliteitsnorm, in het bij-
zonder S-metolachloor ESA100 (35% van de meetplaatsen), 
desfenyl-chloridazon101 (31%) en dimethylsulfamide102 (12%) 
(VMM, 2020d; grondwatermeetnet). De meeste stoffen ver-
tonen een gunstige evolutie tijdens de periode 2006-2018, 
zowel wat betreft de normoverschrijdingen als de concen-
traties. Het gaat dan vaak over verboden gewasbescher-
mingsmiddelen (bv. atrazine, chloortoluron, isoproturon) 
en hun afbraakproducten (bv. desethylterbutylazine). De 
vervuiling door desfenyl-chloridazon verslechtert: 20 pro-
cent van de meetpunten vertoont een significante stijging.

Verontreiniging van waterbodems door organochloorpestici-
den (meestal insecticiden) komt nog frequent voor. Het gaat 
vooral om licht verontreinigde bodems (24,8%) en verontrei-
nigde bodems (9,4%) (VMM, 2016d; waterbodemmeetnet). Het 
aantal niet vervuilde bodems daalt van 80,3 procent in de 

periode 2000-2003 naar 63,3 procent in 2012-2015. Ook het 
aantal sterk vervuilde bodems daalt: van 5,1 procent in de 
periode 2000-2003 naar 2,6 procent in 2012-2015.

Verontreiniging door plastic neemt sterk toe
Plastic vormt een groot probleem, vooral voor mariene orga-
nismen. Wereldwijd dumpen we jaarlijks 8 miljoen ton plastic 
in de oceaan. Tegen 2030 zal dat aantal verdubbelen en 
tegen 2050 verviervoudigen. Aan dat tempo zal er tegen 2050 
meer plastic dan vis in de oceaan zitten (World Economic 
Forum, 2016). 

Schelde en Maas hebben geen goede 
chemische waterkwaliteit
Het stroomgebied van de Schelde en het stroomgebied van 
de Maas bestaan uit respectievelijk 177 en 18 waterlichamen. 
Van respectievelijk 168 en 16 daarvan is een beoordeling 
beschikbaar van minimaal 1 prioritaire chemische stof.

Als alleen de gemeten stoffen in rekening worden gebracht, 
behalen respectievelijk 98 van de 168 en 11 van de 16 beoor-
deelde waterlichamen voor alle gemeten stoffen een goede 
chemische toestand (VMM, in voorbereiding103). De beoordeling 
is echter niet altijd voor alle vijftig prioritaire stoffen uitge-
voerd. In dat geval wordt de chemische toestand beoordeeld 
op basis van de stoffen waarvoor er wel een beoordeling is. 
De waterlichamen die een goede chemische toestand behalen, 
zijn dus niet altijd voor alle prioritaire stoffen beoordeeld.
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Een aantal stoffen scoort systematisch ‘niet goed’ in de 
waterlichamen waar ze gemeten zijn en worden bovendien 
als alomtegenwoordig beschouwd. Voor die stoffen kan 
daarom besloten worden dat ze overal waar ze gemeten 
zouden worden, aanleiding zouden geven tot een overschrij-
ding van de norm. Die redenering geldt voor heptachloore-
poxide in biota, voor kwik in biota en voor PFOS in biota wat 
betreft rivieren en overgangswateren. Bij meren gaat het om 
heptachloorepoxide in biota en kwik in biota. Op basis van 
het principe one out, all out wordt de chemische toestand 
daarom voor alle waterlichamen als ‘niet goed’ beoordeeld.

Ook probleempolluenten in de Noordzee
Paks en tributyltin (TBT) overschrijden de milieukwaliteits- 
normen in de Noordzee en kwik overschrijdt de biotanorm 
(De Cauwer et al., 2018). Voor tributyltin overschrijden de 
jaargemiddelden zelfs de maximaal aanvaardbare concentra-
ties. De verwachting is dat de TBT-gehaltes langzaam zullen 
dalen door het gebruiksverbod bij schepen (De Cauwer et al., 
2018). Het product heeft namelijk in anoxische sedimenten 
(zonder zuurstof) een lange levensduur. Voor kwik zijn extra 
inspanningen nodig op mondiaal niveau, omdat kwik globaal 
circuleert, zowel via stromingen als via de atmosfeer, en zich 
continu tussen locaties verplaatst. 

104 Bijvoorbeeld pyrethroïden, neonicotinoïden en fipronilinsecticiden.

C Wat is de impact op de 
 biodiversiteit?

De impact van verontreinigende stoffen op de biodiversiteit 
is groot (Mazor et al., 2018). Verontreiniging door gewasbe-
schermingsmiddelen en andere polluenten is de tweede 
belangrijkste oorzaak van de wereldwijde achteruitgang van 
de insectenbiodiversiteit (Sánchez-Bayo & Wyckhuys, 2019). 
De impact van verontreiniging is zeer divers en is voelbaar 
van op populatie- tot op landschapsniveau (Edwards, 2002). 
Er zijn echter weinig impactindicatoren beschikbaar om die 
effecten op te volgen. Daarom bevatten de volgende paragra-
fen voornamelijk voorbeelden uit de literatuur die de effec-
ten illustreren. 

Effecten op niveau van het organisme
Verontreinigende stoffen kunnen toxisch zijn voor organis-
men. Piekconcentraties kunnen acute effecten veroorzaken, 
zoals sterfte. Piekconcentraties van bepaalde gewasbescher-
mingsmiddelen104 hebben zoals verwacht een vernietigende 
werking op in het water levende insecten en schaaldieren 
(Antwi & Reddy, 2015; Beketov & Liess, 2008; Kasai et al., 2016; 
Roessink et al., 2013). Naast verwachte effecten hebben stof-
fen soms ook onverwachte gevolgen. Antimicrobiële stoffen 
hebben bijvoorbeeld een negatief effect op de diversiteit aan 
algen en enkele algeneters (Nietch et al., 2013). Langdurige 
blootstelling aan subletale dosissen van diverse verontreini-
gende stoffen kan ook chronische effecten hebben. Subletale 
dosissen van antidepressiva veroorzaken bijvoorbeeld gedrags-
wijzigingen (Greaney et al., 2015), verandering in motorische 
activiteit (Kellner et al., 2016) en een verminderd vermogen van 
vissen om prooidieren te vangen (Gaworecki & Klaine, 2008). 

STREEFDOEL 3A

In Vlaanderen is de druk op het waterleven door gewas-
bescherming sterk gedaald (zie Figuur 39). Dat is zowel te 
danken aan een verminderd gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen als aan een verbod op de meest toxische 
producten (VMM, 2020e). De laatste jaren stagneert de 
daling. Het aantal waterlichamen met één of meer over-
schrijdingen van de milieukwaliteitsnorm of ecologische 
referentiewaarde voor gewasbeschermingsmiddelen 
bepaalt of de druk voldoende gedaald is (zie Figuur 40). 
Het aantal overschrijdingen daalde van 89 procent in 
2005 naar 31 procent in 2012, maar steeg opnieuw naar 
52 procent in 2018. De daling van de druk is dus nog 
onvoldoende. 

Bioaccumulatie is de ophoping van toxische stoffen in organis-
men. Dat is nefast voor het organisme zelf, voor zijn predator en 
voor de organismen bovenaan de voedselketen. Ook de eerste 
en tweede generatie nakomelingen kunnen negatieve effecten 
ondervinden (Du et al., 2009; Nilsen et al., 2019). 

Hormoonverstorende stoffen verstoren het endocrien stelsel van 
organismen. Bij vissen kan dat aanleiding geven tot het voorko-
men van interseks: het gelijktijdig aanwezig zijn van mannelijke 
en vrouwelijke geslachtsklieren bij soorten met een vaste sekse 
(Tyler & Jobling, 2008). Mannelijke vissen met ernstige intersek-
sualiteit produceren minder sperma, hun spermadichtheid is 
lager en de beweeglijkheid van de spermatozoa is verminderd, 
vergeleken met schijnbaar normale mannelijke vissen op minder 
verontreinigde locaties (Jobling et al., 2002). Daardoor daalt het 
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bevruchtingssucces (Jobling et al., 2002). In Vlaanderen zorgen 
hormoonverstorende stoffen voor een vervrouwelijking van de 
mannelijke blankvoorns: bij de helft van de bemonsterde vissen 
waren er tekenen van interseks (Berckmans et al., 2007).
Verstrikking in en het opeten van plastic afval kunnen een 
direct letsel of de dood veroorzaken (Gregory, 2009, zie ook 
Kader 11). In de zuidoostelijke Noordzee, waartoe ook het 
mariene deel van België behoort, overschrijdt in de periode 
2010-2014 58 procent van de noordse storm vogels de grens-
waarde van 0,1 gram plastic in de maag (Stienen & Verstraete, 
2018). Dat percentage is zeker sinds 2004 stabiel. Het beleids-
doel van de Noordzeelanden van maximaal 10 procent is 
nog veraf. In Vlaamse oppervlaktewateren zijn de effecten 
van microplastics op soorten nog beperkt; uit onderzoek bij 
grondels blijkt dat 9 procent minimaal 1 micro plastic heeft 
ingeslikt (Slootmaekers et al., 2019).
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FIGUUR 39. 

Druk op waterleven door gewas-
bescherming, uitgedrukt als som 
van de verspreidingsequivalen-
ten (Seq). Links: periode 1990-
2010, rechts: periode 2009-2017, 
berekend volgens een nieuwe 
methode (meer info: VMM, 2020e; 
bron: UGent, LMN, ADSEI, FOD 
VVVL & Phytofar).

STREEFDOEL 3A

FIGUUR 40. 

Aandeel meetplaatsen met één 
of meerdere normoverschrijdin-
gen voor gewasbeschermings-
middelen tussen 2004 en 2018 
(brondata: Vlaamse Milieumaat-
schappij).
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KADER 11 
MICROPLASTICS

Tal van aquatische organismen nemen micro plastics op. Dat 
leidt onder meer tot groei remmingen, aantasting van het 
voortplantings systeem en zelfs sterfte.

Wat zijn microplastics?
Microplastics zijn plastiekfragmenten kleiner dan 5 millimeter. 
Ze omvatten microkorrels (deeltjes toegevoegd aan cosme-
tica), nurdles (kleine pellets gebruikt om andere kunststoffen 
te produceren), fragmenten (delen van grotere stukken) en 
microvezels (vrijgekomen door het wassen van synthetische 
kleding) (Browne et al., 2011).

De opname van microplastics is waargenomen bij een grote 
diversiteit aan aquatische organismen, gaande van kleine 
ongewervelden tot grote roofzoogdieren (Wang et al., 2019). 
De opname gebeurt meestal per ongeluk, ofwel rechtstreeks 
doordat microplastics moeilijk te onderscheiden zijn van 
natuurlijke prooien, ofwel onrechtstreeks door de opname van 
prooien die vervuild zijn met microplastics (Auta et al., 2017; 
Carbery et al., 2018).

Wat zijn de gevolgen?
De kennis over de ecologische gevolgen van microplastics is 
nog beperkt (Wang et al., 2019). Het merendeel van de huidige 
studies zijn labometingen van de hoeveelheid microplastics 
in mariene fauna.

In mariene fauna accumuleren de inerte deeltjes in het spijs-
verteringsstelsel (Wright et al., 2013). Dat kan resulteren in 
een verminderde voedingsimpuls als gevolg van valse verza-
diging (de Sá et al., 2018). Aanhoudende afname van voeding 
kan leiden tot verminderd lichaamsgewicht (Welden & Cowie, 
2016), groeiremming (Watts et al., 2015), aantasting van het 
voortplantingssysteem (Lei et al., 2018), verminderde mobili-
teit (Rehse et al., 2016) en zelfs sterfte (Rist et al., 2016).

De opname van plastic kan ook leiden tot toxische effecten. 
Enerzijds omdat plastic soms giftige stoffen (bv. polyge-
bromeerde difenylethers) bevat en anderzijds omdat in het 
water aanwezige toxische contaminanten (bv. metalen en 
persistente organische polluenten) zich in hoge concentra-
tie kunnen accumuleren op plastic (Wang et al., 2019). Dat 
kan leiden tot bioaccumulatie van die giftige stoffen in het 
organisme.
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Effecten op populatie-, gemeenschaps-, 
 ecosysteem- en landschapsniveau 
De gevolgen blijven niet beperkt tot individuele organis-
men, ze beïnvloeden ook populaties en gemeenschap-
pen (Edwards, 2002). Op populatie niveau kan chronische 
blootstelling leiden tot een gewijzigde geslachtsverhou-
ding of leeftijdsdistributie en zelfs genetische wijzigingen 
(Jin et al., 2010; Caspillo, et al., 2014; Baldigo et al., 2015). 
Gemeenschapseffecten of de interacties tussen organismen 
en het volledige voedselweb zijn afgezien van bioaccumu-
latie grotendeels onbekend, maar voor zover bekend wel 
belangrijk (Nilsen et al., 2019). Zo leidt synthetisch oestrogeen 
gebruikt in de anticonceptiepil tot een daling van de visbio-
massa (Hallgren et al., 2014; Kidd et al., 2014) Als gevolg neemt 
het zoöplankton toe (Hallgren et al., 2014; Kidd et al., 2014) 
en gaat de biomassa van het toproofdier (meerval) achteruit 
(Kidd et al., 2014). Een hogere concentratie oestrogeen ver-
oorzaakt daarnaast een daling van de index die de biotische 
integriteit105 van de visgemeenschap weergeeft in Vlaamse 
oppervlaktewateren (Berckmans et al., 2007). Chemische ver-
vuiling ligt mogelijk ook aan de basis van de sterke verminde-
ring van de Europese palingpopulatie (Belpaire et al., 2019).

In de Noordzee wordt bioaccumulatie van persistente pol-
luenten zoals kwik (Hg), polychloorbifenyl (PCB), dichloor-
difenyltrichloorethaan (DDT), hexachloorbenzeen (HCB) en 
hexachloorcyclohexaan (HCH) opgevolgd in eieren van visdie-
ven. Dat zijn toppredatoren die zich voeden met vis binnen 
een straal van 10 kilometer van de kolonie (Stienen & Van de 
walle, 2018). De concentraties van Hg, PCB, DDT en HCB in 
de eieren die in 2008, 2010 en 2015 werden verzameld in de 

105 De index voor biotische integriteit of IBI is een index waarmee de ecologische kwaliteit van een meetplaats beoordeeld kan worden. De index is gebaseerd op een geïntegreerde benadering van de analyse van de aanwezige visbestanden. De 
quotering gebeurt op basis van verschillende parameters (bv. aantal soorten, rekrutering) waarvoor grenswaarden vastgelegd zijn om per parameter scores te kunnen toekennen. De som van de scores geeft de IBI.

106 Heptachloorepoxide is verboden sinds 21 december 1978.

kolonie van Zeebrugge waren telkens hoger – en in het geval 
van PCB veel hoger – dan de vooropgestelde norm (Stienen 
& Van de walle, 2018). De productie en het gebruik van PCB’s, 
DDT, HCB en HCH is al enkele tientallen jaren verboden in 
West-Europa, maar de stoffen blijven lange tijd in het milieu 
aanwezig. In rivieren en estuaria worden nog altijd vrij hoge 
concentraties teruggevonden. Dat is zeker het geval in havens 
en havengeulen, waar baggeractiviteiten de aan het slib 
gebonden stoffen opnieuw in het aquatisch systeem brengen.

Ter bescherming van toppredatoren zoals visetende vogels 

en zoogdieren heeft de Kaderrichtlijn Water voor een aantal 
toxische stoffen kwaliteitsnormen voor biota vastgelegd. In 
opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) volgen 
de Universiteit Antwerpen en het INBO bioaccumulatie in 
Vlaamse oppervlaktewateren op in het spierweefsel van baars 
en paling. Ook in die toppredatoren worden te hoge con-
centraties van persistente stoffen, zoals kwik, het insecticide 
heptachloorepoxide106, de vlamvertrager polygebromeerde 
difenylether (PBDE) en het vlekwerend middel perfluoroc-
taansulfonzuur (PFOS), aangetroffen (Teunen et al., 2020, zie 
Figuur 41). De overschrijdingen zijn het grootst voor PBDE en 

FIGUUR 41. 

Normoverschrijdingen 
(%) van persistente  
stoffen in het spier-
weefsel van baars en 
paling (bron: Teunen  
et al., 2020).
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heptachloorepoxide. Concentraties van al lang verboden mid-
delen zoals PCB’s en HCB vertonen een dalende trend (1994-
2005) in het spierweefsel van paling (Maes et al., 2008).  
Door die daling wordt voor HCB de milieukwaliteitsnorm 
bijna niet meer overschreden (zie Figuur 41). Voor PCB’s is de 
daling onvoldoende: 51 procent van de metingen overschrijdt 
nog altijd de humane consumptienorm (Teunen et al., 2020).

Verontreinigende stoffen beïnvloeden ook processen zoals 
de fotosynthese, de afbraak van organisch materiaal en de 
nutriëntenkringloop (Edwards, 2002). Neonicotinoïden bij-
voorbeeld schaden de levensvatbaarheid van larven die blad-
afval en organisch materiaal eten (Kreutzweiser et al., 2008). 
De vermindering van de afbraak van organisch materiaal 
ondermijnt op zijn beurt het insectenvoedselweb (Sánchez-
Bayo et al., 2016).

Verontreinigende stoffen kunnen ook veranderingen veroor-
zaken op landschapsniveau. De mate waarin verontreinigende 
stoffen in de bodem voorkomen kan zich bijvoorbeeld weer-
spiegelen in de samenstelling van planten en bodem- 
organismen, waardoor de ruimtelijke heterogeniteit op land-
schapsschaal toeneemt (Edwards, 2002). Bepaalde agromilieu- 
en klimaatmaatregelen en bijvoorbeeld biologische landbouw 
verminderen de gewasbeschermingsdruk in voldoende mate 
om planten en loopkevers te behouden, maar zijn onvol-
doende voor vogels en bijen (Geiger et al., 2010). Een mogelijke 
verklaring is dat kleinschalige maatregelen de grootschalige 
verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen niet kunnen 
opheffen voor soorten die grote gebieden nodig hebben, zoals 

107 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18/12/2006.
108 Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009.
109 Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad van 5/6/2019.
110 Besluit van 1/6/1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (B.S. 31/7/1995).
111 Decreet van 27/10/2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (B.S. 22/1/2007).

vogels, zoogdieren, vlinders (Rundlöf et al., 2008) en bijen 
(Clough et al., 2007; Holzschuh et al., 2008).

D Beleid 

Het Europese milieubeleid berust op de beginselen van voor-
zorg, preventie en bestrijding van vervuiling aan de bron, en 
op het beginsel dat ‘de vervuiler betaalt’. Het voorzorgsbe-
ginsel is een risicobeheersinstrument om met wetenschap-
pelijke onzekerheid om te gaan bij een vermoed risico voor 
de menselijke gezondheid of het milieu dat voortvloeit uit 
een bepaalde maatregel of een bepaald beleid. Als er bijvoor-
beeld twijfel bestaat over een mogelijk gevaarlijk effect van 
een product en als de onzekerheid na een objectieve, weten-
schappelijke beoordeling aanhoudt, kan opdracht worden 
gegeven om de verspreiding van dat product te beëindigen of 
om het uit de handel te nemen. Dergelijke verboden zijn een 
noodzaak wanneer een realistische dreiging van onomkeer-
baarheid bestaat, zoals de ineenstorting van een ecosysteem 
(Perrings & Pearce, 1994).

Om die principes in de praktijk te brengen, bestaan er diverse 
richtlijnen en verordeningen. De REACH-verordening107  
(Registration,  Evaluation,  Authorization and restriction 
of CHemicals) verplicht een risico-inschatting van (nieuwe) 
chemische stoffen. De richtlijn Duurzaam Gebruik van 
Pesticiden108 zet in op het beperken van de milieu- en 
gezondheidsrisico’s en het verbeteren van de controles op het 
gebruik en de distributie van gewasbeschermingsmiddelen. 

De SUP-richtlijn109 (Single Use Plastics) verbiedt het gebruik 
van bepaalde eenmalig gebruikte plastics.

De verbods- en gebruiksbepalingen en de risico-inschattin-
gen dienen ook om een goede milieukwaliteit te garande-
ren. Zo verplichten de Europese Kaderrichtlijn Water en de 
Kaderrichtlijn Mariene Strategie de lidstaten om alle water-
lichamen in een goede ecologische toestand te brengen. 
Daarvoor zijn voor diverse stoffen milieukwaliteitsnormen 
gedefinieerd. In Vlaanderen vat VLAREM II110 de milieukwaliteits- 
normen samen voor oppervlaktewater, bodem, grondwater en 
lucht. 

Naast het voorkomen en verminderen van vervuiling is ook 
het herstel van verontreinigde ecosystemen belangrijk. Om 
verontreinigde bodems te herstellen bestaat er nog geen wet-
geving op Europees niveau, maar wel op Vlaams niveau. Het 
Bodemdecreet111 heeft tot doel om verontreinigde bodems te her-
stellen en om verontreiniging te voorkomen.

REACH-verordening
REACH is een verordening van de Europese Unie die werd 
vastgesteld om de gezondheid van mens en milieu beter te 
beschermen tegen de gevaren die van chemische stoffen 
uitgaan. REACH bestaat uit vier stappen: de registratie van 
stoffen, de inschatting van het risico, het toelaten van het 
gebruik en het beperken of verbieden van het gebruik. REACH 
legt de bewijslast bij de bedrijven. Om aan de verordening 
te voldoen, moeten bedrijven de risico’s die verbonden zijn 
aan de stoffen die zij in de EU vervaardigen of in de handel 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2007%3A136%3A0003%3A0280%3Anl%3APDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:nl:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=nl
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1003794&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1015384&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
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brengen, identificeren en beheersen. Als de risico’s van 
bepaalde stoffen niet kunnen worden gecontroleerd, kan 
de overheid het gebruik ervan op verschillende manieren 
beperken. Op lange termijn moeten de gevaarlijkste stoffen 
worden vervangen door minder gevaarlijke. Deze risico- 
inschatting van nieuwe stoffen is – gezien de lange aanwe-
zigheid van persistente stoffen in het milieu – zeer belangrijk 
om negatieve effecten voor mens en milieu te voorkomen. 

REACH heeft het potentieel om de menselijke gezondheid en 
het milieu te beschermen tegen blootstelling aan schadelijke 
chemicaliën (EEB, 2019), maar het huidige proces is te traag en 
onvoldoende effectief om dat doel te bereiken. Slechts 30 pro-
cent van de 2000 registratiedossiers van 700 stoffen voldoet 
aan de wettelijke vereisten van REACH. Hoewel dossiers onvol-
ledig waren, werden zelfs verschillende hoog-volume-chemica-
liën112 geregistreerd en dus vergund om gebruikt te worden. De 
volledigheidscontrole is sinds 2016 verbeterd, maar vroegere 
onvolledige dossiers worden niet opnieuw gecontroleerd. 
Van de 352 prioritair te analyseren stoffen tegen het einde 
van 2018 is de risico-inschatting slechts voor 94 stoffen 
volledig. Hoewel 46 van de 94 stoffen onveilig waren voor 
de menselijke gezondheid en het milieu, zijn beleidsacties 
beperkt tot 12 stoffen. De gemiddelde evaluatietijd bedraagt 
zeven tot negen jaar, waarna het gemiddeld vijf tot zeven 
jaar duurt vooraleer er acties genomen worden. Gedurende 
die periode worden verschillende stoffen nog gebruikt met 
mogelijke risico’s voor mens en milieu tot gevolg (EEB, 2019). 
Daarenboven vertonen de huidige risico-inschattingen nog 

112 Chemicaliën die op de EU-markt worden gebracht in hoeveelheden van meer dan 1000 ton per jaar per fabrikant of importeur.
113 Algemeen verslag van de Commissie over de werking van REACH en evaluatie van bepaalde elementen, COM(2018) 116
114 Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009.
115 Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009. 
116 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 485/2013 van de Commissie van 24/5/2013.
117 Geïntegreerde gewasbescherming betekent dat landbouwers enkel chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruiken nadat alle preventieve, fysische, biologische of andere niet-chemische methoden falen.

een aantal tekortkomingen, waardoor zelfs als er een evalua-
tie is, potentieel gevaarlijk stoffen toch in het milieu kunnen 
komen (Sgolastra et al., 2020). Verschillende bevindingen van 
het Europees Milieubureau (EEB) worden bevestigd door de 
Europese Commissie113: onvolledige dossiers, onvoldoende 
actualisatie van die dossiers, te trage vooruitgang en het ont-
breken van een kader om het voorzorgprincipe toe te passen 
bij onvolledige risicobeoordeling. Om die knelpunten aan te 
pakken is een actie programma ontwikkeld.

STREEFDOEL 3A

Richtlijn Duurzaam Gebruik van Pesticiden
De EU zet via deze richtlijn sterk in op het duurzame 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met als doel de 
risico’s en de effecten op de menselijke gezondheid en 
het milieu te beperken. Op wettelijk vlak en op het niveau 
van maatregelen is er door de lidstaten en de EU zeker 
vooruitgang geboekt (Europese Rekenkamer, 2020a), 
maar die vooruitgang is beperkt als het gaat om het 
meten en het verminderen van de risico’s en om de hand-
having (Europese Rekenkamer, 2020a). De richtlijn wordt 
onder andere ondersteund door het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB), een Marktverordening114, 
een Pesticidenstatistiekenverordening115 en een 
Uitvoeringsverordening rond het gebruik van neonicoti-
noïden116. Het GLB verplicht geïntegreerde gewasbescher-
ming117 en stimuleert milieuvriendelijke alternatieven 

via agromilieu- en klimaatmaatregelen, biologische 
landbouw, operationele groepen (een samenwerking 
tussen landbouwers en onderzoekers) en bedrijfsad-
viseringssystemen. De Marktverordening legt de richt-
lijnen vast voor de evaluatie van een actieve stof. Die 
richtlijnen worden continu bijgestuurd op basis van 
praktijkervaringen met actieve stoffen/middelen en/
of actuele wetenschappelijke studies. Die aanpak leidt 
ertoe dat nieuwe middelen pas toegelaten worden als 
ze aan de nieuwe vereisten voldoen en dat oudere mid-
delen bij hun verplichte periodieke herevaluatie van 
de markt genomen worden als ze niet langer aan de 
nieuwe, strengere vereisten voldoen. De statistiekveror-
dening verplicht het verzamelen van informatie over de 
jaarlijkse hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen 
die iedere lidstaat op de markt brengt en gebruikt. De 
Uitvoeringsverordening verbiedt sinds 2018 het gebruik 
van drie neonicitinoïden (imidacloprid, clothianidine en 
thiametoxum) buiten serres in de EU. Vlaanderen brengt 
de Europese wetgeving in de praktijk via het Vlaams 
actieplan duurzaam gebruik pesticiden. De Europese 
‘Van boer tot bord’-strategie wil het gebruik en het risico 
van chemische gewasbeschermingsmiddelen – zowel alle 
middelen samen als de meest gevaarlijke – halveren.

Single Use Plastics-richtlijn
Een van de hoofddoelen van de SUP-richtlijn is om de hoeveel-
heid plastic afval die we produceren te verminderen. De nieuwe 
regels verbieden voor eenmalig gebruik bestemde plastic borden, 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-116-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1185&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0485&from=NL
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bestek, rietjes, ballonnenstokjes en wattenstaafjes vanaf 2021. 
Plastic flessen moeten voor 90 procent selectief ingezameld 
worden tegen 2029. Tegen 2025 moeten plastic flessen ten 
minste 25 procent aan gerecycleerd materiaal bevatten, een 
gehalte dat tegen 2030 moet stijgen tot 30 procent.

Kaderrichtlijn Water en Kaderrichtlijn 
Mariene strategie
De Kaderrichtlijn Water hanteert bij het beoordelen van 
de goede toestand van een waterlichaam het one out, 
all out-principe. Een slechte chemische toestand zorgt 
ervoor dat, zelfs als alle andere kwaliteitselementen goed 
zijn, de beoordeling van de globale toestand slecht is. 
Verontreiniging alleen zorgt ervoor dat 58 procent (de 
Schelde) of 69 procent (de Maas) van de waterlichamen 
slecht scoort voor chemische toestand en dus ook voor de 
globale toestand (VMM, in voorbereiding118). Verontreinigende 
stoffen veroorzaken ook een vermindering van de bioti-
sche integriteit van de visgemeenschap, waardoor ook de 
biologische waterkwaliteit vermindert (Belpaire, 2013). De 
Kaderrichtlijn Water beoogt een ‘goede toestand’ van de 
watersystemen tegen uiterlijk 2015. Afwijkingen in de vorm 
van termijnverlenging zijn mogelijk en Vlaanderen heeft 
voor de maximale termijnverlenging tot 2027 gekozen. 
Ondanks die termijnverlenging lijkt het doel zonder verdere 
verstrenging van het beleid onbereikbaar. 

De Kaderrichtlijn Mariene strategie streeft naar een goede 
milieutoestand tegen 2020. Een goede milieutoestand ver-
eist een goede beoordeling op elf beschrijvende elementen, 
waaronder verontreiniging. Dat doel lijkt nog veraf, ongeveer 
40 procent van de oppervlakte van het Belgische deel van 

118 VMM, in voorbereiding. Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022 – 2027. Openbaar onderzoek: https://www.volvanwater.be/ (najaar 2020)  
en na goedkeuring: https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen (2021).

de Noordzee heeft geen goede toestand voor verontreiniging 
door prioritaire stoffen (Belgische Staat, 2018).

Bodemdecreet
In Vlaanderen heeft 11 procent van de oppervlakte een ver-
hoogd risico op historische bodemverontreiniging (VMM, 
2019a). Tegen 2036 wil de overheid voor alle historische 
verontreinigingen minstens de sanering opgestart hebben. 
Eind 2018 was ruim een derde (36%) van het geschatte 
aantal noodzakelijke bodemsaneringsprojecten tegen 2036 
afgerond.

https://www.volvanwater.be/
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen
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E Aanbevelingen 

Verbeter de kennis. Om de gehele verontreinigingswetgeving 
te onderbouwen en om actoren te overtuigen zijn kennis en 
informatie noodzakelijk. Problematisch is dat het aantal ken-
nishiaten zeer groot is (Nilsen et al., 2019). Er is onder andere 
een te beperkte kennis over het gecombineerde effect van 
verschillende stoffen en andere drukfactoren, over de subletale 
effecten van verontreinigende stoffen, over de effecten van 
blootstellingen aan verontreinigende stoffen van variabele duur 
binnen en tussen generaties en over blootstellingen aan ver-
ontreinigende stoffen in volledige voedselwebben (Nilsen et al., 
2019). Bovendien is een betere monitoring nodig, in het bijzon-
der van bodemverontreiniging en plasticvervuiling.

Voer risico-inschattingen van prioritaire stoffen  versneld 
uit. Om milieurisico’s te vermijden is het wenselijk dat stoffen 
alleen geregistreerd worden als het aanvraagdossier volledig 
is. Dat geldt ook retroactief voor eerder vergunde stoffen. De 
industrie moet de dossiers ook up-to-date houden zodat here-
valuatie mogelijk is. De evaluatietijd van de risico-inschatting 
en de implementatietijd van mogelijke beperkingen moeten 
verkort worden, zodat milieurisico’s zoveel mogelijk vermeden 
worden.

Verbied of verminder het gebruik en zet in op  herstel. 
Beleidsmakers kunnen niet volledig voorkomen dat 
 verontreinigende stoffen in ecosystemen terechtkomen. 
Bepaalde producten leveren een belangrijke bijdrage aan 
onze economie en ons welzijn. Beleidsmakers kunnen wel 
meer inspanningen eisen om de verliezen in het milieu te 
minimaliseren. Dat kan resulteren in een verbod – zeker bij 
gevaar voor onomkeerbare veranderingen – of in gebruiksbe-
perkingen. Een verbod of beperking werkt beter als er econo-
misch haalbare, milieuvriendelijke alternatieven beschikbaar 
zijn. Overheden moeten de ontwikkeling van die alternatieven 
stimuleren. Het gebruik beperken door een subsidie of taks 
te introduceren is een kosteneffectieve manier om het mili-
eudoel te bereiken (de Vries & Hanley, 2016). Ook historische 
verontreinigingen, zelfs van persistente stoffen, moeten actief 
aangepakt worden, zodat gedegradeerde ecosystemen her-
steld worden.
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Vermesting en verzuring

Verzuring en vermesting van ecosystemen verlagen de soortenrijkdom en veranderen de 
soortensamenstelling bij een overmaat aan waterstofionen en nutriënten. De voorbije decennia nam de 
druk in zowel aquatische als terrestrische ecosystemen af door een striktere normering en technologische 
verbeteringen. De afname stagneert de laatste jaren en blijft vooral voor bossen, heide, zoet water en 
estuaria te hoog. Zo komen de doelstellingen voor water- en luchtkwaliteit en biodiversiteit niet binnen 
bereik. De stagnatie wijst erop dat de huidige maatregelen niet voldoen en dat systeemveranderingen 
noodzakelijk zijn om het milieuprobleem op te lossen.

119 Depositie is het neerslaan van stoffen zoals ammoniak op een oppervlak zoals de bodem of een wateroppervlak of op vegetatie. Natte depositie is het neerslaan van stoffen uit de atmosfeer via neerslag, terwijl droge depositie optreedt tij-
dens droge periodes.

120 Emissie is de uitstoot of lozing van verontreinigende stoffen.
121 Ammoniak.
122 Zwaveldioxide.
123 Stikstofoxiden.

A Waarover gaat het?

Verzuring is de afname van de zuurtegraad in bodem en 
water door de atmosferische deposities119 van zwavel- en stik-
stofverbindingen en door natuurlijke processen. De belang-
rijkste bronnen van potentieel verzurende atmosferische 
emissies120 zijn de landbouwsector (NH3

121), de industriesector 
(SO2

122 en NOx
123), de energiesector (SO2), de transportsector 

(NOx) en buitenlandse emissies (SO2 en NOx).

Vermesting of eutrofiërin  is een zodanige aanrijking van 
bodem of water met nutriënten (stikstof, fosfor, kalium) dat 
het de ecologische processen verstoort. Vermesting kan deels 

het gevolg zijn van natuurlijke processen. De belangrijkste 
bronnen zijn de landbouwsector (rechtstreekse bemesting, 
NH3-emissie en stikstof- en fosfortoevoer naar waterlopen), de 
huishoudens (stikstof- en fosfortoevoer), de transportsector 
(NOx), de industriesector (NOx) en buitenlandse emissies (NOx). 
Dit rapport bespreekt de aanrijking met stikstof en fosfor.

Verzuring en vermesting zijn sterk met elkaar verbon-
den omdat ze in Vlaanderen vooral veroorzaakt worden 
door een overmaat aan stikstofverbindingen. Om de 
overmaat in te schatten worden verschillende waardes 
gebruikt voor de terrestrische en aquatische ecosystemen. 
Respectievelijk een wetenschappelijk bepaalde kritische last 

of kritische depositiewaarde (KDW) en decretaal bepaalde 
milieukwaliteits normen. De KDW is ook juridisch verankerd.

Een kritische last is de maximaal toelaatbare depositie 
per eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem 
zonder dat er – volgens de huidige wetenschappelijke 
kennis – verandering in de biodiversiteit optreedt op lange 
termijn. Als de depositie hoger is dan de kritische last spre-
ken we van een overschrijding. De omvang en de grootte 
van de overschrijding van een kritische last zijn een maat 
voor de impact van een drukfactor op de biodiversiteit. 
De omvang is het oppervlakte-aandeel van een ecosys-
teem met overschrijding. De grootte geeft aan hoe groot 
de overschrijding van de kritische last is, gewogen voor de 
oppervlakte van de overschrijding (de oppervlaktegewo-
gen overschrijding in Figuur 42). De kritische last verschilt 
per vegetatieklasse en is beschikbaar voor halfnatuurlijke 
graslanden, heide en bossen. De berekening van de kritische 
last gebeurt door een statische massabalans. De waarde 
laat toe om algemene uitspraken te doen los van specifieke 
habitats van Europees belang. 
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De kritische depositiewaarde is de grens waarboven het 
risico bestaat dat de kwaliteit van de habitat significant 
wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende 
invloed van atmosferische stikstofdepositie. Deze waarde 
wordt empirisch bepaald, is habitatspecifiek en wordt om 
de tien jaar herzien. De waarde is alleen van toepassing op 
habitatlocaties. Deze waarde wordt gebruikt in de passende 
beoordeling en bij het bepalen van de staat van instandhou-
ding van habitats van Europees belang.

Milieukwaliteitsnormen in het uitvoering van de Kader-
richtlijn Water zijn ecotoxicologisch onderbouwde en door 
het beleid bepaalde normen vastgesteld waaraan de verschil-
lende types oppervlaktewater, waterbodems, grondwater en 
de Noordzee moeten voldoen. Het overschrijden van de kriti-
sche depositiewaarde voor vermesting is een van de belang-
rijkste knelpunten voor het halen van de doelstellingen van 
de Habitatrichtlijn. Het overschrijden van de milieukwaliteits- 
normen is zo’n knelpunt voor de Kaderrichtlijn Water en de 
Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

STREEFDOEL 3A

B Hoe evolueert de druk? 

De vermesting (eutrofiëring) van aquatische systemen en 
de vermesting en verzuring van terrestrische ecosystemen 
namen de voorbije decennia af. De afname stagneert de laat-
ste jaren en blijft voor een aanzienlijk deel van de terrestri-
sche en aquatische ecosystemen hoger dan de kritische last 
of de milieukwaliteitsnorm. 

124 Zeq is een maat voor de hoeveelheid zuur die kan ontstaan in bodem of water. 1 mol H+ is 1 zuurequivalent. Zeq wordt gebruikt als eenheid om de verzuringsgraad van verontreinigende stoffen te meten. 1 zuurequivalent komt overeen met  
32 gram zwaveldioxide, 46 gram stikstofoxiden of 17 gram ammoniak.

Stagnatie na daling
De potentieel verzurende emissies zijn met 70 procent 
gedaald tussen 1990 en 2017, van 18.531 zuurequivalenten 
(Zeq124) naar 5555 Zeq. Dat komt vooral door de sterke daling 
van de SO2-emissie (- 89%) (VMM, 2019b). De NH3- en NOx-
emissies dalen in die periode met respectievelijk 56 en 57 pro-
cent.  
De NH3-emissie levert in 2017 de grootste bijdrage met 2528 
miljoen Zeq of 46 procent van de totale emissies. De NH3-
emissie is voor 95 procent afkomstig van de landbouw. Het 
laatste decennium stagneert die emissie, onder andere omdat 
het effect van de uitbreiding van emissiearme stallen teniet 
wordt gedaan door een beperkte toename in de veestapel en 
de mestverwerking. NOx-emissie (transport en industrie) levert 
met 2149 Zeq in 2017 de tweede grootste bijdrage (39%). Het 
laatste jaar (2017) daalt de NOx-emissie met 4 procent.

Stikstofdepositie is afkomstig van NH3 en NOx-emissies,  
maar wordt ook beïnvloed door zwavelemissies vanwege de 
co-depositie van NH4

+ met SO4
2-. De depositie van stikstof  

is tussen 1990-2017 met 40 procent verminderd tot 24,6 kilo-
gram stikstof per hectare (VMM, 2019c). Ten opzichte van 2015 
is er wel weer een stijging met 8 procent. Iets minder dan de 
helft van de stikstofdeposities (NOx) komen in 2017 uit het 
buitenland (VMM, 2019d). Vlaanderen exporteert ongeveer 
2,9 keer zoveel stikstofoxiden als het importeert (VMM, 2019e). 
De Vlaamse landbouw draagt via NH3 aanzienlijk bij aan de 
stikstofdepositie: 41 procent. Transport draagt via NOx voor 
9 procent bij aan de totale stikstofdepositie.  

Transportroutes van vermesting van oppervlaktewater zijn 
depositie, sedimentafspoeling door watererosie, doorsijpeling 

naar grondwater, silosapverliezen, oppervlakkige afstro-
ming, rechtstreekse lozingen en overstorten van riolen bij 
hevige neerslag. De landbouwsector is verantwoordelijk voor 
60  procent van de stikstoftoevoer naar waterlopen en voor 
36 procent van de fosfortoevoer in 2018 (VMM, 2020f).  
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De huishoudens staan op de tweede plaats voor de aanvoer 
van de nutriënten. Het huishoudelijk afvalwater zorgt voor 
een toevoer van 20 procent stikstof en 53 procent fosfor.

Fosfaatverliezen vanuit landbouwgronden kennen 

gedeeltelijk een historische oorzaak (VMM, 2019f). In het 
verleden was het gebruik van dierlijke mest gericht op de 
invulling van de stikstofbehoeften van gewassen. De fos-
faatbehoefte van een gewas was lager dan de toegediende 
hoeveelheid fosfaat, waardoor fosfaat accumuleerde in de 

bodem. Bodems kunnen een bepaalde hoeveelheid fosfaat 
vastleggen, maar als de capaciteit volledig benut is, spoelt 
het bijkomende fosfaat uit naar het grond- en oppervlakte-
water. Bodemerosie zorgt ook voor nitraat- en fosfaattoevoer 
naar het oppervlaktewater doordat een deel van de vrucht-
bare bovenlaag van de bodem wordt afgespoeld.

Kritische lasten en milieukwaliteitsnormen 
blijven overschreden
De afname van de stikstofdeposities vertaalt zich in een klei-
nere overschrijding van de kritische lasten voor vermesting 
en verzuring (zie Figuur 42). De oppervlaktegewogen over-
schrijding vermesting (zie Figuur 42 rechts) volgt een verschil-
lend patroon per vegetatieklasse (bos, heide en soortenrijk 
gras). Voor heide daalt de overschrijding over de volledige 
periode. Voor bos daalt ze sterk tot 2015, waarna een stagna-
tie volgt (de helling is niet significant verschillend van nul). 

Voor soortenrijk gras daalt de overschrijding sterk tot 2001, 
gevolgd door een verminderde daling tot 2015 en vervolgens 
een stagnatie. De oppervlaktegewogen overschrijding verzu-
ring (zie Figuur 42 links) volgt voor bos en heide eenzelfde 
patroon: een sterke daling van de overschrijding gevolgd 
door een verminderde daling en ten slotte een stagnatie. De 
breekpunten verschillen per vegetatietype: 2001 en 2013 voor 
bos en 2000 en 2013 voor heide. Voor soortenrijk gras daalt 
de overschrijding sterk tot 2011, waarna een stagnatie volgt. 
Ondanks die daling blijft de oppervlakte soortenrijk grasland, 
bos en heide met overschrijding van de kritische last hoog.  
De kritische last voor vermesting is in 2017  overschreden in 
alle bossen en heides en in 44 procent van de soortenrijke 
graslanden (VMM, 2019g). De situatie is beter voor verzu-
ring, met 28 procent overschrijding voor bos en soortenrijk 
grasland en 9 procent voor heide (VMM, 2019h). Maar ook hier 
stagneert de daling het voorbije decennium. 
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FIGUUR 42. 

Overschrijding van de kritische lasten (gemodelleerd125 en oppervlaktegewogen) voor vermesting (links) en verzuring (rechts) in bos, soortenrijk grasland  
en heide tussen 1990 en 2017 (brondata: VMM, 2019g; VMM, 2019h).

125 Modelberekeningen uitgevoerd door de VMM met model VLOPS19. Elk zichtjaar werd gemodelleerd op basis van niet-Vlaamse emissies (EMEP),  
Vlaamse emissies en meteodata van het betreffende jaar zelf. Uitzondering: voor zichtjaar 2017 werden niet-Vlaamse emissies (EMEP) van het  
jaar 2016 gebruikt omdat er geen recentere data beschikbaar waren.
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Ondanks de blijvende nutriëntentoevoer naar waterlopen 
zijn de gemiddelde nitraat- en fosfaatconcentraties in 
Vlaamse waterlichamen licht gedaald in de periode 2007-
2019. De laatste jaren stijgen de concentraties opnieuw voor 
nitraat (zie Figuur 43, VMM, 2020g). Het aantal waterlichamen 
met overschrijding van de milieukwaliteitsnorm blijft hoog en 
verbetert slechts beperkt, van 98 naar 91 procent voor fosfor 
en van 48 naar 38 procent voor stikstof (VMM, 2020g).

C Wat is de impact op de   
bio diversiteit? 

Toxische effecten
Verzuring en vermesting brengen rechtstreekse schade toe 
aan organismen. Het toxisch gas ammoniak tast bladeren 
van planten (Krupa, 2003) en de fotosynthese van korstmos-
sen126 (Paoli et al., 2010) aan. Daardoor verdwijnen gevoelige 
soorten zoals korstmossen en blad- en levermossen (Geiser 
et al., 2010; Root et al., 2015). De grotendeelse verdwijning 
van epifytische127 blad- en levermossen gedurende enkele 
decennia (1970-1990) in Vlaanderen is daarvan een voor-
beeld (Hoffmann, 1993). In zwak gebufferde systemen zoals 
heischraal grasland, heide, venen en sommige vennen kan 
ammonium toxisch zijn (van den Berg et al., 2008).

De vermesting van estuaria en kustgebieden veroorzaakt 
een overmatige bloei van algen en wieren. Een aantal van 
die algen zijn giftig en kunnen in kustwateren tot massale 
sterfte van dieren leiden, bijvoorbeeld rode vloed (Wurtsbaugh 
et al., 2019). In oppervlaktewater zorgt vermesting voor een 
overmatige groei van blauwalgen (cyanobacteriën) die een 

126 Korstmossen zijn een samenlevingsvorm van een zwam met wieren.
127 Epifyten zijn planten die op andere planten, vaak bomen, groeien zonder ze te parasiteren.

blauwgroene, soms roodbruine laag vormen op het water 
(www.vmm.be). Als de olieachtige laag op het water dikker 
wordt en het wier dichter op elkaar drijft, sterven de blauw-
wieren af en komen er giftige stoffen vrij die schadelijk 
kunnen zijn voor mens en dier.

Veranderingen in terrestrische planten- en 
diergemeenschappen
Nutriënten zijn essentieel voor de groei van planten, maar 
locaties met hoge nutriëntenbeschikbaarheid zijn van nature 
schaars in ecosystemen. Ze komen er wel voor, maar op 
een beperkte oppervlakte, namelijk op plaatsen waar een 
grote hoeveelheid organisch materiaal accumuleert (De 

Keersmaeker et al., 2018). Dat zijn bijvoorbeeld open plekken 
in bossen, latrines van grazers en kadavers van dode dieren, 
of oevers van meren en rivieren waar organisch materiaal 
aanspoelt. 

Door de hoge stikstofdepositie worden nutriëntenarme con-
dities schaars. Concurrentiekrachtige planten (bv. pijpenstro-
tje) krijgen een concurrentieel voordeel en verdringen zo 
de soorten die aangepast zijn aan stikstofarmere condities 
(Jacquemyn et al., 2003). Dat leidt tot een homogenisering 
van de plantengemeenschap en verschuivingen in de samen-
stelling van diergemeenschappen die aan de ecosystemen 
gebonden zijn. Forse plantensoorten bijvoorbeeld creëren 
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FIGUUR 43. 

Evolutie van de fosfor- (links) 
en de nitraatconcentratie 
(rechts) in het oppervlaktewater 
tussen 2007 en 2019 (bron: VMM, 
2020g). Gemeten gemiddden, 
gemodelleerde waarden en 95% 
betrouwbaarheidsinterval.

http://www.vmmm.be
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een koeler en vochtig microklimaat, waardoor sprinkhanen 
niet meer hun volledige levenscyclus kunnen doorlopen (van 
Wingerden et al., 1992). 

De effecten van vermesting op diergemeenschappen zijn 
slecht gekend en Nijssen et al. (2017) onderscheiden zes 
potentieel negatieve fundamentele knelpunten die verder 
onderzocht moeten worden: (1) chemische stress, (2) een 
gelijkmatig en vochtig microklimaat, (3) afname van de 
reproductieve habitat, (4) veranderingen in de hoeveelheid 
voedselplanten, (5) veranderingen in de voedingskwaliteit van 
voedselplanten en (6) veranderingen in de beschikbaarheid 
van prooien of gastheersoorten als gevolg van cumulatieve 
effecten in het voedselweb.

De overmaat aan stikstof wijzigt de fysiologie en de groei van 
planten, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor pathogenen, 
vorst en droogte (Bobbink & Hicks, 2014). Vermesting leidt ook 
tot veranderingen in het bodemleven (bacteriën, mycorrhiza’s 
en overige schimmels) (Lilleskov et al., 2002; Lilleskov et al., 
2008).

Een overmaat aan stikstof kan leiden tot verzuring van de 
bodem (en van slecht gebufferde vennen). Dat is afhankelijk 
van het bufferend vermogen van de bodem, waarbij vooral de 
zandstreek gevoelig is voor verzuring. Verzuring leidt tot uit-
spoeling van voedingselementen zoals Ca2

+, K+ en Mg2
+, waar-

door veeleisende planten in de problemen komen. Bij lage 
pH’s komt aluminium vrij en dat is toxisch voor veel planten 
(Singh et al., 2017). Als populaties van veeleisende en moei-
zaam koloniserende soorten verdwenen zijn, is volledig spon-
taan herstel zonder herintroductie vrijwel uitgesloten. Zo is 
de voorjaarsflora van bossen op matig zure leembodems (bv. 
Meerdalwoud) op een termijn van enkele decennia achteruit-
gegaan als gevolg van bodemverzuring (Baeten et al., 2009). 



134DEEL 2 VERDIEPING — D DE BIODIVERSITEIT ONDER DRUK — D.4 Vermesting en verzuring

Tijdens de periode 2005-2013 leidde de daling van vermes-
tende en verzurende depositie tot een pril bodemkundig 
herstel waarbij de zuurtegraad afnam en de uitspoeling van 
nitraat en aluminium daalde (Verstraeten et al., 2016). Het is 
echter onduidelijk in welke mate gevoelige fauna en flora 
zich kunnen herstellen bij het huidige depositieniveau (De 
Keersmaeker et al., 2018).

Figuur 44 toont de evolutie van de multisoortenindex van 
385 vaatplanten (MSI, zie C.2 Algemene biodiversiteitstrends, 
Kader 4), opgedeeld op basis van hun nutriëntenvoorkeur 
(Ellenbergwaarde-N, stikstof maar ook fosfor en kalium). De 
index voor typische soorten voor voedselrijke habitats geeft 
aan dat die soorten geleidelijk zijn toegenomen, wat resul-
teerde in een significante toename tussen 1950 en het referen-
tiejaar 2000 (zie Figuur 44 onderaan). Vanaf 2000 kon geen 
significante verandering meer gedetecteerd worden. Voor 
soorten gebonden aan voedselarme (zie Figuur 44 boven) 
en matig voedselrijke habitats (zie Figuur 44 midden) zijn er 
geen duidelijke wijzigingen in de MSI. Voor soorten gebonden 
aan voedselarme habitats wordt de afname van 42 soorten 
gemaskeerd door de sterkere toename van 14 soorten tijdens 
de periode 1950-2018. Een aantal van die soorten zijn ook ken-
merkend voor een stedelijke omgeving, wat hun vooruitgang 
kan verklaren. Het effect van vermesting op de samenstelling 
van de plantengemeenschap blijkt ook uit de afname van 
zeldzame soorten uit voedselarme milieus en van mossoorten 
op de Rode Lijst (Van Landuyt et al., 2006; Van Landuyt & De 
Beer, 2017)). Vooral levermossen van voedselarme terrestrische 
habitats zijn sterk achteruitgegaan. De toename van stikstof-
minnende soorten en/of de afname van soorten gebonden 
aan stikstofarme habitats zijn het meest uitgesproken in 
gebieden met voedselarme en zure zandgronden onderhevig 
aan hoge stikstofdeposities (Van Landuyt et al., 2008).

FIGUUR 44. 

Multisoortenindex voor flora gebaseerd 
op de kans op voorkomen van 88 soorten 
van stikstofarme milieus, 208 soorten van 
matig stikstofrijke milieus en 151 soorten van 
stikstofrijke milieus tussen 1950 en 2018 in 
Vlaanderen. Gemodelleerde waarden en 90% 
betrouwbaarheidsinterval. De balk rechts 
toont het aantal soorten dat er significant 
op voor- of achteruitgaat, stabiel blijft of een 
onzekere trend vertoont ten opzichte van 
2000. (Van Calster & Van Landuyt, 2020)

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/multisoortenindex-voor-plantensoorten-in-vlaanderen
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De index van zuurminnende soorten geeft aan dat die soor-
ten geleidelijk zijn afgenomen tussen 1950 en het referen-
tiejaar 2000 (zie Figuur 45). De zuurminnende soorten die 
achteruitgaan zijn soorten van stikstofarme milieus, waar-
door het vermestende effect het verzurende effect maskeert. 
Epifytische blad- en levermossen vertonen wel signifi ante 
veranderingen door  verzuring. Ze waren enkele decennia 
geleden grotendeels verdwenen uit Vlaanderen, maar nemen 
de laatste jaren sterk toe (Hoffmann, 1993; Van Landuyt, 
2011; Van Landuyt & De Beer, 2017). Omdat ook vermesting 
en  klimatologische omstandigheden het voorkomen van 
epifytische mossen beïnvloeden, kan die trend niet eenduidig 
worden toegeschreven aan de afname van de verzurende 
deposities (Bates & Preston, 2011).

Excessieve groei van algen in aquatische 
ecosystemen
In aquatische ecosystemen zorgt de overmaat aan nutriënten 
voor een excessieve groei van planten en algen (Wurtsbaugh 
et al., 2019). Lange verblijftijden versterken het vermestingsef-
fect, waarbij stilstaande of traagstromende systemen kwets-
baarder zijn voor nutriëntenaanvoer dan snelstromende. De 
effecten van vermesting werken doorheen de hele voedselke-
ten. Algenbloei vermindert het doorzicht in meren en rivieren, 
waardoor ondergedoken waterplanten te weinig licht krijgen 
en soorten die op zicht jagen hun prooien minder efficiënt 
detecteren. Dat verstoort het voedselweb: systemen met een 
dominantie van fytobenthos128 en macrofyten129, helder water 
en roofvissen kantelen naar een toestand met een dominantie 

128 Fytobenthos is een verzamelnaam voor alle microscopische algen die vast-
gehecht leven op de bodem, op de oever of op waterplanten.

129 Macrofyten zijn de met het blote oog zichtbare planten die, geheel of 
gedeeltelijk, leven onder water, op het wateroppervlak of langs de oever.

FIGUUR 45. 

Multisoortenindex voor flora gebaseerd 
op de kans op voorkomen van 46 soorten 
van zure milieus, 112 soorten van matig 
zure milieus en 201 soorten van (matig) 
basische milieus tussen 1950 en 2018 in 
Vlaanderen. Gemodelleerde waarden en 95% 
betrouwbaarheidsinterval. De balk rechts 
toont het aantal soorten dat er significant 
op voor- of achteruitgaat, stabiel blijft of een 
onzekere trend vertoont ten opzichte van 
2000. (Van Calster & Van Landuyt, 2020)

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/multisoortenindex-voor-plantensoorten-in-vlaanderen
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van fytoplankton130, troebel water en vissoorten die plankton 
en bodemorganismen eten (Moss et al., 2013; Vadeboncoeur et 
al., 2002).

Als de algen na een massale bloei afsterven, zorgt de bacte-
riële afbraak voor zuurstoftekort (Wurtsbaugh et al., 2019) en 
soms voor zuurstofloze condities. In kustgebieden kunnen 
dergelijke zuurstofloze zones (dead zones) tientallen kilome-
ters groot zijn (Scavia et al., 2017), met desastreuze gevolgen 
voor de biodiversiteit en de commerciële visserij (bv. garnaal, 
kokkels, langoustine, kabeljauw) (Davidson et al., 2014). In 
de Noordzee leidt vermesting tot overmatige groei van de 
fytoplanktonsoort Phaeocystis globosa (zie E.7 Noordzee). 
De geleiachtige kolonies kunnen zo groot worden dat hun 
belangrijkste predator ze niet meer kan opeten. Dat leidt 
tot een verstoring van de voedselketen en tot zuurstoftekort 
wanneer de algen afsterven. De kolonies produceren ook 
schuim, dat op de stranden terechtkomt, en toxines die scha-
delijk zijn voor andere soorten.

Omdat vermesting een verandering in het voedselweb ver-
oorzaakt waarbij fytoplankton vaak dominant wordt, is het 
meten van de hoeveelheid fytoplankton een goede indicator 
om dit effect op te volgen. Vermesting is in Vlaanderen een 
grote drukfactor voor estuaria, meren en rivieren. Het per-
centage waterlichamen met een (zeer) goede toestand voor 
fytoplankton steeg van 39 procent in 2009 naar 53 procent 
in 2012 en daalde daarna naar 42 procent in 2018 (VMM, 
2019i). Een mogelijke verklaring voor die achteruitgang zijn 
de warme en droge zomers van 2017 en 2018. De hogere 

130 Fytoplankton bestaat uit zwevende algen en blauwalgen (cyanobacteriën) en vormt de basis van de voedselketen.
131 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20/5/2008.
132 Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14/12/2016.
133 Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21/5/1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater.
134 Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2015 (B.S. 2/3/2016).

watertemperatuur in combinatie met de lagere debieten kan 
tot een excessieve blauwalgenbloei leiden. Ook ongeveer 
30 procent van de oppervlakte van het Belgische deel van 
de Noordzee heeft geen goede toestand voor fytoplankton 
(Belgische Staat, 2018).

D Beleid

Vermesting en verzuring vertonen raakvlakken met een grote 
verscheidenheid aan beleidskaders. De Kaderrichtlijn Water en 
de Kaderrichtlijn Mariene Strategie verplichten de EU-lidstaten 
om alle waterlichamen in een goede ecologische toestand te 
brengen. De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn leggen een 
goede staat van instandhouding op van de soorten en habi-
tats van Europees belang. De Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit131 
en de nationale emissiereductie-afspraken- of NEC-richtlijn132 
(National Emission reduction Commitments) zetten in op een 
afname van de emissie en concentratie van luchtverontreini-
gende stoffen. De Nitraatrichtlijn reguleert het gebruik van 
stikstof in de landbouw om vervuiling van het oppervlakte-
water en het grondwater te voorkomen. De Richtlijn Stedelijk 
Afvalwater133 verplicht de waterzuivering van alle agglomeraties 
groter dan 10.000 inwoners tegen 1998 en van alle agglomera-
ties groter dan 2000 inwoners tegen 2006.

Vlaanderen zet in op bron- en effectgerichte maatregelen. 
Brongerichte maatregelen verminderen de druk en effectge-
richte maatregelen verminderen de ecologische effecten van 
de druk. De gekozen maatregelen zijn een compromis tussen 

wat maatschappelijk en economisch haalbaar wordt geacht 
en wat ecologisch wenselijk lijkt. Daarnaast zet het beleid in 
op het herstellen van gedegradeerde systemen.

Kaderrichtlijn Water en Kaderrichtlijn 
Mariene strategie
De Kaderrichtlijn Water hanteert bij het beoordelen van de 
goede toestand het one out, all out-principe. De slechte 
toestand voor fytoplankton door bemesting zorgt ervoor 
dat, zelfs als alle andere biologische kwaliteitselementen 
goed zijn, de eindbeoordeling van de globale toestand 
slecht is. In 2018 leidt vermesting ertoe dat 29 procent 
van de waterlopen een ontoereikende of slechte score 
krijgt voor fytoplankton. Ook de globale score is daar-
door slecht (VMM, 2019i). De Kaderrichtlijn Water beoogde 
een ‘goede toestand’ van de watersystemen tegen uiterlijk 
2015. Afwijkingen in de vorm van termijnverlenging waren 
mogelijk en Vlaanderen heeft voor de maximale termijnver-
lenging tot 2027 gekozen. Ondanks die termijnverlenging 
lijkt het doel moeilijk bereikbaar als het beleid niet wordt 
aangepast. Om de vermesting van waterlopen te beperken, 
is het noodzakelijk om nitraat- en fosfaatverliezen vanuit 
de landbouw te beperken en om huishoudelijk afvalwater 
in te zamelen en te zuiveren. Vlaanderen formuleert in de 
Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021134 een generieke 
maatregel om diffuse verontreiniging van oppervlaktewater 
met nutriënten door de land- en tuinbouwsector terug te 
dringen. De acties zijn dezelfde als die van het Mestactieplan 
om overlappende planning en regelgeving te vermijden.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2284&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0271&from=NL
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1026520&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
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De Kaderrichtlijn Mariene strategie streeft naar een goede 
milieutoestand tegen 2020. Een goede milieutoestand ver-
eist een goede beoordeling op elf beschrijvende elementen, 
waaronder de verrijking door nutriënten. Dat doel lijkt nog 
veraf: ongeveer 30 procent van de oppervlakte van het 
Belgische deel van de Noordzee heeft geen goede toestand 
voor fytoplankton (Belgische Staat, 2018). Acties om de goede 
milieutoestand te bereiken zullen in overleg met alle stake-
holders bepaald worden in het kader van de uitvoering van 
het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026135.

Habitat- en Vogelrichtlijn
Vermesting hypothekeert het bereiken van een goede 
staat van instandhouding van de soorten en habitats van 
Europees belang in Vlaanderen. De kritische depositiewaarde 
voor vermesting wordt overschreden op 64 procent van de 
oppervlakte van de habitats van Europees belang (INBO, 
2020b). Voor 31 van de 37 beoordeelde habitats is vermes-
ting een groot probleem voor het bereiken van de doelen, 
voor 4 habitats is het een matig probleem (Paelinckx et al., 
2019). Om de doelen van de Habitat- en de Vogelrichtlijn in 
Vlaanderen te bereiken, werd het Vlaams Natura 2000-pro-
gramma in het leven geroepen. Daarnaast bestaat de moge-
lijkheid om programmatische aanpakken op te stellen voor 
drukfactoren, zoals het PAS voor stikstof (zie verder).

Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit en NEC-richtlijn
Via het Luchtbeleidsplan 2030136 geeft de Vlaamse over-
heid invulling aan de NEC-richtlijn en de Kaderrichtlijn 
Luchtkwaliteit, die de emissie en concentratie van luchtveront-
reinigende stoffen wil reduceren. Volgens het luchtbeleidsplan 
mag de kritische last voor vermesting in 2030 op maximaal 61 

135 Koninklijk besluit van 22/5/2019 (B.S. 2/7/2019).
136 Luchtbeleidsplan 2030. Maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen, Vlaamse Regering, VR 2019 2510 MED.0359/2.
137 Decreet van 22/12/2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (B.S. 29/12/2006).

procent van de natuuroppervlakte overschreden worden. Voor 
verzuring mag de kritische last in 2030 op maximaal 46 pro-
cent van de natuuroppervlakte overschreden worden. Tegen 
2050 mag in beide gevallen de kritische last niet meer over-
schreden worden. In 2017 ging het om een overschrijding van 
84 procent voor vermesting en van 17 procent voor verzuring. 
De 2030-doelen voor verzuring zijn al bereikt, die voor ver-
mesting nog niet. Door de huidige stagnatie van de trend zijn 
de doelen voor 2050 – en voor vermesting ook de doelen 
voor 2030 – nog veraf.

STREEFDOEL 3A

Nitraatrichtlijn en mestactieplannen
De Vlaamse overheid wil de verontreiniging van het 
grond- en oppervlaktewater door fosfaten en nitraten 
veroorzaakt door bemesting in de landbouw verminderen 
door het Mestdecreet137 en concreet via de mestactie-
plannen. Het Mestactieplan (MAP) reguleert de productie, 
de opslag, het transport en het gebruik van meststoffen 
in de Vlaamse land- en tuinbouw en geeft zo uitvoering 
aan de Nitraatrichtlijn. In MAP 4 (2011-2014) mocht slechts 
16  procent van de meetplaatsen in het landbouwgebied 
(MAP-meetnet) de drempelwaarde van 50 milligram nitraat 
per liter overschrijden. In MAP 5 (2015-2018) was dat 
5  procent. De laagste overschrijding tijdens de meetpe-
riode 2011-2018 was 20 procent: hoger dan beide doelen 
(VMM, 2019j). Bovendien nam het aantal overschrijdingen 
opnieuw toe tot 38 procent in de winter van 2018-2019. 
Die toename is deels een gevolg van de droge zomers van 
2017 en 2018. Daardoor nemen landbouwgewassen minder 
stikstof op en spoelt meer stikstof uit tijdens de winter bij 

niet aangepaste bemesting en teeltkeuze.

Om nitraat- en fosfaatverliezen vanuit de landbouw te 
verminderen is MAP6 (2019-2022) meer gebiedsgericht. 
Het plan vervangt de drempelwaarde door een nieuwe 
indicator: de gemiddelde nitraatconcentratie in de 
afstroomzone van een Vlaams waterlichaam. Vlaanderen 
wordt zo ingedeeld in 195 afstroomzones en 71 grensaf-
stroomgebieden, die het afstroomgebied omvatten van 
kleinere waterlopen die uit of in Vlaanderen stromen. Als 
langetermijndoel wordt een streefwaarde van 18 milli-
gram nitraat per liter vooropgesteld per afstroomzone. 
Afstroomzones met een gemiddelde nitraatconcentratie 
hoger dan de streefwaarde moeten hun concentra-
tie tegen 2022 verminderen met minimaal 4 milligram 
nitraat per liter of tot beneden de streefwaarde. In het 
winterjaar 2018-2019 hadden 97 van de 176 beoordeelde 
afstroomzones een gemiddelde nitraatconcentratie lager 
dan de streefwaarde (VMM, 2019j). Negentien afstroomzo-
nes werden niet beoordeeld.

Naar de toekomst wil de EU via de ‘Van boer tot 
bord’-strategie tegen 2030 het gebruik van meststoffen 
met 20 procent verminderen en de nutriëntverliezen 
door landbouw met 50 procent verlagen zonder dat dat 
een negatief effect heeft op de vruchtbaarheid van de 
bodem.

Richtlijn Stedelijk Afvalwater
De uitbouw van een riolerings- en waterzuiveringsnetwerk 
zorgde ervoor dat Vlaanderen in 2012 de doelstelling bereikte 
en dat de zuiveringsgraad door collectieve zuivering in 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2019052223
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/1%20VR%202019%202510%20MED.0359-2%20Luchtbeleidsplan.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006122232&table_name=wet
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Vlaanderen steeg van 26 procent in 1990 tot 84 procent in 
2019 (VMM, 2020h). De laatste jaren vlakt de toename van 
de zuiveringsgraad af. Het is niet de bedoeling om de zuive-
ringsgraad door collectieve zuivering op 100 procent te bren-
gen. Voor ongeveer 2 procent van de inwoners in Vlaanderen 
zal er immers geen collectieve zuivering uitgebouwd worden. 
Dat percentage kan belangrijke, regionale verschillen verto-
nen. Van de voorziene individuele behandelingsinstallaties 
(IBA’s) voor afvalwater is al meer dan 20 procent gebouwd 
(VMM, 2020h). De onvolledige afvalwaterzuivering is onder 
andere het gevolg van de sterk verspreide bebouwing, waar-
door de rioleringskosten per inwoner veel groter zijn. De 
riolen zelf zijn meestal nog gemengd: ze vervoeren zowel 
afvalwater als regenwater, waardoor de zuiveringsinstallaties 
niet optimaal functioneren en het ongezuiverde afvalwater 
bij hevige neerslag via overstorten in de rivieren terecht-
komt. Nederland en Duitsland zuiveren meer afvalwater; het 
aandeel gezuiverd afvalwater bedraagt respectievelijk 99 en 
97 procent (www.aquafin.be).

STREEFDOEL 3A

Programmatische aanpak van stikstof
Om de vermestingsproblematiek in de Natura 
2000-gebieden aan te pakken, werd een specifiek maat-
regelenpakket uitgewerkt. De programmatische aanpak 
stikstof (PAS) zal na goedkeuring uit drie pijlers bestaan. 
De eerste pijler bestaat uit reeds goedgekeurde generieke 
emissiereducties voor de sectoren transport, industrie, 
energie, handel en diensten, huishoudens en landbouw. 
Alle sectoren mogen niet meer stikstof uitstoten dan het 
BAU-2030-scenario (zie voor meer info ANB, 2017). Voor 
NOx daalt de trend. Voor ammoniak is voor de landbouw 
een bijkomend reductie opgelegd: de landbouw mag in 
2025 niet meer dan 36,7 kiloton ammoniak uitstoten. De 

huidige ammoniakuitstoot van de landbouwsector (2018) 
is 40,8 kiloton (VMM, 2020i).

De tweede pijler omvat een ruimtelijk gedifferentieerde 
emissiereductie voor activiteiten die een hoge impact 
hebben omdat ze dicht bij een speciale beschermings-
zone liggen. Als veehouderijen een (her)vergunning 
aanvragen, wordt een ‘significantiescore’ berekend (ANB, 
2017). Die score reflecteert de bijdrage van het landbouw-
bedrijf aan de kritische depositiewaarde van de habitat 
die het meest getroffen is door de ammoniakuitstoot van 
het bedrijf. Bedrijven die meer dan 50 procent bijdragen 
aan de overschrijding van de kritische last kunnen niet 
(her)vergund worden.

De derde pijler zet in op natuurherstelmaatregelen in 
de habitats. PAS-herstelbeheer mitigeert negatieve 
effecten van stikstofdepositie op de habitat door beheer-
maatregelen (De Keersmaeker et al., 2018). Herstelbeheer 
biedt alleen perspectieven voor habitats die afhankelijk 
zijn van grond- en oppervlaktewater of die voorkomen 
op kalkrijke bodem. De herstelmaatregelen zijn echter 
ontoereikend in habitats waar de nutriëntenhuishouding 
sterk afhankelijk is van de aanvoer via neerslag. Zolang 
de stikstofconcentraties in de lucht niet afnemen, zal er 
altijd een overmaat aan stikstof via neerslag aangevoerd 
worden, wat tot vermesting van de habitat leidt. 
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E Aanbevelingen

Neem stappen om tot een transformatieve verande-
ringen te komen voor diverse sectoren. Door de huidige 
stagnerende trend van vermestende en verzurende depositie 
en van fosfor- en stikstoftoevoer naar oppervlaktewater haalt 
Vlaanderen diverse Europese en Vlaamse doelen niet. Het gaat 
om doelen van de Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water, 
de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, de Nitraatrichtlijn en het 
Vlaams luchtbeleidsplan. De prognoses geven aan dat zelfs bij 
uitvoering van het PAS de instandhoudingsdoelen voor 24 van 
de 37 beoordeelde habitats van Europees belang niet of heel 
moeilijk gehaald zullen worden (Paelinckx et al., 2019). Zelfs bij 
een strenger PAS-beleid, waarbij alleen groene bedrijven over-
blijven, wordt in ruim 50 procent van de habitats de kritische 
depositiewaarde overschreden (De Pue, 2020). Dat betekent dat 
een duurzame oplossing voor de verzurings- en vermestings-
problematiek waarschijnlijk onhaalbaar is zonder diepgaande 
transities in een aantal cruciale sectoren (landbouw en voe-
ding, transport, huishoudens). 

Verminder mestproductie en buffer waterlopen. De land-
bouwsector heeft al aanzienlijke inspanningen geleverd om de 
vermesting te verminderen. De marge voor bijkomende tech-
nologische oplossingen is beperkt en het laatste decennium 
stagneert de daling van de deposities. Maatregelen die tot een 
lagere mestproductie kunnen leiden, zoals de omvang van de 
veestapel beperken, minder produceren voor de wereldmarkt 
en een lagere binnenlandse consumptie van vlees, mogen geen 
taboe zijn. Het inzaaien van vanggewassen, precisielandbouw, 
biolandbouw, aangepast veevoer, emissiearme stallen, het 
circulaire gebruik van verwerkte mest in plaats van kunstmest 
en brede bufferstroken langs waterlopen, natte graslanden, stil-
staande wateren en moerassen bieden mogelijkheden om ver-
mesting te verminderen. De EU Biodiversiteitsstrategie 2030 wil 
10 procent van de landbouwoppervlakte omvormen tot onder 
meer bufferstroken.

Voorkom en verminder verspreide bebouwing door ruim-
telijk beleid. Overheden hebben de zuiveringsgraad van afval-
water al sterk verhoogd, maar de laatste 15,6 procent verloopt 
moeizaam. Dat komt onder andere omdat het zeer duur is om 
de sterk verspreide bebouwing in Vlaanderen aan te sluiten. 
Het voorkomen van bijkomende verspreide bebouwing voor-
komt ook een toename van de bijdrage van transsport omdat 
verspreide bebouwing de verplaatsingen met de auto naar het 
werk, school, winkels en andere voorzieningen verhoogt.
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Verdroging

De jongste jaren kent Vlaanderen regelmatig langdurige periodes van droogte. Die komen bovenop de 
structurele verdroging van onze ecosystemen, die zich, door menselijk ingrijpen in de watercyclus, al 
decennialang voltrekt. Van alle natte natuur die hier vroeger voorkwam, blijft nog weinig over. Door 
groen-blauwe netwerken uit te bouwen en de natuurlijke hydrologie van ecosystemen waar mogelijk 
te herstellen, kan Vlaanderen zijn ecosystemen weerbaarder maken tegen droogte. Zo kunnen ze hun 
functie als waterreservoir, spons en waterzuiveringsinstallatie optimaler vervullen. Dat komt niet alleen 
de biodiversiteit ten goede, maar helpt ook om de watertekorten en wateroverlast waarmee verschil-
lende maatschappelijke sectoren nu al kampen, te beperken. Het veranderende klimaat zet de nood aan 
doortastende maatregelen voor een meer natuurlijk watersysteem extra in de verf.

A Waarover gaat het? 

2020 is het vierde jaar op rij dat Vlaanderen geconfronteerd 
wordt met een periode van langdurige droogte. Door de 
klimaatverandering zullen droogtes in de toekomst vaker 
en intenser voorkomen (Brouwers et al., 2015). Droogte 
is een natuurlijk verschijnsel. Als gevolg van een tekort 
aan neerslag is er tijdelijk minder water beschikbaar voor 
mens en natuur. Wanneer de vraag naar water van een 
bepaalde kwaliteit groter is dan het beschikbare water, 
spreken we van waterschaarste. Dat is een menselijk feno-
meen. Verdroging is een proces dat zich op langere termijn 
afspeelt. Het vloeit voort uit de menselijke verstoring van de 
natuurlijke watercyclus. Door grond- en oppervlaktewater 
op te pompen, de bodem af te dichten, rivieren recht te 

trekken, het mondiale klimaat te beïnvloeden … is er lang-
zamerhand minder water voorhanden. 

Ondanks de aanzienlijke jaarlijkse neerslaghoeveelheden is 
Vlaanderen erg kwetsbaar voor waterschaarste. Uitgedrukt 
per inwoner is de waterbeschikbaarheid (de hoeveelheid 
water die hier jaarlijks binnenkomt via neerslag en rivieren 
en die niet meteen weer verdampt) de op drie na laagste 
van alle OESO-regio’s. Daarmee scoort Vlaanderen slechter 
dan zuidelijke landen als Spanje, Portugal en Griekenland 
(OECD, 2020; VMM, 2010). Dat komt omdat onze bevolkings-
dichtheid hoog is en er relatief weinig grote rivieren ons land 
binnenstromen. In vergelijking met de jaarlijks beschikbare 
reserves is het waterverbruik voor onder andere de drinkwa-
terproductie en de industrie bovendien heel hoog. Behalve de 
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KADER 12 
WAAR KOMT ONS WATER  VANDAAN?

Neerslag en rivieren voeden onze Vlaamse  watervoorraden. 
De ligging in het landschap en de bodemeigenschappen  
bepalen de  functie die een gebied in een natuurlijk 
 water systeem kan vervullen. 

De weg van de neerslag
Ongeveer de helft van onze jaarlijkse zoetwateraanvoer 
stroomt Vlaanderen binnen via waterlopen. De andere helft 
komt voort uit neerslag (Willems et al., 2020). In Vlaanderen 
valt elk jaar gemiddeld 852 milli meter  neerslag (KMI, 2020). 
Dat komt neer op zo’n 11 miljard kubieke meter regenwater. 
Ongeveer twee derde daarvan verdampt uit de bodem 
of de vegetatie (evapotranspiratie). Een kleine 5 procent 
spoelt meteen oppervlakkig af en zowat 10 procent komt 
via  drainagevoorzieningen of de riolering versneld in het 
oppervlaktewater terecht (Willems et al., 2020). De rest, 
ongeveer 20 procent, dringt dieper de bodem in (infiltratie) 
en voedt de bovenste grondwaterlagen. Dat grondwater 
vloeit op zijn beurt langzaam, over een periode van dagen 
tot honderden jaren, richting waterlopen. Een kleine fractie 
dringt nog verder in de bodem en vult heel traag, dwars 
door slecht doorlatende bodemlagen heen, het diepe 
grondwater aan. Daar waar de grondwatertafel dieper 
in de vallei aan de oppervlakte komt, ontstaat kwel. Het 
kwelwater komt samen met het andere afstromende water 
in beken en rivieren terecht en stroomt naar de zee. 

Seizoensgebonden variatie 
De verhouding tussen verdamping, infiltratie en afspoeling 
kent een seizoensgebonden variatie. In de zomer is de 
verdamping (evapotranspiratie) hoger door toenemende 

temperaturen en plantengroei. Op dat moment sijpelt er, 
zelfs na een fikse zomerse plensbui, weinig water door naar 
het grondwater. Het grondwaterpeil daalt en bereikt vaak 
een dieptepunt aan het begin van de herfst. In de winter 
is de verdamping lager en kan de neerslag het grondwater 
opnieuw aanvullen. Op het einde van de winter of in het 
voorjaar staat de grondwatertafel gewoonlijk op haar hoogst. 
Het waterpeil van waterlopen kent doorheen het jaar een 
wat grilliger verloop. Het is maar voor een deel afhankelijk 
van de grondwatervoeding, de zogenaamde basisafvoer. Het 
deel afkomstig van oppervlakkige afstroming, drainage en 
riolering komt na een bui veel sneller in de rivier terecht, met 
grotere peilschommelingen tot gevolg. Sommige Vlaamse 
rivieren, zoals de Maas en de Demer, worden bijna uitsluitend 
door neerslagwater gevoed.

Verschillende gebiedsfuncties 
De functie die een gebied in een natuurlijk watersysteem kan 
vervullen, hangt af van de ligging in het landschap en de bodem-
eigenschappen. Infiltratiegebieden bevinden zich op hoger 
gelegen delen van het landschap met een goed doorlatende 
bodem. Van nature floreren er typisch drogere vegetatietypes. De 
overgangszone tussen het infiltratiegebied en de vallei kan een 
sponsfunctie vervullen: ze kan tijdelijk water opvangen en het 
langzaam (gedeeltelijk) weer vrijgeven. Afhankelijk van de onder-
grond kunnen (tijdelijk) natte vegetaties er goed gedijen. Zones 
lager in de vallei, dicht bij de oppervlaktewateren, zijn ideaal 
om overstromingswater op te vangen. Nog dieper kunnen natte 
vegetaties de waterberging en het zelfreinigende vermogen van 
de rivieren versterken. In realiteit zorgt de microtopografie voor 
een wat complexer patroon dan weergegeven in Figuur 46.
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FIGUUR 46
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hoge bevolkingsdichtheid, een groot verbruik en weinig grote 
rivieren spelen ook het waterbeleid en het ruimtelijk beleid 
uit het verleden ons parten. Natte gronden werden ontwa-
terd voor landbouw, bosbouw of verstedelijking. Uitgebreide 
drainagenetwerken werden aangelegd en stelselmatig verder 
verdiept. Landbouwbodems werden zodanig bewerkt dat het 
koolstofgehalte daalde en dat ze minder gemakkelijk water 
konden vasthouden (zie E.5 Agro-ecosystemen). Beken en 
rivieren werden rechtgetrokken, uitgediept, ingedijkt of zelfs 
in buizen geleid. Grote landoppervlaktes werden verhard 
(zie D.1 Landgebruiksverandering). Zo nam de infiltratie af, 
stroomde het water sneller het land uit en verminderde de 
waterberging in de bodem, de ondergrond en het oppervlak-
tewater. Door al die factoren deed verdroging haar intrede. 
De huidige klimaatverandering kan het fragiele watersysteem 
dat op die manier tot stand kwam verder uit balans brengen.

Door de grootschalige verdroging verdween sinds de jaren 
vijftig driekwart van alle natte natuur in Vlaanderen (Decleer 
et al., 2016). Samen met die natuur ging een groot deel 
van de geleverde diensten teloor. Natte natuur speelt een 
belangrijke rol in de watercyclus: ze bevordert de natuurlijke 
waterzuivering, kan neerslagwater tijdelijk vasthouden en 
kan overstromingswater helpen bergen. Maar ook drogere 
natuurtypes zijn van belang voor ons watersysteem: ze 
zorgen ervoor dat water beter de bodem in kan dringen 
en kunnen een microklimaat creëren, dat de bodem langer 
beschermt tegen uitdroging. Het veranderende klimaat stelt 
de noodzaak van zulke natuurlijke oplossingen, die water-
overlast en waterschaarste gelijktijdig aanpakken, meer 
nadrukkelijk op de voorgrond.

B Hoe evolueert de druk?

Het neerslagtekort neemt toe
Het neerslagtekort is het verschil tussen de potentiële ver-
damping en de neerslag. Het is een sterk vereenvoudigde, 
meteorologische maat voor de droogtestress die planten 
kunnen ervaren. Dat neerslagtekort loopt sinds de jaren tach-
tig aanzienlijk op (zie Figuur 47; VMM, 2020j). De hoofdoor-
zaak is de sterk toegenomen verdamping, die samengaat 
met de stijgende temperaturen (zie D.7 Klimaatverandering) 
en een toegenomen zonnestraling. Bovendien is de totale 
neerslaghoeveelheid in het groeiseizoen de laatste jaren 
gedaald. Droogtestress bij planten treedt pas op na langere 
droge periodes. Daarom wordt het dagelijkse neerslagtekort 
(een positieve waarde) of -overschot (een negatieve waarde) 
opgeteld tijdens het volledige groeiseizoen, van april tot en 

met september. Als die som kleiner of gelijk wordt aan nul 
gedurende de berekeningsperiode, blijft het cumulatief neer-
slagtekort nul. Figuur 47 toont per jaar de maximale waarde 
die het cumulatief neerslagtekort in de loop van het groeisei-
zoen bereikt. 

In alle klimaatscenario’s voor Vlaanderen neemt de verdam-
ping in de toekomst verder toe (Brouwers et al., 2015). Volgens 
de meest recente schattingen van het klimaatscenario met 
de grootste impact bedraagt die toename tegen 2100 tot 23 
procent in de zomermaanden en tot 26 procent op jaarbasis 
(VMM, 2020k). De winters worden natter, de zomers droger en 
de neerslagbuien intenser (zie D.7 Klimaatverandering). In de 
winter kan het neerslagoverschot licht stijgen, in de zomer 
loopt het neerslagtekort verder op. 

FIGUUR 47. 

Maximale waarde van het 
cumulatief neerslagtekort tussen 
1901 en 2019 (bron: VMM, 2020j): 
berekende waarden, gemodel-
leerde trend en 95% betrouw-
baarheidsinterval.
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Het totale watergebruik blijft constant
Huishoudens, industrie en landbouw gebruiken en 
 verbruiken grote hoeveelheden water en oefenen zo 
een aanzienlijke druk uit op de beschikbare grond- en 
opper  vlaktewaterreserves. 

Het totale Vlaamse watergebruik bedraagt zo’n 750 miljoen 
kubieke meter per jaar, koelwater en watergebruik door de 
scheepvaart niet meegerekend. Het blijft tussen 2000 en 2018 
nagenoeg constant (zie Figuur 48, VMM, 2020l). Het grondwa-
tergebruik daalt in diezelfde periode met 30 procent. Ook het 
gebruik van leidingwater neemt licht af. Oppervlaktewater, 
hemelwater en ander water – voornamelijk industrieel rest-
water – zitten in de lift. Leidingwater bestaat voor zowat de 
helft uit grondwater en voor de rest uit oppervlaktewater. 
Om overlap tussen de verschillende categorieën te vermijden, 
zit water gebruikt voor de productie van leidingwater niet 
mee vervat in de categorieën grond- en oppervlaktewater. 
Experts schatten het totale grondwatergebruik 20 procent 
hoger in, omdat heel wat kleinschalige grondwaterwinningen 
zonder melding of vergunning plaatsvinden (Willems, 2020).

Het waterverbruik is hoog vergeleken met de 
jaarlijkse aanvoer
Een deel van het gebruikte water komt, eventueel na zuive-
ring, opnieuw in de omgeving terecht. Het wordt dus niet 
helemaal verbruikt. Recent onderzoek raamt het totale 
Vlaamse waterverbruik op zowat 0,9 miljard kubieke meter 
per jaar (Willems et al., 2020). Dat cijfer ligt hoger dan 
het watergebruik uit Figuur 48, omdat het steunt op meer 
recente sectorale cijfers en aannames. De industrie heeft 
het grootste aandeel in het totale waterverbruik, met de 
chemische sector en de voedingsnijverheid als koplopers. 
Ze wordt op de voet gevolgd door de huishoudens, de land- 
en tuinbouw en de handel- en dienstensector. Daarnaast 

gebruikt ook de scheepvaart heel wat water, voornamelijk 
voor de werking van sluizen. Dat water is stroomafwaarts 
nog beschikbaar en telt dus niet mee als waterverbruik, 
tenzij het Vlaanderen verlaat of in zee belandt. Die uit-
stroom uit Vlaanderen omvat jaarlijks nog eens zo’n 1,5 mil-
jard kubieke meter. Het geschatte waterverbruik, exclusief 
scheepvaart, bedraagt 5 tot 10 procent van al het zoetwater 
dat Vlaanderen jaarlijks binnenkomt via rivieren en neer-
slag en dat niet meteen weer verdampt. Wordt het hele 
watergebruik meegerekend, inclusief scheepvaart en koel-
water, dan loopt dat aandeel op tot 40 procent. Omdat een 
groot deel van het niet-verdampte water nodig is om de 
natuurlijke werking van ons watersysteem te garanderen, is 
de marge voor extra waterverbruik beperkt. In zeer droge 
zomerperiodes is er langs heel wat waterlopen zelfs hele-
maal geen overschot. 

Lage grondwaterpeilen komen vaker voor 
Als de winterneerslag volstaat om de watertekorten van de 
zomer weer aan te vullen, is droogte een tijdelijk fenomeen en 
herstelt de natuur zich gewoonlijk. Als de winterneerslag laag 
blijft, of als menselijke ingrepen de grondwateraanvulling ver-
hinderen, dan dalen de grondwaterstanden systematisch. In dat 
geval zijn de gevolgen groter, zeker voor natuurtypes waar aan-
wezige soorten het grondwater nodig hebben voor hun voort-
bestaan. De laatste decennia komen lage grondwaterstanden 
in grondwaterafhankelijke vegetaties vaker voor dan vroeger. 
Figuur 49 toont het gemiddelde aantal dagen per jaar dat het 
grondwaterpeil op 58 locaties onder een kritisch niveau daalt. 
De meetpunten bevinden zich allemaal in de buurt van grond-
waterafhankelijke vegetaties. De data vertonen een grillig, maar 
langzaam stijgend verloop sinds de jaren tachtig. Het jaarlijkse 
aantal dagen met een laag grondwaterpeil neemt stilaan toe. 

FIGUUR 48. 

Watergebruik in Vlaanderen, 
 exclusief koelwater en scheep-
vaart tussen 2000 en 2018  
(bron: VMM, 2020l).
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Droge jaren doen zich elk nieuw decennium frequenter voor: 
tussen 1985 en 1994 tekenen zich twee droogtepieken af, tussen 
2005 en 2014 zijn er dat zes. Sinds 2015 zijn de grondwaterpei-
len goed op weg om nieuwe droogterecords te breken.

Binnen de grondwaterafhankelijke vegetaties zijn er types die 
permanent en types die slechts tijdelijk grondwater nodig 
hebben. Het geschetste patroon (zie Figuur 49) is vergelijk-
baar over alle verschillende types heen.

Klimaatscenario’s voorspellen sterk locatiegebonden wijzi-
gingen in de grondwaterpeilen en in hun schommelingen 
doorheen het jaar (Brouwers et al., 2015). In de zomer zou het 
grondwaterpeil dieper zakken, in de winter kan het sterker 
stijgen. In lager gelegen valleigebieden zijn de verwachte wij-
zigingen kleiner dan in hoger gelegen zones. 

138 De kritische drempel komt overeen met een droogte die zich op de plaats van de peilbuis de voorbije dertig jaar gemiddeld een twintigtal dagen per jaar voordeed (het vijfde percentiel van de metingen). De horizontale lijn in de grafiek toont 
dat gemiddelde.
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FIGUUR 49. 

Gemiddeld aantal dagen per jaar 
dat het grondwaterpeil op 58 
meetlocaties onder een kritische 
minimumdrempel daalt (1985-
2018): gemeten gemiddelden, 
gemodelleerde trend en 95% 
betrouwbaarheidsinterval. De 
horizontale lijn is het verwachte 
aantal dagen per jaar dat de 
drempel overschreden wordt138. 
De meetlocaties bevinden zich 
allemaal in de buurt van grond-
waterafhankelijke vegetaties. 
Brondata: WATINA-databank 
(INBO, 2020c).

FIGUUR 50. 
De totale afvoer, de basisafvoer 
en de oppervlakkige afvoer ter 
hoogte van 15 meetpunten in 
onbevaarbare waterlopen op 
Vlaams grondgebied (1990-2017) 
(bron: VMM, 2020m). Gemiddel-
den, gemodelleerde trends en 
95% betrouwbaarheidsinterval.

Geen duidelijke trend in het debiet van 
onbevaarbare waterlopen
Meteorologische en door de mens veroorzaakte veranderin-
gen in de watercyclus hebben een invloed op het peil en het 
debiet van het oppervlaktewater. Daalt het door grondwater 
gevoede basisdebiet van een rivier op lange termijn, dan is 
dat een aanwijzing voor verdroging. Het gemiddelde basis-
debiet en het gemiddelde totale debiet van enkele grote, 
onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen vertonen geen sig-
nificante daling sinds 1990 (zie Figuur 50, VMM, 2020m). 

Na een piek in 2000 zijn de afgevoerde debieten recent 
gedaald en neemt het aandeel oppervlakkige afvoer licht toe. 
Dat laatste kan een aanwijzing vormen voor toegenomen 

Meer weten over de methode? 
In de fiches op de website 
leest u er alles over.

Totale afvoer Basisafvoer Oppervlakkige afvoer

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/verdroging-grondwaterpeil-in-grondwaterafhankelijke-vegetaties
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verharding en drainage. De bestudeerde periode is echter te 
kort om betekenisvolle effecten van de klimaatverandering en 
andere oorzaken van verdroging, zoals verharding, waterver-
bruik of drainage, aan te tonen. Een groot deel van de struc-
turele verdroging die Vlaanderen nu treft, dateert van voor de 
start van de metingen.

De klimaatverandering zal de debieten van Vlaamse rivieren 
in de zomermaanden naar alle verwachtingen doen dalen. 
Voorspellingen wijzen op een afname van de laagste zomer-
debieten tot - 70 procent tegen 2100 (Brouwers et al., 2015).

C Wat is de impact 
op de biodiversiteit?

Directe effecten
Al het leven op aarde heeft water nodig. Een watertekort 
heeft belangrijke gevolgen voor het functioneren van elk 
organisme. Hoe intenser, frequenter en langduriger het 
watertekort, hoe groter de impact. Droogte uit zich in 
dalende bodemvochtgehaltes, grondwaterstanden, opper-
vlaktewaterpeilen en rivierdebieten. Het watertekort grijpt 
rechtstreeks in op het functioneren van de betrokken orga-
nismen: planten beperken hun fotosynthese, dieren vinden 
geen voedsel of drinkwater meer, aan water gebonden orga-
nismen zien hun leefgebied of hun voortplantingszones in 
omvang en kwaliteit afnemen, enzovoort.

Indirecte effecten
Droogte veroorzaakt ook tal van indirecte effecten. Ze ver-
hoogt de luchttoevoer in de bodem van natte systemen. 
Dat kan de afbraak van organisch materiaal versnellen, de 
koolstofuitstoot naar de lucht verhogen en de bodemkool-
stof verminderen. Extra voedingsstoffen komen vrij, wat 

vermesting en verzuring in de hand werkt. Dalende grond-
watertafels aan de kust doen het onderliggende zoute water 
opstijgen en de bodem verzilten (zie E.4 Kustduinen). Droogte 
geeft winderosie vrij spel en vergroot de kans op bos- en 
heidebranden. Zulke indirecte mechanismen en hun interac-
ties hebben vaak een grotere impact dan het watertekort op 
zich, omdat ze langer blijven doorwerken in de bodem. Ze 
zorgen ervoor dat de effecten van droogte vaak moeilijk te 
onderscheiden zijn van die van andere drukfactoren (zie D.7 
Klimaatverandering). 

Andere klimatologische factoren kunnen droogte versterken 
en zo een vicieuze cirkel tot stand brengen: hogere tempe-
raturen in de lente en meer koolstofdioxide in de lucht geven 
planten een groeispurt. Als nadien een droge zomer aan-
breekt, is het water al opgebruikt en verwelken de planten. 
Hoe droger de bodem en de vegetatie, hoe kleiner de verdam-
ping en hoe sneller de temperaturen verder stijgen (Bastos 
et al., 2020). Droogte en hitte zetten samen een reeks andere 
biologische en fysisch-chemische mechanismen in gang, die 
de koolstofcyclus in bodem, plant en atmosfeer grondig wijzi-
gen. Ze kunnen de koolstofuitstoot naar de lucht verhogen en 
op hun beurt de klimaatverandering bevorderen (Bastos et al., 
2020; Sippel et al., 2018; Zheng et al., 2020).

Verschillen in kwetsbaarheid
Alle Vlaamse natuur is in mindere of meerdere mate gevoe-
lig voor droogte (Schauvliege, 2020; Van der Aa et al., 2015). 
Met een combinatie van droogtegevoeligheid en biologische 
waarde als maatstaf is ruwweg 67.000 hectare natuur in 
Vlaanderen kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor verdroging 
(Vriens & Peymen, 2017). Voor meer dan de helft van de in 
Vlaanderen voorkomende Europese habitattypes staat verdro-
ging het voortbestaan op lange termijn in de weg (Paelinckx 
et al., 2019, zie C.3 Biodiversiteit van Europees belang). 

De effecten van droogte op soorten en ecosystemen variëren 
aanzienlijk naargelang het seizoen en de levensfase waarin 
de soorten zich bevinden. Ook andere standplaatsfacto-
ren, zoals het bodemtype, het microklimaat en de aanwe-
zige biodiversiteit, en andere drukfactoren spelen een rol. 
Omdat sommige soorten kwetsbaarder zijn voor droogte 
dan andere, wijzigen ook de onderlinge wisselwerkingen 
tussen soorten. Op die manier verandert verdroging op 
termijn het voorkomen, de samenstelling en het functio-
neren van hele gemeenschappen en ecosystemen (zie D.7 
Klimaatverandering).

De meeste niet-verstoorde ecosystemen zijn behoorlijk 
robuust tegen een occasionele droogteperiode: afhankelijk 
van het type ecosysteem en de ernst van het watertekort 
herstellen ze zich gewoonlijk binnen enkele dagen tot jaren. 
Alleen daar waar droogte samengaat met andere drukfacto-
ren, zoals structurele verdroging, veranderingen in landge-
bruik en -beheer, versnippering, vermesting, verontreiniging, 
erosie, stormen, branden of klimaatverandering, komt de 
weerbaarheid van ecosystemen in het gedrang (Vicente-
Serrano et al., 2020). Zulke verstoorde ecosystemen zijn in 
Vlaanderen de norm.

Langetermijnindicatoren die het effect van verdroging op 
soorten en ecosystemen aantonen, zijn nauwelijks voor-
handen. De beschikbare datareeksen zijn nog te kort om 
wetenschappelijk onderbouwde besluiten te formuleren. In 
wat volgt komen daarom enkel algemene bevindingen uit 
de literatuur aan bod, gestaafd met enkele voorbeelden uit 
recente datasets.

Driekwart van de natte natuur verdwenen
Zowat elk Vlaams natuurgebied is recent of in het verle-
den blootgesteld aan verdroging (De Becker, 2020). De sterk 
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afgenomen oppervlakte natte natuur in onze contreien is 
een teken aan de wand. Van de 340.000 hectare natte natuur 
of wetlands die Vlaanderen omstreeks 1950 rijk was, blijft nu 
nog zo’n 68.000 hectare over (Decleer et al., 2016). Tot die natte 
natuur behoren onder meer meren, vijvers, poelen, vennen, 
moerassen, vallei- en moerasbossen, vochtige heide, natte 
graslanden en overstromingsgebieden, die regelmatig of voort-
durend onder water staan. Het water kan afkomstig zijn van 
neerslag, grondwater of oppervlaktewater. De laatste jaren 
krijgt het herstel van de natuurlijke hydrologie meer aandacht. 
Door drainagegrachten te dempen, rivieren meer ruimte te 
geven, de bedding en de oevers niet meer te ruimen of te 
maaien, grondwaterwinningen te beperken … slagen verschil-
lende vernattingsprojecten erin om de grondwatertafel weer 
de hoogte in te krijgen en een meer natuurlijk riviersysteem tot 
stand te brengen (De Becker, 2020). Zo wint de natte natuur op 
sommige plaatsen voorzichtig weer terrein (zie E.3 Moeras). 

Grondwaterafhankelijke vegetaties schuiven 
op of verkleinen
Bijna 60 procent van onze Vlaamse natuurtypes139, en drie-
kwart van de voor Vlaanderen en Europa meest waardevolle 
natuurtypes140, steunen voor hun voortbestaan op grondwa-
ter. Grondwaterafhankelijke vegetaties komen voor in en op 
de rand van kwelgebieden, beekvalleien, vijvers en poelen. 
De vochtige gebieden vertonen vaak veel gradiënten en her-
bergen daarom een hoge biodiversiteit. Als het grondwater 
door verdroging van samenstelling verandert, of systematisch 
buiten het bereik van de plantenwortels en de bovengrondse 
delen van waterplanten valt, krijgen typische soorten het 
moeilijk. Het niveauverschil tussen het grondwaterpeil in de 

139 Berekend op basis van de vegetatietypes uit de Vlaamse Vegetatie Databank (Vandenbussche & Hoffmann, 2001). Vegetaties worden als grondwaterafhankelijk beschouwd als de gemiddelde laagste grondwaterstand van hun standplaats minder 
dan 1,5 meter bedraagt op zandige bodems en minder dan 2 meter op zwaardere bodems.

140 Berekend voor het geheel aan Europese habitattypes en regionaal belangrijke biotopen. De grondwaterafhankelijkheid van elk habitattype of elke biotoop is gebaseerd op expertinschattingen.

hoger gelegen infiltratiezones en dieper in de vallei bepaalt 
de snelheid en het debiet van de grondwaterstroming. 
Droogte verkleint dat niveauverschil waardoor het kwelde-
biet vermindert. De zone waar kwel optreedt, verschuift naar 
lager gelegen oorden. Als de droogte zich op langere ter-
mijn doorzet, schuiven de vegetatiezones vaak mee op (De 
Becker, 2020). Soms is verschuiven geen optie, bijvoorbeeld 
omdat het aanwezige landgebruik de beschikbare ruimte om 
uit te wijken beperkt of omdat grondwatertafelschommelin-
gen het hele gebied treffen. Zo blijft voor plantensoorten uit 
gemeenschappen gebonden aan een hoge en stabiele grond-
watertafel, zoals kleine zeggevegetaties, trilvenen of venige 
heide, nog weinig ruimte over. Ze zijn erg zeldzaam gewor-
den (zie E.3 Moeras). Planten die genoegen nemen met een 
lagere en vaak meer fluctuerende grondwaterstand nemen 
hun plaats in. Populaties kunnen door de droogte ook geïso-
leerd raken van elkaar. In zulke gevallen dreigen de betrokken 
soorten langzamerhand te verdwijnen (zie D.2 Versnippering 
en D.7 Klimaatverandering). 

Grondwaterpeilen reageren met enige vertraging op de neer-
slag, afhankelijk van de positie in het landschap, de water-
doorlatendheid van de bodem, de aanwezige vegetatie en 
menselijke ingrepen. Het kan dus een tijdje duren vooraleer 
het grondwaterpeil na een droogteperiode weer een normale 
toestand bereikt. Het effect van een occasionele heel lage 
grondwaterstand is beperkt, zeker als de neerslag in de tus-
sentijd het bodemvochtgehalte op peil houdt (Willems et al., 
2020). De laatste jaren komen heel lage grondwaterstanden 
steeds frequenter voor (zie Figuur 49). Dat vergroot de kans op 
permanente wijzigingen in grondwaterafhankelijke systemen. 

Ook drogere ecosystemen onder druk
De drogere ecosystemen in Vlaanderen liggen typisch in 
hoger gelegen infiltratiegebieden. De impact van droogte 
hangt af van het vochthoudende vermogen van de bodem: 
op van nature drogere zandbodems daalt het vochtgehalte 
sneller en kunnen de gevolgen van extreme droogtes groter 
zijn. De aanwezige soorten zijn vaak wel in staat om een 
zekere droogteperiode te overbruggen, maar aanhoudende 
of herhaaldelijk terugkerende droogte kan problemen 
veroorzaken. 

De impact varieert aanzienlijk tussen soorten en tussen eco-
systemen. Graslanden verdrogen vrij snel, maar recupereren 
gewoonlijk vlot na de droogte, al geldt dat niet voor alle aan-
wezige soorten (Cole et al., 2019; Isbell et al., 2015; Van der Aa et 
al., 2015). Bomen voelen door hun diepe wortels de droogte niet 
onmiddellijk, maar een (extreem) laag bodemvochtgehalte kan 
een langdurig effect hebben. Het kan leiden tot een verzwak-
king van het wortelstelsel. Dat vergroot de kans op stormschade 
en maakt de bomen extra kwetsbaar voor parasieten zoals de 
letterzetter (zie D.7 Klimaatverandering). In Vlaanderen zouden 
vooral naaldbomen, en op sommige locaties ook beuk, het bij 
toenemende droogte moeilijker krijgen (Campioli et al., 2012). 
Ook andere langlevende struikachtige vegetaties, zoals heide en 
duinstruweel, kunnen permanente schade ondervinden (Van der 
Aa et al., 2015). De bodembiodiversiteit in zowat elk ecosysteem 
verandert grondig, maar herstelt meestal snel na een regenbui 
(Cole et al., 2019; Göransson et al., 2013; Rousk et al., 2013). De wij-
zigingen in bodembiodiversiteit hebben gevolgen voor de nutri-
entencycli: in erg droge bodems is bijvoorbeeld minder stikstof 
beschikbaar voor de plantengroei (Larsen et al., 2010).
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De veranderingen in de vegetatie en de beschikbaarheid van 
drinkwater en voedsel hebben vanzelfsprekend een weerslag 
op de faunadiversiteit van deze ecosystemen. Zo incasse-
ren enkele vlindersoorten in droge Vlaamse graslanden en 
heidesystemen (de heivlinder, de kommavlinder, het genti-
aanblauwtje) rake klappen in droge jaren, omdat geschikte 
waard- en nectarplanten ontbreken (Veraghtert & Vantiegem, 
2019; Wallisdevries & Limpens, 2020). Ook weidevogels krijgen 
het in droge periodes zwaar te verduren, onder meer omdat 
regenwormen dan moeilijker te vinden zijn (Van der Aa et al., 
2015).

Biodiversiteit in en rond oppervlaktewateren 
verstoord 
Onze waterlopen kennen al eeuwenlang een erg variabel 
afvoerregime (De Becker, 2020). Veel aquatische organismen 
zijn gewoon aan veranderingen en passen zich gemakkelijk 
aan (Van der Aa et al., 2015). De afwisseling in stromingsregi-
mes bepaalt in grote mate de structuur en het functioneren 
van het waterleven. Menselijke ingrepen in de watercyclus en 
in de bedding van oppervlaktewateren (bv. stuwen, sluizen, 
oeververstevigingen) veranderen het afvoerregime echter 
grondig. Ze beperken de bewegingsvrijheid van soorten en 
daarmee hun mogelijkheden om zich aan te passen aan 
droogteperiodes. Waterlopen met een natuurlijk afvoer-
regime herbergen de grootste biodiversiteit, maar zijn in 
Vlaanderen niet meer te vinden (Buysse et al., 2019). 

Als het waterpeil in oppervlaktewateren daalt, verkleint het 
leefgebied van vissen en watergebonden organismen. Ze kunnen 
hun voedselbronnen, voortplantingsgebieden, schuiloorden en 
andere levensnoodzakelijke voorzieningen in en rond het water 

141 Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006.

moeilijker bereiken. Dalende debieten veroorzaken afnemende 
stroomsnelheden, en die zijn vooral nefast voor stroomminnende 
soorten (Verdonschot et al., 2015). Die laatste zijn zeldzaam in 
Vlaanderen en komen na een extreme droogte niet vanzelf weer 
terug (van Dam & van Apeldoorn, 1978). Waterlopen met een 
meer natuurlijke morfologie en plantengroei slagen er beter in 
om ook bij lage debieten een variatie aan stromingscondities 
te behouden (Cornacchia et al., 2020). Dalende waterpeilen en 
debieten leiden tot een afname van de waterkwaliteit: de con-
centratie aan voedingsstoffen en vervuilende stoffen stijgt, het 
water warmt vlugger op, algen groeien sneller, het zuurstofge-
halte daalt, verzilting treedt op … (Mosley, 2014). Al die processen 
beïnvloeden het leven in en rond het water. Andere, positieve 
gevolgen kunnen een deel van de negatieve effecten milderen: 
een langere verblijftijd van het water kan de afbraak van stikstof 
versnellen, sommige vissoorten en visetende vogels profiteren 
van de tragere waterstromen, enzovoort (Van der Aa et al., 2015). 
Waar gemeenschappen door droogte uit balans raken, kunnen 
meer droogtetolerante uitheemse soorten, zoals de Amerikaanse 
rivierkreeft, hun populaties gevoelig uitbreiden (Schauvliege, 
2020). Hoe langer de droogte aanhoudt, hoe groter de kans 
op blijvende schade en acute ecologische problemen zoals 
grootschalige vissterfte of de bloei van toxische blauwalgen. In 
de droge jaren 2017, 2018 en 2019 kwamen zulke problemen op 
meerdere locaties in Vlaanderen voor (Buysse et al., 2020b). 

Kleine beken, sloten en poelen zijn gevoeliger voor verlies 
van leefgebied in droogteperiodes dan grote meren, rivieren 
en kanalen. Ze vallen al bij relatief geringe peilverlagingen 
geheel of gedeeltelijk droog. In 2017, 2018 en 2019 kwamen de 
bovenlopen van heel wat onbevaarbare waterlopen droog te 
staan (Buysse et al., 2020a). Dat heeft een grote impact op 

de biodiversiteit in het water en de aangrenzende zones. Het 
is onder meer nefast voor de voortplanting van verschillende 
insecten en amfibieën. Zo zou verdroging de precaire toe-
stand van de heikikker verklaren, een Europees beschermde 
soort die er in onze contreien sterk op achteruitgaat 
(Engelen, 2020). Ook kregen libellensoorten zoals de speerwa-
terjuffer, de noordse glazenmaker en de noordse witsnuitlibel 
het de voorbije jaren hard te verduren (Schauvliege, 2020). 
Stilstaande wateren die hydrologisch geïsoleerd zijn of zich 
op een sterk waterdoorlatende bodem bevinden, zoals som-
mige vennen en duinwateren, zijn extra droogtegevoelig (Van 
der Aa et al., 2015; Wouters et al., 2018).
 

D Beleid

Europese Kaderrichtlijn Water 
Met de Kaderrichtlijn Water en Dochterrichtlijn Grondwater141 
wil Europa de watervoorraden en de waterkwaliteit in de EU 
veilig stellen en de gevolgen van zowel overstromingen als 
droogteperiodes milderen. Europa verplicht de lidstaten duur-
zaam met water om te springen door onder meer beheerplan-
nen op te stellen per stroomgebied. Voor elk waterlichaam 
gelden ecologische kwaliteitsdoelen. Tegen 2015 moesten 
alle grond- en oppervlaktewaterlichamen in de EU een goede 
waterkwaliteit bereiken. Voor grondwaterlichamen is ook een 
goede kwantitatieve toestand vereist. Vlaanderen heeft de 
kwaliteits- en kwantiteitsdoelstellingen nog niet behaald, maar 
kreeg uitstel tot 2027 (zie E.6 Oppervlaktewateren). Twintig 
procent van de grondwaterlichamen in Vlaanderen scoort 
onvoldoende op kwantitatief vlak. Ze behoren allemaal tot het 
diepe grondwater (CIW, 2019). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0118&from=NL
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De richtlijn vraagt ook om bij het beheer van oppervlaktewa-
teren aandacht te schenken aan ecologische afvoerregimes 
of e-flows. De bedoeling is om in waterlopen die sterk door 
de mens zijn beïnvloed de natuurlijke afwisseling en omvang 
van de debieten te benaderen (zie E.6 Oppervlaktewateren). 
Zonder ecologische afvoerregimes liggen de waterkwaliteits-
doelstellingen niet binnen handbereik (Buysse et al., 2019). 
Maatstaven om e-flows vorm te geven, zijn in Vlaanderen 
volop in ontwikkeling.

Stappenplan efficiënt hulpbronnengebruik
Ook het Europese materialenbeleid zet in op duurzaam water-
gebruik: het Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik 
in Europa142 stelt als doel om de wateronttrekking tegen 
2020 te reduceren tot minder dan 20 procent van de beschik-
bare, jaarlijks hernieuwbare waterbronnen. Of Vlaanderen die 
doelstelling heeft gehaald, hangt af van welke waterbronnen 
en vormen van watergebruik of waterverbruik meegerekend 
worden. Volgens de Europese waterexploitatie-index (EEA, 
2020b) zit Vlaanderen, met een waterverbruik van minder dan 
10 procent van de beschikbare hernieuwbare voorraden, op 
schema. De internationale waterstressindex (WRI, 2019) geeft 
een heel ander beeld: met een wateronttrekking van 40 tot 80 
procent van de beschikbare voorraden is de doelstelling voor 
Vlaanderen nog veraf. 

142 Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa, Europese Commissie, COM (2011) 0571.
143 Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019- 2021, Vlaamse Regering, VR 2019 0504 DOC.0552/2BIS.
144 Waterbeleidsnota 2020-2025, Vlaamse Regering, VR 2020 0304 DOC.0245/1BIS.
145 Afwegingskader Prioritair Watergebruik tijdens Droogte, Vlaamse Milieumaatschapppij, project.
146 Blue Deal. De strijd tegen droogte en waterschaarste, Vlaamse Regering.
147 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21/10/1997 (B.S. -10/1/1998), art.17-26bis.

Stroomgebiedbeheerplannen, Actieplan 
Droogte en Wateroverlast en Blue Deal
Het Decreet Integraal Waterbeleid geeft invulling aan de 
Kaderrichtlijn Water en streeft zowel voor grond- als voor 
oppervlaktewater naar een goede kwantitatieve toestand. In 
de Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 komt de droogte- 
en waterschaarsteproblematiek weinig expliciet aan bod. Het 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021143 vult daarom 
de Stroomgebiedbeheerplannen aan. Het stelt op korte ter-
mijn acties voor om de uitdagingen aan te pakken en om 
beleidslijnen, communicatie, innovatie en kennisopbouw ter 
zake op de sporen te zetten. Het vormt een opstap naar de 
volgende generatie Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 
die, in lijn met de visie uit de recente Waterbeleidsnota 2020-
2025144, wel maatregelen zullen bevatten om waterschaarste 
en de gevolgen van droogte tot een minimum te beperken. 

Om de visie uit de nieuwe waterbeleidsnota in praktijk te 
brengen, komen onder meer natuurlijke oplossingen die 
droogte en wateroverlast gelijktijdig aanpakken in beeld, 
zoals het herstel van wetlands, groendaken, wadi’s, onthar-
dingsmaatregelen, waterconserverende landbouwtechnieken 
en natuurlijke erosiebestrijdingsmaatregelen. Verder staat 
een afwegingskader145 in de steigers dat toelaat om tijdens 
periodes van waterschaarste weloverwogen beslissingen 
te nemen om prioritaire sectoren te bevoorraden. Natuur 
krijgt daarin een plaats als een van de watergebruikers. De 
recent aangekondigde Blue Deal146 onderstreept eveneens 
het belang van natte natuur in de strijd tegen droogte en 

waterschaarste. Het plan bundelt 70 actiepunten die het 
herstel en de ontwikkeling van natte natuur, ontharding in 
steden en circulair watergebruik in landbouw en industrie 
moeten bevorderen.

Ruimtelijk beleid en milieuvergunningen
Het ruimtelijk beleid en het milieuvergunningenbeleid 
hebben belangrijke sleutels in handen om watertekorten te 
voorkomen en aan te pakken. Zo zijn de ruimtelijke principes 
van de Strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen erop 
gericht om onder meer de bodemafdichting in te perken, 
een robuuste open ruimte tot stand te brengen en fijnma-
zige groen-blauwe netwerken uit te bouwen die vanuit het 
platteland tot diep in de stad doordringen. Die voorzienin-
gen kunnen ervoor zorgen dat water beter infiltreert, langer 
wordt vastgehouden of beter wordt geborgen. Binnen de 
afgebakende zones van het Vlaams Ecologisch Netwerk147 
geniet de natuur een basisbescherming, die bijkomende wij-
zigingen aan de natuurlijke waterhuishouding verbiedt. Door 
omgevingsvergunningen uit te reiken en op te volgen, water-
captatieverboden in te stellen, regenwatergebruik en water-
hergebruik te stimuleren … tracht de overheid het gebruik van 
grond- en oppervlaktewater binnen de perken te houden. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0571&from=EN
https://www.vmm.be/water/droogte/actieplan-droogte-en-wateroverlast
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5E82F18F14A499000800009F
https://www.vmm.be/water/projecten/afwegingskader-prioritair-watergebruik-tijdens-droogte
https://www.zuhaldemir.be/sites/parlement.n-va.be/files/generated/files/news-attachment/blue_deal_clean_0.pdf
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1005915&param=informatie
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Land- en natuurinrichting
Landinrichtingsprojecten zoals Water-Land-Schap148 brengen 
verschillende partners in de open en bebouwde ruimte samen 
om oplossingen uit te werken voor onder meer watertekorten. 
Ook natuurinrichtingsprojecten, deels gefinancierd door de 
Europese LIFE- of Interreg-programma’s, vormen belangrijke 
hefbomen om hydrologisch herstel te verwezenlijken. Ze 
kunnen lokaal succesverhalen opleveren, zoals in de Grote 
Netevallei, de Demerbroeken en de Vallei van de Zwarte Beek, 
waar natte natuurtypes zich stilaan herstellen (zie E.3 Moeras).

Klimaatbeleid
Ook het klimaatbeleid reikt instrumenten aan om de impact 
van de klimaatverandering en bijbehorende droogte-extre-
men op soorten en ecosystemen te beperken. Die instrumen-
ten komen in hoofdlijnen aan bod in D.7 Klimaatverandering.
 

148 Water-Land-Schap, Vlaamse Landmaatschappij, project.

https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/waterlandschap/Paginas/default.aspx
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E Aanbevelingen

Pak watertekorten bij de bron aan. Vlaanderen is erg kwets-
baar voor watertekorten. De recepten om verdroging en water-
schaarste op een duurzame manier aan te pakken, zijn bekend: 
stoppen met de bodem te verharden, ontharden waar het kan, 
water zo lang mogelijk ophouden in plaats van het zo snel 
mogelijk af te voeren, zorg dragen voor de bodemstructuur en 
het bodemleven, minder water verbruiken en meer water her-
gebruiken. Zo houdt de bodem het water beter vast en kunnen 
de grondwaterreserves in tijden van neerslagoverschot aan-
groeien om latere periodes met watertekorten te overbruggen. 
Die principes zijn in verschillende strategische beleidskaders 
gevat. Het is nodig om ze op grote schaal uit te voeren om ons 
te wapenen tegen de gevolgen van intense droogteperiodes 
en hevige buien, die door het veranderende klimaat in de toe-
komst steeds vaker zullen voorkomen. 

Beschouw het herstel van kwaliteitsvolle natuur als een 
oplossing voor verdroging. Waar belangen van verschillende 
sectoren in het waterbeleid worden afgewogen, krijgt natuur 
een plaats naast andere ‘watergebruikers’. Kwaliteitsvolle natuur 
is echter veel meer dan dat: ze is ook een leverancier van en een 
buffer voor water. Ze kan water zuiveren, het in de bodem laten 
dringen, het vasthouden en vertraagd weer afvoeren of overstro-
mingswater bergen. Zo biedt de natuur ons bescherming tegen 
watertekorten en wateroverlast, en levert ze gelijktijdig tal van 
andere diensten voor de maatschappij: een ruimte om te ont-
spannen, rust of verkoeling te vinden, een gezonde bodem, een 
manier om koolstof op te slaan in de strijd tegen klimaatveran-
dering … (zie A.2 Wat is het belang van biodiversiteit?). 

Herstel de natuurlijke hydrologie van ecosystemen. Veel van 
de voor Europa en Vlaanderen prioritaire, vaak zeldzame, natuur 
is erg gevoelig voor verdroging. Om die natuur en de diensten die 
ze ons levert, te versterken, is herstel van een meer natuurlijke 
hydrologie cruciaal. Dat kan onder meer door drainagegrachten 
te dempen, waterpeilen te verhogen, rivieren te laten hermean-
deren, ecologische afvoerregimes te hanteren, de plaats en het 
debiet van (grond)waterwinningen te evalueren, bodemkool-
stofgehaltes op peil te houden en watergebruik en drainage bij 
waterschaarste aan banden te leggen. Recente technologische 
ontwikkelingen laten toe om waterpeilen of bodembewerkingen 
op een intelligente manier te sturen en zo water gericht vast te 
houden, zonder overlast te veroorzaken. Ze kunnen helpen om de 
kansen die een meer natuurlijk watersysteem biedt voor natuur, 
landbouw, industrie, scheepvaart en drinkwatervoorziening beter 
te benutten en om de nadelen te ondervangen. 

Kleur buiten de lijnen van de natuurgebieden. Het water 
in een natuurgebied of een waterloop vindt zijn oorsprong 
stroomopwaarts, vaak buiten de grenzen van de beschermde 
zones. Daarom volstaan maatregelen in de door grondwater 
of rivierwater gevoede natuur niet om het watersysteem te 
herstellen. Ook in de hoger gelegen infiltratiegebieden en de 
bovenlopen van waterlopen zijn inspanningen noodzakelijk. 
Herstelprogramma’s opereren dus best op een ruimer land-
schapsniveau, in samenspraak met alle betrokken actoren. Een 
grondige kennis over de hydrologie van natuurgebieden en 
over de ruimte die nodig is om een meer natuurlijke hydrologie 
tot stand te brengen, vormt een basisvereiste voor zulke her-
stelprogramma’s. Daarbij is niet alleen de hoeveelheid water die 
een gebied binnenstroomt van belang. De waterkwaliteit pri-
meert: zolang die niet op punt staat, leidt hydrologisch herstel 

niet tot de gewenste resultaten.
Maak werk van groen-blauwe netwerken die stad en 
platteland doorkruisen. De groen-blauwe netwerken die 
het ruimtelijk beleid naar voren schuift, vormen een ideale 
invalshoek om zowat alle bovenstaande punten samen aan 
te pakken. Ze zorgen er bovendien voor dat gevoelige soorten 
zich beter kunnen aanpassen en zich gemakkelijker kunnen 
verplaatsen, een noodzaak in het licht van het veranderende 
klimaat. 

Ontwikkel indicatoren die de impact van verdroging op 
ecosystemen in beeld brengen. De beschikbare indicato-
ren beperken zich tot de gevolgen van droogte en verdro-
ging op het watersysteem. Ecosystemen en soorten komen 
alleen onrechtstreeks in beeld. Om de langetermijneffecten 
van verdroging op de natuur aan te tonen, aan te pakken en 
beleidsprioriteiten te stellen, is het essentieel om impact-indi-
catoren te ontwikkelen.
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Invasieve uitheemse soorten

Invasieve uitheemse soorten zijn een mondiale pro-
blematiek. Door toenemende handel, toerisme en 
transport komen steeds meer uitheemse en bijge-
volg potentieel invasieve soorten buiten hun oor-
spronkelijke verspreidingsgebied terecht. Ook Vlaan-
deren ontsnapt niet aan die trend. De impact op de 
biodiversiteit wereldwijd en in Vlaanderen is groot 
en zal in de toekomst nog vergroten. Door de ernst 
en de schaal van de problematiek en de snelheid 
waarmee ze toeneemt, staan invasieve uitheemse 
soorten hoog op de internationale en Europese 
beleidsagenda. Nieuwe beleidsinstrumenten, zoals 
een Europese verordening, brengen verplichtingen 
rond preventie, monitoring en beheer met zich mee. 

A Waarover gaat het?

Uitheemse soorten of exoten zijn organismen die (on)opzettelijk 
door de mens buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied 
geïntroduceerd zijn. Soorten die opschuiven door de klimaatver-
andering worden dus niet beschouwd als uitheemse soorten. De 
meeste uitheemse soorten veroorzaken geen problemen, maar 
sommige gedragen zich invasief in hun nieuwe omgeving.  

149 Infectieziektes die van dier op mens kunnen overgaan, zoals toxoplasmose, vogelgriep,…

Ze vestigen, vermenigvuldigen en verspreiden zich en hebben 
een negatieve impact op de biodiversiteit, op het functioneren 
van ecosystemen en op de diensten die ze leveren. Invasieve 
exoten kunnen ook de economie, de landbouw en de volksge-
zondheid zware schade berokkenen, bijvoorbeeld als reservoir 
van zoönosen149. Doorgaans gedraagt slechts een kleine minder-
heid van alle geïntroduceerde soorten zich invasief (Williamson, 
1996).

B Hoe evolueert de druk?

Aantal uitheemse soorten neemt sterk toe
Wereldwijd is het aantal meldingen van nieuwe uitheemse 
soorten de laatste vijftig jaar sterk toegenomen, en het 
hoogtepunt is nog niet bereikt (Seebens et al., 2017). Ook 
Vlaanderen ontsnapt niet aan die trend (Adriaens et al., 2017a).
Het aandeel uitheemse plantensoorten in een Vlaams 

FIGUUR 51. 

Aandeel uitheemse planten-
soorten binnen de globale plan-
tensamenstelling in Vlaanderen 
(bron: Van Landuyt et al., 2012). 
Gemodelleerde trend en 95% 
betrouwbaarheidsinterval.

STREEFDOEL 5
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atlashok is sinds de jaren 1970 verdubbeld, van 5 tot bijna 
10 procent (Vriens et al., 2019) (zie Figuur 51). In Vlaanderen 
zijn sinds 1800 meer uitheemse plantensoorten vastgesteld 
(ca. 1850) dan soorten die als inheems worden beschouwd 
(ca. 1500). Ongeveer 3 procent van de uitheemse planten kan 
als invasief bestempeld worden (Verloove & Groom, 2013).

Ook het aantal uitheemse diersoorten neemt sinds 1800 toe 
en groeit de laatste decennia exponentieel (zie Figuur 52). De 
toename doet zich in alle ecosystemen voor. Kustgebieden 
en estuaria zijn extra gevoelig voor biologische invasies door 
de aanwezigheid van havens, scheepvaart en transport. Als 
logistiek knooppunt is Vlaanderen een wereldwijde hotspot 
voor de invasie van uitheemse soorten (Gallardo et al., 2013; 
Gallardo et al., 2016).

Invasiedruk stijgt
Hoewel niet alle geïntroduceerde uitheemse soorten zich 
invasief gedragen, is het aantal uitheemse soorten binnen 
een ecosysteem een goede maat voor de invasiedruk door 
uitheemse soorten op dat ecosysteem.

De Europese ‘Unielijst’ bevat de planten- en diersoorten die 
als zorgwekkend voor de Europese Unie beschouwd worden 
(zie D. Beleid). In Vlaanderen zijn 38 van de 66 soorten op 
die lijst waargenomen (Adriaens et al., 2020). Vijfentwintig 
daarvan hebben zich gevestigd (zie Figuur 53). Nijlgans, 
reuzenbalsemien en reuzenberenklauw zijn het meest 
verspreid in Vlaanderen. Samen met blauwbandgrondel, 
zonnebaars, grote waternavel, smalle waterpest, parelveder-
kruid, gevlekte Amerikaanse rivierkreeft en grote waterteu-
nisbloem zijn die drie soorten ook het meest verspreid in 

150 Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22/10/2014.

de habitatrichtlijngebieden. Van een aantal soorten, zoals 
wasbeer en beverrat, is het onduidelijk of ze zich gevestigd 
hebben in Vlaanderen. België is ondanks zijn kleine opper-
vlakte koploper in het aantal Unielijstsoorten op zijn grond-
gebied (Tsiamis et al., 2017a; Tsiamis et al., 2017b; Tsiamis et 
al., 2019). Een uitgebreide toestandsbeschrijving en analyse 

zijn terug te vinden in Adriaens et al., (2020).

Ondanks de Europese Verordening betreffende de preventie 
en beheersing van de introductie en verspreiding van inva-
sieve uitheemse soorten150 en de huidige beheerinspannin-
gen hebben soorten zoals de struikaster en de Aziatische 

FIGUUR 52. 

Cumulatief aantal uitheemse 
diersoorten in terrestrische, 
zoetwater, estuariene en 
mariene ecosystemen binnen 
Vlaanderen tussen 1950 en 2020 
(bron: Desmet et al., 2020). De 
estuariene data zijn onvolledig, 
in het Schelde-estuarium komen 
momenteel 62 soorten exoten 
voor (Soors et al., in voorberei-
ding).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=NL
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hoornaar hun verspreidingsgebied in Vlaanderen gevoelig 
uitgebreid (zie Figuur 53) (Adriaens et al., 2020). Ook van 
enkele andere soorten, zoals de waterwaaier (Scheers et al., 
2016; Scheers et al., 2019) en de rode rivierkreeft, zijn nieuwe 
populaties ontdekt. Het verspreidingsgebied van de rosse 
stekelstaart en de grote waternavel daarentegen krimpt 
waarneembaar dankzij een succesvolle bestrijding (Adriaens 
& D’hondt, 2017). Ook muskusratten komen door de volge-
houden bestrijding duidelijk veel minder voor dan voordien 
(Adriaens et al., 2019c) en een populatie van de Pallas’ eek-
hoorn werd uitgeroeid (Adriaens et al., 2015a; Adriaens et al., 
2017b; Stuyck et al., 2013). Van heel wat soorten is de versprei-
ding ongeveer gelijk gebleven of is er niet onmiddellijk een 
link met uitgevoerde beheeracties (zie Figuur 53).

Belangrijkste introductiewegen
Een aantal invasieve exoten is doelbewust geïntroduceerd 
in Vlaanderen, bijvoorbeeld als biologisch bestrijdingsmiddel, 
voor de jacht of hengelsport of vanwege hun sierwaarde. Het 
merendeel van de invasieve exoten komt echter onopzettelijk 
in het wild terecht. Het grootste aantal uitheemse planten- en 
diersoorten komt via ontsnapping in Vlaanderen terecht (zie 
Figuur 54). Ontsnappingen van huisdieren en van planten 
(bv. via het storten van tuinafval), uit botanische tuinen, uit 
dierenparken en uit aquaria zijn de belangrijkste bronnen van 
nieuwe introducties (Adriaens, 2016). Ontsnappingen uit de 
tuinbouw komen het meest voor. Naast ontsnappingen zijn 
onbedoelde verplaatsingen van levende organismen, als con-
taminant van goederen (transportbesmetting) of als versteke-
ling, de belangrijkste introductiewegen van uitheemse soorten 
in Vlaanderen. Enkele soorten hebben invasieve populaties in 
de buurlanden of regio’s en bereiken Vlaanderen van daaruit 
op eigen krachten (Scheers et al., 2019).
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FIGUUR 53. 

Mate van verspreiding van de 
Unielijstsoorten in Vlaanderen 
voor het in werking treden 
van de Europese Verordening 
betreffende de preventie en 
beheersing van de introductie 
en verspreiding van invasieve 
uitheemse soorten (2000- datum 
oplijsting) en tijdens de eerste 
rapporteringsperiode in het 
 kader van de verordening 
 (januari 2015- december 2018) 
(bron: Adriaens et al., 2018a). 
Gevestigde soorten hebben al 
langer blijvende populaties in 
Vlaanderen. Van sporadisch 
voorkomende soorten duiken 
slechts af en toe individuen op, is 
er geen langdurige voortplanting 
of is het statuut onzeker.



154

C Wat is de impact op de 
biodiversiteit?

Wereldwijd biodiversiteitsverlies
Invasieve exoten zijn een belangrijke directe drijvende kracht 
achter het wereldwijde biodiversiteitsverlies (IPBES, 2019b; 
Stoett et al., 2019). De impact ervan zal in de toekomst nog 
vergroten (MA, 2005). Door toenemende handel, toerisme en 
transport komen steeds meer uitheemse soorten buiten hun 
oorspronkelijke verspreidingsgebied terecht. De meerderheid 
daarvan verrijkt onze biodiversiteit, maar een kleine 
minderheid is potentieel invasief. De kans dat een potentieel 
invasieve uitheemse soort zich effectief ergens vestigt en er 
problemen veroorzaakt, vergroot naarmate het ecosysteem 
al kwetsbaarder is als gevolg van andere drukfactoren, 
bijvoorbeeld de klimaatverandering. Omgekeerd verzwakken 
invasieve exoten een ecosysteem, waardoor de kwetsbaarheid 
van het systeem voor andere drukfactoren toeneemt.

151 Biodiversiteitsverdrag, Note by the Executive Secretary, 26/6/2014, UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1.
152 Biodiversiteitsverdrag, Note by the Executive Secretary, 22/6/2018, CBD/SBSTTA/22/INF/9.

FIGUUR 54. 

Aantal introducties van uitheem-
se soorten in Vlaanderen tussen 
1950 en 2019 via de verschillende 
introductiemechanismen die 
ingedeeld zijn volgens de inter-
nationaal aanvaarde CBD-clas-
sificatie151 en 152 (bron: Desmet et 
al., 2020). Van heel wat soorten 
is het introductiemechanisme 
onbekend.
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Predatie en competitie
Invasieve exoten kunnen door heel verschillende mechanis-
men een impact op de biodiversiteit hebben. Ze vormen een 
rechtstreekse bedreiging voor inheemse soorten via preda-
tie en competitie voor ruimte en voedsel. Het veelkleurig 
Aziatisch lieveheersbeestje predeert op de eieren en larven 
van inheemse lieveheersbeestjes (Roy et al., 2012), zonne-
baarzen op de larven van maanwaterjuffers (van Delft et al., 
2013) en de Aziatische hoornaar op bijen (Schoonvaere et al., 
2020; Villemant et al., 2006). Amerikaanse vogelkers concur-
reert inheemse boom- en struiksoorten weg. Andere voor-
beelden zijn de competitie tussen nijlganzen en inheemse 

watervogels voor voedsel en nestplaatsen (Gyimesi & Lensink, 
2012) en tussen zwartbekgrondels en andere bodembewo-
nende vissoorten, zoals de beekdonderpad (Verreycken, 2013). 
Inheemse soorten kunnen in die mate bedreigd worden dat 
ze op een Rode Lijst terechtkomen (Adriaens et al., 2015c).

Hybridisatie
Invasieve uitheemse soorten vormen ook een bedreiging 
voor inheemse soorten door een mechanisme dat we 
hybridisatie noemen. Zo kruist de rosse stekelstaart, een 
Noord-Amerikaanse duikeend, met de Europese witkopeend 

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-18/official/sbstta-18-09-add1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/9d85/3bc5/d640f059d03acd717602cd76/sbstta-22-inf-09-en.pdf


155DEEL 2 VERDIEPING — D DE BIODIVERSITEIT ONDER DRUK — D.6 Invasieve uitheemse soorten

KADER 13 

153 Batrachochytrium salamandrivorans produceert zowel bewegelijke als onbewegelijke, geëncysteerde zoösporen om zich voor te planten en te verspreiden 
(Stegen et al., 2017). De bewegelijke zoösporen, ook wel zwemsporen genoemd, verspreiden zich met hun zweephaar in het water en kunnen zo in contact 
komen met een nieuwe gastheer en deze besmetten. De geëncysteerde zoösporen drijven op het water-lucht oppervlak en zijn zo ook in staat om met nieuwe 
gastheren in contact te komen. De geëncysteerde zoösporen zijn resistent in de omgeving.

154 Meer informatie op bsaleurope.com
155 Actieplan Salamanders van 21/3/2017, Interministeriële Conferentie Leefmilieu - Landbouw.

AZIATISCHE SCHIMMEL DOODT INHEEMSE AMFIBIEËN

De Aziatische schimmel Batrachochytrium salamandrivorans 
kwam via de handel in Europa terecht en bedreigt daar de 
inheemse salamandersoorten. Er is nood aan maatregelen die 
een verdere verspreiding van de schimmel tegengaan en de 
impact van de ziekte verkleinen.

Massale sterfte onder vuursalamanders
In 2012 werd Nederland opgeschrikt door massale sterfte 
onder de vuursalamanders (Salamandra salamandra). Die werd 
veroorzaakt door de schimmel Batrachochytrium salamandri-
vorans of kortweg Bsal (Martel et al., 2013; Martel et al., 2014). 
De schimmel vreet de huid van de salamanders weg waardoor 
de dieren razendsnel sterven. Op zeer korte tijd is ongeveer 
99,9 procent van de natuurlijke populatie in Nederland ver-
dwenen. Sindsdien is de ziekte aan een opmars bezig. In 2013 
dook voor het eerst een besmetting met Bsal op in België. Ook 
in Duitsland en Spanje heeft de ziekte zich verspreid (Spitzen-
van der Sluijs et al., 2016).

Erg besmettelijk
Batrachochytrium salamandrivorans komt uit Azië. De schim-
mel is door de handel in besmette Aziatische salamanders 
in Europa terechtgekomen (Nguyen et al., 2017). Aziatische 
salamanders ondervinden geen last van de schimmel, maar 
bij inheemse soorten kan hij massale sterfte veroorzaken. 

Dat vormt een probleem voor kleine populaties van zeldzame 
soorten. De ziekte is erg besmettelijk en wordt gemakkelijk 
overgedragen door direct contact tussen salamanders, maar 
ook door contact met de zoösporen153.

Nood aan maatregelen
Om de Europese salamanders te beschermen, zijn dringende 
maatregelen nodig die een verdere verspreiding van de 
schimmel tegengaan en de impact van de ziekte verkleinen. 
De Europese Commissie lanceerde het actieplan Mitigating a 
new infectious disease in salamanders to counteract the loss 
of European biodiversity om de omvang en verspreiding van 
de ziekte in kaart te brengen, een vroege-waarschuwings-
systeem op poten te zetten en noodplannen te ontwikkelen, 
zoals hygiëneprotocollen op het terrein154. België stelde in 
2017 een Actieplan Salamanders op155. Europa stelde onder 
druk van Nederland, België en Duitsland ook een Europees 
invoerverbod in voor levende salamanders uit Aziatische 
landen.

http://bsaleurope.com
https://www.health.belgium.be/nl/actieplan-salamanders-finale-versie
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waardoor die dreigt te verdwijnen (Muñoz-Fuentes et al., 
2007). Ook tussen de Aziatische modderkruiper en de 
Europees beschermde grote modderkruiper komt hybridisa-
tie voor (Zangl et al., 2020).

Nieuwe ziektes
Invasieve soorten kunnen een impact hebben op inheemse 
soorten als ziekteverwekker – zie bijvoorbeeld de vuursalaman-
derschimmel (zie Kader 13) of de essentaksterfte – of omdat 
ze ziekteverwekkers met zich meedragen waartegen inheemse 
soorten niet bestand zijn (Tompkins et al., 2011). Amerikaanse 
zoetwaterkreeften kunnen bijvoorbeeld drager zijn van een 
schimmel die de kreeftenpest veroorzaakt bij de Europese 
rivierkreeft. Grijze eekhoorns brengen het voor rode eekhoorns 
dodelijke parapoxvirus over. Het proces van een opkomende 
ziekteverwekker lijkt sterk op een biologisch invasieproces 
(Dunn & Hatcher, 2015; Roy et al., 2017; Nuñez et al., 2020).

Wijzigingen aan het ecosysteem
Er bestaan invasieve exoten die de natuurlijke processen 
(energiestromen en nutriëntencycli) en structuren van het 
ecosysteem waarin ze voorkomen zo ingrijpend veran-
deren dat ze de inheemse soorten en de diensten die het 
ecosysteem levert negatief beïnvloeden. Japanse duizend-
knoop en reuzenbalsemien bijvoorbeeld vormen niet alleen 
dichte uniforme vegetaties die andere planten volledig 
verdringen, maar beïnvloeden ook de bodemeigenschappen 
(Vanderhoeven et al., 2005). Zulke ‘transformers’ zijn een grote 
zorg in het beheer van bossen, natuurgebieden en openbare 
groenzones.

D Beleid

Biodiversiteitsverdrag en -strategie
Door de ernst en de schaal van de problematiek en de 
snelheid waarmee ze toeneemt, staan invasieve uitheemse 
soorten hoog op de internationale en Europese beleids-
agenda. Zowel het mondiale Biodiversiteitsverdrag (Aichi-doel 
9) als de Europese Biodiversiteitsstrategie 2020 (streefdoel 
5) bevat streefdoelen om tegen 2020 prioritaire invasieve 
uitheemse soorten te beheren en maatregelen te treffen om 
hun introductie en vestiging te beletten. Sinds 1 januari 2015 
is de Europese  verordening Invasieve Uitheemse Soorten van 
kracht.

Europese verordening
De Europese verordening omvat een breed maatregelenpak-
ket om de introductie, vestiging en verspreiding van inva-
sieve uitheemse soorten en de ecologische en economische 
gevolgen ervan te vermijden of te beperken. Ze is van toe-
passing op de soorten van de ‘Unielijst’. Die lijst bundelt de 
uitheemse soorten die Europa op basis van een risicoanalyse 
als een bedreiging voor de Europese biodiversiteit beschouwt 
en waarvoor samenwerking op Europees niveau de gevolgen 
kan beperken. De Unielijst is dynamisch, er kunnen soor-
ten toegevoegd en geschrapt worden. Momenteel bevat ze 
36 plantensoorten en 30 diersoorten. In het kader van de 
Europese verordening rapporteren de lidstaten elke zes jaar 
over de aanwezigheid en verspreiding van de Unielijstsoorten 
op hun grondgebied en over de uitgevoerde maatregelen. In 
Vlaanderen is de verordening omgezet in het Soortenbesluit. 
Vlaanderen rapporteerde de eerste keer aan Europa over de 
periode 2015-2018 (Adriaens et al., 2018a).

De Europese verordening volgt de drietrapsaanpak waarbij 
de drie beheerstappen naar (kosten)effectiviteit geprioriteerd 

zijn (Robertson et al., 2017): introducties vermijden, vroege 
waarschuwing en snelle respons, en beheer. 

• Nieuwe introducties vermijden
 Bij het aanpakken van invasieve exoten staat preventie 

voorop. Introducties vermijden is kostenefficiënter en 
minder belastend voor het milieu dan achteraf maat-
regelen nemen (Finnoff et al., 2007; Leung et al., 2002; 
Wittenberg & Cock, 2001). 
 
De Europese verordening zet zowel in op het vermijden 
van bewuste introducties van Unielijstsoorten als op de 
controle van onopzettelijke introducties. Lidstaten moeten 
maatregelen nemen om bewuste introducties tegen te 
gaan. Volgens de Europese verordening is het verboden om 
Unielijstsoorten in te voeren, te houden, te kweken, te ver-
voeren, te verhandelen, te gebruiken en los te laten in de 
natuur. Een correcte handhaving door federale én gewes-
telijke inspectiediensten is daarbij essentieel. Daarnaast 
vraagt de verordening de lidstaten om de onopzettelijke 
introductiewegen van Unielijstsoorten in kaart te brengen 
en actieplannen te ontwikkelen om de prioritaire intro-
ductiewegen op hun grondgebied aan te pakken en zo 
introducties te voorkomen. België heeft drie clusters van 
introductiewegen geselecteerd waarvoor het gedetailleerde 
actieplannen zal opmaken (NSSIAS, 2018): de verspreiding 
van planten en dieren via particulier en publiek gebruik, de 
verspreiding via zoetwater en de verspreiding via transport 
van grond en habitatmateriaal. De implementatie van die 
actieplannen loopt momenteel vertraging op. 
 
Bewustmaking van het publiek is een niet te onderschatten 
onderdeel in de strijd tegen invasieve exoten. Het helpt om 
nieuwe introductie en verdere verspreiding van uitheemse 
soorten, bijvoorbeeld door het dumpen van tuinafval of 
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ongewenste huisdieren, tegen te gaan. Bovendien zal een 
betrokken bevolking meehelpen om nieuwe invasies snel 
op te sporen en de bestrijding ervan beter aanvaarden.

• Vroege waarschuwing en snelle respons
 Als een invasieve uitheemse soort toch in de natuur 

opduikt, moet zo snel mogelijk ingegrepen worden. 
Naarmate een soort zich verder verspreidt, neemt de 
bestrijdingskost zeer snel toe en neemt de kans op een 
succesvolle verwijdering af. Snelle opsporing en vroege 
waarschuwing zijn essentieel. Communicatietechnologie 
kan een vlotte doorstroom van informatie tussen waarne-
mer en beheerder bevorderen (Adriaens et al., 2015d).

 Vroege waarschuwing is alleen mogelijk bij een goed 
werkend surveillance- of toezichtsysteem dat erop 
gericht is introducties van problematische soorten snel 
op te sporen en te lokaliseren. In Vlaanderen steunt 
de huidige surveillance voornamelijk op burgerdeel-
name  (www. waarnemingen.be, www.vespawatch.be) 
(Adriaens et al., 2015b). Op dit moment worden echter 
niet alle mogelijke databronnen, zoals data van jagers 
(cameravallen) of vissers, bereikt (Adriaens et al., 2018b; 
Adriaens et al., 2015d). Het waarnemingenplatform van 
 www. waarnemingen.be speelt een prominente rol in 
vroege waarschuwing (Adriaens et al., 2018b). De surveil-
lance is algemeen en zo gebiedsdekkend mogelijk, maar 
soorten waarvoor gespecialiseerde monitoringsmetho-
dieken vereist zijn, zoals environmental DNA (stierkikkers, 
rivierkreeften), wildcamera’s (wasberen) of specifieke 
vangtuigen, blijven onder de radar. Ook een meer gerichte 
toezichtscomponent die rekening houdt met risicoloca-
ties voor introducties of met beschermde gebieden die 
specifiek een impact kunnen ondervinden, ontbreekt 
voor de meeste soorten. Er zou een actiever, officieel 

surveillancesysteem opgezet moeten worden dat in de 
professionele monitoringsnetwerken, zoals die in het 
kader van Natura 2000 of de Kaderrichtlijn Water, veran-
kerd is. Daarvoor is bijkomend methodologisch meetnet-
ontwerp nodig, net als de praktische uitwerking ervan via 
IT-informatiesystemen.

 In het verleden is in Vlaanderen al ingezet op snelle uit-
roeiing, bijvoorbeeld van de Pallas’ eekhoorn in Dadizele 
en van de moerasaronskelk in de vallei van de Wildertse 
beek (Adriaens et al., 2017a). Maar die acties gebeurden 
eerder ad hoc en weinig gecoördineerd. De Europese 
verordening brengt daar verandering in door de lidstaten 
te verplichten om binnen drie maanden na een nieuwe 
introductie van een Unielijstsoort op (een deel van) hun 
grondgebied adequaat in te grijpen.

 Het bestrijdingsprogramma voor rosse stekelstaart in 
Vlaanderen toont de effectiviteit van een gebiedsdek-
kende, (inter)nationaal aangestuurde snelle respons goed 
aan. De rosse stekelstaart is een Noord-Amerikaanse 
duikeend. Europese landen engageerden zich om de soort 
tegen 2020 in Europa en Noord-Afrika in het wild uit te 
roeien via een internationaal actieplan (Cranswick & Hall, 
2010). In Vlaanderen loopt er sinds 2012 een gebiedsdek-
kend, gecoördineerd bestrijdingsprogramma in samen-
werking met verschillende ngo’s. Elke rosse stekelstaart 
die via het waarschuwingssysteem gemeld wordt, wordt 
snel uit de natuur verwijderd (Adriaens & D’hondt, 2017). 
Momenteel zijn er nog maar een handvol rosse stekel- 
staarten in Vlaanderen aanwezig. Wetenschappers ver-
wachten dat hun aantal nog verder zal afnemen naarmate 
de acties volgehouden worden en onze buurlanden hun 
inspanningen verderzetten (Robertson et al., 2015). Toch 
blijft waakzaamheid geboden om nieuwe broedgevallen in 

moerasgebieden te vermijden.

 Als uitroeiing onmogelijk is, kan een afwijking aange-
vraagd worden van de verplichting tot snelle uitroeiing. 
Het is dan wel zaak om verdere verspreiding naar andere 
gebieden of lidstaten tegen te gaan.

• Beheer van gevestigde soorten
 De Europese verordening verplicht lidstaten om beheer-

maatregelen vast te leggen voor gevestigde, wijd ver-
spreide Unielijstsoorten om de populatie onder controle 
te houden, hun gevolgen tot een minimum te beperken en 
verspreiding tegen te gaan.

 In Vlaanderen worden enkele gevestigde soorten, zoals 
muskusrat, grote waternavel, parelvederkruid, waterteu-
nisbloem en reuzenberenklauw, beheerd. De dienst ratten-
bestrijding van de Vlaamse Milieumaatschappij besteedt 
ongeveer 400.000 euro per jaar (exclusief personeelskos-
ten) aan de bestrijding van muskusratten, wolhandkrab-
ben en invasieve water- en oeverplanten. Het Agentschap 
Natuur en Bos (ANB) besteedde tussen 2014 en 2018 in 
eigen regie ongeveer 3 miljoen euro aan het beheer van 
zowel gevestigde als opkomende uitheemse planten-
soorten. Dat komt neer op 560.000 euro per jaar in die 
periode. Ook de provincies en andere openbare diensten 
investeren veel, bijvoorbeeld voor het reguliere beheer van 
invasieve waterplanten. En de bestrijding van Amerikaanse 
vogelkers, Japanse duizendknoop en andere exoten is een 
constante zorg van beheerteams en vrijwilligers van ter-
reinbeherende verenigingen. 

 Omdat de budgetten voor exotenbeheer beperkt zijn, 
zouden beheermaatregelen enkel toegepast moeten 
worden als ze zinvol en haalbaar zijn. Beslissingen over 

http://www.waarnemingen.be
http://www.vespawatch.be
http://www.waarnemingen.be
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het al dan niet beheren van een soort, moeten transpa-
rant zijn en door de verschillende doelgroepen gedragen 
worden (Foxcroft & McGeoch, 2011). Wetenschappers en 
beheerders hebben samen invasiescenario’s en beheerstra-
tegieën opgesteld voor de Unielijstsoorten (Adriaens et 
al., 2019a). Daarbij werden zowel de effectiviteit, kostprijs, 
neveneffecten als het draagvlak van en voor beheer in 
overweging genomen (Booy et al., 2017). Duidelijke beleids-
keuzes met betrekking tot de bestrijding van soorten 
kunnen zowel ecologisch als economisch succes boeken. 
Hoewel dat veel kennis vereist, kunnen de terugverdien- 
effecten van beheer beter geduid worden, zoals in de 
economische kosten-batenanalyse die in Vlaanderen 
uitgevoerd is voor het beheer van de Canadese gans, een 
exotische jachtwildsoort (Reyns et al., 2018). De inten-
sieve bestrijding van grote waternavel door alle Vlaamse 
waterbeheerders resulteerde in een sterke reductie van 
de populatie, met een drastische afname van de beheer-
kosten tot gevolg (Invexo, 2012; Invexo, 2013a). Soms kan 
zinvol gebruik van de bestreden exoten, zoals de con-
sumptie van het vlees van gevangen Canadese ganzen, het 
draagvlak voor de beheermaatregelen vergroten zonder 
dat dat contraproductief is voor het bereiken van de 
beheerdoelstelling.

 Beheerders van invasieve uitheemse soorten moeten 
effectieve, efficiënte methodes en technieken gebruiken, 
die zo diervriendelijk mogelijk zijn. Vaak is er al heel wat 
informatie bekend over de bestrijdingsmethodes voor 
een soort en de effectiviteit ervan. Voor heel wat soor-
ten werden in Vlaanderen al ‘goede beheerpraktijken’ 
gebundeld en ontsloten (Adriaens et al., 2015e; Casaer 
et al., 2015; Invexo, 2013a, Invexo, 2013b; Stuyck, 2016). 
De beste aanpak van invasieve exoten is echter niet 
alleen soortspecifiek, maar ook afhankelijk van de lokale 

situatie. Daarvoor wordt ingezet op een actieve praktijk-
gemeenschap voor de bestrijding van invasieve exoten 
en kennisdeling (Matzek et al., 2014). In Vlaanderen spelen 
het samenwerkingsverband www.exotennet.be en het 
kennis platform www.ecopedia.be daarin een grote rol, net 
als een informeel provinciaal overlegplatform exotenbe-
heer. Internationale verankering is essentieel om te leren 
van ervaringen uit andere landen (Adriaens et al., 2020; 
Adriaens et al., 2019a; Lucy et al., 2016).

http://www.exotennet.be
http://www.ecopedia.be
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E Aanbevelingen

156 Positieflijsten zijn lijsten van toegelaten huisdieren. De selectie van soorten voor de positieflijst is onder andere gebaseerd op dierenwelzijn, volksgezondheid en veiligheid, risico van invasiviteit bij ontsnapping of vrijlating,...

Vertaal de Europese aanpak naar een aanpak op maat 
van Vlaanderen. In de Europese aanpak van invasieve exoten 
staat de Europese Unielijst centraal. Die lijst is echter niet 
representatief voor alle (potentieel) problematische exoten 
in Vlaanderen. Voor een aantal gevestigde Unielijstsoorten is 
beheer met als doel hun verspreidingsgebied in Vlaanderen in 
te krimpen nog weinig zinvol (Adriaens et al., 2019a). Een aantal 
niet-Unielijstsoorten wordt beter wel bestreden om de aanwe-
zige natuurwaarde in Vlaanderen te beschermen. Vlaanderen 
onderneemt ook best actie om de introductie en vestiging van 
nieuwe potentieel invasieve soorten, die niet op de Unielijst 
staan en waarvan wetenschappers verwachten dat ze hier 
vroeg of laat zullen opduiken, te vermijden. Een systematische 
horizonscan voor Vlaanderen kan die soorten snel identifice-
ren en op een alarmlijst plaatsen. Een aanvullende lijst met 
voor Vlaanderen zorgwekkende invasieve uitheemse soorten 
zou een proactiever beleid rond invasieve uitheemse soorten 
mogelijk maken. Zoals de Europese verordening voorziet, laat 
het Soortenbesluit toe om een aanvullende lijst met voor 
Vlaanderen zorgwekkende invasieve uitheemse soorten op te 
stellen. Voorlopig is nog geen initiatief in die richting genomen

Neem initiatief om de Europese Unielijst verder uit te 
bouwen. Omgekeerd zou Vlaanderen zelf initiatief kunnen 
nemen om soorten op te laten nemen in de Unielijst of derge-
lijke initiatieven actief kunnen ondersteunen. Zeker als het gaat 
om soorten waarvoor Vlaanderen een grote Europese verant-
woordelijkheid heeft, zoals watercrassula.

Zet in op geïntegreerde prioritering. Er is bij de aanpak van 
exoten in Vlaanderen meer nood aan geïntegreerde priorite-
ring, waarbij op een kwantitatieve manier rekening gehouden 
wordt met soorten, introductiewegen en specifieke beschermde 
natuur die door soorteninvasies bedreigd wordt (Andersen 
et al., 2004; Brunel et al., 2010; Adriaens, 2016; McGeoch et al., 
2016). Op die manier kunnen de beschikbare middelen efficiën-
ter gebruikt worden. Hiervoor zijn bijkomend onderzoek, hori-
zonscans en risicoanalyses nodig.

Voer actieplannen voor introductie wegen versneld uit. 
Bij het aanpakken van invasieve exoten staat het voorkomen 
van introducties voorop. Preventie vormt de beste besteding 
van overheidsmiddelen. Vlaanderen moet werk maken van het 
versneld uitvoeren van de geselecteerde actieplannen voor de 
controle van introductiewegen via capaciteitsopbouw en con-
crete projecten in samenwerking met cruciale sectoren.

Informeer en betrek de  bevolking, belanghebbenden en 
overheids- agentschappen. Gerichte communicatie naar de 
bevolking en naar specifieke doelgroepen kan de introductie 
en de verspreiding van invasieve uitheemse soorten helpen ver-
mijden. Een grote betrokkenheid van de bevolking en van alle 
overheidsagentschappen kan leiden tot een betere opsporing 
van nieuwe introducties van invasieve exoten zorgen en tot een 
groter draagvlak voor beheeracties. Terreinbeheerders, overhe-
den en verenigingen moeten beter geïnformeerd worden over 
hun rol in de bestrijding.

Zet verder in op handhaving. Inspecties zijn nodig om ver-
bodsbepalingen inzake handel, bezit, gebruik en transport van 
invasieve uitheemse soorten en de naleving van de positieflijs-
ten156 af te dwingen en kunnen preventief invasies vermijden. 
De verkoop van verboden soorten via het internet vormt een 
aandachtspunt, net als foutieve labeling van soorten in de 
handel. 

Voorzie een goed werkend toezicht systeem en verbeter 
de coördinatie van het beheer. Als een nieuwe invasieve 
uitheemse soort in de natuur opduikt, moet zo snel mogelijk 
ingegrepen worden. Snelle opsporing en vroege waarschu-
wing zijn essentieel. Dat kan alleen met een goed werkend 
toezichtsysteem. In Vlaanderen moet een actiever, weten-
schappelijk onderbouwd en officieel toezichtsysteem opgezet 
worden waarbij de burgerwetenschappelijke en professionele 
toezichtsystemen voor invasieve uitheemse soorten beter op 
elkaar afgestemd zijn en geïntegreerd worden. De respons op 
nieuwe introducties is nog te versnipperd. Meer coördinatie van 
bestaande bestrijdingsteams en een duidelijk mandaat voor de 
bestrijding van gevestigde soorten op alle terreinen zijn nodig 
voor een consequent en effectief beheer.
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Ondersteun de praktijkgemeenschap exotenbeheer. Het 
Soortenbesluit laat toe om specifieke beheerregelingen voor 
Unielijstsoorten op te stellen. Die optie moet worden aan-
gewend om hun beheer te coördineren. Een beperkt aantal 
beheerregelingen is in ontwikkeling voor waterplanten en 
enkele diersoorten van de Unielijst. Die moeten versneld door-
gevoerd worden. Het is essentieel dat er een gedragen beheer-
doelstelling afgelijnd wordt voor de verschillende soorten. Een 
goede registratie en documentatie van de beheer- 
ingrepen, ook van snelle-responsingrepen, zijn een noodzaak 
om uit beheerervaringen te kunnen leren en beheerevaluatie 
te kunnen uitvoeren. Er moet geïnvesteerd blijven worden in 
de ondersteuning van de praktijkgemeenschap exotenbeheer 
in Vlaanderen. Beleidsmakers leren er bij over de implementa-
tie op het terrein, onderzoekers krijgen er zicht op de noden 
van beheerders en brengen hun kennis in waar ze nodig is, en 
terreinbeheerders kunnen er kennis uitwisselen over goede 
beheerpraktijken.

Maak werk van open data. Beheerders moeten vlot over 
gegevens van nieuwe detecties of populaties van invasieve 
soorten beschikken om een snelle respons mogelijk te maken. 
Door de veelheid aan beheeractoren is ook informatie nodig 
over waar, hoe, door wie en met welke inspanning soorten 
beheerd worden. Open en snel gemobiliseerde data zijn 
daarom essentieel in de aanpak van invasieve uitheemse soor-
ten. Daarvoor moet werk gemaakt worden van het standaardi-
seren en ontsluiten van gegevens rond invasieve exoten en hun 
beheer.
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Klimaatverandering

De klimaatverandering laat zich vandaag duidelijk voelen. Soorten verhuizen, stellen hun timing bij, 
passen hun processen aan of dreigen te verdwijnen. Zo wijzigt de samenstelling van gemeenschappen 
van planten en dieren in Vlaanderen. De veranderingen zetten systemen die het al moeilijk hebben extra 
onder druk. De gevolgen zullen in de toekomst alleen maar toenemen. Strategieën die de weerbaarheid 
van onze natuur verhogen, kunnen soelaas bieden.

A Waarover gaat het?

Het klimaat verandert sneller dan ooit tevoren in onze men-
selijke geschiedenis. De mens ligt mee aan de basis van dat 
wereldwijde fenomeen (IPCC, 2014). Onze activiteiten verho-
gen de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer. Ze 
beïnvloeden ook andere processen, zoals de kringloop van 
het water en de weerkaatsing van zonlicht en warmte op het 
aardoppervlak. Op die manier verstoren ze de natuurlijke 
dynamiek van het klimaat. Zelfs schijnbaar kleine wijzigingen, 
zoals een toename van de wereldwijde gemiddelde tempera-
tuur met 2°C, kunnen een onomkeerbare keten aan reacties 
veroorzaken (IPCC, 2018). De veranderingen die wetenschap-
pers vaststellen en voorspellen, zijn niet overal ter wereld 
dezelfde. Vlaanderen kan zich de volgende decennia verwach-
ten aan hogere gemiddelde temperaturen, meer en langduri-
gere hittegolven, intensere regenbuien, minder neerslag in de 
zomer, nattere winters en een stijgende zeespiegel (Brouwers 
et al., 2015). Die evoluties wijzigen de leefomstandigheden 

van planten, dieren en micro-organismen. Ze beïnvloeden de 
verspreiding van die organismen, hun fysiologische processen 
en hun onderlinge wisselwerkingen. Op die manier kunnen 
ze verstrekkende gevolgen hebben voor mensen, ecosystemen 
en de diensten die ecosystemen ons bieden. 

B Hoe evolueert de druk?

België ondergaat al decennialang heel wat klimatologische 
veranderingen. Niet alleen de jaarlijkse gemiddelden, maar 
ook de frequentie en de intensiteit van weersextremen 
 wijzigen (VMM, 2020p). 

Temperatuur stijgt en hittegolven nemen toe
De jaargemiddelde temperatuur in Ukkel ligt nu 2,6°C hoger 
dan bij het begin van de metingen in de 19de eeuw (zie 
Figuur 55). De temperatuurstijging laat zich in alle seizoe-
nen voelen, het meest in de lente (+ 3,1°C). Ter vergelijking: 

wereldwijd nam de temperatuur gemiddeld met ruim 0,9°C 
toe sinds de pre-industriële periode. De afspraak op interna-
tionaal niveau is om die mondiale temperatuurtoename te 
beperken tot ruim onder de 2°C, om gevaarlijke en onom-
keerbare wijzigingen aan het klimaatsysteem te voorkomen. 

Hittegolven nemen sinds de jaren zeventig toe in frequentie, 
duur en intensiteit. Nu kent België iedere zomer minstens één 
hittegolf, in de jaren zeventig was dat eens om de vijf jaar.  
In steden is die evolutie nog markanter dan op het platteland. 
Door de hoge mate van verharding zijn steden gemiddeld 
enkele graden warmer, met vooral ‘s nachts verschillen tot 8°C. 

Meer neerslag en verdamping
Begin jaren vijftig waren er jaarlijks gemiddeld 3,5 dagen met 
zware neerslag (zie Figuur 55), nu zijn dat er 5,4. De totale 
neerslaghoeveelheid in de wintermaanden stijgt significant. 
Natte jaren komen de laatste decennia vaker voor dan droge 
jaren. De potentiële verdamping neemt sneller toe dan de 
neerslag, vooral tijdens het groeiseizoen. De waterbeschik-
baarheid in het groeiseizoen neemt dus af en de kans op 
droogtestress bij planten neemt toe (zie D.5 Verdroging).

Zeewater stijgt en warmt op
Het zeeniveau aan de Belgische kust stijgt: het jaargemid-
delde zeeniveau in Oostende ligt nu zo’n 13,4 centimeter 
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hoger dan in 1951. Sinds het midden van de jaren zestig 
verloopt dat proces sneller dan voorheen. De gemiddelde 
temperatuur van het zeewater in het Belgische deel van de 
Noordzee neemt geleidelijk aan toe met zo’n 3,4°C per eeuw.

Toekomstscenario’s
Deze trends zullen zich wellicht blijven doorzetten in de 
komende decennia. Alle klimaatscenario’s voor België voor-
spellen stijgende gemiddelde temperaturen (tussen + 0,7°C en 
+ 7,2°C in 2100), een hogere verdamping, meer hittegolven en 
hogere windsnelheden tijdens extreme stormen (Brouwers et 
al., 2015; VMM, 2020k). Twee van de drie scenario’s verwachten 
bovendien nattere winters, drogere zomers en intensere zomer- 
onweders. Nattere winters verhogen het risico op overstromin-
gen vanuit rivieren. Intensere zomeronweders doen de kans op 
wateroverlast door oppervlakkige afstroming en verzadigde 
riolen of grachten toenemen. De combinatie van drogere 
zomers en een hogere verdamping vergroot de kans op een 
ernstig watertekort voor mens en natuur. Ook het risico op 
branden neemt toe. Als de huidige broeikasgasuitstoot blijft 
aanhouden, zullen droogtes die zich nu eens om de twintig 
jaar voordoen tegen het einde van de eeuw eens om de twee 
jaar voorkomen. Het gemiddelde zeeniveau aan de Vlaamse 
kust zou 60 à 90 centimeter stijgen. Voor het stormvloedni-
veau komen toenames van 80 tot 250 centimeter in beeld. 

Deze voorspellingen zijn gemiddelden voor België. Lokale 
veranderingen kunnen hier sterk van afwijken. Zo zou het 
microklimaat van sommige bossen bijvoorbeeld langer 
kunnen standhouden (De Frenne et al., 2013, 2019) en zouden 
open velden of bebouwde gebieden net aan grotere extre-
men blootgesteld kunnen worden. De manier waarop we ons 
land gebruiken en beheren, stuurt de wereldwijde klimaat-
verandering dus niet alleen mee aan, maar bepaalt ook hoe 
intens we ze lokaal zullen voelen (IPCC, 2020).

C Wat is de impact op de 
biodiversiteit?

Klimaatwijzigingen grijpen rechtstreeks in op het leven van 
planten, dieren en micro-organismen. Ze beïnvloeden de 
kwaliteit en de omvang van geschikte leefgebieden. Niet 
alleen directe klimaatfactoren als neerslag, hittestress, 
overstromingen, branden of stormen spelen een rol. Een ver-
anderend klimaat veroorzaakt ook veranderingen in andere 
omgevingsparameters die van belang zijn voor levende orga-
nismen (Campbell et al., 2009; IPCC, 2014). Het kan processen 
als verzuring, vermesting, verzilting en verontreiniging in de 
hand werken. Aanhoudende droogte kan bijvoorbeeld het 
waterpeil van rivieren en meren doen dalen en de concen-
traties aan vervuilende of vermestende stoffen verhogen. 

Hevige neerslag vergroot de kans op erosie en verontreini-
ging van de overstroomde gebieden. Hogere temperaturen 
kunnen biologische groei- en afbraakprocessen stimuleren. 
Voedingsstoffen komen dan sneller vrij in de bodem en spoe-
len bij felle neerslag gemakkelijker uit. Het samenspel van 
zulke ontwikkelingen kan geschikte leefgebieden verkleinen 
of net uitbreiden en nieuwe levensomstandigheden doen 
ontstaan. 

De klimaatverandering is dus nauw verweven met andere 
factoren die druk uitoefenen op onze leefomgeving. Dat 
maakt het moeilijk om de impact van het klimaat op de ver-
spreiding van soorten en ecosystemen apart te bestuderen. 
Andere sturende factoren, zoals het grondwatergebruik, de 
bemesting, invasieve uitheemse soorten of veranderingen 

FIGUUR 55. 

Boven: evolutie van de jaarge-
middelde temperatuur in Ukkel 
tussen 1833 en 2019, uitgedrukt 
als afwijking ten opzichte van 
het jaargemiddelde in de periode 
1850-1899. Onder: evolutie van 
het aantal dagen met zware 
neerslag (een neerslaghoeveel-
heid van 20 mm of meer) in Uk-
kel, tussen 1892 en 2019. Gemeten 
waarden, gemodelleerde trends 
en 95% betrouwbaarheidsinter-
val (bron: VMM, 2020n, 2020o). 
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in landgebruik, interfereren. Dit hoofdstuk neemt in hoofd-
zaak de effecten van gemiddelde temperatuurwijzigingen 
onder de loep. Van alle mogelijke klimaateffecten zijn die in 
Vlaanderen het meest bestudeerd en gewoonlijk minstens 
gedeeltelijk aan de klimaatverandering toe te schrijven. 

Een kanttekening hierbij: verschillende auteurs wijzen erop 
dat andere klimaatfactoren, zoals dagelijkse of seizoensge-
bonden temperatuurschommelingen, neerslag en evapotrans-
piratie, maar ook de ruimtelijke verspreiding van die factoren 
mogelijk een grotere rol spelen bij de natuurlijke selectie van 
soorten dan jaarlijkse temperatuurgemiddelden (Siepielski et 
al., 2017; Waldock et al., 2018). De effecten van droogte komen 
in een afzonderlijk hoofdstuk aan bod (D.5 Verdroging).

Kwetsbaarheid van soorten
Om het hoofd te bieden aan een veranderend klimaat 
kunnen soorten zich verplaatsen naar meer geschikte 
oorden. Ze kunnen ook de timing van hun fysiologische pro-
cessen wijzigen (fenologische verschuivingen) of de aard van 
die processen zelf bijsturen (fysiologische veranderingen). Als 
ze daar niet in slagen, verdwijnen ze. Niet alle soorten reage-
ren op dezelfde manier of even snel. De kwetsbaarheid van 
een soort hangt af van: 
• haar gevoeligheid: een wintereik verdraagt bijvoorbeeld 

meer droogte dan een fijnspar. Die gevoeligheid hangt sa-
men met de levensfase waarin het organisme zich bevindt: 
jonge dieren zijn gewoonlijk gevoeliger voor hittestress 
dan volwassen exemplaren (Van der Aa et al., 2015). Ook 
andere drukfactoren spelen een rol: een overmaat aan stik-
stof doet planten sneller groeien en maakt ze gevoeliger 
voor neerslagtekorten (Porter et al., 2013). 

• haar blootstelling: een kruidlaag in een dicht bos is min-
der onderhevig aan temperatuurschommelingen dan een 
open grasland. Soorten die afhankelijk zijn van kwetsbare 

leefgebieden, zoals amfibieën gebonden aan regenwateraf-
hankelijke vennen of vissen in droogtegevoelige beken, 
kijken tegen de grootste klimaatveranderingen aan.  

• haar aanpassingsvermogen: dat hangt nauw samen met 
genetische variatie binnen de soort (zie verder), met haar 
voortplantingsvermogen en haar verspreidingscapaciteit. 
Een vogel kan zich bijvoorbeeld gemakkelijker naar meer 
geschikte leefgebieden begeven dan een plant waarvan de 
zaden vlak bij de moederplant neervallen. 

Door de verschillen in strategie en kwetsbaarheid veranderen 
ook de onderlinge wisselwerkingen tussen soorten en tussen 
gemeenschappen. Bestaande samenwerkingsverbanden 
vervagen en nieuwe ontstaan. Dat heeft gevolgen voor de 
structuur en de samenstelling van de gemeenschappen en 
ecosystemen, voor de plaatsen waar ze voorkomen, de func-
ties die ze vervullen en de diensten die ze leveren.

Soorten verplaatsen zich
Wereldwijd verplaatsen heel wat soorten, uit zowat alle 
mogelijke taxonomische groepen en milieus, zich onder 
invloed van een veranderend klimaat (Campbell et al., 2009; 
IPCC, 2014; Parmesan, 2006). Ook in Vlaanderen zijn aan-
wijzingen voor zulke migratiebewegingen te vinden, vooral 
bij mobiele soorten aan de rand van hun klimatologische 
verspreidingsgebied.  

Zuidelijke libellen rukken op naar het noorden. Figuur 56 
toont de trend van het aantal waargenomen Zuid-Europese 
libellensoorten in Vlaanderen sinds 1984. Die trend stijgt sig-
nificant. Nooit eerder werd de bestudeerde groep zuidelijke 
libellen op zoveel locaties in Vlaanderen waargenomen als in 
2019 (INBO, 2020d). Voor bijna alle soorten werden de hoog-
ste aantallen ooit geregistreerd. 

FIGUUR 56. 

Aantal waargenomen Zuid- 
Europese libellensoorten in 
Vlaanderen tussen 1984 en 2019: 
waarnemingen, gemodelleerde 
trend en 95% betrouwbaarheids-
interval



164DEEL 2 VERDIEPING — D DE BIODIVERSITEIT ONDER DRUK — D.7 Klimaatverandering

Om evoluties in de samenstelling van dierengemeenschap-
pen op te volgen, berekende WWF een multisoortenindex 
voor vlinders, libellen en vogels in Vlaanderen (LPI, zie 
C.2 Algemene biodiversiteitstrends). Figuur 57 berekent de
index voor twee groepen: soorten die hoge en soorten die
lage temperaturen verkiezen. Warmteminnende diersoor-
ten winnen voorzichtig terrein, bij de koudeliefhebbers zijn
weinig verschuivingen merkbaar. De trends zijn nog niet sig-
nificant over de bestudeerde periode (sinds 1990). Andere stu-
dies konden wel al betekenisvolle veranderingen aantonen in
de temperatuurgebonden samenstelling van vogel-, vlinder- 
en libellengemeenschappen in Europa en in België (Devictor
et al., 2012; Stephens et al., 2016; van Swaay et al., 2018).

Ook de samenstelling van plantengemeenschappen in 
Vlaanderen verandert. Figuur 58 toont een multisoortenindex 
gebaseerd op de kans op voorkomen van 385 vaatplanten 
(MSI, zie C.2 Algemene biodiversiteitstrends), opgedeeld op 
basis van hun temperatuurvoorkeur (Ellenbergwaarde). Vóór 
2000 is de MSI van de warmteminnende soorten significant 
lager. Warmteliefhebbers gaan er het sterkst op vooruit vanaf 
de jaren tachtig. Die evolutie is grotendeels toe te schrijven 
aan de verdere verspreiding van soorten die we van nature 
in Zuid-Europa aantreffen. Meer dan de helft van de warm-
teminnende soorten die het beter doen, verkiest voedselrijke 
akkers als leefgebied. Voor koudeminnende soorten is geen 
duidelijke trend zichtbaar. Het overgrote deel van de bestu-
deerde plantensoorten bevindt zich in de middenklasse, 
die ook niet significant wijzigt. Recent onderzoek in enkele 
Vlaamse en Europese bossen toont vergelijkbare resultaten 
(De Frenne et al., 2013, 2015; Zellweger et al., 2020). Het aantal 
warmteminnende soorten in de kruid- en struiklaag neemt 
significant toe. De trend hangt nauw samen met het heer-
sende microklimaat: in dichte bossen zijn de verschuivingen 
kleiner dan in open bossen, omdat die laatste een minder 

sterke buffer vormen tegen omgevingsfactoren. 

De verschuivingen zijn, zoals eerder vermeld, niet noodza-
kelijk te wijten aan temperatuurveranderingen alleen. Ook 
andere factoren die de geschiktheid van een leefgebied 
bepalen, zoals veranderingen in landgebruik of -beheer, 
kunnen mee aan de basis liggen (Barnagaud et al., 2012; 
Bowler & Böhning-Gaese, 2017; Clavero et al., 2011). Zo hebben 
akker- en urbane soorten over het algemeen een hogere 
voorkeurstemperatuur dan soorten uit bossen, moerassen en 

graslanden. Een uitbreiding van akkers of urbaan gebied ten 
koste van de andere ecosystemen kan de gemiddelde voor-
keurstemperatuur van de volledige vaatplantengemeenschap 
naar hogere waarden tillen. De toename in het akkerareaal 
(zie D.1 Landgebruiksverandering) verklaart dus wellicht een 
deel van de opwaartse trend bij de warmteminnende plan-
tensoorten uit Figuur 58.  

Een analyse van klimaatmodellen en verspreidingsmodellen 
voor plantensoorten wijst uit dat tegen 2070 het leefgebied 

FIGUUR 57. 

Multisoortenindex voor vlinders, libellen en 
vogels in Vlaanderen, op basis van 78 soorten, 
opgedeeld in warmteminnende en koudemin-
nende soorten. Gemodelleerde waarden en 
95% betrouwbaarheidsinterval. De balk rechts 
toont telkens het aantal soorten dat er signifi-
cant op voor- of achteruitgaat, stabiel blijft of 
een onzekere trend vertoont ten opzichte van 
2000 (bron: WWF, 2020).
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van één op de vier planten in Vlaanderen zal verkleinen. Drie 
procent van de 881 onderzochte planten zou regionaal uit-
sterven (Haesen & van Meerbeek, 2019).

Niet alleen de verplaatsingen zelf, ook de snelheid waarmee 
soorten nieuwe leefgebieden koloniseren en andere soorten 
eruit verdwijnen, bepaalt hoe een gemeenschap evolueert 
en wie de overhand krijgt. Als zuidelijke soorten zich sneller 
verplaatsen dan noordelijke, kan de diversiteit in een gebied 
tijdelijk toenemen (Waldock et al., 2018). Soorten kunnen in de 
problemen komen als hun voedselbronnen en schuilplaatsen 
niet tijdig mee verschuiven, als een concurrent eerst arriveert 
of als ze trager opschuiven dan het klimaat. Zelfs mobiele 
soorten als vogels, vlinders en libellen zouden er momenteel 
niet in slagen om de snelle klimaatveranderingen bij te benen 
(Devictor et al., 2012; van Swaay et al., 2018). Een netwerk van 
tijdelijke toevluchtsoorden, zoals hagen, houtkanten, bos-
fragmenten en sporadisch gemaaide bermen, met microklima-
ten die beschutting bieden tegen het overheersende klimaat, 
kan soorten de mogelijkheid geven om op hun eigen tempo te 
migreren of om zich langzamerhand aan te passen. Dat ver-
kleint de kans op uitsterven (Hof et al., 2011; Pecl et al., 2017).

Fenologische verschuivingen
Veel soorten passen het moment aan waarop ze jaarlijks 
belangrijke levensfases aanvatten. Voorbeelden van zulke 
fenologische verschuivingen zijn legio: vogels beginnen vroe-
ger in de lente aan een nest, trekvogels keren sneller terug 
uit het zuiden, bladeren en bloemen ontluiken eerder of later 
op het jaar, vruchten rijpen sneller, insecten produceren een 
extra generatie, amfibieën planten zich vroeger voort, enzo-
voort (Bell et al., 2019; Campbell et al., 2009; Lehikoinen et al., 
2019; Parmesan, 2006; Stephens et al., 2016; Van der Aa et al., 
2015; Van Dyck et al., 2015; Van Vliet, 2020).

FIGUUR 58. 

Multisoortenindex voor flora gebaseerd op de 
kans op voorkomen van 385 vaatplanten in 
Vlaanderen, opgedeeld per temperatuurvoorkeur 
volgens Ellenberg. Gemodelleerde waarden en 95% 
betrouwbaarheidsinterval. De balk rechts toont 
het aantal soorten dat er significant op voor- of 
achteruitgaat, stabiel blijft of een onzekere trend 
vertoont ten opzichte van 2000 (Van Calster & Van 
Landuyt, 2020).

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/multisoortenindex-voor-plantensoorten-in-vlaanderen
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Figuur 59 toont een voorbeeld uit Vlaanderen. Het piekmo-
ment van de stuifmeelproductie van berk en grassen is over 
de jaren heen significant vervroegd, met meer dan een week 
verschil tussen de periode 1975-1985 en 1995-2018 voor berk 
en tussen 1975-1995 en 1997-2019 voor grassen. De dagelijkse 
pollenconcentraties van diverse bomen en grassen nemen 
ook toe. De trend hangt nauw samen met meteorologische 
parameters zoals temperatuur, straling, vochtigheid en regen-
val (Bruffaerts et al., 2018).

Fysiologische veranderingen
Naast verschuivingen in timing kunnen organismen ook hun 
fysiologische processen bijsturen om met de veranderende 
omstandigheden om te gaan: ze kunnen hun stofwisseling 
versnellen, hun winterrust aanpassen, beschermende sub-
stanties produceren, hun voortplantingsstrategie veranderen, 
enzovoort. Watervlooien uit warmere, stedelijke vijvers in 
Vlaanderen blijven bijvoorbeeld kleiner, worden sneller vol-
wassen en produceren meer nakomelingen dan hun soortge-
noten uit koelere, landelijke milieus (Brans et al., 2017, 2018). 

Wijzigende wisselwerkingen tussen soorten
De verschillen in aanpassingsstrategie en -snelheid beïnvloe-
den de onderlinge wisselwerkingen tussen soorten. Soorten 
die voordien geen vaste voet aan de grond kregen, kunnen 
andere overwoekeren. Planteneters en roofdieren vinden hun 
favoriete maaltijd niet, of net in grotere hoeveelheden terug. 
Ziektes en plagen rukken plots op of verdwijnen.  

Ook relatief kleine aanpassingen, zoals de fenologische 
verschuivingen die eerder aan bod kwamen, kunnen grote 
gevolgen hebben. Graslandsoorten die voor de zomerpiek 
bloeien, schuiven bijvoorbeeld hun bloei- en vruchtperiode 
naar voor, terwijl de soorten die na de zomerpiek bloeien 
hun activiteiten over het algemeen naar achter schuiven 

(Sherry et al., 2007). Zo ontstaat er een periode in het 
midden van het seizoen waarin geen of slechts weinig bloe-
men en vruchten voorhanden zijn. Onder meer bestuivers, 
en soorten die daarvan afhankelijk zijn, kunnen het dan 
moeilijk krijgen (Burkle & Alarcón, 2011). Andere soorten en 
gemeenschappen lopen tegen vergelijkbare perikelen aan. 
Britse pimpelmezen vervroegen hun broedsel, maar omdat 
de rupsenpiek nog sneller opschuift, dreigen ze hun voor-
naamste voedselbron mis te lopen (Burgess et al., 2018). En 
de letterzetter, een schorskever die het vooral op fijnspar-
ren gemunt heeft, profiteert van droge, warme zomers met 
stevige stormen. Die verzwakken de bomen, zodat de kevers 
hun populaties gevoelig kunnen uitbreiden en hele bosbe-
standen verwoesten (Marini et al., 2017).

Om zich succesvol aan te passen, beschikt een soort best over 
een voldoende brede variatie aan strategieën. Op die manier 
kunnen de individuen die de meest gepaste reactie vertonen, 
in grotere aantallen overleven. En als de aanpassingen een 
genetische basis hebben, kan ook de volgende generatie er wel 
bij varen. De huidige context van kleine, gefragmenteerde leef-
gebieden komt de variatie binnen en de genetische uitwisse-
ling tussen populaties niet ten goede (zie D.2 Versnippering). 
Dat brengt mogelijk ook de weerbaarheid tegenover de 
 klimaatverandering in het gedrang (Hof et al., 2011). 

FIGUUR 59. 

Timing van de jaarlijkse piek 
van stuifmeelconcentratie in 
de lucht voor berk en grassen, 
waargenomen in Elsene tussen 
1975 en 2019. Gemeten waarden, 
gemodelleerde trends en 95% 
betrouwbaarheidsinterval.
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D Beleid

Het Akkoord van Parijs en de Europese Green 
Deal
Klimaatverandering is een proces dat zich op wereldschaal 
voltrekt. Het tij keren vergt dus bij uitstek een internationale 
aanpak. In 1992 zet het VN Klimaatverdrag van Rio157 een eerste 
stap. In het aanvullende Akkoord van Parijs van 2015158 komen 
194 deelnemende landen en de Europese Unie overeen om 
alle mogelijke maatregelen te nemen om de globale tempe-
ratuurstijging te beperken tot ruim onder 2°C en bij voorkeur 
1,5°C. Het akkoord zet de transitie naar een koolstofarme 
maatschappij op het voorplan (klimaatmitigatie) en moedigt 
landen aan om zich aan te passen aan de gevolgen van de 
klimaatverandering (klimaatadaptatie). Elk land moet zijn 
bijdrage vijfjaarlijks aanscherpen en een langetermijnplan 
opmaken. De maatregelen die tot nu toe voorliggen, vol-
staan niet om de 2°C-doelstelling te behalen (PBL, 2020). De 
jaarlijkse Klimaatconferentie van de VN (de Conferentie van 
de Partijen of COP, het hoogste beslissingsorgaan van het 
VN Klimaatverdrag) bouwt voort op de gemaakte afspraken, 
evalueert de resultaten en probeert stapsgewijs concretere 
doelen en maatregelen vast te leggen.

Het Europese beleid gaat verder op dit internationale elan. 
Recent verscherpte de Europese Green Deal de klimaatdoel-
stellingen, die weldra in een Europese Klimaatwet159 worden 
gegoten. De Green Deal wil van Europa tegen 2050 het eerste 

157 VN Raamverdrag van 4/6/1992 inzake Klimaatverandering (B.S. 7/7/1995).
158 Overeenkomst van Parijs (Paris Agreement) van 12/12/2015, PB L 282/4.
159 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandkoming van klimaatneutraliteit en tot  

wijziging van Verordening (EU) nr. 2018/1999 (Europese Klimaatwet), Europese Commissie, COM(2020) 80.
160 Vlaamse Klimaatstrategie 2050, Vlaamse Regering, VR 2019 2012 DOC.1356/2.
161 Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030, Vlaamse Regering, VR 2019 0912 DOC.1208/3BIS.
162 Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020, Vlaamse Regering, VR 2013.

klimaatneutrale continent maken en alle relevante sectorale 
wetgeving in die richting bijsturen. 

Het Vlaamse klimaatbeleid
Met de Vlaamse klimaatstrategie 2050160 en het Vlaams Energie- 
en Klimaatplan 2021-2030161, opvolger van het Vlaams klimaat-
beleidsplan 2013-2020162, wil Vlaanderen aan zijn Europese en 
internationale verplichtingen voldoen. De doelstellingen voor 
de reductie van de broeikasgasuitstoot uit de vorige plannings-
cyclus liggen nog niet binnen handbereik (Vlaamse overheid, 
2018; VMM, 2020q). Het vraagt ook nog heel wat werk om de 
vooropgestelde adaptatiemaatregelen uit te voeren (EC, 2018). 

Alle vakministers en sectoren krijgen de opdracht om hun 
bestaande en nieuw te ontwikkelen beleid klimaatcompatibel 
te maken en samen te werken waar nodig. Elk beleidsdomein 
moet een ‘klimaatreflex’ ontwikkelen. Een nieuw Vlaams miti-
gatieplan en een Vlaams adaptatieplan, dat zich momenteel 
nog in een ontwerpfase bevindt, gaan dieper in op de details.

In het mitigatieplan onderstreept Vlaanderen het belang 
van een transitie naar klimaatvriendelijke productie- en 
consumptiesystemen. Vlaanderen wil ook de koolstofopslag 
bevorderen door onder meer koolstofhotspots zoals veenge-
bieden en rivierbegeleidende bossen verder te beschermen, 
natuurgebieden uit te breiden en de koolstofopslag in eco-
systemen, graslanden en akkers incluis, te optimaliseren.
Om de weerbaarheid van onze ecosystemen tegenover de 

klimaatverandering te verbeteren, wil het ontwerp adaptatie-
plan onze natuur in al haar vormen biodiverser en omvang-
rijker maken. Beheerdoelen en beheermaatregelen moeten, 
zeker voor bedreigde soorten en vegetaties, rekening houden 
met het veranderende klimaat. Waar nodig kan het een 
uitweg bieden om soorten actief te verplaatsen. Verder bena-
drukt het plan een aantal basisprincipes uit het integraal 
waterbeleid en het ruimtelijk beleid. Zo streeft Vlaanderen 
naar een robuuste open ruimte, waarin onder andere rivieren 
en kustbeschermende ecosystemen meer plaats krijgen en de 
verhardingsgraad vermindert. Een netwerk van groen-blauwe 
elementen moet de migratie van soorten bevorderen en een 
voldoende brede genetische basis verzekeren. Dat moet ook 
in urbane en landbouwzones de gevolgen van de klimaatver-
andering helpen verlichten. 

https://www.fdfa.be/nl/raamverdrag-van-de-verenigde-naties-inzake-klimaatverandering
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&from=EN
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/2019-12-20_VlaamseKlimaatstrategie2050.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/vlaams-energie-en-klimaatplan-2021-2030
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/2013-06-28_Overkoepelend_luik_VKP2013-2020.pdf
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E Aanbevelingen 

Maak werk van adaptatie. Hoe sterk het klimaat in 
Vlaanderen zal veranderen, hangt niet alleen af van de miti-
gatiemaatregelen die Vlaanderen treft. Het hangt nauw 
samen met internationale afspraken en de mate waarin ook 
andere landen die afspraken naleven. Om de effecten op de 
biodiversiteit te beperken, is een flexibele adaptatiestrategie 
onontbeerlijk. 

Bij heel wat soorten en gemeenschappen zijn nu al verschui-
vingen zichtbaar. Met de huidige klimaatvoorspellingen in het 
achterhoofd zullen de gevolgen in de toekomst enkel groter 
worden. Het is dus aangewezen om snel werk te maken van de 
maatregelen die het Vlaamse klimaatadaptatieplan naar voor 
schuift. Ingrepen om de weerbaarheid van onze ecosystemen 
te verhogen, zijn bovendien geen verloren investering als grote 
klimaateffecten uitblijven. Ze versterken ook de weerbaarheid 
tegenover heel wat andere drukfactoren, die elders in dit rap-
port aan bod komen. 

Pak verschillende drukfactoren samen aan. De impact 
van de klimaatverandering op onze ecosystemen hangt nauw 
samen met de manier waarop die ecosystemen op andere 
drukfactoren reageren. De klimaatverandering vormt een extra 
belasting voor systemen die al onder druk staan. Om de gevol-
gen voor mens en natuur te temperen, is het nodig om ook die 
andere drukfactoren aan te pakken. Dat vereist een systeemge-
richte benadering die de traditionele opdeling tussen verschil-
lende milieucompartimenten en sectoren overstijgt.

Help de natuur om hindernissen te overwinnen. De 
beperkte omvang en sterke versnippering van onze ecosyste-
men vormen bijzondere uitdagingen. Ze hinderen niet alleen 
migrerende soorten, ze beperken ook de variatie aan genen en 
strategieën en verkleinen daarmee de kans dat soorten gepast 
reageren op een veranderend klimaat. De klimaatverandering 
zelf wijzigt bovendien de omvang van geschikte leefgebieden 
en kan hun versnippering versterken. Door onder meer ecosys-
temen te vergroten en te verbinden, fijnmazige groen-blauwe 
netwerken uit te bouwen, tijdelijke toevluchtsoorden te voorzien, 
organismen actief te verplaatsen en genetisch diverse en kli-
maattolerante populaties aan te planten, helpen we soorten om 
de hindernissen te overwinnen. Dat komt niet alleen de biodiver-
siteit ten goede, maar versterkt ook de uiteenlopende diensten 
die de natuur ons levert (zie A.2 Wat is het belang van biodiver-
siteit?). Door verkoeling te bieden op hete dagen, een gezonde 
bodem te creëren, overstromingswater op te vangen … helpt die 
natuur op haar beurt om de gevolgen van de klimaatverande-
ring voor mens en maatschappij te verzachten.

Bescherm de koolstofvoorraden. Als ecoystemen verdwij-
nen, gaat de koolstof die in bodem en biomassa is opgeslagen, 
snel verloren. Het omgekeerde proces neemt tientallen tot 
honderden jaren in beslag. Vanuit klimaatoogpunt verdient 
het dus prioriteit om ecosystemen die veel koolstof bevatten, 
zoals veengebieden of moerasbossen, blijvend te beschermen. 
Het is de meest effectieve strategie om vanuit het natuurbe-
leid op korte termijn significant bij te dragen aan de Vlaamse 
klimaatmitigatiedoelstellingen. Op langere termijn kan ook 
bijkomende koolstofopslag in natuurlijke ecosystemen of land-
bouwzones een beperkte bijdrage leveren. 

Versterk de monitoring. Directe en indirecte effecten spelen 
op elkaar in en schijnbaar positieve trends kunnen plots 
omkeren. De beschikbare indicatoren volstaan niet om snel 
betekenisvolle wijzigingen te detecteren die het Vlaamse beleid 
kunnen bijsturen. Een ideale set van indicatoren bestudeert 
een variatie aan sleutelsoorten en gemeenschappen, op lange 
termijn, en neemt ook kwetsbare soorten en ecosystemen 
onder de loep. Naast gemiddelde temperatuureffecten brengt 
zo’n indicatorenset ook de gevolgen van andere klimaatfac-
toren in beeld. Verder komen de effecten van beheersmaatre-
gelen aan bod, zodat het beleid en beheer beter kan worden 
afgestemd op de nieuwe inzichten.
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Druk op de biodiversiteit wereldwijd

De Vlaamse consumptie oefent een aanzienlijke druk uit op ecosystemen in het buitenland. Ze heeft een 
grotere impact op het verlies aan soorten elders in de wereld dan in eigen land. Vooral de consumptie 
van biogebaseerde goederen zoals voedsel, hout, vezels en brandstoffen draagt daar sterk aan bij.  
Het biodiversiteitsverlies dat de productie van die goederen veroorzaakt, verschilt van land tot land.  
Om beleidsdoelen op te stellen en een evenwichtig maatregelenpakket te ontwikkelen, zijn indicatoren die 
de impact van onze productie en consumptie op de biodiversiteit in beeld brengen onontbeerlijk. Alleen 
door sleutelsectoren en belangrijke consumptiedomeinen grondig aan te pakken, kan Vlaanderen zijn 
internationale afspraken inzake biodiversiteit en duurzame ontwikkeling nakomen.

A Waarover gaat het?

De druk die wij op de biodiversiteit uitoefenen, beperkt zich 
niet tot Vlaanderen of België. De verontreinigende stoffen 
die we uitstoten, overschrijden de landsgrenzen. Ook via 
internationale handel en buitenlands beleid beïnvloedt 
Vlaanderen ecosystemen over de hele wereld. De soja die we 
in Vlaanderen in veevoer verwerken, kan waardevolle natuur 
doen verdwijnen in landen zoals Brazilië en Argentinië 
(Jennings & Schweizer, 2019). De chocolade die onze bedrij-
ven produceren en uitvoeren over de hele wereld, zet mee 
de schaarse regenwoudfragmenten in Ivoorkust onder druk 
(Fountain & Hütz-Adams, 2018; Jennings & Schweizer, 2019). 
Soms situeren de verliezen zich in de meest biodiverse regio’s 
ter wereld. In andere gevallen veroorzaakt lokale produc-
tie een grotere impact en biedt internationale handel net 

een uitweg. Zo zou de impact van de houtproductie op het 
wereldwijde verlies aan soorten bijvoorbeeld sterk toenemen 
als elk land in zijn eigen, huidige houtconsumptie zou willen 
voorzien (Chaudhary et al., 2017). Om een correct beeld te 
krijgen van onze impact op de mondiale biodiversiteit en op 
de evolutie ervan, is een grensoverschrijdende benadering 
noodzakelijk. 

Dit hoofdstuk legt de nadruk op de impact van de Vlaamse 
consumptie en productie op het verlies aan biodiversiteit 
op wereldschaal. Op dat niveau betekent het verdwijnen van 
soorten en ecosystemen vaak een onherstelbaar verlies aan 
(genetische) informatie en functies. De wereldvoorraad aan 
genen en functies bepaalt hoe het leven op aarde zich op 
lange termijn kan aanpassen aan veranderende omstandig-
heden en grote schokken. Een wereldwijd verlies aan soorten 

en ecosystemen kan grootschalige, moeilijk omkeerbare 
processen in de hand werken, waarvan de effecten zich ook 
in Vlaanderen laten voelen. Denk aan de klimaatverandering, 
verwoestijning of uitbraken van nieuwe infectieziektes.

Hoe groot is de invloed van de goederen en diensten die we 
hier produceren en consumeren op de wereldwijde biodiver-
siteit? Een ‘biodiversiteitsvoetafdruk’ kan daarover informa-
tie geven. Zo’n indicator bestaat nog niet voor Vlaanderen. Als 
eerste stap geeft dit hoofdstuk een inkijk in wat we kunnen 
leren uit bestaande data en indicatoren in recente, vooral 
internationale, publicaties. Die behandelen België gewoonlijk 
als geheel en laten niet toe om Vlaamse data afzonderlijk te 
bekijken. 

STREEFDOEL 6
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KADER 14 
HOE BRENGEN WE DEZE DRUK IN KAART?

Het verband tussen een stuk chocolade en een cacaoplantage 
is relatief eenduidig. Moeilijker wordt het voor  samengestelde 
producten met lange en ingewikkelde productieketens. 
Verschillende modellen en databronnen kunnen helpen om de 
relaties bloot te leggen. 

Biodiversiteit en economie
Elk van de bestudeerde publicaties koppelt gegevens over 
de milieudruk en het bijbehorende biodiversiteitsverlies aan 
internationale handels statistieken of aan multiregionale 

input-outputmodellen (MRIO). Een MRIO omvat een databank 
die de economische relaties tussen sectoren en goederen 
binnen en buiten de landsgrenzen in beeld brengt. De combi-
natie van economische stromen en biodiversiteitsdata levert 
informatie op over de plaats van de impact van onze productie 
en consumptie en helpt om de betrokken sectoren of consump-
tiegoederen op te sporen. Figuur 60 toont een overzicht van de 
verschillende facetten van het Belgische productie- en consump-
tiesysteem die dit hoofdstuk onder de loep neemt.

Perspectieven
De data uit de diverse studies brengen de Belgische impact 
vanuit verschillende perspectieven in beeld (zie Figuur 61):
• Het consumptieperspectief bestudeert de impact van de 

goederen en diensten die we hier consumeren en van hun 
volledige voortraject, ook elders ter wereld. 

• Het territoriaal perspectief kijkt naar de impact die onze 
productie en consumptie binnen de eigen landsgrenzen 
veroorzaken. Zowel producten en diensten bestemd voor 
eigen consumptie als die voor uitvoer tellen mee. 

FIGUUR 60. 

Verband tussen de Belgische consumptie en productie van grondstoffen, goederen en diensten, onze impact op de  biodiversiteit 
in de wereld, en de indicatoren die in dit hoofdstuk aan bod komen (groen). Enkel voor de materialen voetafdruk, de ecologische 
voetafdruk en de koolstofvoetafdruk zijn Vlaamse gegevens beschikbaar.
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Verband tussen de verschillende perspectieven die in dit hoofdstuk 
aan bod komen. Op basis van EEA (2020c).
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Beide invalshoeken, en de verschillen ertussen, zijn elk op 
hun manier relevant voor het beleid. In de vorige hoofd-
stukken staat het territoriaal perspectief centraal. Dit 
hoofdstuk belicht in hoofdzaak het consumptieperspec-
tief. Het buitenlandse voortraject van goederen die België 
invoert en, eventueel na verwerking, weer uitvoert, telt in 
geen van beide perspectieven mee. Die impact blijft in dit 
hoofdstuk grotendeels buiten beeld. Enkel voor specifieke 
goederenstromen komt de gezamenlijke voetafdruk van 
onze invoer en eigen productie aan bod. Die omvat dan 
de impact van de hele keten, van invoer tot alles wat we 
opnieuw uitvoeren.

Verschillen in aanpak en onzekerheid
De studies die aan bod komen gaan uit van uiteenlo-
pende maten voor biodiversiteitsverlies. Ze maken elk 
een eigen selectie van drukken op de biodiversiteit en 
verantwoordelijke sectoren. Bovendien gebruiken ze 
verschillende methodes, basisdata, referentiejaartallen, 
enzovoort. De gerapporteerde resultaten zijn dus niet 
 eenvoudigweg vergelijkbaar of op elkaar afgestemd. Ze 
moeten omzichtig geïnterpreteerd worden: auteurs wijzen 
erop dat de foutenmarge van de handelsstatistieken en 
MRIO’s aanzienlijk kan zijn voor kleine landen met een 
open economie, zoals België (Moran et al., 2016; Tukker et 
al., 2018). De modelleringstechnieken evolueren ook snel 
(bv. Bruckner et al., 2019; Cabernard et al., 2019; Chaudhary 
and Brooks, 2018; Crenna et al., 2019; Escobar et al., 2020; 
Green et al., 2019; Moran and Kanemoto, 2016; Tramberend 
et al., 2019; Weinzettel et al., 2018) en regelmatig worden 
fouten in eerdere MRIO-versies rechtgezet (Moran, D. en 
Verones, F., persoonlijke communicatie).

B Hoe evolueert de druk?

Koolstofvoetafdruk neemt toe, vooral  
in het buitenland
De manier waarop we in Vlaanderen produceren, consume-
ren en handel drijven, veroorzaakt ook in het buitenland 
versnippering, verontreiniging, verzuring, vermesting, versprei-
ding van invasieve uitheemse soorten, veranderingen in land-
gebruik, klimaatveranderingen, enzovoort. Zoals in de vorige 
hoofdstukken wordt aangetoond, oefenen al die processen 

een grote druk uit op de biodiversiteit. Nemen die drukfacto-
ren toe, dan vergroot de kans dat ook het biodiversiteitsver-
lies verder oploopt. Figuur 62 toont een maat voor een van 
die drukfactoren op de biodiversiteit: de koolstofvoetafdruk 
van de Vlaamse consumptie (Vercalsteren et al., 2017). Die 
omvat alle broeikasgasemissies die in Vlaanderen en wereld-
wijd ontstaan als gevolg van onze consumptie van goederen 
en diensten. In 2010 bedroeg die koolstofvoetafdruk zo’n 
128 megaton CO2-equivalent, of 20 ton per inwoner. Om de 
gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging te beperken 
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FIGUUR 62. 

Broeikasgasemissies in Vlaanderen versus de evolutie van de koolstofvoetafdruk (i.e. alle broeikasgasemissies binnen én buiten  
Vlaanderen) van de Vlaamse consumptie163 (bron: VMM, 2020r).

163 De evolutie van de koolstofvoetafdruk moet met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd vanwege methodologische veranderingen in het milieu-in-
put-outputmodel waarmee deze indicator berekend werd (VMM, 2020r).

KADER 14. HOE BRENGEN WE DEZE DRUK IN KAART?
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tot 2°C (zie D.7 Klimaatverandering) en zo de gevolgen voor 
de biodiversiteit en de maatschappij beheersbaar te houden, 
moeten de mondiale broeikasgasemissies tegen 2050 afne-
men tot gemiddeld 2 ton per inwoner per jaar. De Vlaamse 
koolstofvoetafdruk is dus een factor tien te hoog. Hij is ook 
hoger dan de totale broeikasgasuitstoot van particulieren, 
bedrijven, overheden en transportactiviteiten op het grond-
gebied van Vlaanderen zelf (territoriaal perspectief). Dat wijst 
erop dat een belangrijk deel van onze koolstofvoetafdruk 
zich in het buitenland situeert. Ruim twee derde van de 
broeikasgasemissies veroorzaakt door de Vlaamse consump-
tie ontstaat buiten Vlaanderen (Vercalsteren et al., 2017).

De broeikasgasuitstoot in Vlaanderen neemt licht af. 
Tegelijkertijd neemt de totale koolstofvoetafdruk van onze 
consumptie toe. Vlaanderen verschuift een toenemend aan-
deel van zijn consumptiegebonden koolstofuitstoot naar het 
buitenland. Vooral de uitstoot buiten Europa stijgt aanzien-
lijk (Vercalsteren et al., 2017). 

Materialen- en ecologische voetafdruk  
te hoog
Voor een vollediger inzicht in hoe onze druk op de biodiver-
siteit wereldwijd evolueert, is het beter om een set aanvul-
lende voetafdrukindicatoren te bestuderen (Fang et al., 2015; 
Hoekstra & Wiedmann, 2014; Vanham et al., 2019). Zo bestaan 
er methodes om ook het water-, land-, stikstof-, fosfor- of 
materialengebruik van een economie in beeld te brengen. 

Alleen van de materialenvoetafdruk en de ecologische 
voetafdruk zijn Vlaamse gegevens beschikbaar. Die wijzen 
dezelfde richting uit als de koolstofvoetafdruk: de druk 
die de Vlaamse consument veroorzaakt, overschrijdt ruim-
schoots de draagkracht van de planeet. En het grootste 
deel van die druk wordt uitgeoefend in het buitenland. De 

Vlaamse  materialenvoetafdruk is de hoeveelheid mineralen, 
fossiele grondstoffen, biomassa en metalen die wereldwijd 
ontgonnen wordt voor consumptie in Vlaanderen. Met een 
voetafdruk van zo’n 18 ton materialen per inwoner in 2010 
(Christis et al., 2019) verbruiken we bijna driemaal meer dan 
de hoeveelheid die het VN-Milieuprogramma (UNEP) voor-
opstelt voor een duurzaam gebruik (7 ton per inwoner per 
jaar, IRP, 2014). Zowat 90 procent van die materialen is van 
buitenlandse oorsprong. 

De ecologische voetafdruk is een maat voor de bioproduc-
tieve oppervlakte land en water die Vlaanderen nodig heeft 
om de goederen die we verbruiken te produceren, om gebou-
wen en infrastructuur op te zetten en om een deel van de 
afvalstoffen op te vangen. De ecologische voetafdruk heeft 
als communicatie-instrument zijn strepen verdiend, maar 
krijgt vanuit wetenschappelijke hoek ook wel kritiek (Galli et 
al., 2016; Wiedmann & Barrett, 2010). De Vlaamse ecologische 
voetafdruk bedraagt ongeveer 9 globale hectare per inwo-
ner (data 2004, Bruers and Vandenberghe, 2014). Vlaanderen 
beschikt slecht over 1,3 hectare per inwoner en wereldwijd is 
er 1,8 hectare per inwoner voorhanden (de zogenaamde bio-
capaciteit). Als iedere wereldburger zou consumeren zoals de 
Vlaming, zouden we vijf aardes nodig hebben.
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KADER 15 
TWEE SLEUTELMETHODES TOEGELICHT

De resultaten van twee studies vormen de kern van dit 
hoofdstuk. Op basis van de eerste studie kan de totale impact 
van de Belgische consumptie op de biodiversiteit in kaart 
gebracht worden. De tweede studie illustreert de impact van 
enkele specifie e consumptiegoederen.

Verband tussen consumptie, milieudruk en 
biodiversiteit
De eerste studie laat toe om een algemeen beeld te schetsen 
van de impact van de Belgische consumptie op de biodi-
versiteit (Verones et al., 2017). Van alle bestudeerde publica-
ties neemt ze veruit de meeste verschillende drukfactoren, 
soorten, sectoren en landen van herkomst in rekening. Het 
multiregionale input-outputmodel dat de basis van de ana-
lyse vormt (EORA, Lenzen et al., 2013), legt verbanden tussen 
de milieudruk van productie- en consumptiesectoren uit 178 
verschillende landen op basis van financiële stromen. Zo kan 
onder meer de druk die de totale consumptie van een land in 
andere landen veroorzaakt, achterhaald worden. Om de druk 
te vertalen naar een impact op de biodiversiteit gebruiken 
de auteurs specifieke omrekeningsfactoren (LC-Impactmodel, 
Verones et al., 2020). Die verschillen per drukfactor, land en 
sector. Ze reflecteren het biodiversiteitsverlies per eenheid 
van druk bijvoorbeeld per kubieke meter watergebruik of per 
hectare akkerland. De studie bekijkt acht verschillende druk-
factoren: klimaatverandering, mariene en zoetwater-eutrofi-
ering, terrestrische verzuring, watergebruik en drie vormen 
van landgebruik (akkerland, grasland en bosbouw). Ze bestu-
deert het effect van die factoren op het globale verlies aan 
soorten uit vijf verschillende taxonomische groepen (zoog-
dieren, vogels, amfibieën, reptielen en planten) afkomstig 

uit zowel terrestrische, zoetwater als marine milieus. De 
gehanteerde maat voor biodiversiteitsverlies houdt rekening 
met de locatie van de drukfactoren en met de kwetsbaarheid 
van de soorten. Soorten die enkel in specifieke, geografisch 
begrensde gebieden voorkomen (endemische soorten) en 
meer bedreigde soorten volgens de International Union for 
the Conservation of Nature (IUCN) krijgen een hoger gewicht.
  
Impact van specifieke consumptiegoederen
Om de impact van enkele specifieke consumptiegoederen 
te illustreren, vertrekt dit hoofdstuk van een tweede studie 
die zich richt op de Belgische invoer van zeven groepen 
van goederen die wereldwijd bekendstaan om hun rol in 
ontbossing (Jennings & Schweizer, 2019): hout en papier, 
rundsvlees en leder, soja, cacao, palmolie, koffie, natuurlijk 
rubber, en hun afgeleide producten (bv. meubels, veevoer, kip 
of varkensvlees, chocolade, koekjes, schoonmaakproducten, 
biodiesel). De studie analyseert fysieke goederenstromen 
tussen landen, uitgedrukt in ton of kubieke meter. Voor 
rundsvlees en leder en hout en papier komt ook de binnen-
landse productie aan bod. Met behulp van opbrengstdata per 
gewas en per land (in ton of kubieke meter per hectare) en 
gegevens over het aandeel van de goederen in verschillende 
consumptieproducten, berekent de studie de landopper-
vlaktes die nodig zijn om onze consumptie en productie te 
ondersteunen. Voor rundsvlees en leder telt alleen grasland 
mee als bron van diervoeder. Akkerbouwteelten die ook een 
grondstof vormen voor diervoeder (bv. soja) zitten niet mee 
in de cijfers vervat. Aan de hand van een risicoscore voor 
ontbossing per land, onder andere gebaseerd op recente 
ontbossingsdata, wordt de landvoetafdruk omgerekend naar 

een ‘landvoetafdruk met een hoog risico op ontbossing’. 
Naar analogie met de voorgaande studie (Verones et al., 2017) 
kunnen de landoppervlaktes ook vertaald worden naar een 
impact op het algemene verlies aan biodiversiteit. Dit hoofd-
stuk gebruikt daarvoor de meest recente omrekeningsfacto-
ren voor de drukfactor landgebruik, per productiesysteem en 
per land, zoals ze voortvloeien uit het levenscyclus-initiatief 
van UNEP-SETAC (Chaudhary & Brooks, 2018).
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C Wat is de impact  
op de biodiversiteit?

Biodiversiteitsverlies in het buitenland groter 
dan in België
Eenzelfde druk leidt niet overal ter wereld tot hetzelfde biodi-
versiteitsverlies. Het verdwijnen van 1 hectare regenwoud met 
unieke soorten heeft een grotere impact op de wereldwijde 
biodiversiteit dan het verlies van 1 hectare Vlaams beukenbos. 
Figuur 63 geeft een beeld van het biodiversiteitsverlies dat 
de Belgische consumptie en productie veroorzaakt, berekend 
aan de hand van de methode toegelicht in Kader 15 (Verones 
et al., 2017). Dat verlies wordt uitgedrukt in mondiale PDF-
equivalenten (potentially disappeared fraction of species), 
hier herschaald tussen 0 en 100. Een mondiaal PDF-equivalent 
is een maat voor het potentieel uitsterven van soorten op 
wereldschaal als gevolg van de uitstoot die we veroorzaken en 
de grondstoffen die we verbruiken op één jaar tijd (hier 2012). 
De uitstoot en het grondstoffenverbruik werken het verlies van 
geschikte leefgebieden in de hand. 

De biodiversiteitsvoetafdruk brengt het mogelijke verlies van 
soorten op lange termijn in kaart als de druk gelijk blijft. 
Soorten verdwijnen echter niet altijd meteen wanneer hun 
omgeving verandert, en keren ook niet onmiddellijk terug als 
alles weer is zoals voorheen. Positieve evoluties worden dus 
mogelijk overschat. Maar maatregelen die beleidsmakers nu 
treffen, kunnen nog minstens een deel van het voorspelde 
biodiversiteitsverlies voorkomen.

De linkerkant van Figuur 63 geeft de impact weer van onze 
consumptie (consumptieperspectief). Het deel van onze 

164 Berekend op basis van data van Verones et al. (2017).

consumptie dat we in België zelf produceren, heeft een impact 
op de biodiversiteit in België. De impact van de goederen die 
we invoeren, bevindt zich in het buitenland. De rechtse staaf 
toont de impact van goederen en diensten die we hier pro-
duceren, zowel voor eigen gebruik als voor uitvoer, op het 
verlies aan biodiversiteit op Belgisch grondgebied (territori-
aal perspectief). Meer dan 95 procent van de impact van de 
Belgische consumptie op het wereldwijde verlies aan biodi-
versiteit bevindt zich in het buitenland. Onze netto-invoer of 
uitbesteding van biodiversiteitsverlies (impact van de invoer 
- impact van de uitvoer, de pijl in Figuur 63) bedraagt meer 
dan 90 procent van de totale impact van onze consumptie. Ter 
vergelijking: in Nederland en Luxemburg ligt dat percentage in 
dezelfde lijn, in China gaat het om 20 procent, en landen als 
Australië, Madagaskar, Ghana, Brazilië, Argentinië en de VS zijn 
grote ‘netto-exporteurs’ van biodiversiteitsverlies164.

In andere studies varieert het buitenlandse aandeel van de 
Belgische consumptievoetafdruk tussen 60 en 100 procent, 
afhankelijk van de gebruikte methode (Chaudhary et al., 2017; 
Chaudhary & Brooks, 2019; Chaudhary & Kastner, 2016; Kitzes 
et al., 2017; Lenzen et al., 2012; Verones et al., 2017; Wilting et 
al., 2017). In elk geval is het biodiversiteitsverlies dat onze con-
sumptie in het buitenland veroorzaakt beduidend groter dan 
het verlies dat we in België zelf teweegbrengen.

Landgebruik vormt de grootste druk
Van alle bestudeerde drukfactoren heeft het landgebruik, 
met ongeveer 70 procent van het totaal, de belangrijkste 
invloed op het biodiversiteitsverlies door Belgische con-
sumptie (Verones et al., 2017). Daarnaast zijn ook waterge-
bruik (23%) en klimaatverandering (7%) bepalend voor dat 

biodiversiteitsverlies. Het relatieve belang van de drukfactoren 
verschilt naargelang de gehanteerde methode (bijvoorbeeld 
Wilting et al., 2017). Geen van de studies houdt rekening met 
mogelijk versterkende effecten van de interacties tussen ver-
schillende drukfactoren.

FIGUUR 63. 

Links: impact van de Belgische consumptie op de biodiversiteit in binnen- 
en buitenland (consumptieperspectief), rechts: impact van de Belgische 
productie op de biodiversiteit in België (territoriaal perspectief). Het deel 
‘binnenland’ is in beide gevallen gelijk en toont de impact van de Belgische 
consumptie op de Belgische biodiversiteit. Brondata: Verones et al. (2017) 
(zie Kader 15).
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Impact van België op wereldschaal
Wat betekent de Belgische voetafdruk voor de biodiversiteit 
op wereldschaal? En kunnen we positieve evoluties opteke-
nen? Om zulke vragen te beantwoorden, schieten de huidige 
data tekort. De Belgische impact op de biodiversiteit kan 
alleen ruw worden ingeschat, zonder evoluties. Wereldwijd 
nam die impact de voorbije decennia alvast niet af (IPBES, 
2019a; IRP, 2019). En op basis van de koolstofvoetafdruk zien 
we een dalende druk binnen Vlaanderen ten koste van een 
toenemende druk elders ter wereld. 

Wat betreft onze biodiversiteitsvoetafdruk per inwoner 
liggen we op het Europese gemiddelde en iets boven het 
wereldgemiddelde (Verones et al., 2017). In de andere studies 
(zie eerder) ligt de Belgische impact telkens hoger dan het 
Europese gemiddelde en zo goed als altijd ook hoger dan 
het wereldgemiddelde. 

Een studie op wereldschaal toont aan dat de planetaire grens 
voor soortenverlies royaal overschreden wordt. Een verlies 
van tien soorten per miljoen soorten per jaar, tienmaal meer 
dan de natuurlijke evolutie, wordt als de wereldwijde grens-
waarde beschouwd (Steffen et al., 2015). Dat zou neerkomen 
op het uitsterven van 1,5 procent van de soorten uit een 
natuurlijke referentietoestand, zo’n 1500 jaar geleden (EEA, 
2020c; Frischknecht et al., 2018). In 2010 zou het wereldwijde 
landgebruik alleen al een potentieel verlies van 11 procent 
van die soorten veroorzaken (IRP, 2019). Het effect van andere 
drukfactoren dan landgebruik zit niet in dat cijfer vervat.

Impact verschilt van land tot land
De impact van onze Belgische consumptie is het grootst in 
landen zoals de VS, Frankrijk en China, waaruit we grote 
hoeveelheden producten en grondstoffen importeren die 
een intensief landgebruik vergen (bv. graan, maïs, rijst) 

(zie Figuur 64). Ook landen die een relatief groot aandeel 
kwetsbare soorten herbergen, zoals Brazilië, Australië en 
Congo, springen in het oog. In Frankrijk, de VS en China ver-
oorzaakt akkerbouw de grootste druk, in Brazilië en Congo 
spant bosbouw de kroon en in Australië heeft watergebruik 
de belangrijkste negatieve invloed. Als Vlaanderen de impact 
van zijn consumptie wil inperken, loont het de moeite om de 

handelsstromen met die landen en de betrokken drukfacto-
ren en sectoren in detail te bestuderen. 

Voeding en biomassagoederen domineren
Ons voedingspatroon veroorzaakt ongeveer de helft van de 
Belgische biodiversiteitsvoetafdruk (zie Figuur 65). Ook in 
andere landen maakt voeding een dominant deel uit van de 
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FIGUUR 64. 

Aandeel van de totale impact van de Belgische consumptie op de biodiversiteit per land van herkomst van de geconsumeerde producten en diensten en per 
drukfactor (brondata: Verones et al., 2017). 
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consumptie-impact op de biodiversiteit (EEA, 2020c; IRP, 2019; 
Tramberend et al., 2019; Wilting et al., 2017). De consumptie 
van vlees en zuivelproducten bepaalt het leeuwendeel van 
het biodiversiteitsverlies dat de Europese voedselconsumptie 
teweegbrengt (Crenna et al., 2019).

Ook de consumptie van goederen neemt een belangrijk deel 
van de Belgische impact voor haar rekening. Verschillende 
studies rapporteren dat hoofdzakelijk biomassagoederen 
(bv. hout, papier, textiel, vezels, olie) het biodiversiteitsverlies 
beïnvloeden (Bruckner et al., 2019; EEA, 2020c; IRP, 2019). 

Bovendien stijgt de Europese vraag naar biomassagoederen 
voor niet-voedingssectoren de voorbije jaren flink, vooral 
door de groeiende vraag naar biobrandstoffen. Tropische 
landen met een hoge biodiversiteit, zoals Indonesië, Thailand 
en de Filipijnen, dragen daarvan in toenemende mate de 
gevolgen (Bruckner et al., 2019). 

De data uit Figuur 65 steunen op een methode die verge-
lijkbaar is met die uit voorgaande paragrafen, maar houden 
alleen rekening met landgebruik als drukfactor (Marquardt et 
al., 2019).

Zeven biomassastromen geven hoog risico op 
ontbossing
Vanwege het belang van voeding en biomassagoederen voor 
onze biodiversiteitsvoetafdruk gaan de volgende paragrafen 
iets dieper in op de impact van enkele voedingsmiddelen en 
andere biomassagrondstoffen die we in België consumeren. 

Figuur 66 toont de landvoetafdruk (in ha) van de Belgische 
consumptie van zeven goederen die wereldwijd bekend 
staan om hun grote impact op ontbossing: hout en papier, 
rundsvlees en leder, soja, cacao, palmolie, koffie, natuurlijk 
rubber en hun afgeleide producten (Jennings and Schweizer, 
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FIGUUR 65. 

Impact van de Belgische consumptie op de biodiversiteit wereldwijd per 
consumptiesector (brondata: Marquardt et al., 2019).
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FIGUUR 66. 

Links: impact van de Belgische consumptie van 7 product(groep)en op het landgebruik in binnen- en buitenland (landvoetafdruk, in ha). Rechts: deel van de 
landvoetafdruk gelegen in landen met een hoog tot zeer hoog risico op ontbossing. Brondata: Jennings & Schweizer (2019) (zie Kader 15).

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/druk-op-de-biodiversiteit-wereldwijd-impact-consumptie-voeding-en-biomassa
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2019, zie Kader 15). De data geven geen direct beeld van het 
biodiversiteitsverlies, maar wel van een belangrijke druk op 
de biodiversiteit: de landoppervlakte nodig voor de productie 
van die goederen. De totale voetafdruk van onze consumptie 
van de zeven bestudeerde goederen bedraagt jaarlijks gemid-
deld 3,8 megahectare, of 1,2 keer de oppervlakte van België 
(zie Figuur 66). Iets minder dan de helft daarvan bevindt zich 
in landen met een hoog risico op ontbossing. Door de plaats, 
de manier en de schaal van productie dragen cacao, soja en 
hun afgeleide producten het belangrijkste risico op ontbos-
sing in zich. Ze worden op de voet gevolgd door hout- en 
papierproducten en in iets mindere mate ook palmoliepro-
ducten. Brazilië, Argentinië, Ivoorkust, Rusland en Indonesië 
prijken bovenaan de lijst met risicolanden waar onze impact 
het grootst is.

Consumptiecijfers alleen vertellen niet het volledige verhaal. 
Ook voor de productie van en handel in goederen die we 
later weer uitvoeren, gebruiken we veelvuldig grondstoffen 
en producten uit het buitenland. De totale hoeveelheden die 
België van de zeven bestudeerde goederen invoert, produ-
ceert en uitvoert, veroorzaken een landvoetafdruk van zo’n 
10,4 megahectare, of 3,5 keer de oppervlakte van België. 
Opnieuw bevindt iets minder dan de helft (4,2 Mha) zich in 
landen met een hoog risico op ontbossing. 

Palmolie, cacao en soja veroorzaken de 
grootste biodiversiteitsverliezen
Ontbossing leidt tot een aanzienlijk biodiversiteitsverlies, 
maar is niet de enige oorzaak. De landvoetafdruk van de 
bestudeerde productstromen kan, voor de belangrijkste 
landen van herkomst, omgerekend worden naar een bredere 
maat voor biodiversiteitsverlies op wereldschaal (zie Kader 
15). Figuur 67 toont de twintig landen waarin de Belgische 

consumptie van de zeven goederen de grootste biodiversi-
teitsverliezen veroorzaakt. Palmolie uit Indonesië en Maleisië, 
cacao uit Ivoorkust, Ecuador en de Dominicaanse Republiek 
en soja uit Brazilië hebben de grootste impact.

Een Belgische voetafdruk zegt niet alles
Bovenstaande cijfers illustreren de impact van onze con-
sumptie en productie op het land van herkomst van de 
grondstoffen. Ze kunnen helpen om prioriteiten te bepalen 
voor een biodiversiteitsvriendelijk consumptie-, productie- en 
handelsbeleid. Om onze voetafdruk te kunnen beïnvloeden, 

FIGUUR 67. 

Impact van de Belgische con-
sumptie van 7 product(groep)en  
op de biodiversiteit in de 
20 meest getroffen landen, 
uitgedrukt in mondiale PDF (po-
tentially disappeared fraction of 
species) en herschaald naar een 
cijfer tussen 0 en 100 (brondata: 
Jennings and Schweizer (2019) en 
Chaudhary and Brooks (2018),  
zie Kader 15). 

Meer weten over de methode? 
In de fiches op de website 
leest u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/druk-op-de-biodiversiteit-wereldwijd-impact-consumptie-voeding-en-biomassa
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is het daarnaast van belang te weten wie onze directe han-
delspartners zijn. Zo komt meer dan 60 procent van de in 
België ingevoerde hoeveelheid soja uit Nederland (Jennings 
& Schweizer, 2019). Om onze sojagerelateerde voetafdruk 
in Brazilië aan te pakken, zal dus niet alleen overleg met 
Braziliaanse producenten nodig zijn, maar evenzeer met de 
Nederlandse sojahandelaars. 

Om beleidsprioriteiten te bepalen, is bovendien niet alleen 
het absolute belang van goederen in het biodiversiteitsverlies 
of de ontbossing op wereldschaal van tel. Ook het relatieve 
belang van België in de handel, productie en consumptie 
van specifieke goederen speelt mee. Zo is België een grote 
importeur van cacao en de op één na grootste exporteur van 
chocoladeproducten wereldwijd (Beyond Chocolate, 2018). 
Vanuit die positie kan het meer wegen op de productie en 
een verschil maken op wereldschaal. Zo’n analyse vergt een 
diepgaander onderzoek per product. 

De gerapporteerde voetafdrukmaten zijn gebaseerd op verhan-
delde hoeveelheden goederen en op de gemiddelde impact van 
de productie van die goederen op landniveau. In welke mate de 
cacao die België invoert afkomstig is van duurzame plantages 
of uit minder biodiverse regio’s is niet uit deze data af te leiden. 
Om de werkelijke impact van onze consumptie van goederen 
en diensten beter te kunnen inschatten, is een helder beeld 
nodig van de precieze locatie van de productie en van het aan-
deel producten dat voldoet aan duurzame productienormen 
die ook de biodiversiteit in rekening brengen. Voor de meeste 
van de eerder genoemde prioritaire productstromen zijn al 
specifieke standaarden ontwikkeld die nagaan in hoeverre 

165 Transforming our world: the 2030 agenda for Sustainable Development, Resolution adopted by the General Assembly on 25/9/2015, A/RES/70/1.
166 Decision adopted by the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, 29/10/2010, UNEP/CBD/COP/DEC/X/2.

de productie volgens zulke duurzame normen verloopt. Die 
duurzaamheidsstandaarden leggen echter niet allemaal een 
even grote nadruk op biodiversiteitsbehoud en -herstel. Ook de 
kwaliteit van de controlesystemen en handhavingsmechanis-
men verschilt (bv. cacao: Fountain and Hütz-Adams, 2018; soja: 
WWF, 2019; palmolie: Barthel et al., 2018; hout: Van der Heyden 
et al., 2018). Er worden volop methoden ontwikkeld die toelaten 
om regionale en lokale verschillen in productienormen en bio-
diversiteitsverliezen te traceren (bv. Trase, 2020, Escobar et al., 
2020; Green et al., 2019; Moran and Kanemoto, 2016).

D Beleid

Productie- en consumptiesystemen overschrijden landsgren-
zen. Dat geldt ook voor hun impact op de biodiversiteit. Om 
de impact van productie- en consumptiepatronen op de 
wereldwijde biodiversiteit aan te pakken, en tegelijkertijd een 
eerlijk speelveld voor goederen en diensten uit verschillende 
landen te garanderen, zijn internationale samenwerkingsver-
banden, afspraken en standaarden noodzakelijk. 

Zowel op internationaal, Europees, Belgisch als op Vlaams 
niveau zijn tal van instrumenten voorhanden: van financiële 
stimuli of taksen, vrijwillige standaarden, bewustmakings-
campagnes en strategische doelen tot strikte wettelijke 
normen en verplichtingen. Zowat alle sectoren en beleidsdo-
meinen zijn betrokken partij. 

Mondiale Agenda Duurzame Ontwikkeling en 
Biodiversiteitsstrategie
Duurzame productie-, consumptie- en handelssystemen met 
een minimale impact op de biodiversiteit, de ecosystemen 
en de diensten die ze ons leveren, vormen de kern van de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de 2030 Agenda 
voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties165 voor-
opstelt. Ze hebben ook een prominente plaats in de biodiver-
siteitsdoelen uit het Strategisch Plan voor de Biodiversiteit 
2011-2020 van de VN166 (Aichi-doelen) en in het internationale 
klimaatbeleid (zie D.7 Klimaatverandering). De transitie naar 
een circulaire en koolstofarme economie die efficiënt met 
haar natuurlijke hulpbronnen omspringt, staat in die beleids-
kaders op het voorplan. Een gereguleerde internationale 
handel, ontwikkelingssamenwerking, kennisuitwisseling en 
een evenwichtig systeem van toegangs- en eigendomsrechten 
moeten die omslag bevorderen en de lasten en de lusten eer-
lijker verdelen. 

Europese Biodiversiteitsstrategie en actieplan 
illegale houtkap
Een van de zes doelen van de EU Biodiversiteitsstrategie 2020 
(streefdoel 6) richt zich specifiek op het verminderen van de 
impact op de biodiversiteit elders ter wereld. Het wil onder 
andere de productie- en consumptiepatronen aanpakken, 
handelsakkoorden herbekijken, marktsignalen verbeteren, 
schadelijke subsidies wegwerken en de financiering voor 
wereldwijd biodiversiteitsbehoud en -herstel verhogen. In 
de EU Biodiversiteitsstrategie 2030 krijgt onze impact op de 
mondiale biodiversiteit opnieuw een centrale plaats. Als inte-
graal onderdeel van de Europese Green Deal streeft de stra-
tegie naar biodiversiteitsvriendelijke circulaire systemen die 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
https://treaties.un.org/doc/source/docs/UNEP_CBD_COP_DEC_X_1-E.pdf
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geen verdere schade berokkenen aan ecosystemen waar ook 
ter wereld. Het nieuwe actieplan circulaire economie167 en de 
‘Van boer tot bord’-strategie voor duurzame voeding, even-
eens bouwstenen van de Green Deal, moeten die doelstelling 
helpen realiseren en van Europa een voorbeeldregio maken 
voor de mondiale inspanningen ter zake. 

Ook via diplomatieke betrekkingen en handelsakkoorden 
wil Europa wegen op het duurzaamheidsbeleid in andere 
landen. Tot dusver bevatten de hoofdstukken over handel 
en duurzame ontwikkeling uit de handelsakkoorden van 
de EU zelden expliciete verwijzingen naar biodiversiteit of 
beschermde natuur (IEEP, 2019).

Wat de impact op ontbossing betreft, bindt Europa met het 
FLEGT-actieplan168 al sinds 2003 de strijd aan tegen de ille-
gale houtkap. Landen die een vrijwillig partnerschapsakkoord 
sluiten met de EU zetten onder andere een controlesysteem 
op touw dat certificaten uitreikt voor legaal geoogst hout. 
Met haar recente communicatie over ontbossing en bosde-
gradatie169 wil de Commissie een versnelling hoger schakelen. 
Het initiatief bekijkt de impact van de Europese consumptie 
op de wereldwijde ontbossing vanuit een breder perspectief. 
De toeleveringsketens van landbouwproducten komen op de 
voorgrond. 

167 EU Communicatie ‘Een nieuw actieplan voor een circulaire economie. Voor een schoner en concurrerender Europa’, COM(2020) 98.
168 Wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT): Voorstel voor een EU-actieplan, Europese Commissie, COM(2003) 251.
169 EU Communicatie ‘Bescherming en Herstel van Bossen Wereldwijd: de actie van de EU opvoeren’, COM(2019) 352.
170 Biodiversiteit 2020, Actualisering van de Belgische nationale strategie, 2013, Belgisch Nationaal knooppunt voor het Verdrag inzake biodiversiteit.
171 Visie 2050 – Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen, Vlaamse Regering, VR 2016 2503 DOC.0258.
172 Visie, strategie en aanzet tot actieplan voor een duurzame en competitieve bio-economie in 2030, VR 2013 1907 MED.0430.
173 Vlaanderen Circulair – Samen werken aan circulaire economie in Vlaanderen
174 Beleidsnota 2019-2024. Buitenlands Beleid en Ontwikkelingssamenwerking.
175 Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20/10/2010. 

Belgische Biodiversiteitsstrategie en Vlaamse 
Visie 2050
De Belgische Biodiversiteitsstrategie 2020170 onderstreept de 
doelen van de EU Biodiversiteitsstrategie 2020. Ze specifieert 
onder andere acties om de impact van onze consumptie en 
productie op de biodiversiteit elders te milderen en om die 
impact beter zichtbaar te maken.

Vlaanderen stelt met de Visie 2050171 de transitie naar een 
circulaire economie voorop. Die transitie moet Vlaanderen 
minder afhankelijk maken van de invoer van grondstoffen 
en de milieu-impact van producten over hun hele levenscy-
clus beperken. Specifiek voor biomassagrondstoffen is er de 
Vlaamse visie voor een duurzame en competitieve bio-eco-
nomie 2030172. In beide strategische kaders wordt de impact 
op de biodiversiteit en ecosystemen alleen onder algemene 
duurzaamheidsprincipes gevat. Het partnerschap Vlaanderen 
Circulair173 moet helpen om de visies in de praktijk te bren-
gen. Vlaanderen wil blijven inzetten op een exportgerichte 
industrie en landbouw. Daarbij vertrekt het vanuit de opvat-
ting dat het met milieuvriendelijke, innovatieve technologieën 
en een efficiënte Vlaamse productie kan bijdragen aan de 
wereldwijde duurzaamheidsdoelen. Voor een ambitieus 
beleid rond duurzaamheidsstandaarden en handelsakkoor-
den kijkt Vlaanderen vooral naar Europa174.

Bindende afspraken
Veel van die overkoepelende strategieën en visies bevatten 
algemene beleidsintenties, maar leiden niet tot eenvoudig 
meetbare, bindende doelstellingen of concrete acties. Hun 
resultaat is erg afhankelijk van de individuele inzet van de 
deelnemende partijen. De Europese Houtverordening175, die 
voortvloeit uit het FLEGT-actieplan, legt wel afdwingbare 
voorwaarden op. Ze verbiedt Europese producenten om ille-
gaal geoogst hout en daarvan afgeleide producten op de 
markt te brengen. Bovendien verplicht ze bedrijven om een 
informatiesysteem op touw te zetten dat het risico op het 
verhandelen van illegaal geoogst hout minimaliseert. Voor 
landbouwgrondstoffen zijn zulke bindende afspraken over 
legale of ontbossingsvrije herkomsten nog niet gemaakt. 
Andere bindende regelgeving die van belang is voor de bio-
diversiteit elders, zit onder andere vervat in de aanpak van 
grensoverschrijdende vervuilende stoffen uit het milieubeleid, 
in de doelstellingen en duurzaamheidscriteria voor biobrand-
stoffen uit het hernieuwbare energiebeleid en in de emissie-
doelen uit het klimaatbeleid (zie D.7 Klimaatverandering).

Vrijwillige initiatieven en marktmechanismen
Er bestaan tal van initiatieven die producenten en con-
sumenten ondersteunen om hun verantwoordelijkheid te 
nemen. Voor heel wat prioritaire goederenstromen zijn 
 bijvoorbeeld labels en certificatiemechanismen ontwikkeld 
die helpen om een duurzame herkomst van grondstoffen en 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0251&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0352&from=EN
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19104339/Strat%C3%A9gie%20nationale%20biodiversit%C3%A9%202013_NL.pdf
https://www.vlaanderen.be/publicaties/visie-2050-een-langetermijnstrategie-voor-vlaanderen
https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/bestanden/biomassa_web.pdf
https://vlaanderen-circulair.be/nl
https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2019-2024-buitenlands-beleid-en-ontwikkelingssamenwerking
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=NL
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producten te promoten. Denk aan het PEFC- (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification) en FSC-label (Forest 
Stewardship Council) voor hout of het MSC-label (Marine 
Stewardship Council) voor vis. Onderzoek naar de positieve 
effecten van zulke duurzaamheidsstandaarden op de biodi-
versiteit levert een gemengd beeld op (bv. Barthel et al., 2018; 
Evidensia, 2020; Villalobos et al., 2016). Verschillende overleg-
platformen met vertegenwoordigers uit de hele productieke-
ten werken op vrijwillige basis aan verduurzaming. Ze leggen 
hun afspraken vast in overeenkomsten of actieplannen. Zo 
is er onder meer het Belgische Beyond Chocolate-initiatief, 
de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie, het Platform 
Maatschappelijk Verantwoorde Diervoederstromen, het 
Actieplan Alternatieve Eiwitbronnen, de internationale Ronde 
Tafel over Verantwoorde Soja en de Europese Ronde Tafel 
Duurzame Consumptie en Productie. Meer onderzoek is nodig 
om de impact en de navolging van zulke vrijwillige initiatieven 
op het terrein te kunnen evalueren.

Ontwikkelingssamenwerking
Overheden kunnen de productie en consumptie in eigen 
land aanpakken. Ze kunnen ook andere landen ondersteunen 
om hun economie op een biodiversiteitsvriendelijke manier 
te organiseren en de biodiversiteit te beschermen. Dat kan 
onder andere via handelsakkoorden, maar ook via de samen-
werkingsakkoorden met partnerlanden voor ontwikkelings-
samenwerking. Zowat alle eerder vernoemde internationale 
visies en strategieën zetten een toename van het budget voor 
biodiversiteitsgerelateerde ontwikkelingshulp voorop. Ook de 
Belgische Biodiversiteitsstrategie 2020 stelt als doel om de 
jaarlijkse financiële bijdragen tegen 2015 te verdubbelen ten 
opzichte van de periode 2006-2010. 

Figuur 68 geeft een overzicht van het gedeelte van onze 

officiële ontwikkelingshulp (Official Development Aid, ODA) 
dat aan biodiversiteitsgerelateerde doelen wordt gespendeerd. 
Die bijdrage schommelt door de jaren heen en er zijn geen 
aanwijzingen dat het budget is toegenomen ten opzichte van 
2010. Biodiversiteitsherstel of -ontwikkeling kunnen het hoofd-
doel zijn of een significant nevendoel vormen. In dat laatste 
geval wordt niet het hele projectbudget in rekening genomen, 
maar slechts het geschatte aandeel dat naar biodiversiteits-
doelen gaat. Financiering vanuit bedrijven of ngo’s, zonder 
overheidstussenkomst, en financiering van andere dan de 
erkende ontwikkelingslanden zit niet in deze cijfers vervat. 

Over de laatste 5 jaar (2013-2017) bedraagt het aandeel van 

de biodiversiteitsgerelateerde ontwikkelingshulp gemiddeld 
zo’n 24 miljoen euro per jaar of 1,2 procent van de totale 
Belgische ODA. De Vlaamse gewestelijke overheid neemt 
daarvan 14 procent voor haar rekening. Daarnaast wordt, 
voornamelijk vanuit de federale overheid, jaarlijks gemiddeld 
65 miljoen euro gespendeerd aan de centrale werking van 
multilaterale milieu- of landbouworganisaties, die vaak ook 
biodiversiteitsdoelen dienen. 

Van alle partnerlanden krijgt Congo de grootste biodiversi-
teitsgerelateerde ondersteuning. Het is het enige land dat 
voorkomt in de lijst met landen waarin de biodiversiteitsvoet-
afdruk van België het hoogst is.

FIGUUR 68. 

Evolutie van de Belgische 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) 
met biodiversiteit als hoofd- of 
significant nevendoel tussen 
2010 en 2017 (brondata: Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse 
Zaken). 

Meer weten over de methode? 
In de fiches op de website 
leest u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/druk-op-de-biodiversiteit-wereldwijd-biodiversiteit-in-ontwikkelingssamenwerking
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E Aanbevelingen 

Kijk verder dan de eigen grenzen en kies voor een sys-
teembenadering. Een territoriaal perspectief alleen is 
onvoldoende om conclusies te trekken over de impact die 
Vlaanderen uitoefent op de biodiversiteit. Als de biodiversiteit 
in onze bossen toeneemt, maar ons productie- en consumptie-
patroon de ontbossing elders ter wereld doet toenemen, dan is 
er van een positieve evolutie geen sprake. Om effectieve oplos-
singen te bedenken, moet Vlaanderen zijn hele productie- en 
consumptiesysteem in samenhang en over landsgrenzen heen 
bekijken. Alleen door de productie- en de consumptiezijde 
gelijktijdig aan te pakken en instrumenten uit verschillende 
beleidsdomeinen, gericht op verschillende sectoren en maat-
schappelijke actoren, te combineren, kan Vlaanderen de nood-
zakelijke maatschappelijke veranderingen realiseren. 

Neem voeding en biomassagoederen in het vizier. Voeding 
en biomassagoederen hebben het grootste aandeel in de 
impact van onze consumptie op de biodiversiteit. Om die 
impact te verkleinen is het aangewezen om de bevoorra-
dingsketens van enkele sleutelproducten grondig onder de 
loep te nemen. Daarbij zijn niet alleen de oorsprong van 
producten en de productieomstandigheden van belang. 
Oplossingen kunnen ook schuilen in alternatieven van 
eigen bodem, een verminderd verbruik, een toenemend her-
gebruik of een aangepast consumptiepatroon. Vlaanderen 
kan zijn impact op de Braziliaanse biodiversiteit bijvoor-
beeld inperken door het aandeel van de soja-invoer dat 
aan duurzame productienormen voldoet verder te verho-
gen, een deel van de soja-invoer bestemd voor veevoeder 
te vervangen door Vlaamse eiwitbronnen, het verbruik van 
plantaardige eiwitten in plaats van dierlijke varianten te 

bevorderen, de voedselverliezen in de keten in te tomen, 
reststromen verregaand te recupereren … Bestaande initia-
tieven opschalen en versterken is onontbeerlijk om het tij 
te keren. Afspraken met alle betrokken spelers in de keten, 
van lokale producenten en overheden tot directe handel-
spartners, Vlaamse producenten, verwerkende bedrijven en 
handelaars, zijn een broodnodige eerste stap. 

Zet in op duurzaamheidsstandaarden en overweeg 
bindende normen. Heel wat inspanningen die België en 
Vlaanderen nu al leveren om hun impact op de biodiversiteit in 
het buitenland te verminderen, vertrekken van de vrijwillige 
inzet van maatschappelijke actoren. Duurzaamheidsstandaarden  
die ook biodiversiteitseffecten in rekening brengen, kunnen een 
belangrijke hefboom betekenen voor een biodiversiteitsvrien-
delijk productie-, consumptie- en handelsbeleid. Ze kunnen 
onder meer helpen om criteria uit te werken voor financiële 
stimulansen, taksen of duurzame overheidsopdrachten. Het 
is cruciaal om de impact van zulke standaarden op de duur-
zaamheid van de productieketen te blijven opvolgen en kritisch 
te evalueren. Voor sommige goederen met een grote, niet-af-
latende impact kan een wettelijk bindend kader aangewezen 
zijn. Dat kan bedrijven verplichten om de duurzame herkomst 
van grondstoffen volgens vooropgestelde normen te verifiëren 
en stapsgewijs verbeteringen door te voeren. De Europese 
FLEGT-regelgeving en de Houtverordening kunnen daarvoor 
een inspiratiebron zijn. 

Verhoog de inzet voor biodiversiteit in handelsakkoor-
den en ontwikkelingssamenwerking. Ondanks nationale 
en internationale afspraken gaat volgens de beschikbare data 

slechts 1 procent van de officiële Belgische ontwikkelingshulp 
naar biodiversiteit. Ook in handelsakkoorden treden biodiversi-
teitseffecten zelden op het voorplan. Nochtans speelt biodiver-
siteit een basisrol in verschillende internationale beleidskaders: 
zonder florerende ecosystemen liggen de duurzame ontwik-
kelingsdoelstellingen van de VN niet binnen handbereik. Meer 
aandacht voor biodiversiteit in handelsakkoorden en ontwik-
kelingssamenwerking, en een nauwgezette opvolging van de 
resultaten, kunnen Vlaanderen en België helpen om hun inter-
nationale engagementen na te komen. 

Investeer in bewustmaking. Zowel de complexiteit van 
wereldwijde productie- en consumptieketens als de afstand 
tussen de plaats van impact en die van consumptie vormen 
grote hinderpalen voor duurzame keuzes. Alleen als maat-
schappelijke spelers zich bewust zijn van hun rol, kunnen ze 
veranderingen in gang zetten. Om de algemene intenties uit 
overkoepelende visies om te zetten naar een concrete aanpak, 
moeten consumenten, producenten en beleidsmakers samen 
inspanningen leveren. Betere en meer toegankelijke informatie 
over de impact van verhandelde producten op de biodiversiteit 
is daarvoor essentieel. Zulke informatie kan ook het vertrek-
punt vormen van gerichte bewustmakingscampagnes, labels en 
educatieve projecten.

Ontwikkel impactindicatoren. Hoeveel biodiversiteit verloren 
gaat als een drukfactor toeneemt, hangt af van lokale omstan-
digheden. Drukindicatoren zoals een landvoetafdruk of een 
koolstofvoetafdruk geven een ander beeld van prioritaire zones 
of goederenstromen dan impactindicatoren zoals de biodiver-
siteitsvoetafdruk. Door zulke impactindicatoren te ontwikkelen 
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zet Vlaanderen een eerste concrete stap in de transitie naar 
een biodiversiteitsvriendelijke, circulaire economie, die de 
impact van goederen over hun hele levenscyclus beperkt. 

Graaf dieper dan overkoepelende indicatoren. Een ogen-
schijnlijk kleine impact op landniveau kan een immense 
invloed op het leefgebied van één kenmerkende of symbolische 
soort verbergen. Naast algemene biodiversiteitsindicatoren zijn 
daarom ook soort- of ecosysteemspecifieke data nodig om een 
gericht beleid te ondersteunen. Bovendien telt niet enkel de 
absolute impact van de productstromen. Ook de relatieve bij-
drage van België aan het wereldtotaal beïnvloedt de hefbomen 
die Belgische spelers hebben om productieomstandigheden 
elders te wijzigen. Een diepgaand onderzoek per sector of pro-
ductieketen, dat behalve socio-economische factoren ook bio-
diversiteitseffecten in rekening brengt, kan beleidsprioriteiten 
helpen onderbouwen.
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Conclusies

Tabel 7 vat de hoofdbevindingen van de voorgaande hoofd-
stukken samen. De kolom ‘Toestand’ bespreekt de omvang 
van de drukfactor op dit moment en waar mogelijk ook 
de huidige effecten op de biodiversiteit. De kolom ‘Trend’ 
geeft weer in welke mate de drukfactor en waar mogelijk 
ook de effecten op de biodiversiteit in een bepaalde periode 
gedaald, gestagneerd of gestegen zijn. Bij vermesting en ver-
zuring is een opsplitsing gemaakt tussen de trend gedurende 
de voorbije decennia (lange termijn) en de trend gedurende 
de laatste jaren (korte termijn). De kolom doet geen uit-
spraak over de toekomstige trend. De kolom ‘Doelbereik’ gaat 
na in hoeverre drukspecifieke Vlaamse, Europese of mondiale 
beleidsdoelen behaald zijn, indien mogelijk afzonderlijk voor 
de drukfactor en de effecten op de biodiversiteit.

Alle besproken drukfactoren hebben nog altijd een belang-
rijke negatieve invloed op de biodiversiteit in Vlaanderen 
(zie Tabel 7, Toestand). Alleen voor de klimaatverandering 
tonen de beschikbare indicatoren een onduidelijk beeld, dat 
moeilijk als eenduidig negatief of positief te beoordelen is. 
Sommige soorten passen zich aan. Er zijn zuidelijke soorten 
die naar het noorden opschuiven en zich in Vlaanderen vesti-
gen. Andere soorten kunnen zich niet snel genoeg aanpassen 
en dreigen te verdwijnen. Vast staat dat gemeenschappen, 
ecosystemen en hun functioneren in de toekomst grondig 
zullen wijzigen onder invloed van de klimaatverandering en 

dat de snelheid waarmee dat gebeurt weinig positieve voor-
uitzichten biedt voor de biodiversiteit.

De meeste drukfactoren zijn de voorbije decennia toegeno-
men, sommige zijn afgenomen (zie Tabel 7, Trend). De impact 
van de mens op onze ruimte neemt verder toe. Verdroging 
vormt zowel voor de mens als voor de biodiversiteit een 
groeiend probleem. Het aantal uitheemse soorten stijgt. De 
kans dat een aantal daarvan de inheemse soorten verdringt 
of als voedselbron gebruikt, stijgt. Invasieve uitheemse soor-
ten verhogen bovendien het risico op nieuwe ziektes bij 
inheemse soorten en de mens. 

Omdat milieuverstorende stoffen vaak lang in het milieu aan-
wezig blijven, worden ondanks de dalende druk nog altijd te 
hoge concentraties toxische stoffen waargenomen in allerlei 
organismen en ecosystemen. Opvallend is de trend van de ver-
mestende en verzurende emissies en depositie. Na een gestage 
daling sinds de jaren 1990 stagneert die druk de laatste tijd. 
Hij blijft te hoog en brengt zo het bereiken van ecologische 
doelen voor (half)natuurlijke ecosystemen in het gedrang. 

Voor zowat elke drukfactor worden de beleidsdoelen niet 
behaald (zie Tabel 7, Doelbereik). Voor heel wat drukfactoren 
worden verregaande maatregelen genomen, maar die blijken 
onvoldoende om de ecologische doelstellingen te halen.
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TABEL 7.

Overzicht van de toestand, de trend en het doelbereik van de 8 onderzochte drukfactoren (BRV: Beleidsplan Ruimte Vlaanderen,  
RSV: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, ND: Natuurdecreet, KRW: Kaderrichtlijn Water en KRMS: Kaderrichtlijn Mariene Strategie).

DRUKFACTOR TOESTAND  TREND  DOELBEREIK

LANDGEBRUIKSVERANDERING
Ruimtebeslag en % aandeel natuurlijke 
 terrestrische ecosystemen

Het ruimtebeslag in Vlaanderen is hoger dan dat van 
andere vergelijkbare sociaal-economische topregio’s en het 
% aandeel natuurlijke terrestrische ecosystemen is lager.

Tussen 2013 en 2016 bedroeg het bijkomend ruimtebeslag 
meer dan 6 ha per dag. 

De Strategische visie BRV (2018) pleit voor een halvering 
van het bijkomend ruimtebeslag tot 3 ha per dag tegen 
2025 en een verdere afbouw tot 0 ha per dag tegen 2040. 
De evolutie van het ruimtebeslag sinds 2018 kan nog niet 
worden beoordeeld. 

VERSNIPPERING
Versnippering open ruimte, waterlopen en 
ruimte voor natuur

Het landschap, waterlopen en natuurgebieden zijn sterk 
versnipperd.

Ons ruimtebeslag blijft toenemen en de ontsnippering 
van rivieren vordert traag.

De doelen voor natuurverwevingsgebieden (RSV en ND) en 
de ontsnippering van waterlopen (KRW) zijn niet gehaald. 

VERMESTING & VERZURING
Verzurende emissies, stikstofdepositie en 
nutriëntentoevoer naar waterlopen

De verzurende emissies, stikstofdepositie en 
nutriëntentoevoer naar Vlaamse waterlichamen blijven te 
hoog om specifieke natuurdoelen te halen. LT KT

Verzurende emissies en de stikstofdepositie dalen sterk in 
de periode 1990-2017, maar stagneren de laatste jaren. 
 
De nutriëntentoevoer naar Vlaamse waterlichamen daalt 
licht in de periode 2007-2018. 

De doelen van het Mestactieplan (4 en 5) zijn niet gehaald.

Hoeveelheid vermestende stoffen en 
 overschrijding kritische last

Terrestrische gemeenschappen veranderen. Er is een 
toename van soorten van voedselrijke milieus en een 
afname van zeldzame soorten uit voedselarme milieus.  
 
Aquatische systemen kennen een excessieve groei van 
blauwalgen.

LT LT

De grootte van de overschrijding van de kritische 
last van vermesting en verzuring is gedaald in de 
periode 1990-2017, maar stagneert de laatste jaren. 
Het % waterlichamen met een goede toestand voor 
fytoplankton is licht verbeterd tussen 2009 en 2018.

De doelen van het luchtbeleidsplan 2030, de 
instandhoudingsdoelstellingen, de doelen van de KRW en 
die van de KRMS zijn niet bereikt.

LEGENDE
Toestand slecht / negatieve trends dominant / doel niet gehaald

Toestand stabiel, matig of gemengd / trend stabiel, matig positief of gemengd / doel deels gehaald

Toestand goed / positieve trends dominant / doel grotendeels gehaald

Geen uitspraak mogelijk (foutenmarge te groot, te weinig data …), geen doel geformuleerd of doelbereik niet te bepalen

KT/LT  Korte (laatste jaren)/ Lange termijn (decennia geleden)
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DRUKFACTOR TOESTAND  TREND  DOELBEREIK

VERONTREINIGING
Aanwezigheid milieuvreemde stoffen in op-
pervlaktewater en de Belgische Noordzee

De concentraties van bepaalde metalen en gewasbescher-
mingsmiddelen in oppervlaktewater blijven te hoog. De 
Noordzee en de stroomgebieden van Schelde en Maas 
hebben te hoge concentraties van verschillende probleem-
polluenten.

De concentraties van gewasbeschermingsmiddelen 
in oppervlaktewateren dalen in de periode 2000-2017. 
De concentraties van metalen stagneren in de periode 
2000-2019. De verontreiniging door plastic neemt in de 
Noordzee toe.

De stroomgebieden van Schelde en Maas verkeren 
volgens de KRW niet in een goede chemische toestand. 
Waterkwaliteitsnormen (KRW) voor bepaalde metalen en 
gewasbeschermingsmiddelen worden overschreden. Voor 
veel stoffen bestaat echter geen norm.

Aanwezigheid milieuvreemde stoffen in 
soorten

De concentraties persistente stoffen in paling/baars en in 
de eieren van visdief zijn te hoog. 

De data zijn beperkt. De druk op het waterleven door 
gewasbeschermingsmiddelen daalt, maar de laatste jaren 
treedt stagnatie op. De hoeveelheid plastic in de maag 
van de Noordse stormvogel is stabiel. Concentraties van al 
lang verboden stoffen vertonen een dalende trend (1994-
2005) in het spierweefsel van paling. 

De druk daalt onvoldoende om de biotanormen (KRW en 
KRMS) te halen. 

VERDROGING
Watergebruik, neerslagtekort,   
grondwater- en oppervlaktewaterpeil

Per inwoner is er in Vlaanderen erg weinig zoet water be-
schikbaar. Het watergebruik is hoog ten opzichte van de 
jaarlijkse aanvoer. Wijdverspreide drainagepraktijken, veel 
verharding en drastische ingrepen in Vlaamse waterlopen 
leveren een kwetsbaar watersysteem op.

Het watergebruik blijft stabiel, het neerslagtekort neemt 
toe en grondwaterpeilen dalen. Naar alle verwachting 
zal de klimaatverandering in de toekomst de verdroging 
verder in de hand werken.

De Europese en Vlaamse waterkwantiteits- en waterkwali-
teitsdoelen (KRW en Decreet Integraal Waterbeleid) liggen 
niet binnen handbereik. Aan Vlaamse beleidskaders om 
de verdrogingsproblematiek aan te pakken, wordt volop 
gewerkt.

Impact verdroging op soorten en 
 ecosystemen

75% van alle natte natuur die in de jaren 50 nog in Vlaan-
deren aanwezig was, is nu verdwenen. Geen enkele van de 
Vlaamse waterlopen heeft nog een natuurlijk afvoerregi-
me. Droogval en acute waterkwaliteitsproblemen komen 
de laatste jaren regelmatig voor.

De voorbije jaren vertonen meer en meer soorten en 
ecoystemen tekenen van droogtestress. Natte natuurty-
pes schuiven op of verdwijnen. Ook drogere natuurtypes 
staan onder druk. De voedselbronnen en voortplantings-
plaatsen van veel dieren zijn in gevaar. Door hydrologi-
sche herstelprojecten neemt de oppervlakte van enkele 
natte natuurtypes wel licht toe. 

Er zijn geen specifieke kwantitatieve doelen vastgelegd 
om de impact van verdroging op soorten en ecosystemen 
te beperken. Alle Vlaamse natuurtypes en Europese habi-
tattypes die in Vlaanderen voorkomen zijn in meerdere of 
mindere mate gevoelig voor verdroging. Ook voor heel wat 
soorten vormt verdroging een belangrijke bedreiging. Op 
die manier staat verdroging biodiversiteitsdoelen zoals de 
instandhoudingsdoelstellingen in de weg.

LEGENDE
Toestand slecht / negatieve trends dominant / doel niet gehaald

Toestand stabiel, matig of gemengd / trend stabiel, matig positief of gemengd / doel deels gehaald

Toestand goed / positieve trends dominant / doel grotendeels gehaald

Geen uitspraak mogelijk (foutenmarge te groot, te weinig data …), geen doel geformuleerd of doelbereik niet te bepalen

KT/LT  Korte (laatste jaren)/ Lange termijn (decennia geleden)
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DRUKFACTOR TOESTAND  TREND  DOELBEREIK

INVASIEVE UITHEEMSE SOORTEN
Verspreiding soorten buiten hun 
 oorspronkelijk leefgebied door de mens

Vlaanderen telt een groot aantal uitheemse planten- en 
diersoorten. Dit is een goede maat voor de invasiedruk 
door invasieve uitheemse soorten. België is, ondanks zijn 
kleine oppervlakte, koploper in het aantal Unielijstsoorten 
op zijn grondgebied. In Vlaanderen zijn 38 van de 66 
Unielijstsoorten waargenomen.

Het aandeel uitheemse plantensoorten per km2 is sinds 
1970 verdubbeld in Vlaanderen. Ook het aantal uitheemse 
diersoorten groeit de laatste decennia exponentieel.

Streefdoel 5 van de Europese Biodiversiteitsstrategie 
2020 stelt als doel om tegen 2020 prioritaire invasieve 
uitheemse soorten te beheren en maatregelen te treffen 
om hun introductie en vestiging te beletten. Om die 
strategie uit te voeren is een Europese verordening 
van kracht. De implementatie van die verordening op 
lidstaatniveau moet versneld worden. In de Europese 
aanpak staat de Europese Unielijst centraal. Die is niet 
representatief voor alle (potentieel) problematische 
uitheemse soorten in Vlaanderen. Een Europese aanpak op 
Vlaamse maat dringt zich op.

KLIMAATVERANDERING
Klimaatverandering De gemiddelde temperatuur stijgt, weersextremen nemen 

toe, het zeeniveau stijgt … Veel van die veranderingen 
gebeuren sneller dan ooit tevoren.

Modelvoorspellingen wijzen uit dat deze trends zich nog 
decennialang zullen doorzetten. Hoe sterk het klimaat 
zal veranderen hangt af van in hoeverre vooropgestelde 
maatregelen en doelen op wereldschaal navolging krijgen.

Het mondiale doel om de wereldwijde temperatuurstijging 
te beperken tot ruim onder de 2°C (Akkoord van Parijs) 
is nog niet in zicht. De tussentijdse Vlaamse en Europese 
broeikasgasuitstoot-doelen voor 2020 zijn niet gehaald.

Impact klimaatverandering op soorten en 
ecosystemen

Soorten veranderen hun verspreidingsgebied, de timing 
van hun processen en de aard van hun processen. Zo 
verandert de samenstelling en het functioneren van 
gemeenschappen en ecosystemen. Er zijn winnaars en 
verliezers.

Door de snelheid van de veranderingen en de combinatie 
met andere drukfactoren verkleint de kans dat soorten en 
ecosystemen zich tijdig kunnen aanpassen, zonder grote 
verliezen in ecosysteemkwaliteit.

Er zijn geen specifieke kwantitatieve doelen vastgelegd 
om de impact van de klimaatverandering op soorten 
en ecosystemen te beperken. Het veranderende 
klimaat vormt een extra druk op systemen die 
het nu al moeilijk hebben. Op die manier staat de 
klimaatverandering biodiversiteitsdoelen zoals de 
instandhoudingsdoelstellingen in de weg.

DRUK OP DE BIODIVERSITEIT WERELDWIJD
Druk op wereldwijde biodiversiteit De Vlaamse consumptie veroorzaakt een grote milieudruk, 

vooral in het buitenland. Die druk overschrijdt de 
ecologische grenzen.

Terwijl de broeikasgasuitstoot in Vlaanderen daalt, neemt 
de koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie, een 
maat voor een van de drukfactoren op de biodiversiteit, 
toe. Vlaanderen verschuift een toenemend aandeel van 
zijn koolstofvoetafdruk naar het buitenland.

De Europese Biodiversiteitsstrategie 2020 (streefdoel 6) 
en de Belgische Biodiversiteitsstrategie 2020 willen de 
inspanningen voor de wereldwijde biodiversiteit opvoeren. 
Ondanks diverse (beleids)acties en vrijwillige initiatieven 
zit Vlaanderen nog niet op het juiste spoor.

Impact op wereldwijde biodiversiteit De impact van de Vlaamse consumptie op de biodiversiteit 
in het buitenland is vele malen groter dan de impact 
die onze productie en consumptie in Vlaanderen zelf 
teweegbrengen. Er zijn indicaties dat hij de draagkracht 
van onze planeet verregaand overschrijdt.

De trend van de Vlaamse biodiversiteitsvoetafdruk is 
ongekend.

Zie hierboven.

LEGENDE
Toestand slecht / negatieve trends dominant / doel niet gehaald

Toestand stabiel, matig of gemengd / trend stabiel, matig positief of gemengd / doel deels gehaald

Toestand goed / positieve trends dominant / doel grotendeels gehaald

Geen uitspraak mogelijk (foutenmarge te groot, te weinig data …), geen doel geformuleerd of doelbereik niet te bepalen

KT/LT  Korte (laatste jaren)/ Lange termijn (decennia geleden)
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TRENDS PER ECOSYSTEEME
In blok E ligt de focus op de evaluatie van de toe-
stand en trend van de belangrijkste ecosystemen in 
Vlaanderen. Die evaluatie vertrekt van de Europese 
classifi atie voor ecosystemen. Achtereenvolgens 
worden bos, heide, moeras, kustduinen, agro-ecosys-
temen (graslanden en akkers), oppervlaktewateren 
en de Noordzee beschreven (Maes et al., 2018). Na een 
korte omschrijving van het ecosysteem en de belang-
rijkste ecosysteemdiensten, volgt een evaluatie van 
de trend in oppervlakte en kwaliteit en de achterlig-
gende drukfactoren. Tot slot komen de belangrijkste 
maatregelen rond het beheer en de bescherming van 
het ecosysteem aan bod.

Bos is met een oppervlakte van iets meer dan 10 
procent van Vlaanderen veruit het grootste (half)
natuurlijke ecosysteem. Desondanks behoort 
Vlaanderen nog altijd tot de bosarmste regio’s van 
Europa. Continuïteit is een belangrijke randvoor-
waarde voor de ecologische ontwikkeling van een 
bos, maar slechts 16 procent van de bosoppervlakte 
bestaat uit oud bos. 

Heide, moerassen en kustduinen en stranden zijn drie 
zeer kleine ecosystemen. Gezamenlijk omvatten ze 
slechts iets meer dan 1 procent van de oppervakte 
van Vlaanderen. Desondanks herbergen ze samen één 
derde van de 769 Vlaamse Rode Lijst-soorten. Hun 
ligging in het landschap maakt dat zowel hun karak-
teristieken, de vereisten voor herstel als hun aanbod 
aan natuurgebaseerde oplossingen sterk verschillen. 

Agro-ecosystemen zijn met een oppervlakte van 53 
procent van Vlaanderen veruit het grootste ecosys-
teem. De landbouwactiviteit genereert een belang-
rijke natuurwaarde en draagt in belangrijke mate bij 
tot de voedselproductie. Maar de gebruiksintensiteit 
genereert ook druk op het ecosysteem zelf en op de 
andere ecosystemen. Slechts 5,3 procent van de pro-
fessionele landbouw krijgt momenteel het label High 
Nature Value farming.

De oppervlaktewateren omvatten rivieren, stil-
staande wateren en estuaria. Ze bestaan uit 24.000 
kilometer waterloop en bijna 16.000 hectare (1,2 
procent) aan kleine plassen of meren. Ze zijn strikt 

genomen weinig beschermd. De Kaderrichtlijn Water 
stelt wel dat alle oppervlaktewateren een goede 
ecologische toestand moeten bereiken. Die generieke 
basiskwaliteit is uniek en niet beschikbaar voor de 
terrestrische systemen.

Het laatste ecosysteem is het Belgische deel van de 
Noordzee (BNZ) met een oppervlakte van 3454 vier-
kante kilometer, wat overeenkomt met ongeveer 
een kwart van Vlaanderen. Het BNZ omvat slechts 
0,5 procent van de volledige Noordzee. Het inter-
nationale gebruik maakt het beheer van het BNZ 
zeer complex. Zevenendertig procent is Europees 
beschermd, maar visserij, vermesting, de klimaatver-
andering, afval en uitheemse soorten oefenen een 
grote druk uit op de biodiversiteit binnen en buiten 
de beschermde zones.
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KADER 16 
OPPERVLAKTEGEGEVENS OP BASIS VAN  
DE BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART (BWK)

Oppervlaktecijfers van ecosystemen en de 
kaarten waarop hun ligging wordt voor-
gesteld, zijn een vereenvoudigde weergave 
van de reële bodembedekking op het ter-
rein en moeten met de nodige omzichtig-
heid worden geïnterpreteerd. 

Complexen
Landschappen herbergen doorgaans com-
binaties van verschillende ecosystemen die 
geleidelijk in elkaar overgaan, zogenaamde 
‘complexen’. Zelfs op één perceel komen vaak 
complexen van twee of meer vegetatietypes 
voor. De Biologische Waarderingskaart (BWK) 
registreert die complexen op basis van twee 
of meer karteringseenheden (Vriens et al., 
2011). 

Zo betekent de BWK-code ‘cg + cm’ een droge 
struikheidevegetatie (cg) met delen gedegra-
deerde heide met dominantie van pijpen-
strootje (cm). De eerste karteringseenheid 
is de belangrijkste en kan 50 tot 90 procent 
van de oppervlakte van het perceel beslaan, 
de tweede 10 tot 50 procent. In complexen 
met meer dan twee vegetatietypes verschui-
ven de verhoudingen.

Minimum en maximum 
oppervlakte
Om die reden kan de oppervlakte van vege-
tatietypes op schaal van Vlaanderen door-
gaans niet tot op de hectare nauwkeurig 
worden bepaald (Paelinckx & Wils, 2001). Ze 
wordt bij voorkeur gerapporteerd op basis 
van een range van ‘zekere oppervlakte’ (mini-
mum) met een ‘mogelijke extra oppervlakte’ 
(maximum). De zekere oppervlakte wordt 
bepaald door de formule: 100% opper-
vlakte karteringseenheden niet als complex 
gekarteerd + 50% oppervlakte als kartering-
seenheid 1 gekarteerd + 10% als eenheid 2 
gekarteerd + 1% KE als eenheid 3 gekarteerd. 
De formule voor de maximale oppervlakte is: 
100% oppervlakte karteringseenheden niet 
als complex gekarteerd + 90% oppervlakte 
als karteringseenheid 1 gekarteerd + 50% als 
eenheid 2 gekarteerd + 5% als eenheid 3.

DEEL 2 VERDIEPING — E TRENDS PER ECOSYSTEEM
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BosE.1 

Vlaanderen behoort tot de bosarmste regio’s van Europa. De kwaliteit van de bossen ging er de voorbije 
twintig jaar weliswaar licht op vooruit: de natuurlijkheid, de soortenrijkdom, de functionele diversiteit en 
de houtvoorraad nemen toe. De meeste boshabitats van Europees belang gaan er licht op vooruit, maar 
alle habitats blijven in een zeer ongunstige staat van instandhouding. De hoge versnipperingsgraad maakt 
de bossen extra kwetsbaar voor andere drukfactoren, zoals vermesting. De effecten van de klimaatveran-
dering verhogen de gevoeligheid van bomen voor ziektes en insectenvraat, waardoor de bosgezondheid 
de laatste jaren afneemt.

176  Bosdecreet van 13/6/1990 (B.S. 28/9/1990).
177  Bossen met een gelijkaardige plantengemeenschap worden gegroepeerd in bostypes. Omdat kruidachtige planten, in tegenstelling tot bomen, zich meestal spontaan ontwikkelen in een bos en minder door de mens beïnvloed worden, wordt 

het bostype bepaald op basis van vegetatieopnames.

A. Beschrijving 

247.000 hectare of 18 procent van de oppervlakte van 
Vlaanderen bestaat uit hoog groen (AIV, 2017). Die schatting 
is gebaseerd op een interpretatie van luchtfoto’s en hoogte-
metingen. Niet alle bomen en struiken maken juridisch echter 
deel uit van een bos. Volgens het Bosdecreet176 is een bos een 
oppervlakte waarvan bomen en de houtachtige struikvege-
taties het belangrijkste onderdeel uitmaken, die een eigen 
fauna en flora heeft en die één of meer functies vervult. 
De ruimtelijke bestemming, de oppervlakte of de hoogte 
van de vegetatie spelen daarbij geen rol. Die brede defini-
tie is voor interpretatie vatbaar, wat de monitoring van de 

bosoppervlakte bemoeilijkt. In Vlaanderen werd beslist om de 
bosoppervlakte op te volgen via het meetnet van de bosinven-
taris, omdat die gebaseerd is op terreinwaarnemingen en zo 
beter aansluit bij de juridische definitie van bos (zie Kader 17).

Volgens de laatste Vlaamse bosinventaris heeft Vlaanderen 
een bosindex van 10,3 procent of 140.279 hectare bos. De 
bosindex geeft aan welk percentage van een gebied bebost is 
en maakt het mogelijk om landen of regio’s te vergelijken. Het 
verschil met de 18 procent hoge vegetatie zit vooral in de klei-
nere groepen bomen, bomenrijen en alleenstaande bomen die 
niet voldoen aan de bosdefinitie en in het effect van kronen in 
de bosrand, die niet-beboste percelen bedekken. Vlaanderen 

behoort tot de bosarmste regio’s van Europa. In Europa 
hebben alleen Malta en IJsland een nog lagere bosindex 
(Eurostat, 2019). De indices op lidstaatniveau verbergen grote 
regionale verschillen. Kijken we naar een aantal sociaaleco-
nomische regio’s die qua bevolkingsdichtheid, economisch 
welvaartspeil en oppervlakte de meeste gelijkenissen vertonen 
met Vlaanderen, dan staat Vlaanderen ook daar onderaan de 
rangschikking. Alleen West-Nederland heeft met 4,4 procent 
nog minder bos (zie Figuur 69).

Zonder ingrijpen van de mens zou bijna heel Vlaanderen 
bedekt zijn met bos. Het bodemtype en de waterhuishouding 
bepalen het bostype177. In Vlaanderen komen dertig bostypes 
en tien bostypegroepen voor met elk een eigen kenmerkende 
flora (Cornelis et al., 2009). Wilgenvloedbossen komen in het 
zoetwatergetijdengebied voor en elzenbroekbossen op voed-
selrijke moerassige plaatsen. Op de voedselrijke valleigronden 
vinden we essen-elzenbossen. Eiken-beukenbossen groeien 
op voedselarmere leem- en zandleembodems. Dennen-
eikenbossen zijn typisch voor de voedselarme zandgronden 
van de Kempen en de Vlaamse Zandstreek en bestrijken onge-
veer twee derde van het bosareaal in Vlaanderen. 

DEEL 2 VERDIEPING — E TRENDS PER ECOSYSTEEM — E.1 Bos
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In Vlaanderen komen acht boshabitattypes van Europees 
belang voor, goed voor een totale oppervlakte van 39.601 
hectare of 28 procent van de bosoppervlakte. Slechts 48 
procent daarvan ligt binnen de habitatrichtlijngebieden, wat 
gevoelig minder is dan voor de meeste andere terrestrische 
habitats van Europees belang. Voor het habitattype oude 
eiken-berkenbossen (habitatcode 9190) heeft Vlaanderen een 
bijzondere verantwoordelijkheid voor het behoud ervan in 
het Atlantische deel van Europa (> 8% oppervlakteaandeel). 
Voor eiken-beukenbossen met wilde hyacint (9130 - subtype 
met beperkte regio in Europa) en vochtige alluviale bossen 
(91E0 - EU prioritair) is Vlaanderen zeer belangrijk.

De meeste Europese bossen en zeker die in Vlaanderen 
worden op de een of andere manier beheerd. Primaire 
bossen of oerbossen (bossen die nooit enige vorm van 
beheer gekend hebben) komen nauwelijks nog voor binnen 
de Europese Unie en vertegenwoordigen minder dan 1 pro-
cent van de Europese bosoppervlakte (Sabatini et al., 2018). 
De primaire bossen zijn echte hotspots van biodiversiteit. 
Het Białowieża-woud op de grens tussen Polen en Wit-
Rusland is een van de grootste en best gekende oerbossen in 
Europa en herbergt meer dan 15.000 planten- en diersoorten 
(Jaroszewicz et al., 2019).

In heel België komen geen primaire bossen voor. Er zijn wel 
bossen die al honderden jaren onafgebroken een bosbo-
demgebruik hebben. In Vlaanderen bestaat iets meer dan 16 
procent van de bosoppervlakte (22.700 ha) uit bos dat sinds 
de opmaak van de Ferrariskaart in 1775 altijd bos gebleven 
is (De Keersmaeker et al., 2015). Oude bossen zijn belangrijk 
voor de biodiversiteit omdat er typische soorten voorkomen 
die in jonge bossen niet voorkomen. De meeste van die plan-
tensoorten verbreiden zich bovendien moeizaam, waardoor 
ze nauwelijks opduiken in nieuwe bossen met bijhorende 

bodem, structuurkenmerken en biodiversiteit. De ontwikke-
ling van een bos, met bijhorende bodem en typische biodiver-
siteit, kan decennia tot eeuwen in beslag nemen. 

B. Ecosysteemdiensten

Bossen vervullen meerdere maatschappelijke functies. Ze 
beschermen de bodem tegen erosie, fungeren als een spons 
bij hevige neerslag, zorgen voor verkoeling tijdens hittegol-
ven, zuiveren de lucht en halen CO2 uit de atmosfeer. Bossen 
zijn belangrijk voor recreatie en rust en bepalen vaak mee 
de identiteit van een streek (Vandekerkhove et al., 2014). 
Regelmatig tijd doorbrengen in bossen of andere natuur 
heeft duidelijk aantoonbare positieve effecten op de mentale 
en fysieke gezondheid (Park et al., 2010; White et al., 2019).

Houtproductie is een van de meest geëvalueerde diensten 
omdat ze gemakkelijk gekwantificeerd en gevalideerd kan 
worden. Volgens een recente schatting bedraagt de jaar-
lijkse houtoogst uit bossen in Vlaanderen 851.000 kubieke 
meter (Oldenburger et al., 2017). Bijkomend wordt 200.000 
kubieke meter hout geoogst uit houtige vegetatie buiten 
bos (Vandekerkhove et al., 2014). De Vlaamse houtproductie 
bedraagt maar een fractie van de jaarlijkse import uit het 
buitenland. Er bestaan geen aparte cijfers voor Vlaanderen, 
maar voor België wordt de totale jaarlijkse consumptie 
geschat op 11,6 miljoen kubieke meter hout (Jennings & 
Schweizer, 2019). Voor onze houtvoorziening zijn we dus 
grotendeels afhankelijk van bosecosystemen in het buiten-
land. Bovendien is een groeiend aandeel van de houtoogst in 
Vlaanderen bestemd voor export, waardoor de druk op onze 
zelfvoorzieningsgraad verder toeneemt (Van der Heyden et 
al., 2019).

FIGUUR 69. 

Bosindex van Europese landen (Eurostat, 2019) en 9 regio’s die qua 
bevolkingsdichtheid, welvaartspeil en oppervlakte vergelijkbaar zijn met 
Vlaanderen (groen; gebaseerd op EFI Forest map of Europe, 2011).
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KADER 17
BOSOPPERVLAKTE EN BOSBEDEKKING

Het recente debat over het bepalen van de bosopper- 
vlakte in Vlaanderen spitste zich toe op twee methoden. 
De Vlaamse bosinventaris, waarbij op het terrein de toe-
stand van het bos wordt opgemeten, en de Boswijzer, een 
kaart die op basis van luchtfoto’s de aanwezigheid van bos 
aangeeft.

Vlaamse bosinventaris
De Vlaamse bosinventaris (VBI) bestaat uit een steekproef 
van punten waarvoor op het terrein de toestand van het bos 
wordt opgemeten (Westra et al., 2015; Wouters et al., 2008). 
De steekproef wordt gekozen uit een vast raster van 27.163 
punten. Voor elk punt in het raster wordt beoordeeld of het 
al dan niet in bos ligt. De punten die in bos liggen worden 
opgemeten volgens een gestandaardiseerd veldprotocol. In 
2019 werd de tweede meetcyclus van de bosinventarisatie 
afgerond. Door de meetcampagnes van de twee eerste cycli 
(1997-1999 en 2009-2019) te vergelijken, kunnen we trends in 
de oppervlakte en de kwaliteit van het bos in Vlaanderen 
opvolgen. De VBI levert echter geen kaart op van het bos.

Boswijzer
De Boswijzer is een kaart die op basis van een semiauto-
matische interpretatie van luchtfoto’s aangeeft waar in 
Vlaanderen bos voorkomt. Door overhangende kruinen 
schat de Boswijzer de bosoppervlakte hoger in dan de VBI. 
Bovendien levert de Boswijzer relatief veel foutpositieve 
waarden op, omdat in een verstedelijkt landschap veel hoog 
groen geen bos is. Door de terreincontroles zijn er bij de VBI 
nauwelijks foutpositieve waarden (Quataert et al., 2019). In 

tegenstelling tot de VBI levert de Boswijzer wel een gebieds-
dekkende kaart op, waarmee de kwaliteit van de landschaps-
matrix kan worden opgevolgd.

Omdat de Boswijzer gebaseerd is op opnames die van 
bovenaf genomen zijn, geeft de kaart een beeld van de land-
bedekking door bos. De bosinventaris steunt daarentegen 
op terreincontroles en brengt zo het landgebruik als bos in 
beeld. Daardoor sluit het resultaat van de VBI beter aan bij 
de juridische definitie van bos. Daarnaast beperken de classi-
ficatiefouten in de Boswijzer de mogelijkheden om de kaart 
als een juridisch instrument te gebruiken. Beide instrumen-
ten vullen elkaar aan. De bosinventaris vormt de basis voor 
de bespreking van de oppervlakte en kwaliteit van het bos, 
terwijl de hoge ruimtelijke resolutie van de Boswijzer toelaat 
om de grootte van afzonderlijke bosgebieden en de versnip-
peringsgraad te analyseren (Quataert et al., 2019).

DEEL 2 VERDIEPING — E TRENDS PER ECOSYSTEEM — E.1 Bos
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C. Toestand

Bosoppervlakte
Op basis van de eerste meetcampagne van de bosinventa-
ris (1997-1999) bedroeg de bosoppervlakte 140.380 hectare 
(± 4952 ha). Op basis van de tweede campagne (2009-2019) 
bedraagt ze 140.279 hectare (± 4952 ha). Omdat het verschil 
tussen beide schattingen ruim binnen de foutenmarges valt, 
kan niet worden geconcludeerd dat de bosoppervlakte de 
voorbije twintig jaar veranderd is (Quataert et al., 2019). 

Antwerpen en Limburg zijn de bosrijkste provincies (zie 
Figuur 70). West-Vlaanderen heeft met een bosindex van 
amper 2,3 procent veruit de laagste bebossingsgraad. Voor 
elke provincie valt de verandering van de bosoppervlakte 
tussen beide periodes binnen de foutenmarge en kunnen 
we niet spreken van een significante toe- of afname. Volgens 
de laatste bosinventaris (VBI) is 41,3 procent van de bosop-
pervlakte in openbaar eigendom (Vlaams Gewest, provincies, 
gemeenten, OCMW’s, kerkfabrieken en intercommunales). 
Dat aandeel is licht gestegen ten opzichte van de eerste 
inventarisatieperiode.

De relatieve stabiliteit van de totale bosoppervlakte kan 
echter een belangrijke interne verandering maske-
ren. Jaarlijks zou de turnover van bos ongeveer 1 procent 
bedragen, wat betekent dat jaarlijks 1 procent van het bos 
verdwijnt en dat er in dezelfde periode op een andere 
plaats een gelijke oppervlakte nieuw bos komt (Quataert 
et al., 2019). Een voorlopige heranalyse wijst echter uit dat 
methodologische aanpassingen aan de VBI ongeveer de 
helft van de verschuivingen verklaren en dat de werkelijke 
turnover van het bosareaal dus ongeveer 0,5 procent per 
jaar bedraagt. Continuïteit is een belangrijke randvoor-
waarde voor de ecologische ontwikkeling van een bos. De 

opbouw van de bosstructuur, de dood-houtvoorraad en de 
typische soortensamenstelling nemen meerdere decennia in 
beslag (Vandekerkhove, 2019). Het bosareaal in Vlaanderen 
is historisch gekenmerkt door grote verschuivingen in de 
verspreiding van bos, wat zich onder andere vertaalt in een 
beperkte oppervlakte met een langdurige continuïteit, het 
zogenaamde oud bos (De Keersmaeker et al., 2015). Vanaf een 
turnover van ongeveer 1 procent dreigen een aantal typische 
(oud)bosplanten op termijn uit het landschap te verdwij-
nen (Verheyen et al., 2004). Boscontinuïteit is ook essentieel 
voor de opbouw en het bewaren van de koolstofvoorraad. 
Ontbossing heeft immers een veel grotere negatieve invloed 
op de koolstofbalans dan het positieve effect van bebossing, 
onder meer omdat de opbouw van de strooisellaag en het 
koolstofgehalte in de bosbodem een traag proces is (Fuchs et 
al., 2016; Schelhaas et al., 2017).

Soortenrijkdom van bomen en kruidachtigen
De Vlaamse bosinventaris (VBI) geeft een goed beeld van 

de soortenrijkdom van bomen en kruidachtigen. Het aantal 
boomsoorten in bossen neemt toe, het aantal kruidachtigen 
vertoont een stabiele trend. Schimmels en ongewervelde dier-
soorten vormen een essentieel onderdeel van een bosecosys-
teem, maar worden niet systematisch gemonitord.

De soortenrijkdom geeft een eerste indicatie van de evolutie 
van de biodiversiteit in de bossen. Bossen met een hogere 
soortenrijkdom kunnen bepaalde functies efficiënter ver-
vullen doordat soorten elkaar aanvullen en de kans dat een 
ecosysteem zich na een verstoring herstelt is groter. 

De boomsoortensamenstelling bepaalt in grote mate de 
biodiversiteit van andere soortengroepen die in bossen voor-
komen. Bomen beïnvloeden onder andere de beschikbare 
hoeveelheid licht op de bosbodem en de zuurtegraad van 
de bodem. Heel wat insecten, schimmels en mossen zijn aan 
specifieke boomsoorten gebonden.

FIGUUR 70. 

Bosoppervlakte en 95% betrouwbaarheidsinterval per provincie in 
beide periodes van de bosinventaris.
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De vegetatieopnames van de bosinventarisatie tonen  
92 boom- en struiksoorten, waarvan 48 inheemse soorten. 
Op basis van de oppervlakte (grondvlak178) zijn grove den, 
inlandse eik (zomer- en wintereik), Corsicaanse den, populier, 
berk en beuk de belangrijkste soorten (Govaere, 2020). In ver-
gelijking met de eerste inventarisatieperiode daalt het aan-
deel dennen en populier en neemt de oppervlakte inlandse 
eik toe. Iets meer dan de helft (54%) van de bosbestanden 
bestaat uit loofbos, 27 procent uit naaldbos en 19 procent uit 
gemengd bos. Het aandeel gemengde bestanden neemt toe 
ten koste van naaldbos.

Het gemiddelde aantal boomsoorten per proefvlak is toe-
genomen sinds de eerste inventarisatieperiode. Vooral op 
zandbodems (arme eiken-beukenbossen) ligt het gemiddelde 
aantal soorten duidelijk hoger in de tweede periode (zie 
Figuur 72). Dat weerspiegelt de omvorming van homogene 
dennenbestanden naar gemengde (loofhout)bestanden op de 
zandgronden van de Kempen.

178  Grondvlak (m2/ha): de totale oppervlakte van de stamdoorsneden op borsthoogte (1,3 m) van alle bomen in een bos of een bestand.
179  De potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) geeft aan welk bostype zich op een locatie zou ontwikkelen bij natuurlijke bosontwikkeling (De Keersmaeker et al., 2001). Het PNV-type is gebaseerd op de bodemkaart en groepeert gebieden met een 

gelijke potentie, maar zegt niets over het actuele bostype. De PNV-indeling wordt gebruikt in de statistische analyse om het effect van groeiplaatsfactoren te corrigeren.
180  Houtige planten met een hoogte tot maximaal 0,8 m en alle niet-houtige planten met een hoogte < 2 m.

FIGUUR 71. 

De steekproefpunten van de 
Vlaamse bosinventaris met 
bijhorend PNV-hoofdtype179.

FIGUUR 72. 

Links: gemiddeld aantal boomsoorten en 95% betrouwbaarheidsinterval per PNV-hoofdtype 
in de bosbouwproefvlakken van de VBI (1018 m2, bomen > 2 m). Rechts: gemiddeld aantal kruidachtigen 
en 95% betrouwbaarheidsinterval per PNV-hoofdtype in de vegetatieopnames van de Vlaamse bosinventaris (VBI)  (256 m2, in kruidlaag180). 
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Over beide inventarisatieperiodes van de VBI worden 630 
kruidachtige soorten gevonden. In tegenstelling tot de 
boomlaag is er voor de kruidachtigen voor geen enkel groei-
plaatstype een significant verschil in de gemiddelde soorten-
rijkdom per proefvlak tussen beide periodes (zie Figuur 72). 
De beheerder van een bos grijpt via kappingen en aanplan-
ten in de eerste plaats in op de boomlaag. Omdat de kruid-
laag reageert op veranderingen in de boomlaag duurt het 
langer vooraleer de soortensamenstelling wijzigt.

Meer weten over de methode? 
In de fiches op de website 
leest u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/bos-samenstelling-van-boomsoorten-en-kruidachtigen
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KADER 18 
DE VLAAMSE BOSRESERVATEN

181  Wet van 12 juli 1973 op het Natuurbehoud (B.S. 11/9/1973).
182  De geleidelijke verandering van de structuur en de samenstelling van een ecosysteem doorheen de tijd, tot een dynamische evenwichtstoestand, de climaxvegetatie, bereikt wordt. In België is de climaxvegetatie bijna overal loofbos. 

Bosreservaten hebben een aparte status in het Vlaamse 
boslandschap. Het overgrote deel van onze bossen wordt 
op de een of andere manier beheerd, maar in de meeste 
bosreservaten laat men de ontwikkeling spontaan ver-
lopen, zonder ingrijpen via beheer.

Relatief nieuw in Vlaanderen
In vergelijking met andere Europese landen zijn bosreser-
vaten in Vlaanderen een relatief nieuw begrip. De Wet op 
het natuurbehoud van 1973181 voorzag wel in de oprichting 
van bosreservaten, maar dat bleef dode letter. Het oudste 
bosreservaat van het land is daar een uitzondering op. Op 
initiatief van de toenmalige houtvester werd in 1982 een deel 
van het Zoniënwoud uit beheer genomen, dat ondertussen 
zelfs erkend werd als UNESCO-werelderfgoed. Pas met het 
Bosdecreet van 1990 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten 
werden in 1995 de eerste vijftien bosreservaten in Vlaanderen 
aangewezen. Ondertussen zijn er 57 bosreservaten met een 
totale oppervlakte van 3186 hectare.

Dubbele functie
De functie van bosreservaten is tweeledig. Enerzijds hebben 
ze een ecologische functie die gericht is op het behoud 
of versterken van natuurwaarden. Daarnaast hebben ze een 
belangrijke wetenschappelijke functie om inzicht te krij-
gen in de natuurlijke processen en successie182 van bossen. 
Ongeveer drie vierde van de bosreservaten zijn aangeduid 
als ‘integraal reservaat’ waar de focus ligt op spontane 

ontwikkeling, zonder enige vorm van beheer. De rest zijn 
‘gerichte bosreservaten’ die beheerd worden met het oog op 
het behoud van specifieke beheervormen of natuurwaarden.

Wettelijk statuut
Met de integratie van het natuur- en bosdecreet is het wet-
telijke statuut van bosreservaten veranderd. Samen met 
natuurreservaten krijgen ze nu het statuut ‘natuurreservaat’. 
De integrale bosreservaten vallen onder het natuurstreef-
beeld ‘onbeheerde climaxvegetatie’. De gerichte bosreserva-
ten worden ingedeeld bij andere natuurstreefbeelden, die 
eveneens Europees beschermde habitats zijn.

Referentiebeeld
Door nulbeheer worden de bossen meestal structuurrijker 
met een belangrijk aandeel dood hout en grote oude bomen. 
De onbeheerde verouderende bossen bieden kansen aan een 
groot aantal zeldzame en specifieke soorten. Bosreservaten 
fungeren dan ook als referentiebeeld voor bosbeheer.

Zo goed als al onze bossen zijn eeuwenlang intensief 
gebruikt en vaak is de soortensamenstelling van een aantal 
groepen die typisch zijn voor onbeheerde bossen, zoals 
dood-houtkevers, verarmd. De Vlaamse bosreservaten zijn 
bovendien relatief recent erkend en zitten in de opbouwfase. 
Uit het onderzoek in de bosreservaten blijkt dat het volume 
dood hout nog jaarlijks toeneemt (Vandekerkhove, 2019). Het 
duurt vijftig tot honderd jaar voor een voormalig beheerd 

bos de hoeveelheid dood hout van een natuurlijk bos haalt. 
Het aantal soorten zwammen en dood-houtkevers neemt toe 
met de opbouw van de voorraad dood hout. De soortenrijk-
dom is beduidend lager dan in de oerbossen van Centraal-
Europa, maar vergelijkbaar met die van de bosreservaten in 
onze buurlanden. 

Wanneer het beheer stopt, verdonkert een bos. 
Lichtminnende en verstoringstolerante soorten dalen in 
aantal, maar de typische voorjaarsflora neemt de laatste 
jaren sterk toe (Vandekerkhove, 2019). De terugkeer van een 
aantal typische soorten, zoals de middelste bonte specht, 
boommarter en bosvleermuis, bevestigt de positieve trend in 
de Vlaamse bosreservaten.
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Oud-bosplanten zijn indicatoren voor de kwaliteit en de 
continuïteit van een bos. Het aantal oud-bosplantensoorten 
is laag in de meeste steekproefpunten. De soortenrijkdom 
is beduidend hoger in oude bossen die sinds 1850183 onafge-
broken bos zijn, maar neemt significant toe in meer recente 
bossen (zie Figuur 73). Dat wijst op een geleidelijk herstel van 
de bosflora.

Bosvogels en -vlinders
In Vlaanderen zijn veel minder gegevens beschikbaar om de 
toestand en trend van diersoorten in bossen op te volgen 
dan voor planten. De broedvogelindex voor bosgebieden 
toont de gemiddelde trend van bosvogels ten opzichte van 
het referentiejaar 2007 (zie Figuur 74). Het aantal broedvogels 
in bossen gaat sinds 2007 licht achteruit. De daling is echter 
niet significant (Vriens et al., 2019).

Op basis van waarnemingen door vrijwilligers kan er een 
trend berekend worden voor het voorkomen van drie typi-
sche bosvlindersoorten (grote weerschijnvlinder, keizers-
mantel en kleine ijsvogelvlinder). Elk van die soorten gaat 
erop vooruit ten opzichte van het startjaar 2009 (zie Figuur 
75). Ook de analyse van de gestandaardiseerde dagvlinder-
monitoring toont een toename van de index voor bosvlinders 
tussen 1991 en 2019, vooral in het laatste decennium (Maes et 
al., 2020). Vermoedelijk spelen zowel de verbetering van de 
bosstructuur als klimatologische factoren een rol. De variatie 
in neerslag en temperatuur zorgt voor schommelingen in de 
populaties. Sommige soorten, zoals keizersmantel, profiteren 
waarschijnlijk van de effecten van de klimaatverandering 
en gaan er de laatste jaren op vooruit. Voor andere soorten 
kunnen extreem droge zomers of natte winters de 

183  In de analyses definiëren we oud bos als bos dat sinds 1850 onafgebroken bos is (Vandekerkhove et al., 2016).
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FIGUUR 73. 

Gemiddelde soortenrijkdom en 95% betrouwbaarheids-
interval van oud-bosplanten in oude (voor 1850) en 
recente (na 1850) bossen in de vegetatieopnames van de 
Vlaamse bosinventaris (VBI) (256 m2, in kruidlaag).

FIGUUR 74. 

Index van de aantallen van broedvogels van bosgebieden 
in Vlaanderen tussen 2008 en 2019: gemodelleerde trend 
en 90% betrouwbaarheidsinterval.
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overlevingskansen van vlinders en rupsen verminderen. Op 
die manier kan de klimaatverandering de positieve effecten 
van de verbeterde bosstructuur neutraliseren.

Functionele diversiteit
De functionele diversiteit van de Vlaamse bossen neemt toe. Hoe 
goed een ecosysteem functioneert, hangt af van de functies die 
elk van de soorten vervult. De functionele diversiteit is een maat 
voor de verscheidenheid van kenmerken van soorten (bv. groei-
snelheid, bladoppervlakte, aanwezigheid nectar) die bijdragen 
aan bepaalde ecosysteemprocessen (bv. koolstofopslag, bescha-
duwing, bestuiving). Een bos met een hoge functionele diversiteit 
heeft een groter potentieel om meerdere functies of ecosys-
teemdiensten te ondersteunen. Het positieve effect van diversiteit 
op het functioneren van een bos is des te meer uitgesproken in 
kleine versnipperde bossen (Hertzog et al., 2019).

De indicator houdt alleen rekening met de soorten van de 
boomlaag, omdat bomen de meest structurerende com-
ponenten van een bos zijn en omdat het bosbeheer vooral 
op dat niveau ingrijpt. De functionele diversiteit neemt toe 
in elk groeiplaatstype (zie Figuur 76). Vooral de bossen op 
arme zandgronden maken een inhaalbeweging en komen 
op het niveau van de andere bostypes. De omvorming van 
homogene dennen- en populierenbestanden naar gemengde 
bestanden speelt een belangrijke rol in de toename van de 
functionele diversiteit. Ook de geleidelijke, natuurlijke door-
groei van nieuwe boomsoorten met andere functionele ken-
merken heeft een positieve impact.

FIGUUR 75. 

Aantal bezette kilometerhokken van 3 
typische bosvlindersoorten in Vlaanderen 
tussen 2009 en 2019: gemodelleerde trends 
en 95% betrouwbaarheidsintervallen. Analyse 
gebaseerd op gegevens van waarnemingen.be 
(Fajgenblat, 2020).

FIGUUR 76. 

Gemiddelde en 95% betrouwbaarheidsin-
terval van de functionele diversiteit (FDis = 
functionele dispersie - Laliberté & Legendre, 
2010) van bomen per PNV-hoofdtype in 
de bosbouwproefvlakken van de Vlaamse 
bosinventaris (VBI). De indicator is 0 als er 
maar één soort aanwezig is, maar heeft geen 
bovengrens.
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Natuurlijkheidsgraad
De natuurlijkheidsgraad van bossen neemt toe. Een hoge 
biodiversiteit gaat meestal gepaard met een hoge graad 
van natuurlijkheid. De authenticicteitsindex (AI) is een maat 
voor de natuurlijkheid van een bos (Van Den Meersschaut 
et al., 2001). De AI bestaat uit een aantal indicatoren die 
gegroepeerd worden in vier pijlers: de boomlaag (BL), de 
bosstructuur (BS), de kruidlaag (KL) en dood hout (DH). Alleen 
de deelindicatoren die over beide inventarisatieperiodes op 
dezelfde manier zijn gemeten, zijn meegenomen.

De authenticiteitsindex is het laagst voor naaldhoutbestan-
den, maar stijgt voor alle bestandstypes (zie Figuur 77). Die 
stijging is grotendeels toe te schrijven aan de score voor de 
boomlaag (bestandsleeftijd, sluitingsgraad, boomsoorten-
menging). Voor de pijler dood hout werden alleen staande 
dode bomen in rekening gebracht, en die zijn zeldzaam, 
waardoor de deelscore zeer laag is. Als ook het liggend dood 
hout in rekening gebracht wordt, neemt de AI verder toe. 
Dood hout is essentieel voor een groot aantal soorten en 
speelt een belangrijke rol in de nutriëntenkringloop. Het 
totale volume dood hout (staand en liggend) is lager in 
publieke (17,9 m2/ha) dan in private bossen (20,6 m2/ha). Die 
volumes liggen ruim onder de streefcijfers die nodig zijn 
voor een volledige dood-houtbiodiversiteit (30 m2/ha) en voor 
de meest veeleisende soorten (50 m2/ha) (Vandekerkhove et 
al., 2018). De hoogste volumes zijn in de praktijk haalbaar 
in reservaten. In het oudste bosreservaat van Vlaanderen 
(Zoniën) nam het dood-houtvolume toe van 29 kubieke meter 
per hectare in 1986 tot 110 kubieke meter per hectare in 2010 
(Vandekerkhove et al., 2012).

Bosgezondheid
Het aandeel beschadigde bosbomen in Vlaanderen stijgt. Een 
uitgebreid Europees meetnet volgt sinds 1985 de gezondheid 

van de bossen op (Sioen et al., 2012). In Vlaanderen brengen 
72 locaties het aandeel beschadigde bomen in kaart. Bomen 
met meer dan 25 procent blad- of naaldverlies worden als 
beschadigd beschouwd. Een hoog percentage beschadigde 
bomen wijst op een lage bosgezondheid. In 2019 was gemid-
deld 22,7 procent van de bosbomen beschadigd. Corsicaanse 
den, zomereik en Amerikaanse eik waren de meest getroffen 
soorten. Het Europees gemiddelde in 2018 bedroeg 27 pro-
cent. Er zijn grote regionale verschillen; vooral in Zuid-Europa 
komen veel beschadigde bomen voor. Na een initiële toe-
name van het percentage beschadigde bosbomen verbeterde 

FIGUUR 78. 

Percentage beschadigde bomen in het bosvitaliteitsmeetnet tussen 1987 
en 2019: gemeten waarden en gemodelleerde trend met 95% betrouwbaar-
heidsinterval.
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FIGUUR 77. 

Gemiddelde en 95% betrouwbaarheidsinterval van de totaalscore en 
deelscores van de authenticiteitsindex voor de verschillende bestandtypes 
in de Vlaamse bosinventaris (VBI). G loof = gemengd loofhout, G naald = 
gemengd naaldhout. Boven elke figuur staat de maximaal haalbare score 
op basis van de deelindicatoren die in beide inventarisatieperiodes op 
dezelfde manier zijn gemeten.
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de toestand in Vlaanderen licht tussen 2000 en 2008. Het 
laatste decennium neemt het aantal geleidelijk weer toe (zie 
Figuur 78). De klimaatverandering (langdurige droogte, hitte, 
stormen), ziektes, schimmels of een combinatie van die facto-
ren kan de bosgezondheid verder aantasten. 

Boshabitats van Europees belang
Alle beoordeelde boshabitats van Europees belang verkeren 
in een zeer ongunstige staat van instandhouding (Paelinckx 
et al., 2019). De ongunstige toestand van de boshabitats 
hangt sterk samen met de zeer ongunstige toestand voor de 
oppervlakte en de habitatkwaliteit (zie Tabel 8). Door de lange 

ontwikkelingstijd van de meeste boshabitats zien ook de toe-
komstperspectieven er voor de komende twee rapportage-
cycli (12 jaar) matig ongunstig uit (Paelinckx et al., 2019). Het 
huidige areaal wordt, behalve voor de hardhoutooibossen 
(91F0), wel gunstig beoordeeld. 

Hoewel de toestand zeer ongunstig is, gaan vijf boshabi-
tats er sinds 2007 op vooruit, onder meer door een lichte 
toename van de oppervlakte (9160) en een verbetering van 
de kwaliteit, bijvoorbeeld door het herstel van de kruidlaag. 
De vochtige alluviale bossen (91E0) gaan er tussen 2013 en 
2019 op achteruit (Paelinckx et al., 2019). Onoordeelkundig 

BOSHABITATS VAN EUROPEES BELANG 
(HABITATCODE)

VERSPREIDINGS- 
AREAAL OPPERVLAKTE HABITAT- 

KWALITEIT
TOEKOMST-
PERSPECTIEVEN

STAAT VAN INSTAND-
HOUDING 2019

TREND 
2007-2018

Eiken-beukenbossen op zure bodems (9120) ↗
Eiken-beukenbossen met wilde hyacint en 
parelgras-beukenbossen (9130) ↗
Essen-eikenbossen zonder wilde hyacint 
(9160) ↗
Oude eiken-berkenbossen op zeer voedse-
larm zand (9190) ↗
Valleibossen, elzenbroekbossen en zachthou-
tooibossen (91E0) x*

Hardhoutooibossen (91F0) =

Gunstig Matig ongunstig Zeer ongunstig Onbekend Vooruitgaand↗ Stabiel= Achteruitgaand
↗

Onbekendx

TABEL 8. 

Samenvatting van de conclusies per criterium en einduitspraak over de regionale staat van instandhouding en globale trend van 2007 tot 2018 per habitattype. 
Omdat het Vlaamse oppervlakteaandeel van de veldbies-beukenbossen (9110) en de kalkminnende beukenbossen (9150) verwaarloosbaar klein is, worden ze niet 
afzonderlijk beoordeeld voor Vlaanderen.
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* Dit habitattype ging tussen 2013 en 2018 achteruit, maar omdat de toestand tussen 2007 en 2013 verbeterde, wordt de globale trend als
onbekend beoordeeld.

beheer, zoals het kappen van populieren, verdroging en 
omvorming naar andere natuur leiden tot habitatverlies 
en achteruitgang van de kwaliteit (Paelinckx et al., 2019). De 
belangrijkste drukfactoren voor de boshabitats zijn eutro-
fiëring (vermesting) via lucht en (grond)water en ontbossing 
voor bebouwing en vertuining (Paelinckx et al., 2019). Ook 
de afname van de ruimtelijke samenhang door het ver-
dwijnen van hagen en houtkanten en verdroging hebben een 
negatieve impact. Slechte beheerpraktijken, zoals het verwij-
deren van dood hout en oude bomen, zetten het bosecosys-
teem verder onder druk.

De toekomstperspectieven voor de meeste boshabitats zijn 
matig ongunstig (Tabel 8). Dit betekent dat zonder een ver-
dere verlaging of mildering van het effect van de meest rele-
vante drukken voor de volgende twee rapporteringsperioden 
(2019-2024 en 2025-2030) geen fundamentele verbetering in 
de staat van instandhouding wordt verwacht.



200

D. Drukfactoren

Versnippering 
De bossen in Vlaanderen zijn sterk versnipperd. Ongeveer 10 
procent van de bossen is kleiner dan 1 hectare en meer dan 
70 procent is kleiner dan 5 hectare (zie Figuur 79). De sterke 
versnippering resulteert in een groot aandeel bosrand. 
Bijna 50 procent van de totale bosoppervlakte bestaat uit 
bossen met minstens 75 procent randhabitat (zie Figuur 79). 
De zone tot 50 meter van de bosrand wordt als randhabitat 
beschouwd. Dat is een conservatieve inschatting, aangezien 
sommige effecten tot meer dan 100 meter diep in een bos 
inwerken (Harper et al., 2005; Hofmeister et al., 2019). Bij een 
bosrand van 100 meter bestaat 94 procent van de bosopper-
vlakte uit bossen met minstens 75 procent randhabitat. De 
versnipperingsgraad lijkt verder toe te nemen, maar de fou-
tenmarge op de veranderingscellen van de Boswijzer laat niet 
toe om statistisch significante conclusies te formuleren.

Versnippering heeft een belangrijke impact op de biodiver-
siteit (zie D.2 Versnippering). Het leidt tot een hogere graad 
van isolatie, wat de uitwisseling tussen populaties en de her-
kolonisatie van een leefgebied bemoeilijkt, waardoor de kans 
op lokaal uitsterven vergroot. In randhabitats werken externe 
verstoringen zoals de klimaatverandering en vermesting vaak 
sterker door dan in kernhabitats. Dat effect is des te sterker 
in bossen waar het bladerdek voor een koeler en donkerder 
microklimaat zorgt. In de bosrand valt de beschermende 
functie van het bladerdek grotendeels weg en kunnen warm-
teminnende of snelgroeiende soorten die niet gelimiteerd 
zijn door licht sterk toenemen. Veel van de soorten in de 
bosrand zijn dan ook generalisten die het in verschillende 
ecosystemen goed doen (Govaert et al., 2020). Uit de bosin-
ventaris blijkt dat de soortenrijkdom van kruidachtigen toe-
neemt met de versnipperingsgraad (zie Figuur 80). Het effect 
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FIGUUR 79. 

Versnippering van bos op basis 
van de Boswijzer 2.0. Links: aan-
deel van de bossen (als % van 
de totale bosoppervlakte) dat 
uit randhabitat bestaat. Rechts: 
oppervlakteverdeling van de 
bossen in 2015.

FIGUUR 80. 

Relatie tussen de versnipperingsgraad (1 = maximale versnippering) en 
de gemiddelde soortenrijkdom van kruidachtigen in de kruidlaag van de 
Vlaamse bosinventaris (VBI) (trend en 95% betrouwbaarheidsinterval). Als 
maat voor versnippering gebruiken we het gemiddeld aandeel niet-bos in 
de omgeving van een steekproefpunt.

DEEL 2 VERDIEPING — E TRENDS PER ECOSYSTEEM — E.1 Bos

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/bos-natuurlijkheidsgraad-van-bossen-en-volume-dood-hout
https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/bos-versnippering-van-bos
https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/bos-versnippering-van-bos


201

is zowel significant positief voor planten van open vegetaties 
als voor planten die in bos én open vegetaties kunnen voor-
komen, maar niet significant voor typische bosplanten. De 
hogere soortenrijkdom in de meer gefragmenteerde plots is 
dus waarschijnlijk het gevolg van soorten uit het omliggende 
landschap die zich in het bos vestigen.

Vermesting
De kritische last voor stikstofdepositie184 wordt voor alle 
bossen in Vlaanderen overschreden (VMM, 2019g). De kriti-
sche last is de drempelwaarde waarboven schadelijke effec-
ten op het ecosysteem optreden. Te hoge stikstofdepositie 
zorgt voor vermesting en verzuring van het ecosysteem. 
Stikstofminnende soorten krijgen daardoor een competi-
tief voordeel en breiden sterk uit ten koste van soorten uit 
stikstofarme milieus, die vaak een smalle ecologische niche 
hebben. Dat leidt tot een verlaging van de soortenrijkdom op 
regionale schaal (Staude et al., 2020). Een teveel aan stikstof 
kan planten ook gevoeliger maken voor ziektes, insectenvraat 
en droogte.

De overschrijding nam sterk af sinds begin jaren negentig, 
maar stabiliseert de laatste jaren. De afname was vooral het 
gevolg van de dalende ammoniakuitstoot door de landbouw 
en van een verminderde co-depositie met sulfaat (Verstraeten 
et al., 2012, 2017). De gedetailleerde metingen van het lan-
getermijnmeetnet in bossen tonen eenzelfde patroon: een 
afname van de depositie van anorganische stikstof vanaf de 
jaren 1990, maar een vertraging of stabilisering in het laatste 
decennium (zie Figuur 81). De concentratie van stikstof in 
bladeren en naalden is een indicator voor de reactie van het  

184 Depositie is het neerslaan van stoffen zoals ammoniak op een oppervlak zoals de bodem of een wateroppervlak of op vegetatie. 
      Natte depositie is het neerslaan van stoffen uit de atmosfeer via neerslag, terwijl droge depositie optreedt tijdens droge periodes.

ecosysteem op de stikstofbelasting. Figuur 81 toont dat de 
afname van de depositie zich nog niet vertaalt in een daling 
van het stikstofgehalte. De effecten van vermesting op bos 
zullen dus nog een tijd na-ijlen, ook als de depositie verder 
zou dalen. 

Ook op het niveau van de kruidlaag is er geen indicatie 
dat de impact van stikstof op het bosecosysteem afneemt. 
Ellenbergwaarden geven de voorkeur van een plantensoort 
weer voor abiotische factoren zoals het stikstofgehalte of 
licht. De gemiddelde Ellenbergwaarde voor stikstof in bosve-
getaties is significant hoger in de tweede inventarisatieperi-
ode (zie Figuur 82). Versnippering speelt een belangrijke rol: 
steekproefpunten in de bosrand hebben een hogere waarde 
dan punten die volledig in het bos liggen.

FIGUUR 81. 

Depositie van anorganische 
stikstof (NH4

+ en NO3
-                     ) tussen 

1992 en 2018 en gemiddelde 
stikstofconcentratie in bladeren 
en naalden tussen 1995 en 2017 
in de proefvlakken van het 
langetermijnmeetnet in bossen 
(Level II): gemeten waarden en 
gemodelleerde trends met 95% 
betrouwbaarheidsintervallen.

FIGUUR 82. 

Links: gemiddelde Ellenbergwaarde voor stikstof en 95% betrouwbaar-
heidsinterval op basis van de vegetatieopnames in VBI 1 en VBI 2 (Vlaamse 
bosinventaris). Rechts: gemiddelde Ellenbergwaarde voor stikstof in de 
proefvlakken van VBI 2 die in de bosrand en volledig in bos liggen.
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Uitheemse soorten
Het aandeel bosbestanden dat gedomineerd wordt door 
uitheemse boomsoorten neemt af, van 38 procent tijdens de 
eerste campagne van de bosinventaris naar 30 procent tij-
dens de tweede campagne (Govaere, 2020). 

Sommige uitheemse soorten kunnen invasief worden en 
inheemse soorten wegconcurreren. De sterke verspreiding en 
het dichte bladerdek van invasieve boomsoorten verhinderen 
vaak de verjonging van inheemse soorten. In andere gevallen 
verstoren ze de vegetatieontwikkeling door een dikke, moei-
lijk verteerbare strooisellaag of bodemverzuring (Langmaier 
& Lapin, 2020). De verspreiding van Amerikaanse vogelkers, 
de meest voorkomende invasieve boomsoort in Vlaanderen, 
neemt verder toe in de gevestigde verjonging (stammen < 7 
cm diameter) in vergelijking met de eerste periode van de 
bosinventarisatie (Govaere, 2020). Vooral in de zandige regio’s 
komt Amerikaanse vogelkers in de meeste steekproefpunten 
voor en breidt de soort verder uit.

De invasiviteit van een soort is vaak groeiplaatsafhankelijk 
(Martin et al., 2009). Een soort kan op de ene plaats een 
bedreiging vormen voor de biodiversiteit en op een andere 
plaats een meerwaarde (Vandekerkhove et al., 2018). Zo kan 
de Amerikaanse eik invasief worden op voedselarme bodems, 
maar is de soort veel minder dominant op rijkere leembo-
dems (Nicolescu et al., 2018). Net als voor de meeste inheemse 
boomsoorten is de beschikbaarheid van licht van doorslag-
gevende belang voor de groei van uitheemse soorten in een 
bos. De kans dat lichtgelimiteerde invasieve bomen zich vesti-
gen is dan ook groter aan de rand van een bos of in kapvlak-
tes (Martin et al., 2009). Uitheemse boomsoorten herbergen 

185  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), Vlaamse Regering, 23/9/1997, gecoördineerde versie van 2011. 

meestal een lagere biodiversiteit dan inheemse soorten, maar 
kunnen ook een positieve rol spelen. Vooral oude exemplaren 
van bijvoorbeeld Amerikaanse eik kunnen een belangrijke 
biotoop vormen voor zwammen, insecten en diersoorten die 
in spleten en holtes leven.

Door bossen weerbaarder te maken – door een structuur- en 
soortenrijke boom- en struiklaag tot ontwikkeling te laten 
komen en lichtinval te beperken – verkleint de kans dat 
exoten zich invasief gedragen.

Klimaatverandering
Bomen hebben een isolerende werking op het interne kli-
maat van bossen, waardoor de effecten van de klimaatop-
warming minder snel zichtbaar zijn (De Frenne et al., 2019; 
Zellweger et al., 2020). Kleine bossen en bosranden hebben 
dat isolerende effect niet. Versnippering versterkt dan ook 
de effecten van de klimaatverandering (Arroyo-Rodríguez 
et al., 2017; Hofmeister et al., 2019; Honnay et al., 2002). 
Aangezien de meeste ecologische processen slechts traag 
veranderen, hebben we voldoende lange tijdreeksen nodig 
om de effecten van de klimaatverandering op te volgen, 
en zulke tijdreeksen zijn schaars. Bovendien werken meer-
dere drukfactoren meestal samen in op het ecosysteem en 
kunnen veranderingen in de toestand van een indicator niet 
eenduidig toegewezen worden aan de klimaatverandering 
(zie D.7 Klimaatverandering). Daarnaast bepaalt ook de voor-
geschiedenis van het landgebruik hoe een bos reageert op de 
effecten van de klimaatverandering. Oude bossen zijn vaak 
schaduwrijker dan recente bossen en zijn bijgevolg beter 
gebufferd tegen opwarming (Depauw et al., 2020).

De indicator van de bladontwikkeling van eik en beuk 
geeft een aanwijzing voor mogelijke effecten van de klimaat-
verandering op bossen (Vriens et al., 2019). Door de opwar-
ming van het klimaat staan bomen steeds langer in blad, 
waardoor het groeiseizoen langer wordt. De relatief korte 
tijdreeks (2002-2018) suggereert dat eik en beuk almaar vroe-
ger uitlopen, maar door de grote jaarlijkse schommelingen 
in de metingen is de trend niet significant. Een wijzigende 
timing van biologische processen (fenologie) kan echter 
de vitaliteit van bomen aantasten, waardoor ze vatbaarder 
worden voor ziektes of insectenplagen. De klimaatverande-
ring verklaart zo waarschijnlijk voor een deel de afnemende 
bosvitaliteit (zie Figuur 78).  

E. Beleid

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen185 (RSV) voorziet in 
een uitbreiding van de planologische bestemming bos en in 
een effectieve bosuitbreiding met 10.000 hectare tegen 2012. 
Tussen 1994 en 2020 steeg de oppervlakte planologisch bos-
gebied slechts met 3100 hectare. Daarvan is 49 procent met 
bos bedekt. Er zijn echter grote verschillen in bebossings-
graad tussen de oorspronkelijke gewestplanbestemmingen. 
Voormalige agrarische gebieden blijken na wijziging van de 
planologische bestemming 22 procent bebost, voormalige 
park- en recreatiegebieden 52 procent, voormalige woonge-
bieden 56 procent en voormalige groengebieden 77 procent.
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Verbod en vergunningsplicht ontbossing
Bossen zijn beschermd in Vlaanderen en ontbossing is 
meestal onderhevig aan een vergunningsplicht. Wie wil ont-
bossen, moet eerst een ontheffing op het ontbossingsverbod 
aanvragen en vervolgens een omgevingsvergunning met com-
pensatieregeling. Die compensatie kan in natura gebeuren of 
via een storting in het boscompensatiefonds. In een aantal 
uitzonderingen is de ontheffing niet van toepassing: als de 
kapping gebeurt in het kader van een goedgekeurd natuur-
beheerplan of als het gaat om een bos in de bestemmingen 
woon- of industriegebied. Uit de meest recente Boswijzer 
(2015) en ruimteboekhouding (2019) blijkt dat 8 procent van 
de bosoppervlakte (12.686 ha) in woon- of industriegebied 
ligt. Bossen die buiten een groene bestemming van het 
gewestplan liggen, maken 31 procent van de oppervlakte 
uit. De balans van vergunde ontbossingen, compensaties in 
natura en aankopen van gronden voor bebossing in de peri-
ode 2009-2019 toont een nettobosverlies van 198 hectare. De 
ontbossings- en bebossingscijfers worden niet noodzakelijk 
in het jaar van registratie uitgevoerd. De getallen geven dus 
een benadering van de reële balans op het terrein.

Het blijkt niet evident om de middelen van het boscompen-
satiefonds in te zetten om grond te verwerven voor bebos-
singsprojecten, onder andere omdat de hoge gronddruk 
de grondprijzen omhoog jaagt (Rekenhof, 2016). Bovendien 
besliste de Vlaamse overheid om geen gronden voor bebos-
sing aan te kopen in herbevestigde agrarische gebieden en 
bemoeilijkt de pachtwetgeving het vrijkomen van gronden.

Ontbossingen in reservaten voor de realisatie van de instand-
houdingsdoelstellingen of in agrarisch gebied dat opnieuw 

186  Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector, Europese Commissie, COM(2013) 659 & Een nieuwe EU-bosstrategie, Resolutie van het Europees Parlement van 28/4/2015 (P8_TA(2015)0109).

in landbouwgebruik genomen wordt binnen de 22 jaar na 
de bebossing, zijn niet vergunningsplichtig en zijn niet in 
de bovenstaande cijfers opgenomen. De voorbije tien jaar 
(2009-2019) werd 704 hectare ontbossing goedgekeurd voor 
de realisatie van natuurdoelen (hoofdzakelijk instandhou-
dingsdoelstellingen) in erkende natuurreservaten. Naast 
ontbossingen zijn vaak ook bebossingen opgenomen in een 
beheerplan, waardoor de nettobosbalans in een natuurge-
bied positief kan zijn. In de periode 2009-2019 was de bosba-
lans voor de gebieden in beheer door het Agentschap voor 
Natuur en Bos positief (+ 450 ha). Daarnaast gebeuren er 
ook een aantal niet-vergunde ontbossingen, vooral in woon-
gebied. In 2019 ging het om 64 hectare die werd vastgesteld 
door de natuurinspectie.

De vooropgestelde bosuitbreiding uit het RSV wordt niet 
gehaald, omdat aan de ene kant bos blijft verdwijnen door 
ontbossingen in hoofdzakelijk harde ruimtelijke bestemmin-
gen, en er aan de andere kant te weinig bebossingsprojec-
ten gerealiseerd worden door economische en juridische 
obstakels. Aangezien de ontwikkeling van een bosecosysteem 
decennia in beslag neemt, betekent een verlies van een 
matuur bos een netto-biodiversiteitsverlies dat op korte ter-
mijn niet zomaar gecompenseerd kan worden door de aan-
planting van een nieuw bos.

Europese biodiversiteitsstrategie en 
bosstrategie
Streefdoel 3b van de EU Biodiversiteitsstrategie 2020 moest de 
staat van instandhouding van soorten en habitats en de leve-
ring van ecosysteemdiensten in bossen helpen verbeteren via 
beheerplannen die conform zijn met duurzaam bosbeheer. 

De nieuwe EU Biodiversiteitsstrategie 2030 scherpt de doel-
stellingen voor bos verder aan. De Commissie stelt een strikte 
bescherming van primair oud bos voor en wil de kwanti-
teit, kwaliteit en veerkracht van de Europese bossen vergro-
ten. Tegen 2030 moeten er drie miljard bomen aangeplant 
worden, hoewel die niet noodzakelijk in bosverband geplant 
moeten worden en dus niet per definitie bijdragen aan 
bosuitbreiding. Een nieuwe Europese bosstrategie moet die 
doelen ondersteunen. Voor bebossing en herbebossing rekent 
de Commissie op de strategische plannen voor het nieuwe 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en de fondsen van het 
cohesiebeleid. 

Met de actuele EU Bosstrategie186 wil de Europese Unie ervoor 
zorgen dat alle bossen in de EU volgens de beginselen 
van duurzaam bosbeheer worden beheerd tegen 2020. De 
bosstrategie schetst het strategisch kader en streeft vooral 
naar afstemming en samenwerking tussen de lidstaten. Het 
bosbouwbeleid blijft echter een nationale bevoegdheid. 
In het kader van de nieuwe biodiversiteitsstrategie stelt de 
Commissie voor om parallel met de opmaak van de nieuwe 
bosstrategie, richtlijnen voor biodiversiteitsgericht bosbeheer 
op te maken.

(Bos)beheerplannen 
Het principe van duurzaam bosbeheer is in de Vlaamse wet-
geving verankerd via het Bosdecreet. Aanvankelijk stelde het 
Bosdecreet dat alle bossen groter dan 5 hectare over een 
goedgekeurd beheerplan moeten beschikken. Voor alle open-
bare bossen en privébossen binnen het Vlaams Ecologisch 
Netwerk moest dat een uitgebreid beheerplan zijn, dat de 
criteria voor duurzaam bosbeheer volgt. In 2018 was voor 
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ongeveer 45 procent van de bosoppervlakte (59.862 ha) een 
beheerplan opgemaakt, waarvan 45.725 hectare met een uit-
gebreid beheerplan. Ook na de eerste fase van de integratie 
van het Bosdecreet en het Natuurdecreet streeft de overheid 
naar duurzaam beheerde en multifunctionele bossen. De 
verplichting om een beheerplan op te maken is grotendeels 
weggevallen in het geïntegreerde Bos- en Natuurdecreet187. 
Een beheerplan is nu alleen verplicht voor natuurdomeinen, 
voor reservaten en als de beheerder een beroep wenst te 
doen op subsidies.

In de EU Biodiversiteitsstrategie 2030 vraagt de Europese 
Commissie om een groter aandeel particuliere bossen 
onder een beheerplan te brengen. In Vlaanderen onder-
steunen de Bosgroepen private boseigenaars bij de opmaak 
van beheerplannen, het beheer van bossen en de verkoop 
van hout. Via de Bosgroepen is bijna 60.000 hectare bos 
in beheer en voor 33.231 hectare bos werd een beheerplan 
opgemaakt (Bosgroepen, 2019).

De bosinventaris is ontworpen om op termijn de effecten van 
het beheer te evalueren en het beleid bij te kunnen sturen. 
Bijna alle indicatoren van de kwaliteit van het bos wijzen 
op een positieve evolutie van de toestand. Bij de kwantita-
tieve indicatoren blijft de bosoppervlakte dan wel achter, 
het gemiddelde volume hout in de bossen neemt nog altijd 
toe, wat erop wijst dat de houtoogst onder de aanwas blijft 
(zie Figuur 83). Vermoedelijk verklaart ook het achterwege 
blijven van beheer in vooral private bossen een deel van de 
geobserveerde trends. De resultaten laten echter nog niet 
toe om sluitende uitspraken te doen over de effecten van 
een beheerplan. Een bosecosysteem verandert traag; een 

187  Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21/10/1997 (gecoördineerde versie).

beheerplan moet dus al een tijd in voege zijn om effecten 
op het terrein waar te nemen. Het aantal steekproefpunten 
met een beheerplan ouder dan tien jaar is nog te beperkt. 
Daardoor is de steekproef te klein om betekenisvolle effecten 
waar te nemen. 

FIGUUR 83. 

Gemiddeld bestandsvolume en 95% betrouwbaarheidsinterval in private 
en publieke bossen in de bosbouwproefvlakken van de VBI.
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F. Aanbevelingen 

188  Vlaams Regeerakkoord – Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024.

Zorg voor een betere bescherming van bossen en meer 
ruimte voor bebossing. Om het vooropgestelde doel inzake 
bosuitbreiding te realiseren, moet aan de ontbossingzijde een 
betere bescherming van bossen in harde gewestplanbestemmin-
gen worden ingesteld. Dat kan door de criteria voor ontbossing 
in niet-groene bestemmingen te verstrengen of door de bestem-
ming van zonevreemde bossen te wijzigen. Daarnaast kunnen 
de criteria voor ontbossing binnen groene bestemmingen aan-
gescherpt worden voor de meest waardevolle bossen (bv. oude 
bossen). Aan de bebossingszijde wil de Vlaamse Regering 4000 
hectare bosuitbreiding realiseren tegen 2024 en 10.000 hectare 
tegen 2030188. De voorbije periode leert dat bebossingsprojecten 
vaak botsen op hoge grondprijzen, de uitsluiting van herbeves-
tigd agrarisch gebied voor bebossing en/of de pachtregeling. 
Fundamentele aanpassingen van het speelveld tussen urbanisa-
tie, landbouw en natuur dringen zich op. Mogelijk kunnen een 
voorkooprecht voor bebossingsprojecten rond steden en een 
versoepeling van de bebossingsregels in landbouwgebied de 
bosuitbreiding de nodige ademruimte geven.

Versterk de oude bossen en zoneer het bosbeheer. De ont-
wikkeling van een bosecosysteem duurt decennia en de typische 
bossoorten verbreiden zich traag. Oude bossen zijn ecologisch 
zeer waardevol en niet zomaar vervangbaar. Grote gesloten 
boseenheden hebben een koeler en vochtiger microklimaat en 
zijn beter bestand tegen de toenemende frequentie van zomer-
droogtes. Door bosuitbreiding te laten aansluiten bij oud-bos-
kernen kunnen bossoorten zich gemakkelijker verspreiden en 
verhoogt de weerstand van het bos tegen de effecten van de 
klimaatverandering. Door het beheer in grotere boscomplexen 

te zoneren, kan het microklimaat in stand gehouden worden. 
Centraal in het complex komen de onbeheerde zones en zones 
met kleinschalige kappingen. Natuurdoelen van meer open 
vegetaties, open plekken en kapvlaktes worden in de buitenrand 
van een bos geconcentreerd. Bosuitbreiding dient echter ook de 
andere pijlers van een multifunctioneel bosbeheer. Probeer dan 
ook de sociale (bv. stadsbossen), economische (bv. duurzame 
houtoogst) en ecologische functies maximaal te verzoenen in 
het afwegingskader voor bosuitbreiding.

Maak van duurzaam bosbeheer de norm. Via beheerplan-
nen stuurt de overheid het bosbeheer richting multifunctiona-
liteit en duurzaamheid. De meeste indicatoren wijzen op een 
voorzichtige verbetering van de toestand van de biodiversiteit 
in bossen. Hoewel het effect van beheerplannen statistisch nog 
niet aangetoond kan worden, lijken de generieke principes van 
duurzaam bosbeheer door te werken op het terrein. In ieder 
geval is gericht onderzoek nodig om na te gaan of de toe-
passing van de criteria van duurzaam bosbeheer de geobser-
veerde trends daadwerkelijk verklaren. In een sterk versnipperd 
boslandschap is het belangrijk dat de principes van duurzaam 
bosbeheer algemeen worden toegepast, ook in de kleine privé-
bossen. De Bosgroepen spelen een cruciale rol om de private 
boseigenaars te ondersteunen bij de opmaak van beheerplan-
nen en het duurzaam beheer van bossen.

Werk ook buiten bos aan boskwaliteit en zet in op diver-
siteit. De biodiversiteit van bossen verbetert licht, maar de 
combinatie van de hoge versnipperingsgraad, de stikstofdepo-
sitie en de klimaatverandering blijft het bosecosysteem onder 

druk zetten. Naast het vergroten van de bestaande boskernen 
kan meer landschappelijke verwevenheid (hagen, houtkanten) 
de effecten van versnippering milderen. Een verdere verlaging 
van de stikstofuitstoot is essentieel om de negatieve effecten 
van vermesting en verzuring op bossen te stoppen. Een diverse 
(boom)soortensamenstelling zorgt voor een beter functione-
rend en robuuster ecosysteem. Dat positieve effect is des te 
meer uitgesproken in kleine, gefragmenteerde bossen.

Zet verder in op de verfijning van de instrumenten om de 
oppervlakte en de kwaliteit van bossen met voldoende 
hoge frequentie te monitoren. De bosinventaris (VBI) heeft 
een meetcyclus van tien jaar en levert cruciale informatie over 
de kwaliteit van het bos en de bosoppervlakte. De Boswijzer 
heeft een hogere meetfrequentie (drie jaar) en genereert een 
gebiedsdekkende boskaart, waarmee onder meer de ruimtelijke 
samenhang van het bos kan worden opgevolgd (Quataert et al., 
2019). Beide instrumenten zijn complementair en vormen een 
solide basis voor een geïnformeerd bosbeleid. Ze zijn echter 
minder geschikt om relatief beperkte veranderingen in de bosop-
pervlakte binnen de duur van een legislatuur op te volgen. In 
combinatie met landgebruiksinformatie kunnen veranderingen in 
de opeenvolgende edities van de Boswijzer gebruikt worden om 
gerichte terreincontroles aan te sturen en zo de veranderingen 
te verifiëren. Daarnaast kan een transparante bosbalans van ver-
schillende publieke en private terreinbeheerders helpen om net-
toveranderingen in de bosoppervlakte sneller in beeld te brengen. 
De verdere ontwikkeling en gerichte analyses van de VBI moeten 
het mogelijk maken om de effecten van beheermaatregelen op 
de biodiversiteit en houtvoorraad te evalueren.
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HeideE.2 

Heide en landduinen vormen een van de laatste toevluchtsoorden voor heel wat planten- en diersoorten 
van een voedselarm milieu. De ecologische toestand van dit ecosysteem blijft zeer ongunstig, onder ande-
re door de aanhoudende vermesting, de toenemende verdroging en de versnippering van de leefgebieden. 
Ooit was de heide een essentiële schakel in een lokale kringloopeconomie en een landbouwsysteem dat 
duizenden jaren evolueerde. Vandaag is de heide belangrijk voor onze waterbevoorrading, vanwege haar 
erfgoedwaarde en voor recreanten die even het drukke, verstedelijkte Vlaanderen achter zich willen laten.

189  Hoogveen, een uiterst zeldzaam vegetatietype op de grens van heide en moeras, wordt in dit rapport bij moeras ingedeeld, in navolging van de classificatie van Europese habitats.

A. Beschrijving

Heide en landduinen zijn gebieden met een vegetatie die 
in goed ontwikkelde vorm gedomineerd wordt door altijd-
groene dwergstruiken. Bloeiende struikhei en dophei creëren 
de typische paarse heidevlaktes. Droge heide komt voor op 
zure, voedselarme zand- of zandleembodems, natte heide 
ook op veengronden. Heide komt in Vlaanderen nog maar 
sporadisch voor en beslaat een oppervlakte van ongeveer 
7700 tot 13.000 hectare, of 0,6 tot 1 procent van het grond-
gebied (De Saeger, 2020). De Biologische Waarderingskaart 
(BWK) onderscheidt zeven types heidevegetatie (zie Tabel 9)189. 
Daarnaast komen heidesoorten ook voor in kleinere concen-
traties in heischrale graslanden, in moerassen of als onder-
groei in bossen op voedselarme bodems.

 
Heidevegetatie kwam op het einde van de laatste ijstijd in 
onze streken voor als onderdeel van een open toendra- en 
taiga-achtig landschap (Bastiaens & Deforce, 2005). Toen 
later loofwoud het dominante ecosysteem werd, beperkte 
heide zich wellicht tot de randen van vennen en plekken die 
werden opengehouden door natuurlijke begrazing of bos-
branden (Vera, 2000). Het open karakter van bossen werd 
toen mogelijk al versterkt doordat prehistorische jager-ver-
zamelaars bosbrand systematisch toepasten als deel van 
hun voedselstrategie (Sevink et al., 2018). Vanaf het vijfde 
millennium v.Chr. deed de landbouw zijn intrede in onze 
streken en breidde heide zich uit. Door het oorspronkelijke 
loofwoud te ontginnen en beweiden, houtopslag te oogsten 
en moer en turf te plaggen en delven, ontstonden op de 
rijkere leem- en kleibodems halfnatuurlijke graslanden. Op 
de meer zandige bodems werd heide dominant (Tack et al., 

1993). De oppervlakte heide bereikte een eerste piek ten tijde 
van de Romeinse bezetting, toen Vlaanderen half ontbost 
was (Vandekerkhove et al., 2011; Verheyen et al., 2005). De uit-
gestrekte boomloze paarse heides met stuifduinen breidden 
sterk uit met de opkomst van de grootschalige schapenteelt 
voor de lakenhandel in de middeleeuwen (Spek, 2004). In de 
loop van de achttiende eeuw bereikte dat samenspel van 
natuur, bosbouw, kleinschalige landbouw en lakenindustrie 
qua oppervlakte haar hoogtepunt. Dat sociaal-ecologische 
systeem en de levenswijze die er deel van uitmaakte, ver-
dwenen vanaf de negentiende eeuw. De landbouw moder-
niseerde en uitgebreide heidegebieden werden bebost met 
uitheemse naaldhoutsoorten, onder andere voor de produc-
tie van mijnhout. Van de oppervlakte heide die rond 1850 
bestond, bleef aan het einde van de twintigste eeuw onge-
veer 5 procent over (Odé et al., 2001). 

Veel heiderelicten beschouwen we vandaag als ‘gedegra-
deerde heide’, omdat ze, onder meer door de hoge stikstof-
depositie via de lucht, evolueren naar monotone grasvlakten 
gedomineerd door pijpenstrootje of bochtige smele. In gebie-
den waar heide en stuifduin potentieel voorkomen, is niet 
langer het uitgestrekte oorspronkelijke loofwoud het referen-
tiekader voor het natuurbehoud, maar veeleer een mozaïek 
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van open heide, stuifduinen, bos en de gradiënten daartus-
sen. Het illustreert onze shifting baseline ten aanzien van wat 
we ‘natuur’ noemen. Wat ooit een onomkeerbare degradatie 
van de Europese oerbossen was, beschermen en beheren we 
vandaag als zeldzame Europese topnatuur, zowel vanwege 
de biologische waarde als de cultuurhistorische betekenis190. 
Dankt de heide haar ontstaan mee aan de pré-industriële 
bosontginning en landbouw, zo is ook haar voortbestaan 
volledig afhankelijk van menselijk ingrijpen in de natuurlijke 
successie van de vegetatie (De Blust, 2004). De historische 
landbouwtechnieken werden vervangen door wetenschappe-
lijk onderbouwde beheer- en instandhoudingsmaatregelen.

Vlaanderen telt vijf heide- en landduinhabitats van 
Europees belang. Het gaat om de habitats 2310 – droge 
heide op landduinen (2497 ha), 2330 – open grasland op 
landduinen (976 ha), 4010 – vochtige heide (1765 ha), 4030 
– droge heide (4392 ha) en 5130 – jeneverbesstruwelen 
(26 ha). Samen beslaan zij 9656 hectare of 0,7 procent van 
Vlaanderen (De Saeger, 2019). Een kleine 40 hectare van habi-
tat 7150 – slenken in veengronden komt in Vlaanderen alleen 
in heide voor, maar wordt in navolging van de Europese habi-
tatindeling besproken in E.3 Moeras.

B. Ecosysteemdiensten

Tot de komst van de industriële revolutie vormde de heide 
een onlosmakelijk deel van de levenswijze en identiteit van 
talloze kleine gemeenschappen in de Vlaamse zandstreek, de 

190 In sommige streken van Europa waar er nog natuurlijk of halfnatuurlijk oerbos aanwezig is, zoals relicten in Duitsland of Frankrijk, grotere complexen in Polen en Oekraïne of delen van de Scandinavische taiga, is behoud en herstel van dat 
oerbos een prioriteit van het (pan-)Europese beleid. De shifting baseline is dus sterk beïnvloed door regionale cultuur en tradities.

191 Zie bijvoorbeeld de Steenhoeve in Essen, nabij de Kalmthoutse Heide.

Kempen en andere delen van Europa. De heidelandschappen 
en het extensieve landbouwmodel hielden elkaar in stand. 
Heideplaggen dienden als dakbedekking voor hutten en als 
bodem in stallen. Aangerijkt met stalmest ondersteunden ze 
de kleinschalige akkerteelt op voedselarme zandgronden. In 
de heidegebieden graasden vee en schapenkudden, die naast 
melk, vlees en mest wol voor de lakenweverij opleverden. 
Honing uit heidenectar was een van de weinige beschikbare 
zoetstoffen. Vandaag spelen heide en landduinen nog maar 
een beperkte rol in onze voedselproductie. Denk aan schapen 
en runderen die worden ingezet voor heidebeheer191 of aan 
imkers die heidehoning oogsten als streekproduct. 

Omdat Vlaanderen over relatief weinig grote rivieren beschikt 
en een hoge bevolkingsdichtheid kent, is de waterbeschik-
baarheid hier bij de laagste van alle OESO-landen (VMM, 
2013b). Heidegebieden zijn een belangrijke schakel in de 
hydrologische kringloop die ons van water voorziet. Zowat 
de helft van al het leidingwater is afkomstig van grondwa-
terwinningen en een groot deel van die voorraad bevindt 
zich in de Kempen. De infiltratie van regenwater via heide 
en landduinen vult die grondwaterlagen aan en ondersteunt 
zo het aanbod van de ecosysteemdienst waterproductie. 
Onder andere PIDPA en VMW exploiteren freatisch (ondiep) 
grondwater. In de Kempen wordt jaarlijks zo’n 13 procent 
van het totale neerslagoverschot (neerslag min verdamping) 
onttrokken door vergunde grondwaterwinningen (Vrebos 
et al., 2014b). Daarnaast wordt een onbekende hoeveelheid 
aan de bodem onttrokken via onvergunde winningsputten. 
Vooral voor grondwaterafhankelijke habitats zoals vochtige 

tot natte heide, vennen, duinpannen en moerassen vormt 
de exploitatie van de grondwatervoorraden een druk die de 
instandhouding ervan hypothekeert (zie C. Toestand en D.5 
Verdroging). 

Vooral in periodes met lichte neerslag onderscheppen de 
vegetatie en de strooisellaag van een dichte naaldhoutaan-
plant meer regenwater dan de vegetatie van een heideland-
schap. De omvorming van naaldbos naar heidelandschap 
kan de infiltratie van regenwater en de aanvulling van de 
grondwatervoorraad versterken (Vrebos et al., 2014b). In het 
heidelandschap, met zijn hoger gelegen, vaak vlakke gronden 
en zandige bodem met diepe grondwatertafel, wordt amper 
1 à 2 procent van de jaarlijkse neerslaghoeveelheid versneld 
afgevoerd (Batelaan & De Smedt, 2007). Het neerslagwater 
wordt vastgehouden door de heidevegetatie, kan infiltre-
ren en de grondwatervoorraad aanvullen (Schneiders et al., 
2014). Vooral de combinatie van vegetatietype, hoge ligging 
in het landschap, diepe grondwatertafel en uitgestrektheid 
maakt dat heidegebieden een belangrijke rol spelen in het 
aanvullen van de grondwaterreserves. Die infiltratie wordt 
ook beïnvloed door de geologische opbouw van de bodem. 
Zo zit het grondwaterreservoir in de Noorderkempen onder 
de Kempense klei, waardoor de infiltratie van neerslagwater 
vanuit de heide er niet vanzelfsprekend is.

Door de klimaatverandering daalt het wateraanbod, stijgt de 
vraag en vergroot de kans op waterschaarste. In die context 
verhogen grondwaterwinningen het risico op droogtestress. 
Waterschaarste en droogtestress moeten dus samen worden 
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192  Het gaat vooral om pioniervegetaties met heideplanten, na kap- en/of plagwerken waar het nog niet mogelijk was het juiste vegetatietype te bepalen.

C. Toestand

Ecosysteemoppervlakte 
In 2020 is de zekere oppervlakte heide en landduinen bijna 
10 procent groter dan in 2010 (zie Kader 16 en Tabel 9). Een 
(onbekend) deel van dat verschil is het gevolg van een betere 
kartering, het andere deel is het gevolg van heideherstel. De 
oppervlakte vegetatiearme stuifduinen daalt sterk wegens 
successie naar  
 

 

 

KARTERINGSEENHEID 
BWK VEGETATIETYPE OPPERVLAKTE 

2010
OPPERVLAKTE 
2020 TOELICHTING

c heiden192 --- 122 – 141

cg
droge struikheidevegetatie 3300 – 6000 3900 – 5800

Toename grotendeels door grootschalig heideher-
stel via LIFE-projecten

cm gedegradeerde heide met dominantie 
van pijpenstrootje

2300 - 4500 2300 – 4200

cd gedegradeerde heide met dominantie 
van bochtige smele

280 – 690 240 – 590

cp gedegradeerde heide met dominantie 
van adelaarsvaren

250 – 740 250 – 500

 dm
binnenlands vegetatiearm stuifduin 200 – 470 100 – 250

Afname door evolutie naar cg of ha (heischraal 
grasland)

cv
droge heide met bosbes 15 – 40 45 – 120

Verschil deels door betere kartering en deels door 
maatregelen voor natuurontwikkeling

ce, ces
vochtige tot natte heide 700 – 1400 740 – 1300

Toename grotendeels door grootschalig heideher-
stel via LIFE-projecten

totaal heide en landduinen (zekere oppervlakte) 7100 7700

droge heide of naar een zeer weinig ontwikkelde vorm van 
heischraal grasland.

Omdat de verschillende heidevegetaties vaak in complexen 
voorkomen of geleidelijk in andere ecosystemen overgaan, 
geeft de BWK hun oppervlakte als een range met een 
‘zekere oppervlakte’ als ondergrens (minimale oppervlakte 
die ondubbelzinnig dat vegetatietype is) en een ‘maximale 
oppervlakte’ als bovengrens (zie Kader 16).

aangepakt via een mix van maatregelen, waaronder her-
meandering van waterlopen, ontharding, herstel van het 
waterbergend vermogen van de bodem en de vermindering 
van (grond)waterverbruik door landbouw, huishoudens en 
industrie.

Uitgestrekte heidelandschappen zoals de Mechelse Heide  
(35 km2) in het Nationaal Park Hoge Kempen en de 
Kalmthoutse Heide (37 km2) in de Antwerpse Noorderkempen 
vormen door hun omvang en hun cultuurhistorische, estheti-
sche en ecologische waarde een populaire bestemming voor 
recreatie en natuurstudie. Hun bovenlokaal toeristisch 
belang werd nog versterkt door de uitbouw van voorzienin-
gen voor onthaal en door marketing (Broekx et al., 2013). 
Uit onderzoek naar landschapsaantrekkelijkheid blijkt dat 
naast reliëf en natuurlijkheid ook diversiteit van het land-
schap, de nabijheid van water en erfgoed de appreciatie 
door bezoekers verhogen (De Nocker et al., 2016). Veeleer dan 
een uitgestrekte paarse heidevlakte is het de afwisseling van 
heide met open landduinen, vennen en bospartijen die de 
bezoekers aanspreekt. Ook de uitgestrekte naaldbossen, die 
niet altijd passen in de ecologische of economische visie op 
heideherstel (natuurbehoud, waterproductie), hebben voor 
veel streekbewoners en natuurliefhebbers een belangrijke 
relationele waarde (Chan et al., 2016). Zowel ‘natuur’ als 
‘ecosysteemdiensten’ zijn pluralistische begrippen die door 
verschillende belanghebbenden verschillend worden ingevuld. 
Dat vormt voor de overheid en het middenveld een extra 
uitdaging om draagvlak voor natuurbehoud en -herstel tot 
stand te brengen.

TABEL 9. 

Oppervlakte (ha) van de vegetatietypes van heide en landduinen in 2010 en 2020 op basis van de BWK. De oppervlaktecijfers per vegetatietype geven de range 
tussen de zekere oppervlakte en de maximaal mogelijke oppervlakte. Voor het volledige ecosysteem wordt alleen de zekere oppervlakte vermeld (bron: BWK, INBO). 
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Toestand van de planten- en diersoorten van 
heide
De multisoortenindex toont de kans op het voorkomen van 
23 plantensoorten typisch voor heide en landduinen ten 
opzichte van het referentiejaar 2000 (zie Figuur 84) (Van 
Calster & Van Landuyt, 2020). De soortenrijkdom halverwege 
de twintigste eeuw was significant hoger dan nu. De veran-
deringen sinds het jaar 2000 zijn onvoldoende uitgesproken 
om een toename af te leiden. Het aantal afgenomen soorten 
(14) ten opzichte van de jaren 1950 is ruim drie keer groter
dan het aantal stabiele en toegenomen soorten (4).

Het signaal dat de MSI geeft, wordt enigszins afgezwakt door-
dat heel wat zeldzame, bedreigde en verdwenen soorten om 
modeltechnische redenen niet in de index vertegenwoordigd 
zijn (zie C.2 Algemene biodiversiteitstrends, Kader 4). Soorten 
als ronde zonnedauw en klokjesgentiaan bepalen mee de 
habitatkwaliteit van verschillende heidehabitats van Europees 
belang (zie Tabel 10) maar ontbreken in de index. Die soorten 
worden wel meegerekend in de Rode Lijst-indicator voor 
heide (zie Figuur 85).

Van de 2745 planten- en diersoorten met een gekende Rode 
Lijst-status in Vlaanderen zijn er 238 gebonden aan heide 
(Maes et al., 2019). Bijna twee derde daarvan is de voorbije 
eeuw uit Vlaanderen verdwenen of bevindt zich op de Rode 
Lijst (is ernstig bedreigd, bedreigd of kwetsbaar). Nog eens 
15 procent loopt het risico op korte termijn op de Rode 
Lijst terecht te komen. Hoewel heide minder dan 1 procent 
van Vlaanderen omvat, is ze van groot belang voor het bio-
diversiteitsbehoud. Van de 1377 planten- en diersoorten die 
uit Vlaanderen zijn verdwenen, die bedreigd zijn of bijna in 
gevaar, zijn er 185 (13%) gebonden aan heide. 

FIGUUR 84. 

Multisoortenindex (MSI) voor 
plantensoorten van heide en 
landduinen in de periode 1950-
2018 in Vlaanderen. Gemodelleer-
de waarden en 95% betrouw-
baarheidsinterval. De balk 
rechts toont het aantal soorten 
dat er significant op voor- of 
achteruitgaat, stabiel blijft of 
een onzekere trend vertoont ten 
opzichte van 2000 (Van Calster 
& Van Landuyt, 2020).

FIGUUR 85. 

Rode Lijst-status van planten- 
en diersoorten gebonden aan 
heide (bron: INBO).
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Toestand van de heide- en landduinhabitats 
van Europees belang
Alle heidehabitats van Europees belang bevinden zich in een 
zeer ongunstige staat van instandhouding door een te kleine 
oppervlakte, slechte habitatkwaliteit en ongunstige toekomst-
perspectieven (zie Tabel 10) (De Saeger, 2019). Volgens streef-
doel 1 van de EU Biodiversiteitsstrategie 2020 moet tegen 
2020 de achteruitgang van alle habitats van Europees belang 
tot stilstand worden gebracht en moet er een aanzienlijke en 
meetbare verbetering bereikt zijn ten opzichte van de toe-
stand in 2010. Het Vlaams Natura 2000-programma bepaalt 
dat tegen 2020 een verdere achteruitgang moet worden 
vermeden (zie B.1 Kader 1: de mondiale en de Europese 
Biodiversiteitsstrategie). Het Vlaamse 2020-doel wordt voor 
vier van de vijf habitats behaald. Voor droge heide op land-
duinen is de trend nog onbekend.

Voor vier van de vijf heidehabitats van Europees belang blijft 
het verspreidingsareaal stabiel. Alleen voor droge heide 
op landduinen neemt de verspreiding in Oost-Vlaanderen 
af. Door die afname wordt het verspreidingsareaal van deze 
habitat als matig ongunstig beschouwd. Het verspreidingsare-
aal van de vier andere heidehabitats is gunstig. 

De oppervlakte van de heidehabitats van Europees belang 
blijft stabiel of breidt licht uit sinds de vorige rapportering in 
2013 (De Saeger, 2019). Droge heide op landduinen, grasland 
op landduinen en droge heide breiden uit dankzij LIFE-
projecten die voor heideherstel zorgen. Voor de vijf habitats 
ligt de actuele oppervlakte echter meer dan 10 procent lager 
dan de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen. Om die 
reden wordt de oppervlakte in 2019, net als in 2013, nog altijd 
als zeer ongunstig beoordeeld. Voor een gunstige staat van 
instandhouding is een grotere uitbreiding van de oppervlakte 
nodig.

Op het vlak van habitatkwaliteit scoren de vijf heidehabi-
tats in 2019 ‘zeer ongunstig’. De kwaliteit wordt beoordeeld 
op basis van vijf criteria: ruimtelijke samenhang (mate van 
versnippering), toestand van habitattypische soorten, habitat-
structuur en -functies (bv. aanwezigheid van dwergstruiken), 
vegetatieontwikkeling (aanwezigheid van sleutelsoorten) en 
verstoring (bv. vergrassing, verbossing, invasieve exoten). Een 
overzicht van alle indicatoren per habitat is terug te vinden 
in bijlage 4 van Paelinckx et al. (2019).

• Ruimtelijke samenhang. Vier van de vijf habitats scoren 
goed qua ruimtelijke samenhang, jeneverbesstruwelen 
scoren slecht.

• Habitattypische soorten. Voor alle heidehabitats is de 
toestand van de typische heideflora en -fauna slecht, om-
dat meer dan 25 procent van de typische soorten kwets-
baar, bedreigd of ernstig bedreigd is. Enkele voorbeelden 
zijn rode dophei, zadelsprinkhaan, heivlinder, gentiaan-
blauwtje, tapuit, adder en gladde slang. 

• Habitatstructuur. Jeneverbesstruwelen scoren ongunstig 
qua habitatstructuur vanwege onvoldoende verjonging van 
de vegetatie. Droge en natte heide hebben onder andere een 
ongunstige habitatstructuur door een te groot oppervlakte-
aandeel dat vergrast is en een onvoldoende aandeel dwerg-
struiken. De habitatstructuur van heide en open grasland op 
landduinen is onder andere ongunstig door onvoldoende 
open zand. Daardoor verdwijnt de voor heide kenmerkende 
verstuivingsdynamiek, een ecologisch proces dat voor som-
mige habitattypische soorten van levensbelang is.

• Vegetatieontwikkeling. Vier heidehabitats scoren ongun-
stig voor voldoende aanwezigheid van sleutelsoorten. Voor 
open grasland op landduinen is de toestand nog onzeker.

• Verstoring. Alle heidehabitats scoren ongunstig voor 
verstoring. Vooral vergrassing en verbossing zijn een pro-
bleem.

TABEL 10. 

Samenvatting van de conclusies per criterium en einduitspraak over de regionale staat van instandhouding in 2019 en de trend van 2007 tot 2018  
per habitattype (De Saeger, 2019).

HEIDE- EN STRUWEEL-
HABITATS VAN EUROPEES 
BELANG (HABITATCODE)

VERSPREIDINGS- 
AREAAL OPPERVLAKTE HABITATKWALITEIT TOEKOMSTPER-

SPECTIEVEN

STAAT VAN 
INSTANDHOUDING 
2019

TREND 2007-2018

Droge heide op  
landduinen (2310) x
Open grasland op land-
duinen (2330) ↗
Vochtige heide (4010) ↗
Droge heide (4030) =
Jeneverbes-struwelen 
(5130) =

Gunstig Matig ongunstig Zeer ongunstig Onbekend Vooruitgaand↗ Stabiel= Achteruitgaand
↗

Onbekendx
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D. Drukfactoren

De drukfactoren die aan de basis liggen van de ongunstige 
staat van instandhouding zijn gekend en liggen in belang-
rijke mate buiten de sfeer van het natuur- en bosbeleid 
sensu stricto (zie Tabel 11) (De Saeger, 2019). Ze bepalen ook 
mee de kans op habitatherstel op langere termijn en de 
toekomstperspectieven. 

Vermesting en verzuring
Vermestende en verzurende deposities vormen een belang-
rijke druk voor alle heidehabitats van Europees belang. De 
verzurende deposities daalden sterk de voorbije jaren en 

overschrijden momenteel op 10 procent van de oppervlakte 
de kritische drempelwaarde. De effecten van verzurende 
deposities in het verleden werken via bodemverzuring echter 
nog lang na op flora en fauna. Voor stikstofdepositie wordt 
de kritische last nog overal overschreden. De depositie daalt 
ook niet verder sinds 2013 en kan onvoldoende via herstelbe-
heer worden geremedieerd. Vermesting leidt onder meer tot 
een ongunstige habitatstructuur en de afwezigheid van sleu-
telsoorten. Ongeveer de helft van de deposities op heideha-
bitats is afkomstig uit het buitenland, 20 à 25 procent komt 
van landbouwactiviteit in Vlaanderen (VITO, 2018). Tegelijk 
exporteert Vlaanderen ook vermestende deposities naar het 
buitenland (zie D.4 Vermesting en verzuring).

Achterstallig of onaangepast beheer
Achterstallig beheer om verbossing terug te dringen, oefent 
een belangrijke druk uit op de heidehabitat. Heide vertegen-
woordigt weliswaar Europese topnatuur, maar is tegelijk een 
oud cultuurlandschap dat niet kan blijven bestaan zonder 
ingrijpen van de mens. De natuurlijke successie wordt boven-
dien versterkt door andere drukfactoren, zoals vermesting en 
invasieve exoten. In jeneverbesstruwelen bijvoorbeeld ontbre-
ken geschikte kiemingsmilieus door onvoldoende periodieke 
begrazing, wat verbossing in de hand werkt. Het voornaamste 
knelpunt voor de struwelen is het feit dat natuurlijke ver- 
jonging al jaren nagenoeg ontbreekt. Onoordeelkundig 
waterbeheer door drainage of door opstuwing kan veran-
deringen in de hydrologie veroorzaken, met verdroging of 
vernatting als gevolg.

Branden
Meerdere factoren dragen bij aan het uitbreken van grote 
accidentele heidebranden, zoals die in de Kalmthoutse Heide 
in 1996 (450 ha) en in 2011 (600 ha): al dan niet kwaadwillig 
opzet, de aanwezigheid van droog gras door vermesting en 
droogtestress, en de klimaatverandering. In heidegebieden 
van grote militaire domeinen verhogen schietoefeningen het 
risico. De aanwezigheid van verdroogd gras zorgt voor hevi-
gere heidebranden.

Landgebruiksverandering en versnippering
Landgebruiksveranderingen vormen een bedreiging voor 
twee van de vijf heidehabitats van Europees belang en 
zorgen voor een versnippering van leefgebieden. Ongeveer 
150 hectare landduinen in de Limburgse Kempen hebben 
een ruimtelijke bestemming als industrieterrein of 
ontginningsgebied. 

DRUK DROGE HEIDE OP 
LANDDUINEN

OPEN GRASLAND  
OP LANDDUINEN

VOCHTIGE HEIDE DROGE HEIDE JENEVERBES- 
STRUWEEL

Vermesting via lucht H H H H H

Verzuring M H H

Achterstallig of onaangepast beheer M M M M M

Grote accidentele branden M M M

Landgebruiksverandering M M

Versnippering H

Klimaatverandering M M

Invasieve uitheemse soorten M

Verdroging M

TABEL 11. 

Overzicht van de drukfactoren en bedreigingen van hoog (H, rood) en matig (M, oranje) regionaal belang. ‘Geen kleur’ = lage of geen druk/bedreiging.  
(bron: INBO)
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Klimaatverandering en verdroging
Hogere wintertemperaturen hebben mogelijk een negatieve 
impact op de zaadvitaliteit van jeneverbes. Droogtestress – 
door warmere zomers met minder frequente regenval – heeft 
een negatieve impact op de overleving van kiemplanten van 
jeneverbes. Ook de grondwaterafhankelijke vegetatie van 
vochtige en natte heide heeft te lijden onder droogtestress. 
Droogtestress kan bovendien de verzuring van de bodem in 
de hand werken en verhoogt het risico op grote accidentele 
branden. Een toename van de neerslag tijdens de winter-
maanden kan tot frequentere en meer langdurige overstro-
mingen leiden, waardoor de vegetatie van vochtige heide 
evolueert naar venvegetatie.

Invasieve uitheemse soorten
Een invasieve uitheemse mossoort zorgt ervoor dat stuifzan-
den versneld dichtgroeien (zie Kader 19). Deze soort profiteert 
van de verhoogde stikstofdepositie en zorgt voor fixatie met 
een versnelde successie naar heide of vergraste heide op land-
duin of een niet habitatwaardig jong bos. Zonder afname van 
de stikstofdepositie kan enkel een frequenter (en duurder) 
natuurbeheer deze exoot afremmen. In natte heide heeft tros-
bosbes, afkomstig uit de fruitteelt, de potentie om de vegeta-
tiestructuur te veranderen (zie E.3 Moeras, Kader 20).

De toekomstperspectieven voor heidehabitats zijn zeer 
ongunstig (zie Tabel 10). Dat betekent dat zonder een verdere 
verlaging, of mildering van het effect, van de meest relevante 
drukfactoren voor de volgende twee rapporteringsperiodes 
(2019-2030) geen fundamentele verbetering in de staat van 
instandhouding wordt verwacht. De sterke overschrijding van 
de kritische drempelwaarden voor stikstof vormt een aan-
houdende bedreiging. Ook de verdroging door grondwater-
onttrekking, de impact van invasieve exoten, de versnippering 

van de habitats, de druk door urbanisatie (voor enkele 
habitats) en de klimaatverandering met langere periodes 
van droogte afgewisseld met intense neerslag zijn uitdagin-
gen waarvoor het natuur- en bosbeheer alleen moeilijk een 
afdoend antwoord kan bieden.  

E. Beleid

Gebiedsgerichte beschermings- en 
beheermaatregelen
Het Vlaams biodiversiteitsbeleid hanteert al sinds de jaren 
1990 een drievoudige strategie: natuurgebieden vergroten, 
verbeteren en verbinden. Beheer- en beschermingsmaatre-
gelen hebben vaak een effect op de drie elementen tegelijk. 
Zo kunnen heiderelicten door de beheerde oppervlakte te 
vergroten beter met elkaar verbonden worden. Een grotere 
oppervlakte kan ook tot gevolg hebben dat heidevegeta-
tie beter gebufferd is tegen invloeden van buitenaf of dat 
natuurlijke processen als begrazing en zandverstuiving meer 
kansen krijgen. 

Heide en landduinen vallen volledig onder een vorm van 
actief beheer of juridische en planologische bescherming 
(zie Figuur 86 en C.3 Biodiversiteit van Europees belang). 
Ruim 2400 hectare of 25 procent is beschermd en wordt 
actief beheerd in het kader van een natuur- of bosreservaat. 
Nog eens 6350 hectare of 66 procent ligt in een Speciale 
Beschermingszone of binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk. 
In die gebieden is de juridische bescherming door het 
Natuurdecreet van kracht. Verder kunnen er inrichtings- en 
beheermaatregelen worden uitgevoerd, onder meer via LIFE-
natuurherstelprojecten, met het oog op uitbreiding, herstel 
of kwaliteitsverbetering van de habitats. De overige 836 

KADER 19 
GRIJS KRONKELSTEELTJE  
TAST DUINLANDSCHAP AAN

Het grijs kronkelsteeltje, een mossoort uit het 
zuidelijk halfrond, breidt sterk uit in Vlaanderen en 
veroorzaakt een versnelde fixatie van landduinen.
Veel gespecialiseerde plantensoorten van landduinen zijn 
gebonden aan open vegetatiedelen, bijvoorbeeld open 
zand. Onvoldoende dynamiek of een verregaande succes-
sie vormen een probleem voor gespecialiseerde soorten 
van die habitats, zoals diverse eenjarige grassen en krui-
den. Naast typische houtige exoten zoals de Amerikaanse 
vogelkers en de Pontische rododendron heeft het voor-
komen van het grijs kronkelsteeltje een negatieve invloed 
op de staat van instandhouding. Deze mossoort uit het 
zuidelijk halfrond is met zijn lange glasharen bestand 
tegen droogte. De soort verdringt inheemse (mos)soorten 
zoals ruig haarmos en zandhaarmos en versnelt de fixa-
tie van open zand (Bakker et al., 2003). De toename van 
het stikstofgehalte via atmosferische depositie (vermes-
ting) is een van de belangrijkste oorzaken van de sterke 
uitbreiding van deze soort. Grijs kronkelsteeltje vormt 
dikke matten die bij afsterven een dikke organische laag 
creëren. Sleutelsoorten van heide en stuifzand komen veel 
minder voor op plaatsen waar grijs kronkelsteeltje over-
heerst (Oosterlynck et al., 2020).
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hectare of 9 procent geniet planologische bescherming of 
is juridisch beschermd via een verbod op vegetatiewijziging 
krachtens het Vegetatiebesluit193.

Voor de instandhouding van de habitats van Europees belang 
zijn in uitvoering van de Habitatrichtlijn in Vlaanderen 
Speciale Beschermingszones (SBZ-H) of habitatrichtlijngebie-
den aangewezen. Ruim 86 procent van de heidehabitats van 
Europees belang bevindt zich in habitatrichtlijngebied (zie 
Tabel 12) (De Saeger, 2019). Alleen voor jeneverbesstruwelen is 
de dekkingsgraad beperkt tot minder dan de helft. 

De belangrijkste instandhoudingsmaatregelen met betrek-
king tot heide en landduinen zijn (De Saeger, 2019): 

• de stikstofdepositie afkomstig van landbouwactiviteiten
beperken via de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)194

in alle heide- en struweelhabitats,
• versnelde successie door vergrassing en verbossing tegen-

gaan in alle heide- en struweelhabitats,
• herstel- en verschralingsbeheer voor alle heidehabitats, uit-

gezonderd jeneverbesstruwelen, door ontbossing, plaggen,
begrazing en maaien met afvoer van de strooisellaag,

• aanpassing of behoud militaire activiteiten in militaire
domeinen voor alle heidehabitats, uitgezonderd jenever-
besstruwelen,

• open landduinen, vijvers en heischrale zones herstellen in
gebieden beïnvloed door urbanisatie,

• invasieve uitheemse soorten zoals Amerikaanse vogelkers
en grijs kronkelsteeltje bestrijden,

• de waterregulering in vochtige tot natte heide verbeteren

193  Besluit van de Vlaamse Regering van 23/7/1998 (B.S. 10/9/1998).
194  Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), Vlaamse Regering, VR 2016 3011 DOC.0725/QUINQUIES.

door stuwen te plaatsen en dijken te herstellen,
• waterwinning in gebieden met vochtige tot natte heide

reguleren door het vergunningenbeleid.

De ongunstige staat van instandhouding van heide en 
landduinen in Vlaanderen lijkt in tegenspraak met de hoge 
dekkingsgraad van gebiedsgerichte beschermings- en 
beheermaatregelen. Die maatregelen realiseren wel degelijk 
lokale succesverhalen, zoals de betere verbinding van de 
Kalmthoutse Heide met heidegebieden in Nederland en het 
heideherstel in twaalf militaire domeinen via het DANAH-
project. Vooralsnog realiseren ze een te beperkte toename in 
oppervlakte en een onvoldoende vermindering van de milieu- 
druk van buiten de beschermde gebieden om een gunstige 
staat van instandhouding te realiseren. Voor ecosystemen 

FIGUUR 86. 

Dekking van het ecosysteem 
heide en landduinen (in hectare 
en %) door verschillende vormen 
van natuur- en bosbeheer, 
juridische en planologische 
bescherming (bron: INBO, Natuur 
en Bos).

TABEL 12. 

Aandeel van heidehabitat van Europees belang binnen habitatrichtlijn- 
gebied.

HEIDE- EN STRUWEELHABITATS VAN  
EUROPEES BELANG AANDEEL BINNEN SBZ-H

2310 - droge heide op landduinen 87%

2330 - open grasland op landduinen 72%

4010 - vochtige heide 97%

4030 - droge heide 86%

5130 - jeneverbesstruwelen 48%
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gebonden aan een voedselarme bodem, zoals heide, zijn de 
beheermaatregelen om de effecten van stikstofdepositie te 
mitigeren onvoldoende effectief zolang de kritische last voor 
vermesting wordt overschreden Zowel de habitats met een 
hogere als die met een lagere dekkingsgraad door Speciale 
Beschermingszones zijn dus voor hun instandhouding 
sterk afhankelijk van beleidsmaatregelen buiten het 
natuur- en bosbeleid sensu stricto, in het bijzonder het 
landbouwbeleid en het integraal waterbeleid. 
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F. Aanbevelingen

Behoud en vergroot de oppervlakte heidehabitat. Een 
voldoende grote oppervlakte structuurrijke heide met een 
beperking van de toegankelijkheid in bepaalde gebieden of tij-
dens bepaalde periodes met het oog op verstoringsvrije zones 
is noodzakelijk voor dieren, mocht recreatie verder toenemen. 
Om de instandhoudingsdoelen te realiseren moet de opper-
vlakte verder toenemen en het bestaande verspreidingsareaal 
behouden blijven. Herstel en uitbreiding van heide en landdui-
nen kunnen ook een onderdeel zijn van een natuurgebaseerde 
oplossing voor de aanvulling van grondwaterreserves in de 
Vlaamse Zandstreek en de Kempen. Beide regio’s zijn van stra-
tegisch belang voor de grondwaterwinning in Vlaanderen.

Verminder de druk door vermesting en verdroging. Een 
verdere toename in oppervlakte is een noodzakelijke maar 
geen voldoende voorwaarde voor een goede staat van instand-
houding. Heide en landduinen staan onder druk door oorzaken 
die grotendeels buiten het natuur- en bosbeleid liggen. Zonder 
een verdere vermindering van de druk door vermesting en 
verdroging blijven de vooruitzichten voor dit ecosysteem zeer 
ongunstig. Die drukfactoren ondermijnen de doeltreffend-
heid van de beheerinspanningen en versterken de impact van 
andere drukfactoren, zoals invasieve uitheemse soorten en de 
klimaatverandering.

Ga uit van een landschapsecologische benadering. 
Beschouw de heide als een onderdeel van een complex land-
schap wanneer je maatregelen uitwerkt voor herstel en uitbrei-
ding. Besteed daarbij ook aandacht aan de overgangszones 
tussen heide en cultuurland, met bijvoorbeeld gradiënten van 
voedselrijkdom en zuurgraad. Voor karakteristieke soorten als 
grauwe klauwier of veldkrekel zijn die overgangszones een 
functioneel deel van het heidelandschap.

Faciliteer een transitie in diverse maatschappelijke secto-
ren. Naast technologische innovaties zijn grondigere systeem-
veranderingen in de landbouw en in onze voedingsgewoontes 
nodig om vermesting en verdroging verder terug te dringen. 
Het huidige niveau van het landbouwinkomen en de maximali-
satie van de productie voor exportmarkten maakt een afname 
van de milieudruk niet vanzelfsprekend. Ook bij huishoudens, 
industrie en transport is een transitie nodig om de stiksto-
femissies verder te laten dalen. Aangezien de milieudruk ook 
vanuit het buitenland komt en naar het buitenland gaat, dringt 
een grens- en sectoroverschrijdende aanpak zich op.

Zorg voor blijvende financiering. De instandhouding van 
heide en landduinen hangt af van een doorgedreven natuur- 
en bosbeleid en dus van blijvende financiering door de 
Vlaamse overheid. Maatschappelijke en economische crisissen 
met een negatieve impact op de overheidsfinanciën, zoals de 
bankencrisis in 2008 of de coronacrisis in 2020, vormen een 
bijkomende bedreiging voor dit ecosysteem.
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E.3 Moeras

Van de moerassen die in de jaren 1950 nog in Vlaanderen voorkwamen is 95 procent verloren gegaan. De 
resterende moerassen zijn meestal klein en versnipperd en lijden onder vermesting en verdroging door 
het landgebruik in hun omgeving. Alle moerashabitats van Europees belang bevinden zich in een zeer 
ongunstige staat van instandhouding en meerdere typische planten- en diersoorten zijn met uitsterven 
bedreigd. Moerassen bieden natuurgebaseerde oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen als 
overstromingen, de klimaatverandering en droogtestress. Een structureel herstel vergt bijsturingen buiten 
de beschermde natuur- en bosgebieden, via het ruimtelijk, landbouw-, water- en klimaatbeleid. 

195  Deze habitat komt in Vlaanderen alleen in heide voor, maar wordt in navolging van de Europese habitatindeling besproken als onderdeel van moeras (veengebied).

A. Beschrijving

Moerassen zijn gebieden met hoofdzakelijk watergebonden 
planten- en diergemeenschappen, niet gedomineerd door 
struiken of bomen. De bodem is er vrijwel het hele jaar door 
verzadigd met water. Daardoor treedt zuurstofarmoede op, 
wat meestal aanleiding geeft tot veenvorming, een laag met 
organisch substraat in en op de bodem gevormd door een 
opstapeling van afgestorven vegetatie. Laagveenvegetatie 
wordt gevoed door grond- en oppervlaktewater. Hoogveen, 
bijna verdwenen in Vlaanderen, wordt uitsluitend gevoed 
door regenwater, maar vereist ook een voldoende hoge 
grondwatertafel (Boeye et al., 2004). In Vlaanderen nemen 
moerassen een oppervlakte tussen 2700 en 5100 hectare in, 
of 0,2 tot 0,4 procent van het grondgebied (De Saeger, 2020). 
Ongeveer 80 procent van de moerassen bestaat uit rietland. 

De Biologische Waarderingskaart (BWK) onderscheidt nog 
zes andere moerasvegetatietypes, waarvan sommige beperkt 
zijn tot enkele hectaren, verspreid over Vlaanderen (zie Tabel 
13). Doordat moerassen vaak een gradiënt vormen met zoet-
water, estuaria, graslanden en bossen en ze door natuurlijke 
successie en hydrologische factoren doorheen de tijd evolue-
ren, vergt het heel wat terreinwerk om moerasvegetatie accu-
raat te inventariseren en karteren.

Moerassen (marshlands) vormen een onderdeel van een rui-
mere groep waterrijke gebieden (wetlands) waartoe ook 
moerasbossen, natte graslanden, natte heide, vennen en 
open waterpartijen behoren. Al in de middeleeuwen werden 
ze ontgonnen, onder andere om natte gebieden bruikbaar 
te maken voor bewoning of landbouw en voor turfwinning. 
Toch blijkt uit de bodemkaart dat Vlaanderen in de jaren 

1950 nog voor bijna één vijfde uit wetland bestond (Decleer 
et al., 2016). Voor de industrialisering van de landbouw en 
de opkomst van andere technieken hadden moerassen en 
andere wetlands ook een zekere instrumentele waarde voor 
de mens: ze maakten integraal deel uit van de landbouweco-
nomie en leverden producerende ecosysteemdiensten zoals 
hooi, riet, geriefhout, turf, vis en wild (Boeye et al., 2004). Die 
inschakeling in de lokale economie is vandaag nagenoeg vol-
ledig verdwenen. Daardoor verdween sinds de jaren vijftig 75 
procent van alle wetlands en 95 procent van de moerassen, 
natte heide en vennen in Vlaanderen (Decleer et al., 2016). 
Veel moerassen werden gedraineerd en omgevormd tot land-
bouwgrond, werden bebost of kregen een urbane bestem-
ming. Andere verruigden of verbosten doordat ze niet langer 
werden beheerd of gebruikt, en onder invloed van vermesting 
en verdroging (zie C. Toestand). Vandaag zijn moerassen het 
meest zeldzame van de tien ecosystemen hier beschreven (zie 
D.1 Landgebruiksverandering).

Vlaanderen telt zes moerashabitats van Europees belang. 
Het gaat om de habitats 7110 – actief hoogveen (1,5 ha), 
7140 – overgangs- en trilveen (282 ha), 7150195 – pioniervege-
taties met snavelbiezen (37,5 ha), 7210 – galigaanmoerassen 
(2,7 ha), 7220 – kalktufbronnen (0,5 ha) en 7230 – alkalisch 
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laagveen (10 ha). Samen beslaan ze 334 hectare of 0,02 pro-
cent van Vlaanderen (Oosterlynck et al., 2019). Daarnaast kent 
Vlaanderen nog drie regionaal belangrijke moerasbiotopen 
die niet beschermd zijn door de Habiatrichtlijn maar die 
door hun zeldzaamheid in Vlaanderen wel juridisch bescher-
ming genieten. Het gaat om grote zeggenvegetaties, rietland 
en andere vegetatie van het rietverbond, en kleine zeggenve-
getaties niet vervat in habitat 7140. 

B. Ecosysteemdiensten

Moerassen en wetlands in het algemeen bieden natuurgeba-
seerde oplossingen voor een aantal toenemende uitdagingen 
waarmee Vlaanderen wordt geconfronteerd (Decleer et al., 
2016; Russi et al., 2013; Vrebos et al., 2014b): 

• Door een combinatie van bodemafdichting, infrastructuur
voor de afvoer van regenwater, kanalisatie van waterlopen,
bodemdrainage of versnelde afstroming in landbouwge-
bied en veranderende neerslagpatronen hebben grote de-
len van Vlaanderen in toenemende mate te maken met wa-
teroverlast en droogtestress. Moerassen zorgen door hun
sponswerking voor een betere waterretentie. Moerassen
uitbreiden kan zo helpen om bij piekdebieten of in natte
periodes stroomafwaarts wateroverlast te voorkomen.

• Vernatting en het hydrologische herstel van moerassen
en wetlands op een voldoende grote schaal zorgen door
de infiltratie van neerslagwater voor de aanvulling van
grondwaterreserves die kunnen helpen om periodes van
droogtestress te overbruggen. Dat vertraagt ook de
verdroging van oppervlaktewateren die vanuit moerassen
gevoed worden (zie D.5 Verdroging).

• De venige bodems van moerassen herbergen aanzienlijke
koolstofstocks. Vernatting van laaggelegen gebieden en het
herstel van veenvorming helpen om die koolstofvoorraden
in de bodem op lange termijn weer op te bouwen, wat
bijdraagt tot de doelstellingen rond klimaatmitigatie. Op
korte termijn (bv. doelstellingen klimaatmitigatie tegen
2030) is het veel belangrijker om de bestaande koolstof-
stocks in natte gebieden te beschermen tegen drainage en
verdroging (zie D.5 Verdroging en D.7 Klimaatverandering).

• De langere verblijftijd van water in moerassen – ten op-
zichte van de verblijftijd in gedraineerde landbouwgrond of
verstedelijkt gebied – zorgt voor een betere nutriëntenver-
wijdering. Moerassen uitbreiden kan zo bijdragen aan een
snellere realisatie van de waterkwaliteitsdoelstellingen
van de Kaderrichtlijn Water (zie D.4 Vermesting en verzuring).
In de meer voedselarme moerastypes moet de druk door
vermesting verder dalen, waardoor hun rol in het zuiveren
van nutriëntenrijk water veeleer beperkt is (Boeye, 2002).

Investeringen om moerassen en wetlands te herstellen en uit 
te breiden, hebben een maatschappelijk en economisch 
terugverdieneffect. Zo worden bijvoorbeeld kosten vermeden 
voor waterzuivering of wordt overstromingsschade voorkomen. 
Omdat die baten buiten de normale marktwerking vallen, 
blijven ze bij politieke besluitvorming of bij particuliere inves-
teringskeuzes vaak buiten beeld (Kumar, 2010; Russi et al., 2013; 
Van Reeth et al., 2014a). De monetaire waardering van het toe-
genomen aanbod regulerende en culturele ecosysteemdien-
sten bij wetlandherstel, toont dat in sommige omstandigheden 
de economische baten van de genoemde ecosysteemdiensten 
groter zijn dan de economische kost van verloren landbouw-
productie (Decleer et al., 2016). Het ontbreekt momenteel aan 
maatregelen en institutionele mechanismen om die baten 
te ‘verzilveren’, dat wil zeggen om te zetten in een financieel 
inkomen voor de betrokken private landgebruiker.
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C. Toestand

Ecosysteemoppervlakte 
Tussen 2010 en 2020 is de zekere oppervlakte moeras (zie 
Kader 16) beperkt toegenomen, met minder dan 5 procent. 
Voor een aantal vegetatietypes is dat het gevolg van natuur-
ontwikkeling en beheermaatregelen (zie Tabel 13).

Toestand van de planten- en diersoorten van 
moeras
De multisoortenindex toont de kans op het voorkomen van 
zeventig plantensoorten typisch voor moeras ten opzichte 
van het referentiejaar 2000 (zie Figuur 87) (Van Calster & Van 
Landuyt, 2020). De veranderingen zijn onvoldoende uitge-
sproken om een statistisch significante toe- of afname af 
te leiden. Het aantal stabiele en toenemende soorten (26) is 
ongeveer gelijk aan het aantal soorten met een afnemende 
verspreiding (33).

De MSI rapporteert over de verspreiding van de meer alge-
mene soorten maar geeft niet noodzakelijk een correct sig-
naal over veranderingen in de omvang of kwaliteit van een 
ecosysteem. Zo kunnen bij het verdwijnen of inkrimpen van 
moerassen een aantal moerasplanten overleven op andere 
natte plaatsen, zoals oevers van plassen en waterlopen. 
Bovendien zijn heel wat Rode Lijst-soorten die prioritair zijn 
voor het beleid – onder andere slijkzegge, ronde zegge, twee-
huizige zegge, lavendelhei, veenmosorchis en galigaan – niet 
in de index opgenomen, omdat de schaarse waarnemingen 
moeilijk modelleerbaar zijn (zie C.2 Algemene biodiversi-
teitstrends, Kader 4). Die soorten worden wel meegerekend 
om de habitatkwaliteit van de moerashabitats van Europees 
belang te bepalen (zie Tabel 14) en in de Rode Lijst-indicator 
voor moeras (zie Figuur 88).

KARTERINGSEENHEID BWK VEGETATIETYPE OPPERVLAKTE 
2010

OPPERVLAKTE 
2020 TOELICHTING

mr
rietland en andere  
Phragmition-vegetaties

2100 – 4300 2100 – 3800
Te beschouwen als stabiel. De lagere 
maximaal mogelijke oppervlakte is het 
gevolg van betere kartering.

mz
brak tot zilt moeras met 
heen

20 – 50 20 – 40 Idem als mr

mc grote zeggenvegetatie 300 – 750 300 – 750 Idem als mr

md drijfzoom en/of drijftil 9 – 27 28 – 64
Verschil voornamelijk wegens betere 
kartering

mk alkalisch laagveen 3 – 9 8 – 15
Werkelijke toename door natuur- 
ontwikkeling en beter beheer

mm galigaanvegetatie 2 – 9 2 – 4

ms zuur laagveen 100 – 230 225 – 450
Verschil deels door betere kartering en 
deels door werkelijke toename door 
natuurontwikkeling en beter beheer

t hoogveen 1,5 1,5

totaal moeras (zekere oppervlakte) 2600 2700

TABEL 13. 

Oppervlakte (ha) van de vegetatietypes van moeras in 2010 en 2020 op basis van de BWK. De oppervlaktecijfers geven de range tussen de zekere oppervlakte 
en de maximaal mogelijke oppervlakte. Voor het volledige ecosysteem wordt alleen de zekere oppervlakte vermeld (bron: BWK, INBO).

FIGUUR 87. 

Multisoortenindex (MSI) voor 
moerasplanten in de periode 
1950-2018 in Vlaanderen. Gemo-
delleerde waarden en 95% be-
trouwbaarheidsinterval. De balk 
rechts toont het aantal soorten 
dat er significant op voor- of 
achteruitgaat, stabiel blijft of 
een onzekere trend vertoont ten 
opzichte van 2000 (Van Calster 
& Van Landuyt, 2020).
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Van de 2745 planten- en diersoorten met een gekende Rode 
Lijst-status in Vlaanderen zijn er 358 kenmerkend voor 
moeras (Maes et al., 2019). Bijna 40 procent van die moeras-
specialisten is de voorbije eeuw uit Vlaanderen verdwenen of 
bevindt zich op de Rode Lijst (is ernstig bedreigd, bedreigd of 
kwetsbaar). Nog eens 17 procent loopt het risico om op korte 
termijn op de Rode Lijst terecht te komen. Hoewel moeras 
minder dan een halve procent van de totale oppervlakte van 
Vlaanderen omvat, is 14 procent van de 1377 planten- en dier-
soorten die uit Vlaanderen zijn verdwenen, die bedreigd zijn 
of bijna in gevaar zijn, gebonden aan moeras. Om die reden 
zijn moerassen van groot belang voor het biodiversiteitsbe-
houd in Vlaanderen.

Toestand van de moerashabitats van 
Europees belang
Voor alle moerashabitats van Europees belang is de toestand 
zeer ongunstig (Oosterlynck et al., 2019). Dat heeft te maken 
met een te kleine oppervlakte, een slechte habitatkwaliteit 
en ongunstige toekomstperspectieven (zie Tabel 14). Volgens 
streefdoel 1 van de EU Biodiversiteitsstrategie moet tegen 
2020 de achteruitgang van alle habitats van Europees belang 
tot stilstand worden gebracht en moet er een aanzienlijke 
en meetbare verbetering bereikt zijn ten opzichte van de 
toestand in 2010. Het Vlaams Natura 2000-programma 
bepaalt dat tegen 2020 een verdere achteruitgang moet 
worden vermeden en dat voor vier prioritaire moerasha-
bitats de toestand in 2020 gunstig moet zijn of de trend 
verbeterend. (zie B.1 Kader 1: de mondiale en de Europese 
Biodiversiteitsstrategie). Voor één van die vier, alkalisch laag-
veen, is de trend verbeterend. Ook overgangs- en trilveen 
en pioniervegetaties met snavelbiezen (niet opgenomen bij 
de prioritaire habitats) tonen een verbeterende trend ten 
opzichte van 2007. 

FIGUUR 88. 

Rode Lijst-status van planten- 
en diersoorten gebonden aan 
moeras (bron: INBO). 

MOERASHABITATS VAN 
EUROPEES BELANG 
(HABITATCODE)

VERSPREIDINGS- 
AREAAL OPPERVLAKTE HABITATKWALITEIT TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

STAAT VAN 
INSTANDHOUDING 
2019

TREND  
2007-2018

Actief hoogveen (7110) =

Overgangs- en trilveen 
(7140)

↗

Pioniervegetaties met 
snavelbiezen (7150)

↗

Galigaan-moerassen 
(7210)

=

Kalktufbronnen (7220) =

Alkalisch laagveen (7230) ↗

TABEL 14. 

Samenvatting van de conclusies per criterium en einduitspraak over de regionale staat van instandhouding in 2019 en de trend van 2007 tot 2018 per habitat-
type (Oosterlynck et al., 2019).

Gunstig Matig ongunstig Zeer ongunstig Onbekend Vooruitgaand↗ Stabiel= Achteruitgaand
↗

Onbekendx
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Meer weten over de methode? 
In de fiches op de website 
leest u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/rode-lijst-status-heide-moeras-kustduinen
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Voor overgangs- en trilveen werden tussen 2013 en 2018 niet 
eerder gekende locaties ontdekt. Als gevolg daarvan wordt 
het criterium verspreidingsareaal gunstig voor die habitat. 
Voor drie andere habitats blijft het verspreidingsareaal gun-
stig. Voor actief hoogveen en alkalisch laagveen is het actuele 
verspreidingsareaal te klein om het duurzaam voortbestaan 
op lange termijn te garanderen. 

De oppervlakte van overgangs- en trilveen, van pioniervege-
tatie met snavelbiezen en van alkalisch laagveen neemt licht 
toe ten gevolge van natuurherstelprojecten. Tegelijkertijd 
gaat soms habitat verloren (Oosterlynck et al., 2019). Voor vijf 
van de zes habitats blijft de huidige oppervlakte meer dan  
10 procent onder de oppervlaktedoelstelling, zodat ze voor 
het oppervlaktecriterium zeer ongunstig scoren.

Vijf van de zes habitats scoren zeer ongunstig op het vlak 
van habitatkwaliteit; voor kalktufbronnen ontbreekt de 
kennis om dat te beoordelen. De kwaliteit wordt per habitat 
beoordeeld op basis van vijf criteria: ruimtelijke samenhang 
(mate van versnippering), toestand van de habitattypische 
soorten, habitatstructuur en -functies, vegetatieontwikkeling 
(aanwezigheid van sleutelsoorten) en verstoring196. Een over-
zicht van alle indicatoren per habitat is terug te vinden in 
bijlage 4 van Paelinckx et al. (2019). 

• Ruimtelijke samenhang. Twee vegetatietypes – over-
gangs- en trilveen en pioniervegetatie met snavelbiezen –
hebben een goede ruimtelijke samenhang. Voor de andere
habitats is die samenhang onvoldoende, omdat ze te sterk
versnipperd zijn door harde barrières zoals wegen en be-
vaarbare waterlopen of door biotopen die onoverbrugbaar

196  Voor de habitat kalktufbronnen is het criterium ruimtelijke samenhang niet van toepassing en is de toestand inzake habitatstructuur, vegetatieontwikkeling en verstoring onbekend. 

zijn voor typische moerassoorten. 
• Habitattypische soorten. Voor galigaanmoerassen is

de toestand van de habitattypische plant- en diersoorten
goed, voor de overige vijf moerastypes is die slecht. Meer
dan 25 procent van de typische soorten is er kwetsbaar,
bedreigd of ernstig bedreigd. Vooral voor alkalisch laag-
veen is de toestand erg ongunstig: tien van de elf habitat-
typische plantensoorten zijn in Vlaanderen met uitsterven
bedreigd.

• Habitatstructuur. Actief hoogveen scoort gunstig op het
vlak van habitatstructuur (bv. microreliëf, bedekking door
veenmos). In overgangs- en trilveen is de (korst)moslaag en
de bedekking door veenmos onvoldoende. In alkalisch laag-
veen is de (korst)moslaag en de bedekking door zeggesoor-
ten onvoldoende. Voor de overige habitats ontbreken nog
gegevens om de habitatstructuur te kunnen beoordelen.

• Vegetatieontwikkeling. Actief hoogveen, overgangs- en
trilveen en alkalisch laagveen hebben een ongunstige vege-
tatieontwikkeling door de afwezigheid of lage bedekkings-
graad van sleutelsoorten. Voor de drie overige habitats is
de toestand onzeker.

• Verstoring. Drie van de zes habitats scoren ongunstig
voor diverse verstoringsindicatoren. Voor de drie ande-
re habitats is de mate van verstoring onzeker omdat de
hoeveelheid gegevens beperkt is. Actief hoogveen wordt
verstoord door verruiging ten gevolge van vermesting. In
galigaanmoerassen en alkalisch laagveen treedt verbossing
op. Rietontwikkeling, net als verbossing in de hand gewerkt
door vermesting en mogelijk ook door verdroging, bedreigt
galigaanmoerassen. In alkalisch laagveen treedt ook ver-
grassing op, wat eveneens versneld wordt door vermesting.
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D. Drukfactoren

We weten welke drukfactoren aan de basis liggen van de 
ongunstige staat van instandhouding. Ze liggen in belang-
rijke mate buiten de sfeer van het natuur- en bosbeleid 
sensu stricto. Die drukfactoren beïnvloeden ook de mogelijk-
heden tot habitatherstel op langere termijn en de toekomst-
perspectieven (zie Tabel 15) (Oosterlynck et al., 2019).

Vermesting
Stikstofdepositie via lucht, water en bodem vormt de 
belangrijkste druk op moerashabitats. Voor het volgende 
decennium wordt geen fundamentele verbetering verwacht. 
Ook bij dalende deposities kunnen effecten van historische 
verontreiniging nog lang na-ijlen (Oosterlynck et al., 2019). De 

stikstofdepositie via de lucht komt voor de helft van buiten 
Vlaanderen en voor 20 à 25 procent van binnenlandse land-
bouwactiviteiten. Anderzijds veroorzaakt Vlaanderen ook 
stikstofdeposities in het buitenland (zie D.4 Vermesting en ver-
zuring). Het gebruik van organische en synthetische meststof-
fen in de landbouw en in siertuinen zorgt voor een nitraat- en 
fosfaatbelasting van het grondwater. Vermesting versterkt en 
versnelt processen van natuurlijke successie, zoals rietvorming 
en verruiging, waardoor intensiever beheer nodig is.

Verdroging en verstoring hydro(morfo)logie
Moerassen hebben te lijden onder verdroging ten gevolge 
van waterwinningen, veranderingen in de hydrologie (door 
allerlei vormen van drainage en verminderde infiltratie) en kli-
maatverandering (met hogere temperaturen en veranderende 

neerslagpatronen). De daling van de grondwatertafel bevordert 
de kolonisatie door grasland- en bossoorten. Omdat het om 
grondwaterafhankelijke systemen gaat, is hun instandhou-
ding mee afhankelijk van het landgebruik en het waterbeheer 
buiten de beschermde en actief beheerde gebieden.

Versnippering 
Versnippering vloeit voort uit veranderingen in de land-
schapsstructuur, voornamelijk door verstedelijking en 
veranderingen in het landbouwsysteem zoals de omvor-
ming van blijvend grasland naar akkers, de toename van 
grootschalige monoculturen en het verdwijnen van kleine 
landschapselementen. 

Verzuring
De verzurende deposities zijn de voorbije jaren sterk gedaald 
in Vlaanderen, toch worden de kritische lasten in ongeveer 
28 procent van de oppervlakte natuur overschreden (VMM, 
2019h). De druk is afkomstig van de sectoren landbouw, ver-
keer en industrie. Pioniervegetatie met snavelbiezen is het 
meest gevoelig voor deze druk.

Klimaatverandering 
De klimaatverandering versterkt andere drukken zoals ver-
droging, versnippering en natuurlijke successie en zal in de 
toekomst naar alle verwachting toenemen.

Achterstallig of onaangepast beheer
In principe natuurlijke processen zoals rietuitbreiding, ver-
landing en verbossing worden versterkt of versneld door 
antropogene drukken zoals vermesting, verdroging en 
klimaatverandering. Het beheersmatig remediëren van die 
successie kan de habitatstructuur van veenvegetatie ernstig 
verstoren, bijvoorbeeld bij het verwijderen van hout, en kan 
de habitatkwaliteit negatief beïnvloeden.

DRUK ACTIEF 
HOOGVEEN

OVERGANGS- 
EN TRILVEEN

PIONIERVEGETATIES 
MET SNAVELBIEZEN GALIGAAN-MOERASSEN KALKTUFBRONNEN ALKALISCH 

LAAGVEEN

Vermesting via lucht H H H H >L H

Vermesting via water en 
bodem H M H H M

Verdroging L > M H H > M H M H

Versnippering M H H M

Verzuring M M H M M

Klimaatverandering L > M L > M L > M L > M L > M L > M

Verstoring van hydro- 
(morfo)logie H M M

Achterstallig of onaan-
gepast beheer M M

TABEL 15. 

Overzicht van de drukfactoren en bedreigingen van hoog (H) en matig (M) regionaal belang. 
H > L: hoge druk die in de toekomst laag wordt; L > M & H > M: analoog.
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Door de aanhoudende vermesting en verdroging en de 
toenemende invloed van de klimaatverandering zijn de toe-
komstperspectieven voor moerashabitats zeer ongunstig 
(zie Tabel 14). Dat betekent dat zonder een verdere verlaging, 
of mildering van het effect, van de meest relevante druk-
factoren, namelijk vermesting, verdroging en versnippering, 
voor de volgende twee rapporteringsperiodes (2019-2030) op 
schaal van Vlaanderen geen fundamentele verbetering in de 
staat van instandhouding wordt verwacht.  
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KADER 20 
BOSBESSEN UIT FRUITTEELT VORMEN  
RISICO VOOR MOERAS EN NATTE HEIDE

De trosbosbes is aangepast aan uiteenlopende milieu-
condities, waardoor ze zich makkelijk verspreidt. De 
soort kan een impact hebben op typische, vaak zeldza-
me soorten van veenvegetaties en veenmosbulten en er 
de vegetatiestructuur veranderen.

De trosbosbes, gekweekt voor de blauwe bessen, ont-
snapte uit verlaten kwekerijen in de Kempen. De soort 
wordt gemakkelijk door vogels verspreid en duikt meer 
en meer op in kwetsbare natte heidegebieden, lichtrijke 
dennenbossen en natuurreservaten zoals Averbode Bos 
en Heide, de Vallei van de Zwarte Beek, de bossen rond 
Ravels en de Kalmthoutse Heide (Adriaens et al., 2019b). 
Wellicht gaat het om een hybride vorm van Noord-
Amerikaanse soorten die ontstaan is door veredeling. 
Door een combinatie van kenmerken is de trosbosbes 
aangepast aan meer uiteenlopende milieucondities dan 
de oudersoorten, waardoor ze zich makkelijker kan ver-
spreiden (Schepker & Kowarik, 1998). De soort kan een 
impact hebben op typische, vaak zeldzame soorten van 
veenvegetaties en veenmosbulten (bv. gewone dophei, 
lavendelheide en kleine veenbes) en heeft er de potentie 
om de vegetatiestructuur te veranderen. Struiken worden 
het best zo snel mogelijk verwijderd (Klimkowska et al., 
2013). Andere invasieve uitheemse soorten in moerassen 
zijn duizendknopen, reuzenberenklauw, Canadese gul-
denroede, reuzenbalsemien, douglaspluimspirea, moe-
rasaronskelk en watercrassula.
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E. Beleid

Gebiedsgerichte beschermings- en 
beheermaatregelen
Alle moerassen in Vlaanderen vallen onder een vorm van 
actief beheer of een vorm van juridische of planologische 
bescherming (zie Figuur 89 en C.3 Biodiversiteit van Europees 
belang). Ruim 600 hectare of 30 procent is beschermd en 
actief beheerd in het kader van een natuur- of bosreservaat. 
Een bijkomende 850 hectare of 41 procent bevindt zich in een 
Speciale Beschermingszone of binnen het Vlaams Ecologisch 
Netwerk. In die gebieden is de juridische bescherming door 
het Natuurdecreet van kracht. Verder kunnen er inrichtings- 
en beheermaatregelen worden uitgevoerd, onder meer via 
LIFE-natuurherstelprojecten, met het oog op uitbreiding, her-
stel of kwaliteitsverbetering van de habitats. De overige 600 
hectare – 29 procent – geniet planologische bescherming of 
is juridisch beschermd door een verbod op vegetatiewijziging 
krachtens het Vegetatiebesluit.

197  Functionele habitatclusters groeperen ecologisch verwante biotooptypes waarbinnen de habitattypische soorten vrij kunnen bewegen en hun habitatvereisten of hulpbronnen vinden (Paelinckx et al., 2019). Grotere clusters ondersteunen gro-
tere populaties waardoor die beter bestand zijn tegen externe milieudruk (zie D.2 Versnippering).

Voor de instandhouding van moerashabitats van Europees 
belang zijn in Vlaanderen Speciale Beschermingszones 
aangewezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn. Die moe-
rashabitats bevinden zich voor bijna 95 procent binnen habi-
tatrichtlijngebied (zie Tabel 16) (Oosterlynck et al., 2019).

Ondanks de hoge gebiedsgerichte beschermingsgraad blijven 
moerassen ook binnen de Speciale Beschermingszones sterk 
versnipperd. Momenteel is 84 procent van de moerasclusters 
binnen Speciale Beschermingszones kleiner dan 1 hectare; 
17 procent van de moerasoppervlakte maakt deel uit van 
functionele habitatclusters197 groter dan 20 hectare (Decleer 
et al., in prep.). Ook na de volledige realisatie van de opper-
vlaktedoelen zal 78 procent van de moerasclusters binnen 
Speciale Beschermingszones kleiner dan 1 hectare blijven en 
zal minder dan één kwart van de moerasoppervlakte binnen 
clusters van meer dan 20 hectare liggen. Dat beperkt de 
kansen op herstel van bedreigde populaties en verhoogt de 
kwetsbaarheid ervan voor milieudruk.

Naast het reguliere beleid via de Vlaamse en erkende natuur-
reservaten en de natuurbeheerplannen worden ook Europese 
LIFE- en Interreg-natuurherstelprojecten uitgevoerd met 
het oog op uitbreiding, herstel of kwaliteitsverbetering van 
moerashabitats en wetlands. Die leiden tot lokale succes-
verhalen, zoals in de Grote Netevallei, de Demerbroeken en 
de Vallei van de Zwarte Beek. Vooralsnog realiseren ze een te 
beperkte toename in oppervlakte en een onvoldoende 
vermindering van de externe milieudruk om op schaal 
van Vlaanderen een gunstige staat van instandhouding te 
realiseren. De belangrijkste gebiedsgerichte beschermings- en 
herstelmaatregelen voor moerashabitats en wetlands zijn 
(Oosterlynck et al., 2019):
• herstel van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van grond- 

en oppervlaktewater door sluizen te plaatsen, drainage te
beperken en natuurkernen hydrologisch te isoleren van
omliggend landbouwgebied,

• stikstofemissies beperken via het PAS-beleid (Programmati-
sche Aanpak Stikstof),
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FIGUUR 89. 

Dekking van het ecosysteem 
moeras (in hectare en %) door 
verschillende vormen van 
natuur- en bosbeheer, juridische 
en planologische bescherming 
(bron: INBO, Natuur en Bos).

TABEL 16. 

Aandeel van moerashabitat van Europees belang binnen habitatrichtlijn-
gebied.

MOERASHABITATS VAN EUROPEES BELANG  
(HABITATCODE) AANDEEL BINNEN SBZ-H

Actief hoogveen (7110) 100%

Overgangs- en trilveen (7140) 94%

Pioniervegetatie met snavelbiezen (7150) 99%

Galigaanmoerassen (7210) 100%

Kalktufbronnen (7220) 86%

Alkalisch laagveen (7230) 94%

Meer weten over de methode? 
In de fiches op de website 
leest u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/bescherming-en-beheer-in-vlaanderen-oppervlakte-juridisch-beschermd
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• diffuse verontreiniging van oppervlakte- en grondwater 
door landbouwactiviteit voorkomen door erosiebestrijding 
en beheerovereenkomsten,

• vergunningenbeleid en handhaving om waterwinning en 
waterverontreiniging te beperken,

• habitatherstel door uitruiling landbouwgebruik met het 
oog op extensivering en omvorming naar natuurbeheer,

• invasieve uitheemse soorten zoals Japanse duizendknoop, 
reuzenbalsemien en reuzenberenklauw bestrijden,

• natuurlijke successie tegengaan door het openmaken 
van slenken en vijvers, maaibeheer en de verwijdering van 
houtopslag.

De ongunstige staat van instandhouding en de toekomstper-
spectieven van moerashabitats van Europees belang contras-
teren met de hoge dekking door Speciale Beschermingszones 
en andere beschermde of actief beheerde gebieden. Ze tonen 
de limieten aan van een op scheiding gebaseerd lokaal 
gebiedsgericht beschermingsregime als in de ruimere omge-
ving de druk door menselijke activiteiten de ecologische 
basiskwaliteit structureel blijft aantasten. 



225

F. Aanbevelingen

Behoud, vergroot en verbind moerassen. De meeste moe-
rassen in Vlaanderen zijn klein en landschappelijk gefrag-
menteerd. Een verdere uitbreiding en betere verbinding van 
de moerassen is nodig om hun staat van instandhouding 
te verbeteren. 30 procent van de zones met herstelpotentie 
bevinden zich in gebieden met een beschermingsstatuut voor 
natuur (Decleer et al., 2016). Het behoud van de moerassen en 
hun koolstofvoorraden draagt bij tot de doelstellingen van het 
klimaatmitigatieplan op korte termijn.

Werk aan hydrologisch herstel en ga van vermesting tegen 
op landschapsschaal. Een verdere toename in oppervlakte 
is een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde om tot 
een goede staat van instandhouding te komen. Drukfactoren 
als verdroging en vermesting zijn maar in beperkte mate te 
remediëren met kleinschalige ingrepen in actief beheerde of 
planologisch beschermde gebieden, en vereisen een duurzamer 
landgebruik en waterbeheer op landschapsschaal. Veel wet-
lands in zones met sterke kwel hebben de potentie om moeras 
te worden. Grootschalig hydrologisch herstel leidt tot een win-
win voor klimaatadaptatie (verminderen van droogtestress), een 
betere waterkwaliteit en een betere bescherming van zeldzame 
planten- en diersoorten in moeras en andere wetlands.

Creëer economische stimulansen voor private landgebrui-
kers. Naast aangepaste regelgeving zijn voor private landge-
bruikers ook economische stimulansen nodig om vernatting 
in landbouwgebied of landgebruiksveranderingen in stedelijk 
en bebouwd gebied te kunnen doorvoeren. Via het ruimtelijk, 
klimaat-, water- en landbouwbeleid moeten institutionele 
mechanismes worden voorzien waarmee private landgebruikers 
een deel van de economische en maatschappelijke baten van 
moerassen door waterretentie, waterzuivering en klimaatmiti-
gatie kunnen verzilveren. 
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KustduinenE.4 

De Belgische kustzone combineert op een kleine oppervlakte zeldzame biodiversiteit, erg dynamische 
ecologische processen, wereldhandel, lucratief toerisme en woonwijken met een stedelijk karakter. Door 
de klimaatverandering wint naast toerisme ook de ecosysteemdienst natuurlijke kustbescherming aan 
belang. Urbanisatie en de toenemende toeristische exploitatie vormen een knelpunt om natuurgebaseer-
de oplossingen op dat vlak beter te benutten. Ondanks de hoge beschermingsgraad van de resterende 
kustduinen, leggen de verstoorde strand- en duindynamiek en de druk door landgebruiksverandering, 
versnippering, recreatie en vermesting een hypotheek op het realiseren van de instandhoudingsdoelen 
voor dit ecosysteem in de nabije toekomst.

198  Meer informatie over de erosie en aangroei van stranden langs de Belgische kust is te vinden op de website van het project CREST – Climate Resilient Coast.
199  Voor landgebruiksanalyses (zie D.1 Landgebruiksverandering) en bosonderzoek (zie E.1 Bos) worden beboste duinen tot het ecosysteem bos gerekend. In dit hoofdstuk worden duinbossen ook besproken, omdat die een onderdeel zijn van het 

kustecosysteem en een van de kustduinhabitats van Europees belang.

A. Beschrijving

De kustduinen en het strand vormen een 67 kilometer 
lange strook tussen de Noordzee en de kustvlakte (Provoost 
et al., 2004). Ze nemen in Vlaanderen een oppervlakte tussen 
4000 en 5200 hectare in; zowat de helft daarvan is strand 
(De Saeger, 2020). Ze bedekken 0,3 tot 0,4 procent van het 
grondgebied. Daarmee vormen ze het op één na kleinste eco-
systeem in Vlaanderen.

Het gaat om een vrij jong en van nature erg dynamisch 
ecosysteem. Ongeveer vijfduizend jaar geleden kreeg de 

kustlijn in grote trekken haar huidige vorm. De oudste 
duinen nabij de grens met Frankrijk ontstonden rond deze 
tijd (Provoost et al., 1996). Het gros van de duinen vormde 
zich pas in de loop van het vorige millennium. Het zeeni-
veau fluctueerde doorheen de eeuwen onder invloed van 
klimaatveranderingen en de herverdeling van de watermas-
sa’s in de oceanen. Momenteel beleven we een periode van 
zeespiegelstijging: de voorbije eeuw steeg het zeeniveau met 
ongeveer 30 centimeter. Daardoor zijn grote delen van het 
strand aan erosie onderhevig, al zijn er kustzones die lokaal 
aangroeien door zandaanwas198. Een deel van het zand wordt 
door zeestromingen en golfwerking tot boven de gemiddelde 

vloedlijn afgezet. Rond ophopingen van organisch materi-
aal (vloedmerken) en zouttolerante pioniervegetatie zoals 
biestarwegras ontstaan geringe zandophopingen door de 
accumulatie van aangewaaid zand. Die embryonale duintjes 
vormen het aanknopingspunt voor het verdere duinvor-
mingsproces, waarin helm een cruciale rol speelt. Ook meer 
landinwaarts zorgt verstuiving door de wind voor dynamiek 
in het landschap, zoals het ontstaan van paraboolduinen met 
aan de voet vochtige duinpannen. Zoals in andere terrestri-
sche ecosystemen in onze klimaatzone evolueert ook in de 
duinen de vegetatie meer landinwaarts van een kruidlaag (bv. 
mosduinen, duingraslanden) naar een struik- en uiteindelijk 
bosvegetatie199, zij het aan een trager tempo. 

Al sinds de middeleeuwen heeft de mens een invloed op de 
vorm en het functioneren van het kustecosysteem. Door de 
mens opgetrokken zeeweringen beïnvloeden de duinvorming, 
de inpoldering van de kustvlakte deed moerassen aan de 
landzijde van de duinen verdwijnen en begrazing veranderde 
de structuur en soortensamenstelling van de duinvegetatie. 
Na de instorting van het ancien régime intensiveerde het 
landgebruik, in eerste instantie door kleinschalige akkerbouw 

DEEL 2 VERDIEPING — E TRENDS PER ECOSYSTEEM — E.4 Kustduinen

http://www.crestproject.be/nl


227

en beweiding (Provoost, 2001). De agrarische druk op het 
landschap werd vanaf eind negentiende eeuw gevolgd door 
een urbanisatie van de volledige kustlijn voor toerisme, 
industrie en wereldhandel (Provoost et al., 2004). Daardoor 
verdween bijna de helft van de duinoppervlakte onder 
gebouwen, wegen en tuinen (Provoost, 2004). Door het weg-
vallen van extensieve begrazing na WO II en de versnippering 
van het duinlandschap verminderde de geomorfodynamiek 
en kwam fixatie van stuifduinen en successie van grazige 
vegetatie naar struweel en bos op gang. Als gevolg gingen 
meer dynamische en open duinhabitats sterk achteruit.

Langs de Belgische kust komen negen kustduin- en strand-
habitats van Europees belang voor. Het gaat om de habi-
tattypes 1140 – bij eb droogvallend zand en slik (2111 ha), 2110 
– embryonale duinen (27 ha), 2120 – wandelende duinen (482 
ha), 2130 – vastgelegde duinen (744 ha), 2150 – vastgelegde 
ontkalkte duinen (0,1 ha), 2160 – duindoornstruwelen (665 
ha), 2170 – kruipwilgstruwelen (77 ha), 2180 – duinbossen (249 
ha) en 2190 – vochtige duinvalleien (56 ha). Samen beslaan ze 
4411 hectare of 0,3 procent van Vlaanderen (Provoost, 2019). 
Daarnaast zijn er nog permanent overstroomde zandbanken 
en drie types Atlantische slikken en schorren. Die worden 
behandeld in E.6 Oppervlaktewateren en E.7 Noordzee. 

B. Ecosysteemdiensten

Het strand en de kustduinen leveren diverse producerende, 
regulerende en culturele ecosysteemdiensten (Provoost et al., 
2014; Schneiders & Spanhove, 2014; Van der Biest et al., 2017b, 
2020). Met de opkomst van het massatoerisme in de twin-
tigste eeuw begonnen de kustbewoners hun economische 
activiteiten op die lucratieve sector toe te leggen. De tien 
Vlaamse kustgemeenten telden in 2019 bijna 340.000 inwoners, 

tweedeverblijvers niet inbegrepen (www.kustportaal.be). De 
capaciteit van de kustgemeenten voor verblijfsrecreanten 
bedroeg in 2017 ruim 617.000 bedden (Westtoer, 2018). Tijdens 
het toeristisch hoogseizoen in de periode 2007-2017 liep 
het aantal dagjestoeristen op tot 3,7 miljoen per maand, of 
120.000 per dag. Het toerisme zet het kust- en mariene eco-
systeem en ook het sociale klimaat onder druk (Coudenys et 
al., 2015), maar draagt tegelijk bij aan economische activitei-
ten die indirect, via fiscale inkomsten voor de overheid, het 
natuurbehoud en het ecosysteemherstel mee financieren. 
Daarmee is de Belgische kust een treffend voorbeeld van een 
sociaal-ecologisch systeem waarin natuur, samenleving en 
economie met elkaar op gespannen voet staan en tegelijker-
tijd een zekere wederzijdse afhankelijkheid vertonen.

De verregaande urbanisatie van de kustlijn in de twintigste 
eeuw deed de vraag naar kustbescherming toenemen en 
leidde tot uitgebreide constructies voor zeewering. Ongeveer 
80 procent van de Belgische kust is bedijkt (Provoost et al., 
2005). Die verstedelijking en verharding reduceerden het 
overstromingsrisico maar verzwakten de ecologische structu-
ren en processen die het kustecosysteem nodig heeft om zich 
op langere termijn, in een context van klimaatverandering 
en zeespiegelstijging (zie D.5 Verdroging en E.7 Noordzee), in 
stand te houden (Van der Biest et al., 2017a, 2020). Verharde 
structuren voor zeewering langs het strand belemmeren het 
sedimenttransport vanuit de zee naar de duinen. Ze beper-
ken ook het zelfherstellend vermogen van de strand- en 
duingordel na een storm. Ook de uitbouw van de zeehavens 
in Zeebrugge en Duinkerken veroorzaakten een aanzienlijke 
wijziging in de hydrodynamiek en het daarmee verbonden 
zandtransport. De verwachte zeespiegelstijging in combi-
natie met de vermindering van het sedimenttransport en 
de stuifdynamiek, reduceert de natuurlijke capaciteit van 
het strand en de duinengordel om het hinterland tegen een 

overstroming te beschermen (Provoost et al., 2005). Grote 
delen van de kustvlakte liggen meer dan 2 meter onder het 
niveau van een gemiddelde jaarlijkse storm en zijn daardoor 
bijzonder kwetsbaar (Provoost et al., 2014). 

Het herstel van die dynamische processen kan belangrijke 
maatschappelijke en economische baten genereren. Een 
analyse van de economische baten van het herstel van de 
dynamiek tussen strand en duinengordel in het Vlaams 
natuurreservaat De Westhoek (340 ha) leverde een mogelijke 
stijging van economische baten met 50 procent op (Van der 
Biest et al., 2017a). Die baten vloeien voort uit recreatieve 
meerwaarden, een betere kustbescherming en een verhoogde 
infiltratie (drinkwatervoorziening), klimaatregulatie en water-
zuivering. De ecologische processen die aan de basis van die 
baten liggen, zijn eveneens essentieel voor het realiseren van 
de Europese instandhoudingsdoelen voor zowel embryonale 
als wandelende duinen (zie Tabel 18). Er vallen dus belang-
rijke win-wins te realiseren voor natuurherstel en kustbe-
scherming. Met het Interreg-project VEDETTE werd in het 
najaar van 2020 onder meer de verstuivingsdynamiek in de 
Westhoek gedeeltelijk hersteld.

De kustduinen bieden ook een natuurlijke bescherming 
tegen verzilting van het grondwater landinwaarts, door 
een zoetwaterlens die zich onder de duinen en het strand 
bevindt (Vandenbohede & Lebbe, 2008). Door een combinatie 
van zeespiegelstijging, toenemende zomerdroogte en over-
exploitatie neemt het risico op de verzilting van grondwater 
en landbouwbodems in de polderstreek toe. Een aangroei 
van de duinengordel en het behoud van open duinhabitats 
bevordert de infiltratie van neerslagwater en biedt kansen om 
die zoetwaterlens te vergroten. Dat heeft zowel een positieve 
impact op de waterkwaliteit als op de watervoorziening (Van 
der Biest et al., 2017b, 2017c).
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C. Toestand

Ecosysteemoppervlakte 
Tussen 2010 en 2020 bleef de zekere oppervlakte (zie Kader 
16) strand en kustuinen stabiel op 4000 hectare (zie Tabel
17). Als ook de oppervlakte beboste duinen mee in rekening
wordt gebracht, omvat het ecosysteem ongeveer 4250 hec-
tare. Binnen de kustduinen is er een evolutie van vegetatie-
arme, dynamische duinen naar gefixeerde duinen, struweel
en bos.

Toestand van de planten- en diersoorten van 
strand en kustduinen
Van de 2745 planten- en diersoorten met een gekende 
Rode Lijst-status in Vlaanderen zijn er 138 gebonden aan 
strand en duinen (Maes et al., 2019). Voor die soorten is dit 
ecosysteem van groot belang, aangezien ze daarbuiten 
weinig of geen geschikt leefgebied vinden. Bijna 40 procent 
van die strand- en duinspecialisten is de voorbije eeuw uit 
Vlaanderen verdwenen of bevindt zich op de Rode Lijst (is 
ernstig bedreigd, bedreigd of kwetsbaar) (zie Figuur 90). Nog 
eens 30 procent loopt het risico op korte termijn op de Rode 
Lijst terecht te komen.

Toestand van de strand- en kustduinhabitats 
van Europees belang
Twee habitattypes, of 63 procent van de oppervlakte strand- 
en kustduinhabitats van Europees belang, verkeren in een 
gunstige staat van instandhouding (zie Tabel 18) (Provoost, 
2019). Dat percentage is sterk beïnvloed door het relatief 
grote aandeel van laagstrand (habitattype 1140) in de totale 
oppervlakte strand- en kustduinhabitats van Europees 
belang. Embryonale duinen – 0,6 procent van de totale 
oppervlakte strand- en kustduinhabitats van Europees belang 
– bevinden zich in een matig ongunstige toestand. Voor de

KARTERINGSEENHEID BWK VEGETATIETYPE OPPERVLAKTE 2010 OPPERVLAKTE 2020 TOELICHTING

dz zandbank of zandplaat 40 – 110 20
Verschil door aangepaste kartering bij oplossing 
kennislacune

dl strand 2600 2600

dd stuifduinen aan de kust 400 – 600 400 – 600
Op het terrein sterke achteruitgang van habitattype 
2120 – wandelende duinen ten voordele van hd en 
sd, cijfers nog niet in BWK opgenomen

hd
droog duingrasland van 
kalkrijke milieus

400 – 900 450 – 900 Toename van habitattype 2130 – vastgelegde duinen

had
droog duingrasland van 
kalkarme milieus

80 – 120 90 – 130

mp
duinpanvegetatie van  
kalkrijke vochtige milieus

20 – 40 30 – 50
Toename door maatregelen natuurontwikkeling 
voor habitattype 2190 – vochtige duinvalleien

sd(b) duinstruweel 500 – 900 500 – 900

totaal kustduinen en strand (zekere oppervlakte) 4000 4000

TABEL 17. 

Oppervlakte (ha) van de vegetatietypes van kustduinen en strand in 2010 en 2019 op basis van de Biologische Waarderingskaart (BWK). De oppervlaktecijfers 
geven de range tussen de zekere oppervlakte en de maximaal mogelijke oppervlakte (bron: BWK, INBO).

FIGUUR 90. 

Rode Lijst-status van planten- 
en diersoorten gebonden aan 
strand en duinen (bron: INBO).
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overige zes habitattypes – 36 procent – ligt de realisatie van 
een gunstige staat van instandhouding nog veraf. 

Volgens streefdoel 1 van de EU Biodiversiteitsstrategie 2020 
moet tegen 2020 de achteruitgang van alle habitats van 
Europees belang tot stilstand worden gebracht en moet 
er een aanzienlijke en meetbare verbetering bereikt zijn 
ten opzichte van de toestand in 2010. Het Vlaams Natura 
2000-programma bepaalt dat tegen 2020 een verdere 
achteruitgang moet worden vermeden en dat voor zeven 
prioritaire strand- en kustduinhabitats de toestand in 2020 
gunstig moet zijn of de trend verbeterend (zie B.1 Kader 1: de 
mondiale en de Europese Biodiversiteitsstrategie). Twee van 
die zeven vertonen een gunstige toestand, voor drie andere 
is de trend verbeterend. Ook duinbossen, niet opgenomen 
bij de prioritaire habitats, tonen een verbeterende trend 
ten opzichte van 2007. Voor habitats 2110 en 2120 wordt het 
Vlaams beleidsdoel niet gerealiseerd.

Voor acht van de negen habitats blijft het verspreidings- 
areaal stabiel en beantwoordt het aan het vooropgestelde 
doel. Enkel voor vastgelegde ontkalkte duinen, ook wel 
‘kustduinheide’ genoemd, ligt het huidige verspreidingsare-
aal meer dan 10 procent onder de doelstelling. De habitat 
beperkt zich tot één enkel gebied en wordt daardoor als 
zeer ongunstig geëvalueerd. In twee andere gebieden zijn er 
mogelijkheden om het areaal gevoelig uit te breiden.

Vijf van de negen habitats kennen sinds 2013 een groei in 
oppervlakte. Voor twee habitats blijft de oppervlakte stabiel. 
Alleen de oppervlakte van wandelende duinen daalt door 
vergrassing en struweelvorming (zie Tabel 17). Daardoor daalt 
de oppervlakte tot meer dan 10 procent onder de doelop-
pervlakte. Voor vastgelegde duinen, ook wel ‘duingraslan-
den’ genoemd, is er ondanks lokaal habitatverlies – door 

KUSTDUIN- EN STRAND- 
HABITATTYPES VAN EURO- 
PEES BELANG (HABITATCODE)

VERSPREIDINGS- 
AREAAL OPPERVLAKTE HABITATKWALITEIT TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

STAAT VAN 
INSTANDHOUDING 
2019

TREND  
2007-2018

Bij eb droogvallend zand en 
slik (1140)

=

Embryonale duinen (2110) =

Wandelende duinen (2120) ↘

Vastgelegde duinen (2130) ↗

Vastgelegde ontkalkte duinen 
(2150)

=

Duindoornstruwelen (2160) ↗

Kruipwilgstruwelen (2170) ↗

Duinbossen (2180) ↗

Vochtige duinvalleien (2190) ↗

TABEL 18. 

Samenvatting van de conclusies per criterium en einduitspraak over de regionale staat van instandhouding in 2019 en de trend van 2007 tot 2018 per habitattype.

Gunstig Matig ongunstig Zeer ongunstig Onbekend Vooruitgaand↗ Stabiel= Achteruitgaand
↗

Onbekendx

bebouwing en struweelvorming – een nettotoename. Door 
een combinatie van herstelbeheer en spontane regressie 
van struweel naar open vegetatie evolueert de oppervlakte 
van zeer ongunstig naar matig ongunstig. Het gebied met 
kustduinheide beperkt zich tot 10 are, wat te klein is om 
optimaal te functioneren. Ook kruipwilgstruweel, duinbos en 
vochtige duinvalleien nemen in oppervlakte toe, maar onvol-
doende voor een gunstige beoordeling. Alleen voor bij eb 
droogvallend zand en slik (onder andere laagstrand) en voor 

duindoornstruweel beantwoordt de oppervlakte aan het voor-
opgestelde doel. Door de verdere ontpoldering nabij het Zwin 
zal de oppervlakte van bij eb droogvallend zand en slik nog 
uitbreiden (Vandevoorde et al., 2019). De grens tussen laag-
strand en hoogstrand verschuift wel door de bijna jaarlijkse 
zandopspuitingen in verschillende badplaatsen met het oog 
op veiligheid en toerisme. Door najaars- en winterstormen en 
gewijzigde zeestromingen eroderen die weer grotendeels.

DEEL 2 VERDIEPING — E TRENDS PER ECOSYSTEEM — E.4 Kustduinen



230

Op het vlak van habitatkwaliteit scoren embryonale 
duinen en duindoornstruwelen gunstig, de overige zeven 
habitats zeer ongunstig of onbekend. De kwaliteit wordt 
per habitattype beoordeeld op basis van vijf criteria: ruim-
telijke samenhang (mate van versnippering), toestand van 
de habitattypische soorten, habitatstructuur en -functies 
(bv. verstuivingsdynamiek, kruidlaag, aandeel dood hout), 
vegetatieontwikkeling (aanwezigheid van sleutelsoorten) en 
verstoring (bv. overbetreding, verruiging, invasieve uitheemse 
soorten). Een overzicht van alle indicatoren per habitattype is 
terug te vinden in bijlage 4 van Paelinckx et al. (2019).

• Ruimtelijke samenhang. Zes van de negen habitats sco-
ren goed qua ruimtelijke samenhang. Voor kustduinheide, 
duinbos en vochtige duinvalleien is die samenhang slecht.

• Habitattypische soorten. Vier habitats bevatten voldoen-
de habitattypische soorten. In wandelende duinen en in 
duingraslanden zijn de kuifleeuwerik en de tapuit ernstig 
bedreigd, waardoor die habitattypes op dit criterium 
ongunstig scoren. In duinbossen en vochtige duinvalleien 
zijn meer dan 25 procent van de typische soorten – waar-
onder duingentiaan, honingorchis en matkop – kwetsbaar, 
bedreigd of ernstig bedreigd, waardoor ook die habitats 
ongunstig scoren. 

• Habitatstructuur. Embryonale duinen scoren gunstig qua 
verstuivingsdynamiek. Wandelende duinen scoren op dit 
punt zeer ongunstig door een verdere fixatie, veroorzaakt 
door natuurlijke successie in combinatie met vermesting 
en neerslagtoename (klimaatverandering). De structuren en 
functies van bij eb droogvallend zand en slik kunnen nog 
niet worden beoordeeld.

• Vegetatieontwikkeling. Het ontbreken of ernstig be-
dreigd zijn van sleutelsoorten is een belangrijk knelpunt 
voor duingraslanden, duindoornstruweel, kruipwilgstru-
weel en vochtige duinvalleien. In kustduinheide is de vege-

tatieontwikkeling goed door het toegepaste beheer.
• Verstoring. Recreatie en strandbeheer vormen een 

belangrijke verstoring voor embryonale duinen. Wande-
lende duinen hebben vooral te lijden onder fixatie. In 
duingraslanden en kustduinheide vormen overbetreding, 
invasieve uitheemse soorten en vergrassing en verruiging 
door stikstofdepositie belangrijke verstoringen die mee 
aan de basis liggen van het ontbreken van habitattypische 
soorten en de zeer ongunstige habitatkwaliteit. Invasieve 
uitheemse soorten vormen ook een ernstige verstoring 
voor duindoorn- en kruipwilgstruwelen die moeilijk toe-
gankelijk zijn voor beheer. Duinbossen hebben te lijden 
onder verruiging van de kruidlaag. 

D. Drukfactoren

De drukfactoren die aan de basis liggen van de ongunstige 
staat van instandhouding zijn gekend en liggen in belang-
rijke mate buiten de directe invloedssfeer van het gebieds-
gerichte natuurbeheer (zie Tabel 19) (Provoost, 2019). Ze 
beperken ook de kansen op habitatherstel en de toekomst-
perspectieven voor dit ecosysteem op langere termijn.

Landgebruiksverandering en versnippering
De wijken langs de kuststrook vertonen een grootstedelijk 
karakter (Coudenys et al., 2018). Door de hoge graad van urba-
nisatie in combinatie met grondwaterwinning en drainage is 
de hydrologie sterk gewijzigd. De resterende duingebieden zijn 
klein en landschappelijk geïsoleerd, waardoor er onvoldoende 
ruimte is voor natuurlijke, landschapsvormende dynamische 
processen. De urbanisatie van het kustgebied versterkt de 
verspreiding van niet-inheemse soorten vanuit tuinen. De ver-
harding van de kustlijn met het oog op veiligheid beperkt de 
ecologische processen die van belang zijn voor het ontstaan 

van embryonale en wandelende duinen en een natuurlijke 
kustbescherming. Natuurlijke processen van erosie, klifvorming 
en duinvorming worden continu bijgestuurd door opspuiting, 
egalisatie en reiniging van het strand en door toenemende tij-
delijke en vaste infrastructuur voor toerisme.

Verstoring hydro- en geomorfologie
Alle open duinhabitats staan onder druk van natuurlijke 
successie. Door een verminderde eolische activiteit ten 
gevolge van landgebruiksverandering en versnippering of 
door niet-optimaal beheer (zie Landgebruiksverandering en 
Recreatie) wordt er minder zand verplaatst en afgezet en 
is er een toename van organisch materiaal die de karakte-
ristieke pionierscondities bij deze habitats doet afnemen. 
Daardoor evolueren stuifduinen naar gefixeerde duinen, 
wordt een open kruidmat meer gesloten en evolueert grazige 
vegetatie naar struweel en bos. Die evolutie wordt nog ver-
sneld door vermesting en de klimaatverandering.

Vermesting
Atmosferische stikstofdepositie vanuit landbouwgebied, trans-
port, industrie en huishoudens in binnen- en buitenland zorgt 
voor een versnelde fixatie van wandelende duinen en voor 
vergrassing en verruiging van duingraslanden, kustduinheide, 
duinvalleien en duinbossen. Het tempo waarin stuifduinen 
worden hersteld volstaat wellicht niet om die versnelde suc-
cessie te compenseren (Provoost et al., 2011, 2014, 2015).

Recreatie
Nabij badplaatsen worden stranden opgespoten en geher-
profileerd in functie van het recreatieve gebruik en kustbe-
scherming. Omdat die stranden opnieuw eroderen, moet het 
beheer soms herhaald worden. Onoordeelkundige strandop-
hoging en niet-selectieve strandreiniging gaan ten koste van 
vloedmerken en pioniervegetatie die belangrijk zijn voor de 
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ontwikkeling van embryonale duinen. Het recreatieve gebruik 
van het strand en de kustduinen verstoort de vegetatieont-
wikkeling op stranden, in duingraslanden en duinvalleien 
en het leefgebied van broedvogels. Zo bleek zich tijdens 
de lockdown in het voorjaar van 2020 op het hoogstrand 
massaal pioniervegetatie met zeeraket te vestigen. Dat ecolo-
gische proces ondersteunt een natuurlijke vorm van kustbe-
scherming, maar krijgt bij standaard recreatief gebruik veel 
minder kansen.

Overexploitatie
Voor het behoud van habitattypische vissoorten zoals schol 
en tong is duurzame visserij essentieel. Grondwaterwinning 
voor drinkwater, beregening van golfterreinen en diverse 
vormen van drainage hebben een impact op de grondwa-
terafhankelijke vegetatie van vochtige duinpannen en op 
moerasvegetatie in de binnenduinrand.

Invasieve uitheemse soorten
Invasieve struiken en bomen hebben een impact op de kwa-
liteit van duinstruwelen en duinbos (zie Kader 21). De invloed 
van de invasieve uitheemse mossoort grijs kronkelsteeltje op 
kustduinheide is vergelijkbaar met die op inlandse heide (zie 
E.2 Heide).

Klimaatverandering
Een stijging van de zeespiegel door de klimaatverande-
ring dreigt voor toenemende kusterosie te zorgen, waarbij 
de kustlijn zich landinwaarts verplaatst. Dat gebeurt ten 
koste van andere habitats hoger in het getijvenster die niet 
mee kunnen verschuiven door de aanwezige bebouwing. 
Verhoogde neerslag aan de kust verhoogt de fixatie van 

200  Hogere evaporatie (verdamping van vocht uit de bodem en in oppervlaktewater) en transpiratie (afgifte van vocht aan de lucht door planten).

stuifduinen (Provoost et al., 2011). Toegenomen fluctuaties van 
de grondwatertafel (hogere evapotransparatie200 in de zomer 
door hogere temperaturen vs. grotere neerslagoverschotten 
in de winter) zorgen voor meer stress voor de levensgemeen-
schappen van vochtige duinvalleien (Provoost et al., 2020).

Omwille van deze drukfactoren zijn de toekomstperspec-
tieven voor zes van de acht kustduinhabitats matig tot 
zeer ongunstig. Dat betekent dat zonder een verdere ver-
laging, of mildering van het effect, van de meest relevante 

drukfactoren, voor de volgende twee rapporteringsperiodes 
(2019-2030) geen structurele verbetering in de staat van 
instandhouding verwacht wordt. Ook invasieve uitheemse 
soorten en de klimaatverandering zijn uitdagingen waarvoor 
het natuur- en bosbeheer alleen moeilijk een afdoende ant-
woord kan bieden.

DRUK

BIJ EB 
DROOG-
VALLEND 
ZAND EN 
SLIK

EMBRY-
ONALE 
DUINEN

WANDELENDE 
DUINEN

VASTGELEGDE 
DUINEN

VASTGELEGDE 
ONTKALKTE 
DUINEN

DUINDOORN-
STRUWELEN

KRUIPWILG-
STRUWELEN

DUIN-
BOSSEN

VOCHTIGE 
DUINVAL-
LEIEN

Landgebruiks- 
verandering H H H M H H H

Verstoring van 
hyrdro- en  
geomorfologie

H H H L > M H H

Vermesting via 
lucht M > L H H H > L

Recreatie H H M M M > L

Versnippering H H H

Invasieve uitheem-
se soorten M M M M

Klimaatverande-
ring H M M

Overexploitatie M

TABEL 19. 

Overzicht van de drukfactoren en bedreigingen van hoog (H) en matig (M) regionaal belang. H > L: hoge druk die in de toekomst laag wordt; M > L: matige druk 
die in de toekomst laag wordt.
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KADER 21 
PLANTEN UIT SIERTUINEN VEROVEREN DE DUINEN

De kustduinen zijn sterk versnipperd. Dat maakt ze gevoe-
lig voor invloeden van buitenaf (Provoost, 2004). Invasieve 
uitheemse plantensoorten verdringen inheemse begroeiing. 

Exoten verdringen inheemse planten
Het aandeel uitheemse flora binnen het Vlaamse duinen-
gebied is sinds de jaren 1970 toegenomen van 5 naar 20 
procent, vooral door ontsnappingen uit tuinen (Provoost et 
al., 2010; Rappé et al., 1996). Uitheemse struiken en bomen 
zijn problematisch voor het duinecosysteem. Rimpelroos, 
mahonie en Amerikaanse vogelkers komen in meer dan de 
helft van de duinreservaten voor, soms in hoge densiteit. 
Ook andere, minder algemene soorten, zoals sering, ribes, 
olijfwilg en cotoneaster (dwergmispel), hebben een impact 
op het duinecosysteem doordat ze de inheemse begroeiing 
vervangen (Adriaens et al., 2019c). De meeste van die soorten 
zijn geïntroduceerd als sierplant en verspreiden zich vanuit 
tuinen, stortplaatsen voor tuinafval of openbare aanplantin-
gen (Verloove, 2006). 

Bestrijding en preventie
Voor sommige soorten is er dringend nood aan gerichte 
bestrijding, bijvoorbeeld voor de mahoniestruik, die intussen 
zowel aan de westkust als aan de middenkust voorkomt. 
Het verwijderen van exotenstruweel is te combineren met 
landschapsherstel en duinverjonging. Het is wenselijk om het 
terrein na de ingreep zoveel mogelijk open te laten en door 
spontane successie of gericht beheer te laten evolueren in de 
richting van kruidachtige duinvegetaties of inheemse struwe-
len (Provoost & Adriaens, 2011). Natuur en Bos van de Vlaamse 
overheid startte in 2020 op landschapsschaal met de bestrij-
ding van rimpelroos. 

Verder is het aangewezen om in de buurt van duinreservaten 
aan bewustwording te werken om de lokale tuinbouwers 
(tuincentra, tuinders, parkbeheerders ...), overheidsinstanties 
en particuliere eigenaars bewust te maken van de proble-
matiek van invasieve uitheemse soorten en samen te zoeken 
naar waardige alternatieven voor aanplantingen in tuinen en 
openbaar groen.
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E. Beleid

Gebiedsgerichte beschermings- en 
beheermaatregelen
Het natuurbeheer deed zijn intrede in de kustduinen tijdens 
de tweede helft van de jaren 1950 met de oprichting van 
het natuurreservaat De Westhoek (Provoost et al., 2005). 
In de daaropvolgende decennia kwam een toenemende 
oppervlakte kustduinen en strand in handen van de over-
heid en een erkende terreinbeherende natuurvereniging 
(Natuurpunt). In uitvoering van de gewestplannen en de 
duinendecreten201 werden bijna alle ecologisch waardevolle 
duingebieden met een oppervlakte van minstens 2 hectare 
beschermd. In voor het duingebied belangrijk landbouwge-
bied gelden beperkingen voor het niet-agrarisch gebruik van 
de open ruimte (Provoost, 1999). 

Buiten de beschermde zones breidt het ruimtebeslag verder 
uit en stijgt de intensiteit van het landgebruik. Zo groeide het 
aantal woongelegenheden in de kustzone de voorbije twintig 
jaar met bijna 20 procent (www.kustportaal.be). Daardoor 
nemen de druk op de open ruimte in de kustzone en de ver-
snippering van het duinlandschap nog altijd toe. 

Iets meer dan de helft van kustduinen en strand valt onder 
een vorm van actief natuurbeheer of een vorm van juri-
dische of planologische bescherming (zie Figuur 91 en C. 
Algemene toestand en trends in Vlaanderen). Het gaat vooral 
om kustduinen. De natuurgerichte bescherming van het 
strand beperkt zich tot enkele zones langs de IJzermonding 
in Lombardsijde (Nieuwpoort), de Baai van Heist en het Zwin 

201  Decreet houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen van 14 juli 1993 (BS 31/08/1993 - gecoördineerde versie) en gewijzigd bij de decreten van 21 december 1994 (BS 30/12/1994), 29 november 1995 (BS 30/11/1995), 21 oktober 1997 
(BS 10/01/1998) en 18 januari 2002 (BS 13/02/2002).

(Knokke). Ongeveer een vierde van kustduinen en strand valt 
onder reservaatbeheer. 

Voor de instandhouding van de habitats van Europees belang 
werden in Vlaanderen Speciale Beschermingszones aange-
wezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn. Ruim 55 procent 
van de strand- en duinhabitats van Europees belang ligt 
binnen habitatrichtlijngebied (zie Tabel 20) (Provoost, 2019). 
Bij eb droogvallend zand en slik bevindt zich voornamelijk op 
langgerekte stukken laagstrand die zich grotendeels buiten 
habitatrichtlijngebied bevinden. Ook embryonale duinen, die 
zich vaak ontwikkelen langs vloedmerken en pioniervegeta-
tie op het hoogstrand, liggen slechts voor de helft binnen 
habitatrichtlijngebied. 

FIGUUR 91. 

Dekking van het ecosysteem strand 
en kustduinen (in hectare en %) door 
verschillende vormen van natuur- en 
bosbeheer, juridische en planologi-
sche bescherming (bron: INBO, ANB).

KUSTDUIN- EN STRANDHABITATS VAN  
EUROPEES BELANG (HABITATCODE) AANDEEL BINNEN SBZ-H

Bij eb droogvallend zand en slik (1140) 16%

Embryonale duinen (2110) 51%

Wandelende duinen (2120) 84%

Vastgelegde duinen (2130) 93%

Vastgelegde ontkalkte duinen (2150) 100%

Duindoornstruweel (2160) 93%

Kruipwilgstruweel (2170) 98%

Duinbos (2180) 94%

Vochtige duinvalleien (2190) 99%

TABEL 20. 

Aandeel van strand- en kustduinhabitat van Europees belang binnen 
habitatrichtlijngebied.
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Het huidige beleid omvat diverse beschermings- en beheer-
maatregelen: de aankoop van gebieden, het uitvoeren van 
goedgekeurde beheerplannen en de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS). Ook gebiedsgerichte natuurherstelpro-
jecten zoals LIFE Flandre en Interreg VEDETTE streven naar 
een uitbreiding, herstel en/of kwaliteitsverbetering van de 
habitats van Europees belang. De voornaamste instandhou-
dingsmaatregelen met betrekking tot strand en kustduinen 
zijn (Provoost, 2019; Vandevoorde et al., 2019):
• de aankoop van voormalige landbouwgronden of bestaand 

bos voor omvorming naar duinbos,
• de omvorming van aanplanten naar structuurrijk inheems 

loofbos via eenmalige ingrepen en periodieke dunningen,
• de aankoop van gronden door terreinbeherende instanties 

voor het herstel van duingraslanden via maai- of begra-
zingsbeheer,

• het herstel van open duinhabitats door natuurontwikke-
lingsmaatregelen als ontbossing, verwijdering van struweel 
en plaggen;

• een regulier maai- of begrazingsbeheer voeren voor de 
instandhouding van soortenrijke duingraslanden, duinhei-
de en duinvalleien,

• harde infrastructuur of vegetatie verwijderen met het oog 
op herstel van habitat (bv. pioniervegetatie) en ecologische 
processen (bv. verstuivingsdynamiek),

• duinplassen creëren,
• stikstofdepositie verminderen om fixatie van stuifduinen 

en versnelde vegetatiesuccessie in open duinvegetatie en 
verruiging in duinbos af te remmen,

• de toegankelijkheid voor recreanten organiseren om betre-
ding en habitatverstoring te beperken,

• zandsuppleties vermijden in zones waar kustbescherming 
geen prioriteit is, om natuurlijke processen van sedimenta-
tie en erosie te herstellen,

• niet-selectieve mechanische strandreiniging stopzetten in 
zones die niet voor badplaatsen zijn gelegen om embryo-
nale duinvorming mogelijk te maken,

• het beheer van grondwaterwinningen, vooral openbare 
watervoorziening,

• de bestrijding van invasieve uitheemse soorten zoals water-
crassula, rimpelroos, mahonie, Amerikaanse vogelkers en 
abeel. 
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F. Aanbevelingen

Vergroot en verbind kustduinhabitats. Voor vier kustduin-
habitats van Europees belang ligt de oppervlakte nog meer 
dan 10 procent onder de doelstelling, voor vier andere ligt ze 
5 tot 10 procent onder de doelstelling. Een verdere uitbreiding 
van de oppervlakte is nodig om tot een gunstige staat van 
instandhouding te komen. Een betere verbinding kan worden 
gerealiseerd door een betere groen-blauwe dooradering van de 
geürbaniseerde kustzone, het verwijderen van gebouwde infra-
structuur en het herstel van duinecotopen langs de landzijde 
van de duinen.

Voorzie in voldoende beheercapaciteit. Open habitats als 
duingraslanden, duinheide en vochtige duinvalleien vereisen na 
eenmalige herstelmaatregelen een recurrent beheer. Doordat 
de natuurlijke landschapsvormende processen verdwenen of 
sterk verzwakt zijn, is die behoefte des te groter. Naarmate de 
beheerde oppervlakte toeneemt, is het bij de huidige milieu- en 
recreatiedruk van belang dat de beheercapaciteit gelijke tred 
houdt. 

Kijk buiten de grenzen van natuurgebieden. Een verdere 
toename in oppervlakte is een noodzakelijke maar geen vol-
doende voorwaarde voor een goede staat van instandhouding. 
De habitatkwaliteit staat onder druk door oorzaken die gro-
tendeels buiten het natuur- en bosbeleid liggen. Door de ver-
storing van duinvormingsprocessen en de andere drukfactoren 
kunnen de beheermaatregelen wellicht het habitatverlies door 
fixatie van stuifduinen en struweelvorming niet compenseren. 
Het controleren van de druk vanuit de ruimere omgeving vergt 
een mainstreaming van doelen inzake biodiversiteit en ecosys-
teemdiensten in andere beleidsdomeinen, waaronder het land-
bouw-, water-, toerisme- en klimaatbeleid.

Werk natuurgebaseerde oplossingen uit voor klimaat-
adaptatie. De verwachte zeespiegelstijging doet de vraag 
naar adequate kustbescherming groeien en verhoogt het risico 
op droogtestress en verzilting. De aanhoudende impact van 
urbanisatie en recreatie illustreert de noodzaak om ook in de 
ruimtelijke planning, landgebruikskeuzes en beheer voor toe-
risme meer aandacht te hebben voor het behoud of herstel 
van dynamische ecologische processen en daarmee samenhan-
gende ecosysteemdiensten die, als natuurgebaseerde oplos-
sing, synergieën inhouden voor de natuur en de samenleving.
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Agro-ecosystemenE.5 

De biodiversiteit van de meeste agro-ecosystemen is laag en blijft dalen. Historische agro-ecosystemen en 
blijvend cultuurgrasland zijn in oppervlakte achteruitgegaan. Alle graslandhabitats van Europees belang 
verkeren in een zeer ongunstige toestand. Akker- en weidevogels nemen in aantal af. Om de biodiversiteit 
te behouden en te herstellen, is een ingrijpende verandering van het landbouw- en voedselsysteem nood-
zakelijk. Betere monitoring is nodig om de effectiviteit van die omslag op te volgen.

202  Een ruigte is een begroeiing van hoogproductieve, concurrentiekrachtige plantensoorten. Op voedselrijke gronden gaat het onder andere om grote brandnetel en boerenwormkruid. Vochtige ruigtes zijn zeer bloemrijk met soorten als moeras-
spirea, echte valeriaan en harig wilgenroosje.

203  Halfnatuurlijke graslanden zijn graslanden met extensief maaibeheer of lichte begrazing (www.inbo.be/begrippen). Halfnatuurlijke graslanden omvatten de struisgrasvegetaties, heischrale graslanden, kalkgraslanden, vochtige schraalgraslan-
den, mesofiele hooilanden en dotterbloemgraslanden (Vriens et al., 2011).

204  Graslandhabitats van Europees belang zijn een onderdeel van de halfnatuurlijke graslanden en ruigtes en krijgen een habitatcode. In Vlaanderen gaat het om de stroomdalgraslanden (habitatcode 6120), droge kalkgraslanden en struweel op 
kalkbodems (6210), heischrale graslanden (6230), blauwgraslanden (6410), soortenrijke glanshavergraslanden (6510) en voedselrijke zoomvormende ruigtes (6430).

205  Soortenrijk permanent grasland omvat vochtig grasland gedomineerd door russen, soortenrijk permanent cultuurgrasland en soortenrijk permanent cultuurgrasland met zilte elementen (Vriens et al., 2011).

A. Beschrijving

Agro-ecosystemen hebben in Vlaanderen een gezamenlijke 
oppervlakte van bijna 750.000 hectare (zie Tabel 21 op basis 
van VITO-landgebruikskaart). Dit Natuurrapport definieert 
agro-ecosystemen als alle graslanden, ruigtes202, akkers en 
boomgaarden die deel uitmaken van landbouw-, natuur- en/
of bosgebied. Gazons, siertuinen en moestuinen op bebouwde 
percelen maken geen deel uit van de agro-ecosystemen. Er 
is een grote diversiteit aan agro-ecosystemen in Vlaanderen. 
Hier worden vier types beschreven die in Vlaanderen voorko-
men, maar er bestaan veel overgangen tussen die types:

• Historische agro-ecosystemen. Dit type omvat halfna-
tuurlijke graslanden203, waaronder zes graslandhabitats 
van Europees belang204, soortenrijke permanente graslan-
den205, hoogstamboomgaarden en landbouwgronden met 
veel kleine landschapselementen (Andersen et al., 2003). 
Historische agro-ecosystemen herbergen een groot aantal 
van Europa’s meest bedreigde habitattypes en soorten. Ze 
zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van de lokale land-
bouwpraktijken, die vaak in de loop der eeuwen gegroeid 
zijn. Om het belang van historische agro-ecosystemen voor 
de biodiversiteit uit te drukken, is begin jaren negentig het 
concept High Nature Value farming (HNVf) ontwikkeld. 

HNVf omvat naast de historische agro-ecosystemen ook 
landbouwgronden die permanent of tijdelijk een belang-
rijk deel van Europees of regionaal belangrijke soorten 
herbergen en ook andere landbouwgronden die minder 
intensief gebruikt worden (Andersen et al., 2003). 

• Moderne agro-ecosystemen. Dit type omvat cultuur-
graslanden: akker- en tuinbouwgronden met vaak een 
dominantie van één teelt of meer specifiek slechts één 
variëteit (bv. raaigras, Fontane-aardappel, Conférence-peer). 
Naast de grotere schaal van de betrokken bedrijven heb-
ben we hier ook te maken met een sterkere mechanisatie, 
met een intensief gebruik van fossiele brandstoffen, en 
wordt er meer gebruik gemaakt van chemische inputs 
(minerale meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen). 
Ook bij het vee is er vaak een dominantie van één ras 
(bijvoorbeeld Belgisch witblauw vleesvee). De biodiversi-
teitswaarde van de moderne agro-ecosystemen is lager dan 
die van de historische en postmoderne agro-ecosystemen 
(Postma-Blaauw et al., 2010; Tuck et al., 2014; Schneiders et 
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al., 2016). De biodiversiteitsverschillen zijn groter bij akkers 
dan bij cultuurgraslanden (Niggli et al., 2009). De moderne 
landbouwbedrijfsvoering vormt een van de belangrijkste 
bedreigingen voor de biodiversiteit van heides, duinen, 
moerassen, waterlopen en stilstaande wateren (IPBES, 
2019a; zie ook hoofdstukken E.2 Heide, E.3 Moeras, E.4 
Kustduinen en E.5 Oppervlaktewateren). In Vlaanderen is 
vermesting een belangrijke drukfactor. De impact van de 
Vlaamse landbouw blijft ook niet beperkt tot Vlaanderen 
zelf, maar reikt via import van hulp- en grondstoffen tot 
ecosystemen en hun biodiversiteit in andere delen van de 
wereld (bv. soja uit Zuid-Amerika; zie ook hoofdstuk D.8 
Druk op de biodiversiteit wereldwijd). De productiviteit van 
moderne agro-ecosystemen ligt doorgaans hoger dan bij 
postmoderne agro-ecosystemen (Kremen & Miles, 2012). 
Veel landbouwbedrijven zijn zich wel meer en meer bewust 
van hun milieu-impact en schakelen over op biologische 
bestrijdingsmiddelen, leggen zonnepanelen, besparen 
energie, doen aan waterhergebruik, beperken nutriënten- 
en gewasbeschermingsmiddelenverliezen door respectie-
velijk precisietechnieken en driftreducerende doppen206. 
Moderne agro-ecosystemen sluiten het toepassen van 
agro-ecologische technieken niet uit, waardoor het verschil 
met postmoderne systemen soms klein is. 

• Postmoderne agro-ecosystemen. Naast de histori-
sche en moderne agro-ecosystemen bestaan er nog tal 
van andere systemen, zoals de biologische landbouw, de 
agro-ecologische landbouw, de natuurinclusieve land-

206  Driftreducerende doppen verminderen drift van gewasbeschermingsmiddelen waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen terechtkomen in waterlopen, op naburige percelen of in de akkerranden. Hierdoor is er minder schade aan gewas-
sen, het waterleven of aan niet-doelplanten of organismen. 

207  Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een veerkrachtig voedsel- en ecosysteem. Dit landbouwtype maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving en integreert die in de bedrijfsvoering. 
Daarnaast draagt natuurinclusieve landbouw actief bij aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving. 

208  Agroforestry is het betelen van de bodem met een simultane of sequentiële associatie van bomen en gewassen of dieren voor het bekomen van producten en diensten die nuttig zijn voor de mens (Torquebiau, 2000).
209  Geregistreerde percelen zijn percelen die aangegeven werden op de verzamelaanvraag. Registratie is noodzakelijk om subsidies (inkomensondersteuning, beheerovereenkomsten, weersverzekering) aan te vragen en voor de mestwetgeving.

bouw207 en agroforestry208. Ze hebben als gemeenschap-
pelijk kenmerk dat ze meer inzetten op het benutten van 
ecologische processen en het opbouwen van ecologische 
veerkracht, waardoor externe inputs (minerale meststof-
fen, chemische gewasbeschermingsmiddelen en fossiele 
brandstoffen) verminderd kunnen worden. Doorgaans ligt 
de arbeidsintensiviteit hoger, hoewel er ook grootschalige 
bedrijven zijn met doorgedreven mechanisatie. 

• Overige agro-ecosystemen. In deze groep zitten de 
niet-geregistreerde percelen209 (bijvoorbeeld paarden-
weiden) en ‘laag groen’ buiten de stedelijke context (bv. 
bermen). De kennis over deze overige agro-ecosystemen is 
zeer beperkt. 

B. Ecosysteemdiensten

Agro-ecosystemen produceren voedsel, biobrandstoffen, vee- 
voeder, vezels, sierplanten en grondstoffen voor de chemische  
nijverheid. De Belgische agro-ecosystemen produceerden in  
2019 onder meer 2,9 miljoen ton granen voor de korrel, 7,6 mil-
joen ton voeder (in hoofdzaak voedermaïs), 4 miljoen ton aard-
appelen en 5,1 miljoen ton suikerbieten (Statbel, 2020b). Vlaamse 
agro-ecosystemen produceerden daarnaast in 2018 1,43 miljoen 
ton groenten en 0,6 miljoen ton fruit. De Belgische vleesproduc-
tie, uitgedrukt in geslacht gewicht, bedroeg in 2019 1,8 miljoen 
ton. Het gaat hoofdzakelijk om varkensvlees (59%), gevogelte-
vlees (26%) en rundervlees (15%). Runderen produceren in België 

daarnaast 4 miljard liter melk per jaar.

Het beheer van agro-ecosystemen draagt ook bij aan andere 
ecosysteemdiensten:
• Klimaatmitigatie en -adaptatie en behoud van de 

bodemvruchtbaarheid. Een aangepast beheer kan leiden 
tot een verhoging van de koolstofvoorraad in de bouw-
voor (de bovenste laag grond) en in diepere bodemlagen; 
koolstofvriendelijke praktijken kunnen jaarlijks 173 kiloton 
CO2 uit de atmosfeer halen, dat is bijna 15 procent van de 
jaarlijkse CO2-uitstoot van de akker- en tuinbouw (D’Hose & 
Ruysschaert, 2017).

• Het verbeteren van de luchtkwaliteit: vegetatie kan fijn stof 
afvangen.

• Regulatie van erosierisico. Strategische cultuurgraslan-
den op erosiegevoelige locaties verminderen watererosie.

• De productie van drinkwater. Landbouwgronden zorgen 
voor infiltratie van regenwater, zodat grondwater wordt 
aangevuld.

• Het verminderen van overstromingsrisico. Landbouw-
gronden doen vaak dienst als waterbergingsgebieden. 
Door natte akkers en cultuurgraslanden of depressies op te 
hogen, cultuurgraslanden te scheuren en door bodemver-
dichting vermindert die ecosysteemdienst.

• Bestuiving en natuurlijke ziekte- en plaagbestrijding. 
De aanleg van kleine landschapselementen zoals bloemrij-
ke akkerranden en houtkanten leidt tot een toename van 
bestuivers en een betere regulatie van ziektes en plagen.
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• Recreatie. Vlamingen maken veel gebruik van landbouw-
gebieden voor buitenactiviteiten (bv. bloesemtoerisme, 
fietstochten, wandelen langs trage wegen). 

Modern landbouwgebruik heeft vaak ook negatieve effec-
ten op ecosysteemdiensten, door emissies en uitspoeling 
van milieuverontreinigende stoffen en door overexploitatie 
(Power, 2010; Avnery et al., 2011; Schader et al., 2012; Boye & 
Arcand, 2013):

• Regulatie van luchtkwaliteit en globaal klimaat. In 
2017 was de Vlaamse landbouw verantwoordelijk voor 
6 procent van de uitstoot van fijn stof (type PM2,5, met 
deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer), 26 procent van de 
uitstoot van vluchtige organische stoffen, 12 procent van 
de uitstoot van polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(paks), 10 procent van de broeikasgasemissies, 95 procent 
van de ammoniakuitstoot en 10 procent van de uitstoot 
van stikstofoxiden (VMM, 2020f). De atmosferische emissies 
van verzurende en vermestende stoffen zijn de voorbije 
decennia gevoelig gedaald, maar de laatste jaren treedt 
een stagnatie op (zie hoofdstukken D.3 Verontreiniging en 
D.4 Vermesting en verzuring).

• Regulatie van waterkwaliteit. De uitspoeling van 
nutriënten (stikstof en fosfor) leidt tot een verminderde 
waterkwaliteit en kan ernstige algenbloei, zuurstoftekort 
en vissterfte veroorzaken. Ook verontreiniging door ge-
wasbeschermingsmiddelen kan het waterleven vernietigen. 
In Vlaanderen worden de milieukwaliteitsnormen voor 
nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen overschreden 

210  Het gaat om de geschatte waarde (11.911 ha) en het 95% betrouwbaarheidsinterval (11.911 – 1577 en 11.911 + 1577). Dus de verandering is met 95 procent zekerheid gelegen tussen 10.344 en 13.488.
211  Blijvend grasland is grond met een overheersend natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen. De grond moet minimaal vijf jaar niet in de vruchtwisseling zijn opgenomen. In dit hoofdstuk wordt er 

gesproken van blijvend cultuurgrasland om het te onderscheiden van andere graslanden.

(zie hoofdstukken D.3 Verontreiniging en D.4 Vermesting en 
verzuring). De landbouw stond in 2018 in voor 60 procent 
van de stikstoftoevoer en 36 procent van de fosfortoevoer 
naar waterlopen en voor 99 procent van de druk op het 
waterleven door gewasbeschermingsmiddelen (VMM, 2020f). 
De uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen, stikstof 
en fosfor naar grond- en oppervlaktewater nam de voor-
bije decennia sterk af, maar vertoont de laatste jaren geen 
verdere verbetering (zie hoofdstukken D.3 Verontreiniging 
en D.4 Vermesting en verzuring).

• Bodemkwaliteit en waterregulatie. Overexploitatie en 
het gebruik van zware machines tasten de bodemkwaliteit 
aan. Het percentage organische koolstof daalt (zie Tabel 
23), de vruchtbare bodem spoelt af of waait weg door 
water- en winderosie en de bodem verdicht, waardoor 
minder water infiltreert. Wateronttrekking door irrigatie 
en drainage veroorzaken verdroging van halfnatuurlijke 
ecosystemen (graslanden, heide). Landbouwers erkennen 
die problemen en nemen maatregelen om ze in te perken. 
Ze proberen hun watervraag te verminderen door zelf 
meer water vast te houden (bv. met peilgestuurde drainage 
en stuwtjes). Ze nemen erosiebeperkende maatregelen, 
zowel verplicht als vrijwillig, en doen inspanningen om het 
koolstofgehalte te verhogen.

• Bestuiving. De huidige landbouwpraktijken leiden tot de 
achteruitgang van bestuivers (IPBES, 2016).

Sommige van de (mede) door de landbouw veroorzaakte 
problemen, zoals de achteruitgang van de bodemkwaliteit, de 
daling van de watervoorraden, de klimaatverandering en het 

biodiversiteitsverlies, ondermijnen op lange termijn ook de 
voedselproductie. 

C. Toestand

Oppervlakte
Ten opzichte van 2013 daalde de oppervlakte agro-eco-
systemen met bijna 9000 hectare of 1,2 procent (zie 
Tabel 21). Dat is een schatting op basis van de NARA-
landgebruikskaarten van 2013 en 2016 (afgeleide versie van de 
VPO-landgebruiksbestanden die door VITO gemaakt werden). 
Uit de validatie van landgebruiksveranderingen tussen 2013 en 
2016, die in het kader van dit Natuurrapport gebeurde, blijkt 
dat de landgebruikskaarten van 2013 en 2016 die veranderin-
gen onnauwkeurig weergeven (zie Kader 7 in hoofdstuk D.1 
Landgebruiksveranderingen). Wel kan met zekerheid gezegd 
worden dat meer cultuurgrasland in akker (11.911 ha ± 1577 ha210)  
verandert dan omgekeerd (6117 ha ± 1444 ha). Vanwege de 
onzekerheid van veranderingen wordt in Tabel 21 enkel de 
oppervlakte weergegeven van gegroepeerde klassen en niet 
van meer gedetailleerde klassen zoals halfnatuurlijk grasland.

Vooral biologisch meer waardevolle percelen, historische 
agro-ecosystemen en blijvende cultuurgraslanden verdwijnen 
(zie Tabel 21 en Figuur 92). De achteruitgang van blijvend cul-
tuurgrasland211 wordt bevestigd door gegevens van Statbel. 
Volgens die gegevens daalde de oppervlakte blijvend cultuur-
grasland van 183.627 hectare in 2013 tot 169.813 hectare in 2016. 
Op langere termijn bekeken daalde die oppervlakte van 269.561 
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hectare in 1980 naar 166.422 hectare in 2018. De vermindering 
van blijvend cultuurgrasland is sinds de behoudsregeling van 
2015 grotendeels gestopt212. Wel kan er nog blijvend grasland 
verdwijnen door urbanisatie en de aanleg van industriegebie-
den en verkeersinfrastructuur. De mogelijk beperkte achter-
uitgang van historische agro-ecosystemen komt ook naar voor 
in de oppervlakteanalyse van de Biologische Waarderingskaart 
(BWK)213 van soortenrijke permanente cultuurgraslanden: in 
2010 bedraagt de oppervlakte 43.175 tot 56.630 hectare en 
in 2020 bedraagt de oppervlakte 42.049 tot 56.278 hectare. 
Historische agro-ecosystemen blijken beter stand te houden 

212 Op basis van data van de gebruikspercelenkaart bedroeg de oppervlakte blijvend gras in 2015 190.074 en in 2019 187.711 hectare (Steenwegen, 2020). Door een verschillende methode komen de Statbel-data en de gebruikspercelenkaart tot een 
verschillende oppervlakte blijvend cultuurgrasland. Schommelingen van het absolute areaal blijvend cultuurgrasland vloeien niet louter voort uit omploegen of heraanleg door landbouwers, maar zijn eveneens het gevolg van bijvoorbeeld het 
uit de landbouw verdwijnen van blijvende cultuurgraslanden (bv. omzetting naar natuur, recreatie, bebouwing). Daarom bepaalde de Europese wetgever in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat niet de evolutie van het 
absolute areaal blijvend cultuurgrasland, maar de verhouding van dat areaal blijvend cultuurgrasland ten opzichte van het totale landbouwareaal van belang is. In de periode 2016-2018 daalde de verhouding tot 27,28 procent. In 2019 steeg de 
verhouding weer tot 27,36 procent.

213 De grote oppervlakterange is een gevolg van vlakken waarin complexen van diverse BWK-eenheden voorkomen. Het is daardoor moeilijker om de exacte oppervlakte van een BWK-eenheid te berekenen. Door gebruik te maken van logische  
verdeelsleutels en die te laten variëren, kan een minimale en maximale oppervlakte worden berekend per BWK-eenheid (zie Kader 16).

dan blijvende cultuurgraslanden. De verbeterde bescherming 
van de poldergraslanden is daarvoor een mogelijke verklaring.

De oppervlakte-analyse op basis van de Corine-dataset (1990-
2018) bevestigt de achteruitgang van biologisch meer waar-
devolle percelen (zie hoofdstuk D.1 Landgebruiksverandering). 
Volgens de Corine-gegevens is er een afname van ‘complexe 
teeltpatronen’ (mozaïeken van permanente en tijdelijke cul-
tuurgraslanden en akkers) en van ‘land voornamelijk gebruikt 
voor landbouw met een belangrijk aandeel natuurlijke vege-
tatie’. Ze worden geleidelijk omgevormd tot gebieden met 
uitsluitend akkerbouwteelten. Het landschap wordt daardoor 
homogener en de landbouwgebieden worden intensiever 
bewerkt (zie ook D. Drukfactoren).

De oppervlakte van de zes graslandhabitats van Europees 
belang bedraagt in Vlaanderen 2630 hectare (Vanden Borre 
et al., 2019). Dat is slechts 5,7 procent van de totale opper-
vlakte aan historische agro-ecosystemen in Vlaanderen. 

High Nature Value farmland (HNVf) bedroeg in 2013 en 
2016 5,3 procent van de oppervlakte agro-ecosystemen 
(zie Figuur 92). Het aandeel lag het hoogst bij historische 
agro-ecosystemen (21% in 2013 en 23% in 2016) en blijvende 
cultuurgraslanden (14% in beide jaren). Achter die schijn-
bare stabiliteit liggen een aantal veranderingen verbor-
gen. HNVf met een goed functionerend ecosysteem (laag 

intensieve landbouw, vaak soortenrijke systemen) ging ach-
teruit, HNVf met slechts elementen daarvan (met name 
een of enkele specifieke soorten) ging erop vooruit. Die 
toename gebeurde zowel bij akkerbouw als bij blijvend cul-
tuurgrasland en is het resultaat van maatregelen voor akker-
vogels en hamsters enerzijds en weidevogels anderzijds (zie E. 
Beleid, Natuurgerichte beheerovereenkomsten).

Agro-ecosystemen in Vlaanderen kennen in hoofdzaak een 
moderne bedrijfsvoering. De oppervlakte postmoderne 
bedrijfsvoering is nog beperkt. In 2019 besloeg het biolo-
gische areaal (inclusief de oppervlakte omschakeling naar 
biologische landbouw) in Vlaanderen slechts 8677 hectare 
(Timmermans & Van Bellegem, 2020). Het maakt ongeveer 
1,4 procent uit van de totale Vlaamse landbouwoppervlakte. 
In Europa neemt de biologische landbouw 7,5 procent van 
de totale landbouwoppervlakte in, of 13,4 miljoen hectare 
(Eurostat, 2020). In België bedraagt het aandeel 6,6 procent, 
door de grote oppervlakte biologische landbouw in Wallonië. 
Dat is meer dan in Nederland (3,2%), maar minder dan in 
Denemarken (9,8%). De Europese ‘Van boer tot bord’-strate-
gie wil dat aandeel verhogen tot 25 procent (zie ook E. Beleid, 
Europese Green Deal). In de EU kwamen alleen Zweden 
(20,3%), Estland (20,6%) en Oostenrijk (24,1%) in 2018 boven 
de 20 procent uit. 

TYPE AGRO-ECOSYSTEEM
OPPERVLAKTE

TREND
2013 2016

Historische agro-ecosystemen 47.185 46.207 ↓
Moderne en postmoderne  
agro-ecosystemen 656.716 650.381 ↓

 Blijvend cultuurgrasland 184.435 176.792 ↓

 Laagstamboomgaard 15.767 16.061 ↑

 Akkerbouw en sierteelt 456.514 457.528 ↑

Overige agro-ecosystemen 54.557 52.921 ↓

Totaal 758.458 749.509 ↓

TABEL 21. 

Oppervlakte van agro-ecosystemen in Vlaanderen in 2013 en 2016 (in hectare) 
(databron: door VITO gemaakte VPO-landgebruiksbestanden 2013 en 2016).
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Graslandleeftijd 
De graslandleeftijd geeft een indicatie van de bodembiodi-
versiteit, die hoger is in oudere niet-gescheurde graslanden 
(Postma-Blaauw et al., 2010; Postma-Blaauw et al., 2012). 
Het merendeel van het in 2018 geregistreerde areaal cul-
tuurgrasland was meer dan tien jaar oud (zie Figuur 93). 
Het aandeel bedroeg minimaal 64 procent (schatting 1 in 
Figuur 93) en maximaal 77 procent (schatting 2 in Figuur 93). 
Die cijfers omvatten ook periodiek gescheurde en heringe-
zaaide cultuurgraslanden. De leeftijdsbepaling is onzeker 
doordat de gegevens onvolledig zijn. Schatting 1 gaat ervan 
uit dat het landgebruik geen gras was tijdens niet-ge-
registreerde jaren en schatting 2 gaat ervan uit dat het 
landgebruik wel gras was.

FIGUUR 92. 

High Nature Value farmland per 
landgebruiksklasse in 2013 en 2016 
(databronnen: de door VITO gemaakte 
VPO-landgebruiksbestanden, de 
Biologische Waarderingskaart en 
gebruikspercelenkaarten 2009-2016).

FIGUUR 93. 

Minimale en maximale inschatting van  
de grasleeftijd van geregistreerde  
cultuurgraslanden in 2018 (databronnen:  
gebruikspercelenkaarten 2009-2018).
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Soortendiversiteit
De aanwezigheid van akker- en weidevogels nam sterk af in 
de periode 2008-2019 (zie Figuur 94). De daling is een gevolg 
van een trendafname van zeven soorten (gele kwikstaart, 
graspieper, grutto, kievit, patrijs, ringmus en veldleeuwerik) 
die onvoldoende gecompenseerd wordt door de trendtoe-
name van drie soorten (grasmus, roodborsttapuit en witte 
kwikstaart). De trend van vier soorten (boerenzwaluw, geel-
gors, kneu, zwarte roodstaart) stagneert. De trend van drie 
soorten is onzeker: twee soorten gaan er mogelijk op ach-
teruit (spotvogel en wulp) en één gaat er mogelijk op vooruit 
(torenvalk). De daling van de landbouwvogelindex is een ver-
derzetting van het verdwijnen (ortolaan in 1992) en de sterke 
achteruitgang (geelgors, grauwe gors, veldleeuwerik, graspie-
per, gele kwikstaart) van akker- en weidevogels in de periode 
1970-2000 (Hens, 2005). De oorzaken van die achteruitgang 
zijn de intensivering van de landbouw en in mindere mate de 
toename van verstedelijking en de toegenomen predatie als 
gevolg van een verstoord biologisch evenwicht en een gewij-
zigd landschap. 

De multisoortenindex (MSI) (zie voor meer info hoofdstuk C.2 
Algemene biodiversiteitstrends, Kader 4) van akkerplanten 
is het hoogst in het referentiejaar 2000 en significant lager 
in de jaren tussen 1952 en 1990 en in de recente jaren (zie 
Figuur 95 boven). Een toename in de periode 1952-1990 werd 
dus gevolgd door een afname de laatste jaren. De algemene 
trend verbergt tegenovergestelde veranderingen in de soor-
tensamenstelling. Klassieke Europese graanonkruiden (bv. 
korenbloem) hebben plaatsgemaakt voor maïsonkruiden die 

FIGUUR 94. 

Index voor de aanwezigheid van broedvogels in 
agro-ecosystemen voor de periode 2008 – 2019: ge-
modelleerde trend en 90% betrouwbaarheidsinterval 
(Onkelinx et al., 2020).
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resistent zijn tegen de gebruikte herbiciden214 (C4-grassen215, 
bv. Europese hanenpoot, kale gierst en draadgierst) en aan 
soorten van hakvruchtakkers216 (bv. zwarte nachtschade en 
kleine majer; zie ook Van Landuyt, 2018). Door die wijziging 
worden gespecialiseerde akkeronkruiden die kenmerkend 
zijn voor het agrarisch gebied zeldzamer. De index voor 
graslandsoorten verandert niet significant doorheen de 
onderzochte periode (zie Figuur 95 onder). De trendtoe-
name van zestig soorten compenseert de trendafname van 
negentig soorten. Het zijn vooral de soorten van voedselarme 
graslanden die achteruitgaan, zoals de soorten van struis-
grasgrasland, heischraal grasland, dottergrasland en glansha-
vergrasland. Soorten die vooruitgaan zijn vooral soorten 
van voedselrijke graslanden en/of verruigde graslanden (bv. 
kleefkruid, harig wilgenroosje).

Graslandhabitat van Europees belang
Alle graslandhabitats van Europees belang verkeren in een 
zeer ongunstige toestand (zie Tabel 22). Alleen de droge 
kalkgraslanden zijn in de periode 2007-2019 licht verbeterd. 
De trend van de andere graslanden is niet gekend. De beoor-
deling van de staat van instandhouding van deze habitats is 
gebaseerd op de volgende criteria: het verspreidingsareaal, 
de oppervlakte, de habitatkwaliteit en de toekomstperspec-
tieven (zie C.2 Biodiversiteit van Europees belang).

De oppervlakte van alle graslandhabitats van Europees belang 
scoort zeer ongunstig of onbekend. De habitatkwaliteit scoort 
zeer ongunstig door vermesting, versnippering, verdroging, 
landgebruiksveranderingen, invasieve uitheemse soorten 

214  De gebruikte herbiciden doden C3-onkruiden, waardoor C4-grassen meer ruimte krijgen. C4-grassen zijn ook warmteminnend en droogteresistent, waardoor de klimaatverandering een positief effect heeft op die planten.
215  C4-planten leggen bij de fotosynthese koolstofdioxide vast in een verbinding met vier koolstofatomen. Het alternatief zijn C3-planten, die koolstofdioxide vastleggen in een verbinding met drie koolstofatomen.
216  Hakvruchten zijn onder andere aardappels, suikerbieten, voederbieten, koolrapen, wortels, cichorei en uien.

en de klimaatverandering (Vanden Borre et al., 2019) (zie D. 
Drukfactoren). Het verspreidingsareaal is (matig) gunstig. 

Het toekomstperspectief van alle graslanden is zeer ongunstig 
(Vanden Borre et al., 2019). De EU streeft tegen 2030 naar op 
zijn minst een status quo (geen verdere verslechtering) voor 

alle habitats én een verbetering (positieve trend) voor min-
stens 30 procent van de habitats. Dit vereist een verhoogde 
inzet op het verlagen of milderen van de effecten van vermes-
ting, versnippering, verdroging, landgebruiksveranderingen, 
invasieve uitheemse soorten en klimaatverandering. 

FIGUUR 95. 

Multisoortenindex (MSI) voor flora ge-
baseerd op basis van 118 akkersoorten 
(boven) en 219 graslandsoorten (on-
der) voor de periode 1950 tot 2018 in 
Vlaanderen. Gemodelleerde waarden 
en 95% betrouwbaarheidsinterval. De 
balk rechts toont het aantal soorten 
dat er significant op voor- of achter-
uitgaat, stabiel blijft of een onzekere 
trend vertoont ten opzichte van 2000 
(Van Calster & Van Landuyt, 2020).
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D. Drukfactoren

Intensivering en overexploitatie
De intensiteit van de landbouwbedrijfsvoering nam sterk 
toe sinds WO II. Dat uit zich in een toegenomen gebruik van 
meststoffen, chemische gewasbeschermingsmiddelen en 
machines en een toegenomen ploegdiepte en zaaidensiteit 
(Emmerson et al., 2016). De intensiteitsscore per gewas 
houdt rekening met het gemiddeld nitraatresidu, het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen (actieve stof), het risico 
op bodemverdichting en bodemerosie en de aanbreng van 
de hoeveelheid effectieve organische stof door het gewas. 
De trend geeft aan of de intensief gebruikte oppervlakte 
toe- of afneemt in de periode 1980-2018. Figuur 96 toont dat 
de intensiteitsscore eerst sterk steeg tot 1993, waarna een 
beperkte stijging volgde. Beide stijgingen verschillen signi-
ficant van nul. Die toename houdt vooral verband met de 
verschuiving naar aardappelen en groenten, beide zeer inten-
sieve teelten.

Diverse bronnen wijzen op een daling van de koolstof-
voorraden in de bodem van cultuurgraslanden en akkers 
in Vlaanderen tussen 1960 en 2006 (zie Tabel 23). De daling 
versnelt in de periode 1990-2000. Mogelijke verklaringen zijn 
een verminderd gebruik van koolstofrijke bodemverbete-
rende meststoffen zoals stalmest en compost, de afname van 
de oppervlakte graan ten voordele van snijmaïs (waardoor 
minder oogstresten worden ingeploegd) en de omzetting van 
blijvend naar tijdelijk grasland. De daling vertoont sterke regi-
onale verschillen. In West-Vlaanderen is de koolstofvoorraad 
zelfs gestegen in de periode 1952217-1989/1994 (Van Meirvenne 
et al., 1996). De bodemkoolstofvoorraad in de bovenste 

217  1952 is het mediaanjaar van de meting van de koolstofvoorraad. 

Gunstig Matig ongunstig Zeer ongunstig Onbekend Vooruitgaand↗ Stabiel= Achteruitgaand
↗

Onbekendx

GRASLANDEN EN RUIGTES VAN  
EUROPEES BELANG (HABITATCODE)

VERSPREIDINGS- 
AREAAL OPPERVLAKTE HABITAT- 

KWALITEIT
TOEKOMST- 
PERSPECTIEVEN

STAAT VAN INSTAND-
HOUDING 2019 TREND 2007-2018

Stroomdalgraslanden (6120) X*

Droge kalkgraslanden en struweel 
op kalkbodems (6210) ↗

Heischrale graslanden (6230) X

Blauwgraslanden (6410) X

Voedselrijke zoomvormende ruigtes 
(6430)

X

Soortenrijke glanshavergraslanden 
(6510)

X

TABEL 22. 

Samenvatting van de conclusies per criterium en einduitspraak over de regionale staat van instandhouding en globale trend van 2007 tot 2018 per  
graslandhabitattype (bron: Vanden Borre et al., 2019).

* Dit habitattype ging achteruit tussen 2013 en 2018. Omdat het echter verbeterde tussen 2007 en 2013, wordt de globale trend als onbekend
beoordeeld.

FIGUUR 96. 

Intensiteit van de landbouwproductie in de 
periode 1980-2018: berekende waarden, gemodel-
leerde trend en 95% betrouwbaarheidsinterval 
(databronnen: Statbel, Departement Landbouw 
& Visserij en Vlaamse Landmaatschappij).
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bodemlaag is toegenomen met 9,3 ton per jaar, wat vergelijk-
baar is met de omzetting van akker naar grasland gedurende 
twee tot drie decennia. Een mogelijke verklaring daarvoor is 
de zeer sterke toename van intensieve varkensbedrijven en de 
hoeveelheid organische mest die daardoor beschikbaar kwam. 
De Bodemkundige Dienst van België bevestigt wel de recente 
versnelling van de koolstofdaling voor akkers en graslanden 
sinds de eerste helft van de jaren negentig (Maes et al., 2012). 

Dalende koolstofgehaltes leiden tot een afname van de 
bodembiodiversiteit en bedreigen de bodemvruchtbaarheid 
en daardoor de voedselproductie (Postma-Blaauw et al., 
2010). Om de verdere evolutie te beoordelen, ontbreekt een 
meetnet. Het INBO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij en 
Voedingsonderzoek (ILVO) en de UGent leggen momenteel de 
laatste hand aan studies die de uitrol van een koolstofmeet-
net moeten onderbouwen. Dat meetnet zal wijzigingen in 
koolstofhoeveelheden in alle landgebruiken in kaart brengen 
en laat dus onder meer toe om de inspanningen van land-
bouwers (bv. toediening van stalmest en compost, niet-ke-
rende bodembewerking) te beoordelen.

Landgebruiksverandering en fragmentatie
Halfnatuurlijke graslanden en soortenrijke permanente cul-
tuurgraslanden worden door urbanisatie, vertuining en inten-
sivering bedreigd (Vanden Borre et al., 2019; Vandevoorde 
et al., 2019) (zie hoofdstuk D.1 Landgebruiksveranderingen). 
Intensivering kan leiden tot scheuren (omzetting naar 
akker of tijdelijk grasland), doorzaaien met hoogproductief 

218  Zilte graslanden zitten bij de habitatrapportage onder de zilte habitattypes en estuaria en niet onder de graslanden. Desondanks worden ze hier besproken, omdat zilte graslanden bij Vriens et al. (2011) een onderdeel zijn van de soortenrijke 
permanente graslanden.

219  De kritische last duidt voor een bepaald ecosysteem de maximaal toelaatbare depositie per eenheid van oppervlakte aan zonder dat er op lange termijn schadelijke effecten optreden. Deze waarde is opgesteld op basis van een statische mas-
sabalansmethode en wordt gebruikt om vlakdekkende uitspraken te doen.

220  De kritische depositiewaarde is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van de habitat significant wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie. Deze waarde wordt empiri-
sch bepaalt, is habitatspecifiek en wordt om de tien jaar herzien. De waarde is enkel van toepassing op habitatlocaties.

raaigras, nivelleren of ophogen. Dat laatste gebeurt vooral 
bij graslanden met veel microreliëf, zoals zilte graslanden 
(Vandevoorde et al., 2019). Zilte graslanden218 staan ook onder 
druk door de uitbreiding van de industriële zones rond de 
havens van Zeebrugge en Antwerpen. Die uitbreiding wordt 
wel gecompenseerd.

De ruimtelijke samenhang van de graslanden van Europees 
belang, met uitzondering van de voedselrijke zoomvormende 
ruigtes, is onvoldoende om een goede staat van instandhou-
ding te bereiken (Vanden Borre et al., 2019). Voor het volgende 
decennium blijft habitatfragmentatie een bedreiging met 
hoge impact voor heischrale graslanden, blauwgraslanden en 
soortenrijke glanshavergraslanden.

Vermesting en verzuring
De biodiversiteit van halfnatuurlijke graslanden en soorten-
rijke permanente cultuurgraslanden gaat achteruit door 
verzuring en vermesting. In 1990 werd voor bijna al die 
graslanden een overschrijding van de kritische lasten219 vast-
gesteld: voor verzuring was dat 99 procent en voor vermes-
ting 95 procent (zie hoofdfstuk D.4 Vermesting en verzuring). 
De druk nam sterk af en was het kleinst in 2015. In dat jaar 
werd slechts op 22 procent van de oppervlakte de kritische 
last voor verzuring overschreden en op slechts 35 procent 
van de oppervlakte de kritische last voor vermesting. Nadien 
was er opnieuw een toename. In 2017 kende 28 procent van 
de oppervlakte een overschrijding voor verzuring en 44 pro-
cent voor vermesting. 

Vermesting is een bedreiging voor de graslandhabitats van 
Europees belang. Het leidt tot een overschrijding van de 
kritische depositiewaarde220 op (nagenoeg) de volledige 
oppervlakte stroomdalgraslanden, heischrale graslanden en 
blauwgraslanden (VITO, 2018). Tijdens het volgende decen-
nium dreigt die overschrijding aan te houden voor heischrale 
graslanden, blauwgraslanden en stroomdalgraslanden (89-
100%). Bij droge kalkgraslanden en soortenrijke glanshaver-
graslanden zou de druk door de Programmatische Aanpak 
Stikstof (PAS) aanzienlijk kunnen verminderen, van respectie-
velijk 89 en 80 procent in 2012 tot 3 en 20 procent overschrij-
ding in 2030 (VITO, 2018). Verzuring heeft een matig effect 
op de habitatkwaliteit van de droge subtypes van heischrale 
graslanden.

LANDGEBRUIK PERIODE KOOLSTOFBALANS (T C HA-1 JAAR-1)

Cultuurgrasland 1960-2006 -0,019

Cultuurgrasland 1990-2000 -0,7 tot -0,83

Akker 1960-2006 -0,016

Akker 1990-2000 -0,4 tot -0,48

TABEL 23. 

Koolstofopbouw en -afbraak in de bouwvoor (0-30 cm) (databronnen: 
Lettens et al., 2005; Sleutel, 2005; Mestdagh et al., 2009; Meersmans, 2015; 
D’Hose & Ruysschaert, 2017).
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Verdroging en wijziging hydrologie
Verdroging heeft een negatief effect op grondwaterafhanke-
lijke graslanden, zoals blauwgraslanden, vochtige heischrale 
graslanden (subtype van heischrale graslanden), weidekervel- 
en pimpernelgraslanden (subtypes van soortenrijke glansha-
vergraslanden) en zilte graslanden.

De habitatkwaliteit van voedselrijke zoomvormende ruigtes 
langs waterlopen wordt negatief beïnvloed door het ruimen van 
water- en oevervegetatie en het uitdiepen of rechttrekken van 
onbevaarbare waterlopen. Verstoringen in de hydrologie blijven 
bij ongewijzigd beleid een belangrijke druk uitoefenen op voed-
selrijke zoomvormende ruigtes (Vanden Borre et al., 2019). 

Klimaatverandering 
Van der Aa et al. (2015) verwachtten dat de negatieve impact 
van de klimaatverandering op de halfnatuurlijke graslanden 
in de toekomst zal vergroten. Het is erg waarschijnlijk dat de 
soortensamenstelling en structuur verder zal wijzigen (Jones, 
1997). Droogtestress kan in alle graslandtypes een nadelige 
invloed hebben op de soortensamenstelling doordat overblij-
vende grassen resistenter zijn en zich sneller herstellen dan 
kruiden en éénjarigen. Wijzigingen in overstromingsdynamiek 
vormen een risico voor de stroomdalgraslanden en enkele 
subtypes van de voedselrijke zoomvormende ruigten en 
soortenrijke glanshavergraslanden (Vanden Borre et al., 2019). 
Vooral langdurige overstromingen in de zomer zijn nefast. De 
gevolgen van klimaatverandering voor natte en vochtige beek-
dalgraslanden zouden beperkt blijven (Van der Aa et al., 2015).

221  Beschermde gebieden omvatten de habitat- en vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden, beschermde duingebieden en het Vlaams Ecologisch netwerk. Vlaanderen rapporteert deze gebieden ook als beschermd gebied aan de EU en aan de 
World Database on Protected Areas (WDPA).

Invasieve uitheemse soorten 
Invasieve uitheemse soorten hebben een hoge impact op 
de voedselrijke zoomvormende ruigtes en bij ongewijzigd 
beleid blijft dat zo in de toekomst. Het gaat om reuzenberen-
klauw, reuzenbalsemien, diverse uitheemse duizendknopen 
en de bonte gele dovenetel. In binnendijkse zilte graslanden, 
zoals in de Uitkerkse Polder, vertoont goudknopje een inva-
sief karakter, waardoor de sleutelsoorten in de verdrukking 
komen, al is dat voorlopig niet gekwantificeerd (Adriaens 
et al., 2020). Struikaster vormt mogelijk nog een grotere 
bedreiging voor zilte graslanden (Adriaens et al., 2020). De 
soort is al lang aanwezig in Vlaanderen nadat ze ontsnapte 
uit tuinen. Ze was vooral populair in tuinen aan de kust door 
haar zouttolerante eigenschappen. De laatste jaren zijn er 
signalen dat de soort zich meer en meer weet te verspreiden, 
waarschijnlijk in de hand gewerkt door gunstigere klimatolo-
gische omstandigheden (Rappé et al., 2004). 

Bij de aanleg van bloemrijke akkerranden voor wildsoorten, 
akkervogels, bijen en natuurlijke plaagbestrijders worden 
veelvuldig bloemzaadmengsels gebruikt (Adriaens et al., 
2020). Dat kan leiden tot het verdwijnen van lokale soorten 
zoals de korenbloem (Adriaens et al., 2020). De ingezaaide 
korenbloemen zijn meestal van een ander genotype dan de 
lokale korenbloemen; soms zijn het cultuurvariëteiten met 
een afwijkende bloemkleur of -vorm. Doordat die afwijkende 
genotypes jaarlijks massaal worden ingezaaid, kunnen de 
lokale korenbloemen genetisch niet concurreren. Uiteindelijk 
kan de genetische eigenheid van de lokale populatie opgaan 
in de genetische eigenheid van de andere, gebiedsvreemde 
populatie. Dat proces heet genetic swamping. De eigenheid 

van de lokale populaties gaat dan verloren, inclusief de ken-
merken die ervoor zorgen dat de soort zich goed kan aan-
passen aan de lokale en regionale omstandigheden (Mergeay, 
2012; Mergeay & Adriaens, 2013).

E. Beleid

Bescherming en natuurbeheer
Historische agro-ecosystemen zijn gedeeltelijk beschermd:  
22 procent ligt in natuurreservaten en een extra 30 pro-
cent ligt in andere beschermde gebieden221 (zie Figuur 97). 
Daarnaast kent 15 procent via het Natuurdecreet en het 
Vegetatiebesluit een verbod of vergunningsplicht voor vege-
tatiewijziging. Dertig procent kent geen enkele vorm van 
bescherming via het Natuurdecreet. Een groot deel van die 
30 procent, namelijk 36 procent, wordt wel via de landbouw-
wetgeving beschermd als ecologisch kwetsbaar blijvend 
grasland. Zulke graslanden mogen niet omgezet of geploegd 
worden. Het aandeel in natuurbeheer bedraagt ongeveer een 
derde van de totale oppervlakte (zie Figuur 98.).

De afbakening binnen Speciale Beschermingszones 
(SBZ) is beperkt voor heel wat graslanden van Europees 
belang. Slechts 22 procent van de stroomdalgraslanden, 
25 procent van de glanshavergraslanden en 26 procent 
van de kalkgraslanden liggen binnen habitatrichtlijnge-
bieden (Vanden Borre et al., 2019). Dat lage aandeel is 
bij stroomdalgraslanden het gevolg van het niet volledig 
afbakenen van het stroomdal van de Maas als habitatricht-
lijngebied. Kalkgraslanden en glanshavergraslanden liggen 
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FIGUUR 98. 

Aandeel agro-ecosysteem met 
natuurbeheer222 (zie voor meer 
info C.4 Bescherming en beheer 
in Vlaanderen).

222  Het gaat om langdurig beheer met natuur als hoofdfunctie of belangrijke nevenfunctie. Het omvat de bosreservaten, erkende en aangewezen natuurreservaten, gebieden met beheerplannen (natuurbeheerplan type 2, type 3 en type 4, uitge-
breid bosbeheerplan, beheerplan harmonisch park- en groenbeheer), militaire domeinen onder protocol en gebieden van erkende terreinbeherende organisaties zonder beheerplan. 

respectievelijk verspreid op enkele geïsoleerde prehistorische 
tumuli en op dijken en brede wegbermen. Het merendeel 
van de kalkgraslanden is wel beschermd omdat ze in natuur-
reservaten liggen. Stroomdalgraslanden en soortenrijke 
glanshavergraslanden maken deel uit van de mesofiele 
hooilanden, die via het Vegetatiebesluit als historisch per-
manente graslanden een verbod of vergunningsplicht voor 
wijziging kennen. Dat geldt echter alleen in bepaalde plano-
logische bestemmingen (groen-, park-, buffer-, bos-, vallei-, 
bron- en natuurontwikkelingsgebieden en agrarische gebie-
den met ecologisch belang of met bijzondere waarde), in 
beschermde cultuurhistorische landschappen en in bepaalde 
Speciale Beschermingszones. Een deel van de graslanden van 
Europees belang ligt daarbuiten (onder andere in gewoon 
agrarisch gebied op het gewestplan) en is daar onbeschermd. 
Goed beschermd door Speciale Beschermingszones zijn 
voedselrijke zoomvormende ruigtes (84%), blauwgraslanden 
(69%) en heischrale graslanden (67%). De beschermings-
graad zal iets stijgen doordat lokale instandhoudingsdoel-
stellingen oppervlakte-uitbreiding voorzien binnen Speciale 
Beschermingszones (Van Braeckel et al., 2018; Vanden Borre 
et al., 2019). Maar de evolutie van nieuw grasland tot een 
soortenrijk habitat kan (vele) tientallen jaren vergen, zeker 
voor graslanden van nutriëntenarm milieu (Van Uytvanck & 
Decleer, 2018; Vanden Borre et al., 2019). 

FIGUUR 97. 

Aandeel agro-ecosysteem met 
beschermd statuut (zie voor 
meer info C.4 Bescherming en 
beheer in Vlaanderen).
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Het merendeel van de akkers (90%) en blijvende cultuur- 
en overige graslanden (79%) heeft landbouwproductie als 
hoofdfunctie en heeft geen natuurbeschermingsstatuut (zie 
Figuur 97 en Figuur 98.). Opvallend is het hoge aandeel van 
de geregistreerde agro-ecosystemen die in beschermd gebied 
liggen. Het gaat om 7 procent van de akkers en 12 procent 
van de blijvende cultuur- en overige graslanden (zie Figuur 
97). Hier kunnen conflicten optreden tussen de landbouw- en 
natuurdoelen.

Natuurgerichte beheerovereenkomsten
De EU Biodiversiteitsstrategie 2020 bevat de doelstelling om 
de oppervlakte landbouwgebied met biodiversiteitsgerichte 
maatregelen sterk te laten toenemen. In Vlaanderen was er 
een toename van 3273 hectare in 2010 naar 7504 hectare in 
2019 (zie Figuur 99). Dat is meer dan een verdubbeling, maar 
bedraagt nog altijd maar 1,2 procent van de totale geregis-
treerde landbouwoppervlakte.

In de periode 2010-2019 is de oppervlakte aan soortge-
richte beheerovereenkomsten (weidevogels, akkervo-
gels, grauwe kiekendief, hamster) sterk toegenomen (zie 
Figuur 99 boven). Toch is dat op schaal van Vlaanderen 
onvoldoende om de achteruitgang van de akker- en wei-
devogels te stoppen (zie Figuur 94). Op gebiedsniveau kan 
het INBO-effectiviteitsmeetnet geen verbetering aantonen, 
onder andere omdat de dekkingsgraad in de meeste van de 
onderzochte gebieden lager ligt dan 8 procent (De Bruyn 
et al., 2019). Een uitbreiding van het meetnet kan aange-
wezen zijn, temeer omdat 30 van de 63 prioritaire akker-
vogelgebieden een dekkingsgraad hebben van meer dan 7 
procent. Het beleid zal in de toekomst nog sterker inzetten 

223  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) – Common Agricultural Policy (CAP).

op soortgerichte beheerovereenkomsten. In 2020 worden 
de soortbeschermingsplannen voor akker- en weidevogels 
gefinaliseerd.

De oppervlakte botanisch beheer groeit de laatste jaren 
langzaam, maar blijft beperkt. Perceelsrandenbeheer groeit 
sterk na de introductie in 2000 (zie Figuur 99 boven). Het 
leeuwendeel wordt ingenomen door aanleg en onderhoud 
van gemengde grasstroken (zie ook Invasieve uitheemse 
soorten onder D. Drukfactoren). In 2014 is er een piek in de 
lengte van heggen en hagen (zie Figuur 99 onder). Sinds 
2017 hebben de cijfers enkel betrekking op onderhoud en 

niet meer op aanleg. Ook is de definitie van de verschillende 
kleine landschapselementen aangepast. Dat maakt deze 
trend moeilijk te beoordelen.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid en 
alternatieve verdienmodellen
Biodiversiteit is een horizontale doelstelling in het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)223. Het hoofddoel 
van het GLB is het duurzaam verbouwen van voldoende en 
betaalbaar voedsel. Het ondersteunen van het landbouw- 
inkomen is een belangrijke pijler van het GLB. Ondanks 
de inkomenssteun van het GLB bedraagt het gemiddelde 
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FIGUUR 99. 

Oppervlakte en lengte van 
natuurgerichte beheerovereen-
komsten 2000-2019 (databron: 
Vlaamse Landmaatschappij).
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landbouwinkomen in de EU-28 slechts 40 procent van de 
gemiddelde lonen in de economie (Europese Commissie, 
2017). Het inkomen is laag omdat de verkoopprijs van land-
bouwproducten nauwelijks toeneemt doordat landbouwers 
door hun zwakke positie in de agrovoedingsketen prijsne-
mers zijn. Bovendien is de kostprijs van externe inputs en 
landbouwgrond wel sterk gestegen (Danckaert, et al., 2018; 
Roels et al., 2018). Het lage landbouwinkomen en de internati-
onale concurrentie bemoeilijken het doorrekenen van milieu- 
inspanningen in de prijs van landbouwproducten, en het 
toepassen van nieuwe technologieën om de milieu-impact te 
beperken (Platteau, et al., 2016).

Om hun inkomen te verhogen, kiezen de meeste landbou-
wers voor schaalvergroting. Een minderheid kiest voor diversi-
ficatie of een combinatie van beide. Door de schaalvergroting 
nemen vooral de grote en zeer grote landbouwbedrijven 
in aantal toe (Statbel, 2019). Het nadeel van grotere land-
bouwbedrijven is dat het beheer doorgaans grootschaliger 
en minder divers wordt, wat moeilijk te verzoenen is met 
biodiversiteit. Het voordeel is dat als een landbouwer kiest 
om agromilieu- en klimaatmaatregelen en/of beheerovereen-
komsten af te sluiten, het landbouwbeheer over een grotere 
oppervlakte aangepast wordt. Grotere landbouwbedrijven 
zijn ook meer geneigd om agromilieu-klimaatmaatregelen 
af te sluiten (Maertens, 2011). Diversificatie biedt ook kansen 
voor verduurzaming, bijvoorbeeld via betalingen voor ecosys-
teemdiensten of door biodiversiteitsprestaties in de markt te 
zetten. Zulke initiatieven zijn een waardevolle aanvulling op 
het inkomen uit productie. 

Succesvolle strategieën om de biodiversiteit van agro-ecosys-
temen te verhogen, zijn onder andere:
• De omschakeling naar postmoderne landbouw. De

biodiversiteit ligt hoger bij postmoderne dan bij moderne
landbouw (Schader et al., 2012; Hartmann et al., 2015).

• Het behoud van blijvend cultuurgrasland. Het bodemor-
ganische koolstofgehalte en de bodembiodiversiteit nemen
toe naarmate de grasleeftijd stijgt (Postma-Blaauw et al.,
2010; Postma-Blaauw et al., 2012; D’Hose & Ruysschaert,
2017).

• De introductie van beheerovereenkomsten voor spe-
cifieke soorten. De effectiviteit hiervan is aangetoond
voor veldleeuwerik, hamster, grauwe kiekendief, patrijs en
geelgors (Chiverton, 1999; Perkins et al., 2002; Koks et al.,
2007; la Haye et al., 2010; Kuiper et al., 2013).

• Duurzame intensivering. Het voortdurend ontwikke-
len van nieuwe variëteiten en het toepassen van slimme
teeltrotaties en teeltcombinaties laten toe om de productie
te behouden terwijl de milieudruk daalt. Wisselteelt van
snijmaïs en gras is een goed voorbeeld (Reheul et al., 2017).

De effectiviteit van de maatregelen is afhankelijk van de 
schaal. Soorten die grote gebieden nodig hebben, zoals 
vogels, vlinders, bijen en zoogdieren, vereisen maatregelen op 
een voldoende grote schaal (zie bijvoorbeeld Clough et al., 
2007; Holzschuh et al., 2008; Rundlöf et al., 2008). 

KADER 22 

IMPACT VAN HET GLB OP 
BIODIVERSITEIT IN DE EU 
EN VLAANDEREN

De biodiversiteit in het landbouwgebied blijft achter-
uitgaan. Om het biodiversiteitsverlies succesvol aan te 
pakken, is een grondige transformatie van het land-
bouw- en voedselsysteem nodig.
Door onvoldoende monitoring van biodiversiteit in land-
bouwgebied is het niet mogelijk om het effect van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) als geheel op 
de biodiversiteit in te schatten, zelfs niet in semi-kwanti-
tatieve termen (Alliance Environnement, 2019). De beschik-
bare data geven aan, zowel voor de EU als Vlaanderen, 
dat het GLB de biodiversiteit niet behoudt of herstelt. De 
biodiversiteit in het landbouwgebied blijft achteruitgaan 
(Europese Rekenkamer, 2020b). Verschillende gevalstudies 
laten zien dat kleinschalige toepassing van agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de Natura 2000-maatregelen de 
biodiversiteit ten goede komen (Alliance Environnement, 
2019). Maar om het biodiversiteitsverlies succesvol aan te 
pakken, zal dat niet volstaan. Het verlies van biodiversi-
teit in het landbouwgebied kan alleen gestopt worden 
door het moderne landbouw- en voedselsysteem grondig 
te transformeren en het postmoderne systeem op te 
schalen (VMM, 2018b). Het nieuwe GLB zal meer inzetten 
op monitoring, waardoor de impact op de biodiversiteit 
beter kan worden nagegaan.
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Europese Green Deal
In het kader van de Europese Green Deal zetten de EU 
Biodiversiteitsstrategie 2030 en de ‘Van boer tot bord’-stra-
tegie in op een transformatieve verandering van onder meer 
het landbouw- en voedselsysteem. De EU formuleert daar-
voor verschillende ambitieuze doelstellingen tegen 2030:
• Het gebruik en het risico van chemische gewasbescher-

mingsmiddelen met 50 procent terugdringen.
• Minimaal 10 procent van het landbouwareaal omvormen

tot landschapselementen met een hoge diversiteit. Denk
aan bufferstroken, roterend of niet-roterend braakland, ha-
gen, bomen die niet voor productieve doeleinden bestemd
zijn, terrasmuren en vijvers.

• De achteruitgang van bestuivers stoppen.
• Biologische landbouw inzetten op minimaal 25 procent

van het landbouwareaal.
• De achteruitgang van de genetische diversiteit ombuigen,

onder meer door het gebruik van traditionele variëteiten
van gewassen en rassen te stimuleren.

• Meer duurzame bodembeheerpraktijken implementeren
om de vruchtbaarheid van de bodem te beschermen, bode-
merosie te beperken en de hoeveelheid organische stof in
de bodem te vergroten.

• De nutriëntenverliezen met 50 procent doen dalen en het
gebruik van meststoffen met 20 procent.

De lidstaten zullen in hun strategische GLB-plannen moeten 
aangeven hoe ze die doelstellingen zullen invullen. In de 
huidige verordening van de strategische GLB-plannen staat 
dat nog niet vermeld. Er staat alleen dat die plannen moeten 
bijdragen aan de bescherming van de biodiversiteit, het ver-
sterken van ecosysteemdiensten en de instandhouding van 
habitats en landschappen (Europese Rekenkamer, 2019). 
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F. Aanbevelingen

224  Beleidsnota Landbouw en Visserij – Beleidsnota 2019-2024. Landbouw en Visserij.

Bescherm en verbeter de kwaliteit van halfnatuurlijke 
graslanden en soortenrijke permanente graslanden. De 
beschermingsgraad van deze graslanden is verbeterd. Maar 
een deel, zelfs bij de beperkte oppervlakte graslanden van 
Europees belang (2630 ha), is nog onbeschermd en blijft 
beperkt afnemen. Naast bescherming tegen landgebruiksver-
andering, moeten vermesting, verzuring en fragmentatie verder 
worden afgeremd. Daarvoor moet het beleid aangescherpt 
worden. 

Stop de achteruitgang van genetische diversiteit van 
inheemse plantensoorten. Het gebruik van bloemzaadmeng-
sels voor de aanleg van bufferstroken en bermen kan leiden tot 
ongewenste genetische drift. Om dat te voorkomen is het com-
mercieel aanbieden van autochtone en indien mogelijk streek-
eigen zaadmengsels met een concurrentiële prijszetting nodig. 
In het bijzonder omdat er in de toekomst hoogstwaarschijnlijk 
meer bufferstroken en bermen zullen zijn. De Europese Green 
Deal stelt namelijk als doel dat 10 procent van het landbouw- 
areaal tegen 2030 uit landschapselementen met een hoge 
diversiteit bestaat.

Zorg voor een waardig inkomen voor landbouwers zodat 
onze voedselvoorziening behouden blijft. Ondersteun 
landbouwers in de verdere transitie naar een duurzaam 
voedselsysteem. Versterk de positie van landbouwers in de 
agrovoedingsketen zodat ze meer inzage en inspraak hebben 
in de prijszetting van hun product. Korte keten is één van de 
mogelijkheden. Landbouwers moeten ook voldoende toegang 
hebben tot voor hen betaalbare landbouwgrond. Ook een 

vergoeding voor de geleverde ecosysteemdiensten (bv. carbon 
farming initiative) kan het inkomen van de landbouwer aan-
vullen of versterken. Landbouwers zijn steeds vaker bereid om 
bovenwettelijke inspanningen te leveren voor het milieu en de 
biodiversiteit, zo blijkt uit de toename van beheerovereenkom-
sten. Deze aanbeveling vormt één geheel met alle volgende 
aanbevelingen.

Zorg voor een positief resultaat. De effectiviteit van beheer- 
overeenkomsten is afhankelijk van hun dekkingsgraad, de 
ruimtelijke schaal waarop ze toegepast worden, de geschikt-
heid van de locatie binnen de ruimere landschapsmatrix en 
de mate waarin ze specifiek ontworpen zijn voor de doel-
soort. Ze mogen geen negatieve neveneffecten veroorzaken, 
zoals de gebiedsvreemde genotypes van inheemse soorten in 
bloemzaadmengsels. 

Maak van biodiversiteit een productiefactor. Zorg dragen 
voor de biodiversiteit komt de landbouwer ten goede. Door 
het als een productiefactor te beschouwen, wordt duidelijk dat 
landbouwers baat hebben bij het investeren in biodiversiteit, 
zelfs als ze er geen subsidies voor krijgen. Zorg dragen voor 
bestuivers en natuurlijke ziekte- en plaagbestrijders vertaalt 
zich in het creëren van leefgebied voor die soorten (bv. de 
aanleg van kleine landschapselementen) en dat maakt een 
landbouwproductie met minder externe inputs mogelijk.

Streef naar een duurzame voedselvoorziening. Er wordt 
nog altijd vooropgesteld dat we meer moeten produceren om 
de groeiende wereldbevolking te voeden, naast diverse andere 
strategieën zoals het verminderen van voedselverliezen (FAO, 
2017). Om binnen de milieugebruiksruimte te blijven schui-
ven anderen een diversificatie van de productie en een dieet 
arm aan dierlijke eiwitten naar voor (Willett et al., 2019). Ook 
in Vlaanderen kunnen we nog heel wat winst boeken door 
minder voedsel verloren te laten gaan en voedselreststromen 
te hergebruiken, door een gezonder en duurzamer voedingspa-
troon na te streven en met een evenwichtigere eiwitconsump-
tie. We hebben in Vlaanderen nood aan een overkoepelende 
beleidsvisie en -strategie over een toekomstgericht Vlaams 
voedselsysteem, wat ook de intentie is van de huidige Vlaamse 
Regering224.

Vermijd oneerlijke concurrentie. Moderne landbouwbedrij-
ven hebben een concurrentieel marktvoordeel ten opzichte 
van postmoderne landbouwbedrijven, omdat de prijszetting 
van landbouwproducten geen of beperkt rekening houdt met 
de negatieve impact op de omgeving (Ingenbleek, 2015). Dat 
betekent dat producten uit alternatieve productiesystemen 
die meer zorg dragen voor de omgeving duurder zijn. Het 
internaliseren van milieukosten zoals vermesting, verzuring, 
klimaatimpact en verontreiniging in de verkoopprijs zorgt voor 
een eerlijker speelveld. Het huidige beleid ondersteunt bio-
landbouw met een hectarepremie. Die premie is hoger tijdens 
de transitiefase omdat nadien rekening wordt gehouden met 
duurdere bioproducten, waardoor het concurrentieel nadeel 
behouden blijft. 
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Stimuleer zo snel mogelijk de in de EU Biodiversiteits-
strategie 2030 en de ‘Van boer tot bord’-strategie voor-
ziene transformatieve verandering van het landbouw- en 
voedselsysteem. Die transformatie is een noodzaak om de 
milieu-impact van het voedselsysteem snel genoeg binnen de 
grenzen van de milieugebruiksruimte te brengen om verder 
biodiversiteitsverlies te vermijden (Rockström et al., 2017; 
IPBES, 2019a; Leclère et al., 2020). De verandering vertrekt 
vanuit de verschillende visies op natuur en landbouw die in 
de maatschappij leven (Michels et al., 2018). Alleen door de 
kansen en oplossingen die al die visies bieden ter harte te 
nemen, zoals agro-ecologische en technologische oplossin-
gen, kunnen we de noodzakelijke systeemverandering reali-
seren. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet 
de transformatieve verandering ondersteunen, voortbouwend 
op bestaande initiatieven. Denk aan de agrobeheergroepen, 
beheerovereenkomsten, korte keten, biolandbouw, stadsland-
bouw, community supported agriculture (CSA) en de evo-
lutie naar een diensteneconomie (zorg, voedsel, landschap, 
ecosysteemdiensten). 

Betrek alle maatschappelijke actoren bij de transforma-
tieve verandering van het landbouw- en voedselsysteem. 
Het landbouw- en voedselsysteem is een sociaal-ecologisch 
systeem dat bestaat uit deelsystemen die nauw met elkaar 
verweven zijn, voortdurend op elkaar inwerken en samen evolu-
eren (Michels et al., 2018). Die co-evolutie maakt het moeilijk om 
beleidsmatig veranderingen in een deelsysteem aan te brengen 
als de andere deelsystemen niet mee evolueren. Aanpassingen 
in het agro-ecosysteem veronderstellen daarom ook aanpassin-
gen op andere vlakken van het maatschappelijk leven, zoals de 
manier waarop we ons beleid organiseren of welke rol techno-
logie en kennis spelen. In alle deelsystemen zijn verschillende 
actoren actief. Het is essentieel om al die actoren, zoals handel, 
consumenten, overheden, kennisinstellingen, kredietverstrek-
kers, adviesverstrekkers, onderwijs, belangenverenigingen en 
maatschappelijke organisaties, op gepaste wijze te betrekken 
bij de transformatieve verandering (VMM, 2018b). 

Ga na wat de effecten van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleidzijn voor biodiversiteit en ecosysteem-
diensten. De Europese Rekenkamer vond geen betrouwbare 
indicatoren voor het meten van de resultaten van de recht-
streekse betalingen en van de programma’s voor plattelands-
ontwikkeling op de biodiversiteit (Europese Rekenkamer, 
2020b). Die indicatoren zijn een noodzaak om de inspanningen 
van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de biodiver-
siteit te beoordelen en te verbeteren.
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OppervlaktewaterenE.6

Aquatische systemen hebben in de loop der eeuwen veel van hun natuurlijkheid verloren. Als gevolg 
daarvan zijn ook veel ecosysteemdiensten en processen verdwenen, zoals vismigratie, de vorming van 
specifieke habitattypes met karakteristieke soorten en natuurlijke waterzuivering. Minder dan 1 procent 
van de waterlichamen in Vlaanderen voldoet aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. Er is wel 
een lichte verbetering vast te stellen de laatste tien jaar. De waterkwaliteit is erop vooruitgegaan, al blij-
ven diffuse vervuiling, de historische aanwezigheid én input van persistente toxische stoffen via punt-
bronnen een grote uitdaging. Verder staan ook hydromorfologische veranderingen de doelen in de weg.

225  Dit is de onderverdeling die ook in de Kaderrichtlijn Water rapportage wordt gebruikt. De categorie estuaria bevat de overgangswateren en de rivieren van het type Mlz (Zoet mesotidaal laaglandestuarium).

A. Beschrijving

De aquatische ecosystemen die hier besproken worden,  
worden in drie categorieën225 oppervlaktewaterlichamen  
ingedeeld: rivieren, meren en estuaria. Oppervlakte-
waterlichamen vormen een onderdeel van een hydro-
logisch systeem in een stroomgebied. Regenwater spoelt 
oppervlakkig af of infiltreert in de bodem en komt via het 
grondwater in het oppervlaktewater terecht. De oppervlak-
tewaterlichamen zijn sterk verbonden met het omliggende 
landschap. Daardoor zijn ze maatschappelijk belangrijk (zie 
B. Ecosysteemdiensten), maar zijn ze ook zeer gevoelig voor
menselijke invloeden. Door hun plaats in het landschap en
hun verbondenheid met de ruimere omgeving verzamelen
waterlichamen sediment, nutriënten, afval en verontreini-
gende stoffen van hoger gelegen gebieden.

Rivieren ontstaan als beken in een brongebied en eindi-
gen vaak als estuaria in een delta. Het zijn van nature sterk 
geconnecteerde systemen waarbij stroomopwaartse pro-
cessen de kenmerken stroomafwaarts bepalen. Sommige 
processen, zoals migratie van soorten, opstuwing of getij-
denwerking, werken ook in stroomopwaartse richting. 
Rivieren interageren met het aangrenzende valleigebied door 
overstromingen. Overstromingszones langs de rivier vangen 
hoge waterdebieten op (Jacobs et al., 2014b). De relatie tussen 
water en land is essentieel, en dat maakt rivieren over hun 
volledige lengte kwetsbaar. Ecohydrologische kenmerken, 
zoals breedte, diepte, meandering, het substraat van de 
bedding en de vorm van de oever, veranderen in ruimte en 
tijd door veranderingen in afvoer en sedimentafzetting. Ook 
de temperatuur, het doorzicht en de chemische samen-
stelling van het water variëren onder invloed van erosie en 

sedimentatie. Verschillende levensgemeenschappen volgen 
elkaar op in de loop van de rivier (Huet, 1959). Rivieren zijn 
begrensd door dijken en opgedeeld in opgestuwde panden, 
in functie van bevaarbaarheid en overstromingen. Door die 
wijzigingen zijn tal van functies verloren gegaan, zoals vismi-
gratie, de vorming van specifieke habitattypes met karakte-
ristieke soorten en natuurlijke waterzuivering (Jongman & De 
Blust, 2019).

Vlaanderen telt 23.848 kilometer aan waterlopen in vier stroom- 
gebieden: dat van de Schelde, de IJzer, de Maas en de Brugse 
Polders (bron: VHA). De waterlopen variëren van bron- en laag-
landbeken tot kleine polderwaterlopen en grote rivieren.

Een estuarium is het benedenstroomse gedeelte van een 
rivier dat onder invloed staat van de getijdenwerking van de 
zee. Er stroomt continu zoet rivierwater door dat zich ver-
mengt met het zoute opkomende zeewater. Een estuarium 
strekt zich landinwaarts uit tot waar het getij meetbaar is. 
Typerend aan estuaria zijn de uitgesproken overstromings- 
en zoutgradiënten die op elke plaats in het estuarium bepa-
len welke levensgemeenschappen zich er ontwikkelen (Van 
den Bergh & de Jong, 2019).

In Vlaanderen komen twee estuaria voor: het estuarium van 
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de Schelde en het estuarium van de IJzer. Het estuarium van 
de Schelde is één van de weinige estuaria in Europa met een 
volledige overgang van zout naar zoet water onder invloed 
van de getijdenwerking. Het Schelde-estuarium bestaat uit 
de zout-brakke Westerschelde in Nederland en de brak-zoete 
Zeeschelde in Vlaanderen. De Zeeschelde is 107 kilometer lang 
en reikt van de Belgisch-Nederlandse grens tot in Gent. De 
getijden zijn voelbaar tot halverwege de Durme, Dijle, Zenne 
en de Kleine en Grote Nete. Het IJzer-estuarium is beperkt tot 
het zoute beneden-estuarium, dat ongeveer 3 kilometer lang 
is en zich uitstrekt van de monding in de Noordzee tot aan 
het sluizencomplex de Ganzenpoot.

Plassen of stilstaande wateren worden gevoed door 
hemelwater, oppervlaktewater en eventueel grondwater. 
Soms maken ze deel uit van een riviersysteem. In dat geval 
is de stroming niet bepalend voor de levensgemeenschap-
pen die er in voorkomen (Jochems et al., 2002). Ze hebben 
een grote ecologische waarde en leveren net zoals rivieren 
belangrijke ecosysteemdiensten (zie B. Ecosysteemdiensten). 
Vele soorten planten en dieren vinden in of dicht bij het 
water optimale levensvoorwaarden. De aanwezigheid van 
stilstaand water verhoogt de natuurwaarde van omliggende 
gebieden (Denys, 2009). Diepe meren functioneren anders 
dan ondiepe meren, voedselrijke meren anders dan voedse-
larme meren en permanent waterhoudende meren anders 
dan droogvallende poelen. Door het verschil in grootte, 
diepte, watersamenstelling en ondergrond vormt elk van die 
waterlichamen een andere habitat.

In Vlaanderen is 15.942 hectare of 1,2 procent van het grond-
gebied ingenomen door stilstaand water. Het gaat om meren, 

226  Het zelfzuiverende vermogen van watersystemen houdt onder andere denitrificatie (een proces waarbij bacteriën nitraat omzetten in stikstofgas), sedimentvang en koolstofopslag in. 

poelen, vijvers, vennen, grindplassen, afgesneden meanders, 
tuinvijvers, opvangbekkens voor regenwater … Het zijn vooral 
kleine watervlakken: meer dan 95 procent van de watervlak-
ken in Vlaanderen is kleiner dan 0,5 hectare. Minder dan 1 
procent heeft een oppervlakte groter dan 5 hectare. Het 
grootste deel van de watervlakken is door de mens aange-
legd (Packet et al., 2018). Het Vinne in Zoutleeuw is het groot-
ste natuurlijke meer (100 ha). Het grootste watervlak is de 
Spaanjerd in Kinrooi (240 ha). 

B. Ecosysteemdiensten

Watersystemen leveren verschillende ecosysteemdiensten. In 
een goede ecologische toestand hebben ze een beter zelf-
zuiverend vermogen226, waardoor de waterkwaliteit minder 
snel verslechtert (Vrebos et al., 2014a). Meanderende natuur-
lijke rivieren, plassen en overstromingsgebieden in de valleien 
vormen waterbuffers die helpen om overstromingsrisico’s 
te beperken (Jacobs et al., 2014b). Samen met moerassen zijn 
ze dus een deel van de oplossing voor de waterproblematiek 
in Vlaanderen (overstromingen, maar ook droogte). Naast 
het leveren van regulerende diensten hebben bevaarbare 
waterwaterlopen en kanalen een belangrijke functie als 
transportweg.

Zoetwaterecosystemen zijn van essentieel belang voor de 
drinkwaterproductie. 188 miljoen kubieke meter of 53 
procent van het ruwe water dat gebruikt wordt om drinkwa-
ter te produceren in Vlaanderen is oppervlaktewater (VMM, 
2019k). Oppervlaktewateren in Vlaanderen kennen geen com-
merciële visserij meer, maar morfologisch diverse estuaria 

functioneren wel als een soort kraamkamer voor een aantal 
mariene commerciële vissoorten, zoals tong, schol, zeebaars 
en haring. 

De aanwezigheid van natuurlijk water is een grote meer-
waarde voor natuurlijke omgevingen en landschappen in 
het kader van buitenrecreatie. Naar schatting vinden er 
jaarlijks 235 miljoen bezoeken plaats nabij of op natuurlijk 
zoet water in Vlaanderen. Dat komt neer op gemiddeld 35 
bezoeken per inwoner (De Nocker et al., 2017). Water biedt 
verkoeling. Het verkoelende effect van watersystemen is in 
een stedelijke omgeving van cruciaal belang. Hittegolven 
worden in steden versterkt door het hitte-eilandeffect, waar-
door het tot 10 graden warmer kan zijn in steden dan op het 
platteland. Dat houdt een groot gezondheidsrisico in. 
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C. Toestand

Multisoortenindex en ecologische toestand
De multisoortenindex voor aquatische systemen vertoont een 
dalende trend tussen 1960 en 2000 (zie Figuur 100). Die daling 
staat in contrast met de algemene multisoortenindex (zie C.2 
Algemene biodiversiteitstrends). De daling is toe te schrijven 
aan de vermesting en de vervuiling met zuurstofbindende 
stoffen en gevaarlijke stoffen van waterlopen en plassen. Vanaf 
2005 lijkt er een licht herstel op te treden. Die toename is voor-
lopig onvoldoende uitgesproken om van een statistisch bete-
kenisvolle trend te spreken. Ook de multisoortenindex op basis 
van amfibieën vertoont vanaf dan een licht positieve, maar 
niet-significante trend (zie Figuur 100).

De multisoortenindex bevat om modeltechnische redenen 
vooral algemene soorten en minder zeldzame of bedreigde 
soorten of soorten die sinds 1950 uit Vlaanderen verdwenen 
zijn (zie Figuur 100). Oppervlaktewateren bevatten naar ver-
houding echter veel van die soorten. Zo is 77 procent van de 
soorten van stromend water regionaal uitgestorven, ernstig 
bedreigd, bedreigd, kwetsbaar of bijna in gevaar. Voor slikken 
en schorren is dat 73 procent, voor stilstaand water 50 procent 
(Decleer et al., in prep.; Maes et al., 2019).

De ecologische toestand of het ecologisch potentieel van 
estuaria, meren227 en rivieren is beter in de periode 2013-2018 
dan in de periode 2007-2012 (zie Figuur 101). Twee meren berei-
ken in de tweede periode een goed ecologisch potentieel. Het 
aantal rivieren dat zich in een slechte toestand bevindt is in de 
tweede periode afgenomen. Het ecologisch potentieel van estu-
aria blijft slecht tot ontoereikend in de tweede periode, maar 
ook hier is een kleine verbetering merkbaar.

227  Alleen meren groter dan 50 hectare worden in het kader van de Kaderrichtlijn Water geanalyseerd. Dat is een fractie van alle stilstaande wateren.
228  Mlz staat voor ‘zoet mesotidaal laaglandestuarium’. Voor de KRW-rapportering wordt deze groep bij de rivieren gerekend (CIW, 2016a).

FIGUUR 101. 

Percentage Vlaamse en lokale rivieren, 
meren en estuaria per beoordelingsklas-
se voor de ecologische toestand of het 
ecologisch potentieel. Riviertype ‘Mlz’228 
wordt als deel van estuaria beschouwd.  
‘1’ komt overeen met de periode 2007-
2012, ‘2’ komt overeen met de periode 
2013-2018. In de eerste en tweede periode 
zijn 18 meren geanalyseerd en 8 estua-
riene waterlichamen. 470 rivieren zijn 
geanalyseerd in de eerste periode, 473 in 
de tweede periode (databron: VMM).

FIGUUR 100. 

Links: multisoortenindex voor amfibiesoorten in de periode 1990-2018 in Vlaanderen (WWF, 2020a). Rechts: multisoortenindex (MSI) voor plantensoorten van 
aquatische systemen in de periode 1950-2018 in Vlaanderen. Beide figuren tonen gemodelleerde waarden en 95% betrouwbaarheidsinterval. De balk rechts van 
de figuur toont het aantal soorten dat er significant op voor- of achteruitgaat, stabiel blijft of een onzekere trend vertoont ten opzichte van 2000. Methode: 
zie Kader 4 (Van Calster & Van Landuyt, 2020).
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KADER 23 
BEOORDELING VAN DE GOEDE ECOLOGISCHE TOESTAND OF POTENTIEEL

229  Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23/10/2000. 
230  Binnen de Kaderrichtlijn Water wordt elke categorie oppervlaktewater verder gedifferentieerd in watertypes met bijhorend typespecifiek beoordelingskader.
231  Fytoplankton zijn in het oppervlaktewater zwevende plantaardige micro-organismen. Fytoplankton speelt een belangrijke rol in de aquatische voedselketen. Als primaire producent vormen ze het voedsel voor andere organismen. Bij overma-

tige aanwezigheid van nutriënten in het water kunnen de algen zich explosief ontwikkelen, wat aanleiding kan geven tot extreme zuurstofschommelingen in het water.
232  Fytobenthos zijn algen die vastgehecht leven op de bodem, op de oever of op waterplanten. Voor de kwaliteitsbeoordeling op basis van fytobenthos wordt in Vlaanderen gebruikgemaakt van de diatomeeën (kiezelwieren).
233  Macro-invertebraten zijn alle met het blote oog waarneembare ongewervelde dieren in het water. Door hun grote diversiteit vertonen macro-invertebraten een breed spectrum van reacties op verstoring van de aquatische habitat, zoals vervui-

ling. Bovendien zijn ze gemakkelijk te bemonsteren, wat ze erg bruikbaar maakt voor toepassing in biologische kwaliteitsindices.
234  De aanwezige visfauna is een belangrijke indicator voor de toestand van het oppervlaktewater. Een ontoereikend gehalte aan opgeloste zuurstof in het water maakt visleven onmogelijk. Ook allerlei toxische stoffen kunnen nefast zijn voor de 

aanwezige soorten vissen. Een te beperkt doorzicht kan er dan weer voor zorgen dat visueel jagende roofvissen geen prooien meer vinden. Bovendien moeten vissen kunnen migreren en de juiste habitat vinden om te paaien.
235  Macrofyten zijn de met het blote oog zichtbare planten die, geheel of gedeeltelijk, leven onder water, op het wateroppervlak of langs de oever (milieurapport.be).

Enerzijds maken waterlichamen deel uit van een groter 
hydrologisch systeem, anderzijds zijn ze erg verscheiden. Bij 
de bescherming en het beheer moet men rekening houden 
met die samenhang en verscheidenheid. 

Uniform kader
De kwaliteitsbeoordeling binnen de Europese Kaderrichtlijn 
Water229 houdt rekening met de samenhang en verscheiden-
heid tussen waterlichamen door te werken met een uniform 
ecologisch beoordelingskader voor het hele watersysteem (de 
ecologische toestand). Dat gebeurt door de toestand van elk 
watertype230 te vergelijken met de toestand van zijn meest 
natuurlijke tegenhanger. 

Ecologische kwaliteit
De beoordeling van de ecologische kwaliteit is opgebouwd 
uit de beoordelingen van de ‘Biologische kwaliteit’, de 
‘Algemene fysisch-chemische kwaliteit’, de ‘Overige rele-
vante verontreinigende stoffen’ en ‘Hydromorfologie’. De 
‘Biologische kwaliteit’ wordt beoordeeld aan de hand van 
biologische kwaliteitselementen, fytoplankton231, fytoben-
thos232, macro-invertebraten233, vissen234 en macrofyten235. 

Ecologisch potentieel
Kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen krijgen 
een aparte beoordelingsschaal: het ecologisch potentieel. 
Biologische kwaliteitselementen komen in wezen overeen 
met functionele groepen. De samenstelling van die functio-
nele groepen is een goede weerspiegeling van het leefmilieu 
waarin ze voorkomen en van de ecologische toestand van 
het systeem. Ze zijn complementair aan elkaar. Als een groep 
niet aan de verwachtingen voldoet, beïnvloedt dat de andere 
groepen en het ecologisch functioneren van het systeem. Dat 
verklaart het one out all out-principe: als één van de kwa-
liteitselementen slecht scoort, krijgt het waterlichaam een 
slechte score. 

De Kaderrichtlijn Water heeft als doelstelling voor de natuur-
lijke oppervlaktewateren om een goede ecologische toestand 
te bereiken tegen 2015. Voor sterk veranderde en kunstmatige 
waterlichamen moet een goed ecologisch potentieel behaald 
worden (VMM, 2019i).
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Biologische kwaliteitselementen in rivieren
Voor vier van de vijf biologische kwaliteitselementen stijgt 
het aantal rivieren dat ‘goed’ of ‘matig’ scoort (zie Figuur 102). 
Vanwege het one out all out-principe vertaalt die stijging zich 
niet automatisch in een groter aantal waterlichamen dat zich 
in een goede ecologische toestand bevindt (zie Figuur 101). 
Voor fytoplankton daalt het aantal waterlichamen dat ‘goed’ 
scoort van 46 naar 36 procent. De achteruitgang is mogelijks 
toe te schrijven aan de warme en droge zomermaanden van 
2017 en 2018. Een hogere temperatuur en dalende waterstand 
kunnen algenbloei veroorzaken (VMM, 2019i). 

Hydromorfologische kwaliteit in rivieren
In Vlaanderen scoort slechts 7 procent van de waterlopen 
‘goed’ qua hydromorfologische kwaliteit, 36 procent scoort 
‘ontoereikend’ tot ‘slecht’ en 52 procent scoort ‘matig’ (VMM, 
2020s). De Vlaamse waterlichamen (grotere rivieren en 
kanalen) scoren over het algemeen wat minder goed dan 
de lokale waterlichamen van de eerste orde (de kleinere 
waterlopen). Dat is niet verwonderlijk, want 87 procent van 
de Vlaamse waterlichamen krijgt het statuut ‘kunstmatig’ 
of ‘sterk veranderd’ ten opzichte van ‘slechts’ 59 procent bij 
waterlichamen van de eerste orde (VMM, 2020t).

In het verleden werden tal van waterlopen rechtgetrokken, 
verbreed en bedijkt, werden oevers verstevigd of verhard, 
werden er stuwen geplaatst ... Dat vertaalt zich in een 
slechte hydromorfologische kwaliteit. Dat onze waterlo-
pen geen goede hydromorfologische kwaliteit hebben, komt 
in belangrijke mate door veranderingen in hun stromingspa-
troon, meandering of oeverstructuur door de mens. 

Hermeanderingsprojecten, de natuurvriendelijke bescher-
ming van oevers en het wegwerken van vismigratieknelpun-
ten verhogen de hydromorfologische kwaliteit van rivieren 

en beken. Zo neemt het aantal gesaneerde vismigratieknel-
punten gestaag toe. In 2019 was 71 procent van de meest pri- 
oritaire knelpunten opgelost. (Zie D.2 Versnippering). Ook het 
aantal migrerende vissen gaat erop vooruit (zie Figuur 103). 
Het aantal locaties zonder migrerende vissen (migratoren) 
neemt af, ten voordele van locaties met een of twee migra-
toren. Dat is een lichte verbetering. Om een grotere verschui-
ving waar te nemen, moeten nog meer migratiebarrières 
opgelost worden. Om de meest gevoelige soorten terug te 
laten komen, moeten zulke aanpassingen altijd gebeuren in 
combinatie met een verbetering van de waterkwaliteit.

Afvoerregimes
De lage waterbeschikbaarheid in Vlaanderen, het toe-
nemende neerslagtekort en vaker voorkomende lagere 
grondwaterpeilen leiden tot lagere waterpeilen in oppervlak-
tewateren (zie D.5 Verdroging voor meer details).

FIGUUR 102. 

Aandeel beoordeelde Vlaamse 
en lokale rivierwaterlichamen in 
Vlaanderen per kwaliteitsklasse 
voor de individuele biologische 
kwaliteitselementen die de eco-
logische toestand of het ecolo-
gisch potentieel bepalen. Alleen 
die waterlichamen zijn meege-
nomen die in beide periodes 
zijn beoordeeld. ‘1’ komt overeen 
met de periode 2007-2012, ‘2’ 
komt overeen met de periode 
2013-2018. Voor fytobenthos zijn 
dat 233 waterlichamen, voor 
vis 246 waterlichamen, voor 
fytoplankton 46 waterlicha-
men, Voor macro-invertebraten 
429 waterlichamen en voor 
macrofyten 304 waterlichamen 
(databron: VMM).

FIGUUR 103. 

Aandeel migrerende vissen per meetplaats in beken en rivieren.

DEEL 2 VERDIEPING — E TRENDS PER ECOSYSTEEM — E.6 Oppervlaktewateren

Meer weten over de methode? In de fiches 
op de website leest u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/oppervlaktewateren-ecologische-toestand-oppervlaktewateren


257

  
Lagere basisdebieten in rivieren kunnen leiden tot het droog-
vallen van bepaalde delen van de rivier en een verminderde 
werking van visdoorgangen. Droogvallen houdt ook een 
gevaar in voor specifieke soorten die bovenstroomse beek-
trajecten als habitat hebben. Een voorbeeld is de beekprik, 
waarvan de verspreiding door droogte beperkt werd. Een 
lage waterstand heeft ook een effect op de waterkwaliteit 
en watertemperatuur. In een kleiner watervolume stijgen de 
concentraties polluenten. Omdat het water sneller opwarmt, 
versnelt de afbraak van organisch materiaal, met zuurstof-
problemen en een verhoogde kans op vissterfte tot gevolg 
(Buysse et al., 2020b). Stagnerend water heeft vooral nega-
tieve gevolgen voor stroomminnende soorten (Verdonschot et 
al., 2015).

Vanwege de lage waterbeschikbaarheid en langdurige peri-
odes van droogtes zoals in 2017, 2018 en 2019 is een laagwa-
terstrategie met afspraken over minimumdebieten en -peilen, 
over de verdeling van water over de verschillende sectoren en 
over de waterkwaliteit noodzakelijk (Buysse et al., 2019). Zo’n 
laagwaterstrategie moet ook leiden tot de ontwikkeling van 
ecologische afvoerregimes (zie Kader 24). Diverse maatre-
gelen, zoals het dempen van grachtenstelsels, hermeande-
ringsprojecten en het terugdraaien van overdimensionering, 
zorgen ervoor dat het water langer wordt vastgehouden en 
vertraagd wordt afgevoerd. 

236  Decreet van 18/7/2003 betreffende het integraal waterbeleid (B.S. 14/11/2003).

KADER 24 
ECOLOGISCHE AFVOERREGIMES

Het ecologisch afvoerregime of e-flow-regime is me-
debepalend voor de ecologische beoordeling van een 
waterlichaam. In 2015 heeft de Europese Commissie 
aan alle lidstaten gevraagd om e-flows te integreren 
in het beheer van oppervlaktewateren.

Variabel afvoerregime
Onze waterlopen kennen al sinds eeuwen een erg variabel 
afvoerregime (De Becker, 2020). Piekdebieten die over-
stromingen veroorzaken worden afgewisseld met drogere 
periodes, waarbij het waterpeil zakt. Dat natuurlijke 
afvoerregime is bepalend voor het goed ecologisch func-
tioneren van een rivier. Het zorgt voor variatie in leefge-
bied voor riviersoorten, het beïnvloedt de waterkwaliteit, 
de watertemperatuur, het zuurstofgehalte ... (Hayes et al., 
2018). Niet alleen waterschaarste, maar ook het rechttrek-
ken en kanaliseren van de rivier, het toepassen van irriga-
tie, verharding, waterwinning, het plaatsen van stuwen ... 
verstoren het natuurlijke stromingspatroon.

Beoordeling ontwikkelen
Het ecologisch afvoerregime of e-flow-regime (i.e. parameters 
zoals basisdebiet, frequentie en grootte van piekafvoeren, 
hoogteverschil, gemiddelde stroomsnelheid en optreden van 
frequente overstromingen) zorgt ervoor dat aquatische bio-
topen en hun typerende soorten of soortgroepen al dan niet 
kunnen voorkomen in de waterloop. Het is daardoor medebe-
palend voor de daaraan gekoppelde ecologische beoordeling 
van het waterlichaam (Buysse et al., 2020b). De Kaderrichtlijn 
Water beschouwt e-flows als een hydrologisch regime dat 
consistent is met het behalen van de milieudoelstellingen van 
de Kaderrichtlijn Water in natuurlijke oppervlaktewaterlicha-
men (EU, 2015).

In 2015 heeft de Europese Commissie aan alle lidstaten 
gevraagd om e-flows te integreren in het beheer van opper-
vlaktewateren. Het Decreet Integraal Waterbeleid236 geeft 
invulling aan de Kaderrichtlijn Water en streeft een goede 
kwantitatieve toestand na. Dat omvat zowel de waterstand, 
het debiet als de stroomsnelheid in het oppervlaktewater-
lichaam (met bijhorende seizoensgebonden schommelin-
gen) die nodig zijn om de milieudoelstellingen te halen. 
Momenteel zijn de eerste stappen gezet om een beoordeling 
van ecologische afvoerregimes te ontwikkelen (Buysse et al., 
2019).
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Oppervlakte slikken en schorren in estuaria
Estuaria zijn van nature zeer dynamisch systemen. Slikken 
en schorren, platen en geulen zijn constant onderhevig aan 
getij- en saliniteitsveranderingen237. In het Schelde-estuarium 
zijn de ecologisch waardevolle gebieden in hoofdzaak de 
laagdynamische ondiepwatergebieden en intergetijdengebie-
den (slikken en schorren, platen). De ondiepwatergebieden 
zijn essentieel voor de voortplanting en de groei van vissen 
en schaal- en weekdieren. De intergetijdengebieden vormen 
een foerageer- paai-, broed- en opgroeiplaats voor verschil-
lende organismen (Plancke et al., 2018). Tussen 2008 en 2016 
steeg de totale oppervlakte schor in alle saliniteitszones van 
het Schelde- en IJzer-estuarium. De verandering in opper-
vlakte slikken en schorren verschilt per saliniteitszone (zie 
Figuur 104).

Het IJzer-estuarium bevat alleen een zoute zone. Het mili-
tair domein van Lombardsijde maakt sinds 2002 deel uit van 
het natuurgebied de IJzermonding. In het kader van natuur-
ontwikkeling werd de voormalige marinebasis afgegraven. 
Op de afgegraven delen nam het schoroppervlak sterk toe 
van 2007 tot 2017 ten koste van het slik. Dat is echter nog 
niet voldoende om het vooropgestelde oppervlaktedoel voor 
schorhabitat te halen.

De overige saliniteitszones238 maken deel uit van de 
Zeeschelde. 

De schoroppervlakte neemt toe in alle zones. Dat is het 
gevolg van een aantal grote natuurontwikkelingsprojecten 

237  Saliniteitsveranderingen zijn veranderingen in de zoutconcentratie.
238  De brakke zone loopt van de Belgisch-Nederlandse grens tot de Kennedytunnel, de zwak brakke zone van de Kennedytunnel tot aan de Durmemonding en de Rupel, en de zoete zone omvat het deel van de Zeeschelde van de Durmemonding 

tot Gent, de Durme en het getijgebonden deel van de rivieren de Zenne (Zemst), de Dijle (Mechelen) en de Netes met de Beneden-Nete, de Kleine Nete vanaf Grobbendonk en de Grote Nete vanaf Itegem.
239  https://www.sigmaplan.be/nl/

langs de Zeeschelde in het kader van het geactualiseerde 
Sigmaplan239. De toename is echter onvoldoende om het 
vooropgestelde doel te bereiken.

In de zoetwaterzone zorgde een verandering in morfologie 
ten gevolge van stroomafwaartse baggerwerken en lokale 
zandwinning – al dan niet voor dijkwerken – voor een daling 
van het slikoppervlak in 2013. Tussen 2013 en 2016 steeg de 
slikoppervlakte weer, maar niet tot het niveau van 2010.

Overwinterende watervogels in de Zeeschelde
Langs de Oost-Atlantische trekroute is de Zeeschelde een 
internationaal belangrijk trek- en overwinteringsgebied 
voor watervogels die de slikken en schorren als rust- en 
foerageerhabitat gebruiken. De Vogelrichtlijn verplicht België 
om de overwinterende en doortrekkende populaties water-
vogels in stand te houden. De draagkracht van het gebied 
voor watervogels is echter afhankelijk van de biomassa van 
bodemdieren (het voedsel) en van de habitatoppervlakte (Van 
Damme, 2010). Allerhande infrastructuurwerken hebben het 

FIGUUR 104. 

Estuariene habitatoppervlakte van 
ondiep water, slik en schor in de periode 
2010-2016. De volle lijnen geven de ver-
andering van de oppervlakte van ondiep 
water (groene lijn), slik (blauwe lijn) en 
schor (rode lijn) weer voor de verschil-
lende saliniteitszones (zout variabel = 
IJzer-estuarium; brak variabel, zwak brak 
en zoet = Zeeschelde). De stippellijnen 
duiden de oppervlaktedoelen aan.
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habitataanbod gereduceerd, maar door de grote aanvoer van 
antropogeen organisch materiaal met hoge voedingswaarde 
was het voedselaanbod per oppervlakte-eenheid op de slik-
ken (bodemdieren) rond de eeuwwisseling buitengewoon 
groot. Verwacht werd dat de draagkracht zou afnemen met 
de waterkwaliteitsverbetering die werd opgelegd door de 
Kaderrichtlijn Water. Om daarop te anticiperen werd in 2005 
beslist de habitatoppervlakte uit te breiden om zo te voldoen 
aan de instandhoudingsdoelstellingen. Dat was voorzien in 
de natuurontwikkelingsgebieden van het geactualiseerde 
Sigmaplan (Couderé et al., 2005). Sinds 2002 neemt het 
aantal overwinterende watervogels in de Zeeschelde zoals 
verwacht gestaag af. Vanaf 2006 duiken de aantallen onder 
de instandhoudingsdoelstelling.

Figuur 105 toont een onderscheid tussen de aantallen in 
het estuarium zonder nieuwe Sigmagebieden (paarse lijn) 
en met Sigmagebieden (groene lijn). De dalende trend in de 
Zeeschelde duidt waarschijnlijk op een verminderd voedse-
laanbod van bodemdieren (Speybroeck et al., 2014). Het aantal 
bodemdieren daalt door een verminderde aanvoer van antro-
pogeen organisch materiaal met een hoge voedingswaarde, 
een verbeterde waterzuivering (bv. door het waterzuive-
ringsstation Brussel-Noord op de Zenne) en een toegeno-
men concurrentie om voedsel door groeiende garnaal- en 
vispopulaties(Van de Meutter et al., 2019; Van Ryckegem et al., 
2018). De afname in het aantal watervogels in de Zeeschelde 
wordt zoals verwacht gedeeltelijk gecompenseerd door de 
toenemende aantallen in de Sigmagebieden. In de nieuwe 
getijdengebieden van het Sigmaplan is het voedselaanbod 
van bodemdieren (tijdelijk) zeer hoog.

Rivierhabitats van Europees belang
De rivierhabitats van Europees belang verkeren in een matig 
ongunstige staat van instandhouding (zie Tabel 24) (Denys 
et al., 2019). De recentste rapportering van de staat van 
instandhouding van die habitats is gebaseerd op de volgende 
criteria: het verspreidingsareaal, de oppervlakte, de habitat-
kwaliteit en de toekomstperspectieven (zie C.2 Biodiversiteit 
van Europees belang). Voor ondiepe beken en rivieren met 
goede structuur en watervegetaties (3260) scoren alle criteria 
behalve het areaal matig ongunstig. Dynamische rivieren met 
voedselrijke slikoevers met eenjarige planten (3270) vertonen 
een gelijkaardig beeld, maar de kwaliteit en de trend van dat 
habitat zijn onbekend, omdat er door het tijdelijke karakter 
van het habitattype geen meetnet voor is uitgewerkt. 

Stilstaande wateren van Europees belang
Alle beoordeelde habitats van stilstaand water verkeren in 
een zeer ongunstige staat van instandhouding (zie Tabel 25) 
(Paelinckx et al., 2019). De meeste habitats zijn te klein en/
of van onvoldoende kwaliteit om het voortbestaan op lange 
termijn te garanderen. Alleen voor kranswierwateren (3140) 
scoort de oppervlakte gunstig. Het verspreidingsareaal van 
zeer zwak gebufferde vennen (3110) en van nature eutrofe 
meren (3150) wordt ongunstig beoordeeld. Het areaal van de 
overige drie habitats wordt gunstig beoordeeld.

Drie van de vijf habitats gaan er sinds 2007 licht op vooruit. 
Dat is deels toe te schrijven aan herstelmaatregelen. Zeer 
zwak gebufferde vennen (3110) komen in Vlaanderen niet voor 
in een goed ontwikkelde vorm. Alleen na natuurherstel, in 

FIGUUR 105. 

Glijdend gemiddelde (5 jaar) van win-
termaxima aantal watervogels in het 
Schelde-estuarium incl. zijrivieren tussen 
1993 en 2016: waarnemingen, gemodel-
leerde trend en 95% betrouwbaarheids-
interval. De paarse lijn toont het aantal 
watervogels aanwezig in de Zeeschelde. 
De groene lijn toont de aantallen voor de 
Zeeschelde en de Sigmagebieden samen. 
De stippellijn duidt de instandhoudings-
doelstelling aan.
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combinatie met omkaderende maatregelen met betrekking 
tot vermesting, verlaging van de begrazingsdruk door vogels 
en een doorgedreven aanpak van de invasieve uitheemse 
soorten, heeft een uitbreiding van de oppervlakte kans op 
slagen. Het areaal van dystrofe wateren (3160) groeit door 
autonoom herstel bij afnemende verzurende depositie, al kan 
een toegenomen inventarisatie-inspanning de lichte vooruit-
gang mee verklaren. Het areaal van zwak gebufferde vennen 
(3130) is uitgebreid ten gevolge van herstelmaatregelen waar-
bij oude zaadbanken aangesproken werden, maar vooral 
ook als gevolg van betere inventarisaties. Van nature eutroof 
water (3150) neemt af door het verdwijnen van door natuur-
herstel opnieuw verkregen habitats in de IJzervallei, aan de 
rand van het areaal. Dit habitattype staat in Vlaanderen 
onder druk door interne en externe vermesting en toene-
mende begrazingsdruk van watervogels. Herstel van dit habi-
tattype blijkt in de praktijk vaak niet duurzaam.

Estuariene zilte habitats van Europees belang
Alle Europees beschermde estuariene habitats verkeren 
in een zeer ongunstige toestand (zie Tabel 26) omdat hun 
oppervlakte en kwaliteit als zeer ongunstig beoordeeld zijn. 
Door de vele geplande inspanningen op het terrein zien de 
toekomstperspectieven er iets rooskleuriger uit, maar ze blij-
ven (voorlopig) ongunstig.

Estuaria gaan er sinds 2007 op vooruit. De oppervlakte is 
door de uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan toege-
nomen, maar blijft te klein om het voortbestaan van de habi-
tat op lange termijn te garanderen. De Atlantische schorren 
(1330) gaan erop achteruit. In het Schelde-estuarium gaan 
heel wat Atlantische schorren verloren door successie naar 
rietvegetatie, wat een regionaal belangrijk biotoop is. Dat is 
het gevolg van het wegvallen van het begrazingsbeheer.

RIVIERHABITATS VAN EUROPEES BELANG 
(HABITATCODE)

VERSPREIDINGS- 
AREAAL

OPPERVLAKTE HABITAT- 
KWALITEIT

TOEKOMST- 
PERSPECTIEVEN

STAND VAN INSTAND- 
HOUDING 2019

TREND  
2007-2018

Ondiepe beken en rivieren met goede struc-
tuur en watervegetaties (3260)

↗

Dynamische rivieren met voedselrijke slikoe-
vers met eenjarige planten (3270)

X

Gunstig Matig ongunstig Zeer ongunstig Onbekend Vooruitgaand↗ Stabiel= Achteruitgaand
↗

Onbekendx

Gunstig Matig ongunstig Zeer ongunstig Onbekend Vooruitgaand↗ Stabiel= Achteruitgaand
↗

Onbekendx

STILSTAANDE WATEREN VAN  
EUROPEES BELANG (HABITATCODE)

VERSPREIDINGS- 
AREAAL

OPPERVLAKTE HABITAT- 
KWALITEIT

TOEKOMST- 
PERSPECTIEVEN

STAND VAN INSTAND- 
HOUDING 2019

TREND  
2007-2018

Zeer zwak gebufferde vennen (3110) ↗

Zwakgebufferde vennen (3130) ↗

Kranswierwateren (3140) =

Van nature eutrofe wateren (3150) ↘

Dystrofe wateren (3160) ↗

TABEL 24. 

Samenvatting van de conclusies per criterium en einduitspraak over de regionale staat van instandhouding en globale trend van 2007 tot 2018 per habitattype. 

TABEL 25. 

Samenvatting van de conclusies per criterium en einduitspraak over de regionale staat van instandhouding en globale trend van 2007 tot 2018 per habitattype.
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De belangrijkste oorzaken waardoor oppervlaktewateren 
– estuaria, meren en rivieren – geen goede ecologische toe-
stand bereiken, zijn verontreiniging en vermesting, ingrepen 
in de hydromorfologie – zoals kanalisatie, verdiepingen, 
verruimingen en rechttrekkingen – en druk op de waterkwan-
titeit (CIW, 2016b). 

D. Drukfactoren

Verontreiniging en vermesting
Door hun lage ligging in het landschap en hun verbonden-
heid met de ruimere omgeving ontvangen waterlichamen 
veel sediment, nutriënten, afval en verontreinigende stof-
fen van hoger gelegen gebieden. Verontreinigende stoffen 
kunnen via puntlozingen of diffuse afvoer van het land in de 
waterlichamen terechtkomen. De verontreinigende stoffen 
bevinden zich niet alleen in de waterkolom, maar ook in de 
waterbodem. Verontreiniging van waterbodems is vaak het 
gevolg van historische vervuiling met zware metalen, pestici-
den of PCB’s (VMM, 2020t) (zie D.3 Verontreiniging).

De grote vuilvrachten van de jaren tachtig zijn verdwenen. De 
gemiddelde nitraat- en fosfaatconcentraties in oppervlakte-
water daalden in de periode 2007-2018. De afname stagneert 
de laatste jaren en de nutriëntenconcentraties blijven hoger 
dan de milieukwaliteitsnormen voor aquatische ecosystemen 
(zie D.4 Vermesting en verzuring). Ook de druk op het water- 
leven door gewasbescherming is sterk afgenomen, vooral door 
het verminderde gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
en het verbod op het gebruik van een aantal zeer toxische en 
persistente stoffen. De concentratie zware metalen verbeterde 

240  De zuiveringsgraad is het theoretische percentage van de inwoners waarvan het afvalwater, na transport via het riolerings- en collecteringsnetwerk, effectief gezuiverd wordt in een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

in beperkte mate in de periode 2000-2019 (VMM, 2020b) (zie 
D.3 Verontreiniging), maar meer dan de helft van de water-
lichamen overschrijdt de milieukwaliteitsnorm voor zware 
metalen of voor een of meer gewasbeschermingsmiddelen. 

De laatste dertig jaar zijn er grote inspanningen geleverd 
om het aantal puntlozingen te verminderen. De zuiverings-
graad240 is sinds 1991 sterk gestegen, van 26 naar 48 procent 
in 2000 tot 84 procent in 2018. De meeste woonkernen zijn 
vandaag aangesloten op de waterzuiveringsinfrastructuur, 
de grootste winsten zijn geboekt. Om de kleinere, verafgele-
gen woonkernen aan te sluiten is er veel budget nodig (VMM, 
2020q). Een hogere zuiveringsgraad vertaalt zich onder meer 
in een verbeterde zuurstofhuishouding. Dat effect is heel 
zichtbaar in de Rupel. In 2007 trad de RWZI Brussel-Noord 
in werking. Het effect op de waterkwaliteit is vanaf 2008 

spectaculair: het zuurstofgehalte verdubbelt van 2 naar meer 
dan 4 milligram per liter in 2008. Nadien stijgt het zuurstof-
gehalte duidelijk verder: van 4 milligram per liter in 2008 
naar meer dan 6 milligram per liter in 2015. Nochtans is in 
die periode de RWZI-capaciteit amper toegenomen, wat wijst 
op een duidelijk herstel van de zuiverende functie van het 
ecosysteem na 2008 (omes-monitoring.be).

Diffuse vervuiling met nutriënten toont minder verbete-
ring. Stikstof en fosfor spoelen van de akkers en komen in 
het oppervlaktewater terecht. Zowel brongerichte als mitige-
rende maatregelen zijn nodig als oplossing. Een voorbeeld 
van mitigerende maatregelen zijn grasstroken langs de 
akkers. Zulke stroken kunnen afspoeling verminderen. Hoe 
breder de stroken, hoe meer nutriënten ze tegenhouden. 
De effectieve minimumbreedte beschreven in de literatuur 

ESTUARIENE ZILTE HABITATS VAN EUROPEES 
BELANG (HABITATCODE)

VERSPREIDINGS- 
AREAAL

OPPERVLAKTE HABITAT- 
KWALITEIT

TOEKOMST- 
PERSPECTIEVEN

STAND VAN INSTAND- 
HOUDING 2019

TREND  
2007-2018

Estuaria (1130) ↗

Zilte pionierbegroeiingen (1310) =

Schorren met slijkgras (1320) =

Atlantische schorren(1330) ↘

Gunstig Matig ongunstig Zeer ongunstig Onbekend Vooruitgaand↗ Stabiel= Achteruitgaand
↗

Onbekendx

TABEL 26. 

 Samenvatting van de conclusies per criterium en einduitspraak over de regionale staat van instandhouding en globale trend van 2007 tot 2018 per habitattype.
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varieert tussen een paar meter en tientallen meters (Aguiar 
Jr. et al., 2015; Nelissen et al., 2016). Een strook van 1 meter, de 
wettelijke teeltvrije zone, zorgt niet voor een effectieve ver-
mindering van nutriënten. 

Bioaccumulatie van PCB’s
De aanwezigheid van toxische stoffen van menselijke oor-
sprong veroorzaakt een negatieve impact op de water- 
ecosystemen. Deze stoffen zijn wijdverspreid en kunnen 
zich opstapelen doorheen de verschillende lagen van de 
voedselketen (zie D.3 Verontreiniging). Sommige stoffen 
zijn net vanwege hun toxiciteit al vele jaren verboden. 
Polychloorbifenylen (PCB’s) bijvoorbeeld werden in 1986 ver-
boden, maar door hun persistentie zijn ze nog altijd in het 
milieu aanwezig, soms in hoge concentraties. Door hun vet-
minnend karakter stapelen ze zich op in het vetweefsel van 
mens en dier en zijn ze uitermate schadelijk. Toppredatoren, 
zoals paling, zalm en baars, maar ook roofvogels, ondervin-
den grote negatieve effecten. De paling is een trekvis met een 
hoge vetreserve, die hij aanspreekt tijdens een langeafstands-
migratie naar de paaigebieden. Als de vetreserves worden 
aangesproken, komen de polluenten vrij in de bloedbaan: ze 
tasten de vitale en voortplantingsorganen aan en vergiftigen 
het individu. Dat is een mogelijke verklaring voor het afne-
mende aantal palingen in Europa (Geeraerts et al., 2007).

De Kaderrichtlijn Water heeft voor een aantal toxische stof-
fen, waaronder PCB’s, kwaliteitsnormen voor biota vastgelegd. 
De PCB-concentraties in het spierweefsel van paling lagen 
in de periode 2015-2018 tussen 10 en 4292 microgram per 
kilogram natgewicht (mediaan: 420µg/kg natgewicht). Dat 
is lager dan de concentraties in palingen gevangen in de 
periode tussen 1994-2005, namelijk 3,5-12.455 microgram per 
kilogram natgewicht (mediaan 605 µg/kg natgewicht). De 
daling is echter onvoldoende. In de periode 2015-2018 scoort 

68 procent van de 41 meetplaatsen slecht tot zeer slecht (zie 
Figuur 106) en 51 procent van de metingen overschrijdt nog 
altijd de humane consumptienorm (Teunen et al., 2020) (zie 
D.3 Verontreiniging).

Invasieve uitheemse soorten 
Het aantal uitheemse soorten neemt gestaag toe in de aqua-
tische ecosystemen (zie D.6 Invasieve uitheemse soorten). 
Estuaria worden extra bedreigd door biologische invasies 
door de aanwezigheid van havens, scheepvaart en transport.

Wereldwijd hebben uitheemse soorten een grotere invloed op 
aquatische ecosystemen dan op terrestrische ecosystemen 
(Tickner et al., 2020). Dat is het gevolg van de zeer efficiënte 

verspreidings- en voortplantingsmechanismen waarover 
veel waterplanten en -dieren beschikken, het wegvallen van 
biogeografische scheidingen door nieuwe waterwegen, 
het beheer van waterlopen en plassen voor nutsdoelen en 
een verhoogde kwetsbaarheid voor invasie door verontrei-
niging. Nieuwe introducties zijn frequent en vaak moeilijk 
beheersbaar.

Een van de grootste probleemsoorten in Vlaanderen is water-
crassula. Sinds 2000 kent deze water- en oeverplant een 
sterke verspreiding en de inmiddels honderden groeiplaatsen 
beslaan nu ongeveer 5 procent van de volledige oppervlakte 
stilstaand water (Scheers et al., 2020). Andere algemene pro-
bleemsoorten zijn onder andere de zwartbekgrondel en de 
Chinese wolhandkrab. De zwartbekgrondel, een uitheemse 
vissoort, kwam vermoedelijk in Vlaanderen terecht met bal-
lastwater vanuit de Ponto-Kaspische regio na de opening van 
het Donau-Rijn-kanaal in 1992 (Mombaerts et al., 2014). De 
soort is ondertussen zeer algemeen verspreid en vormt een 
probleem door de competitie met andere bodembewonende 
vissoorten, zoals de beekdonderpad (Kessel et al., 2016). Ook 
de Chinese wolhandkrab is via ballastwater geïntroduceerd. 
Ze komt al sinds 1930 in Vlaanderen voor en kent de laatste 
jaren een sterke toename. Ze vormt een bedreiging voor 
watervegetaties, de oeverstabiliteit en de biodiversiteit in het 
algemeen (Adriaens et al., 2020).

FIGUUR 106. 

Procentuele klassenverdeling (%) van PCB-concentraties in spierweefsel 
van paling (op vetbasis) in de periode 2015-2018 (Teunen et al., 2020).
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E. Beleid

Decreet Integraal Waterbeleid
Aquatische ecosystemen kennen verschillende beschermings-
regimes. Onder de Kaderrichtlijn Water zijn alle oppervlak-
tewateren beschermd. Het Decreet Integraal Waterbeleid zet 
de Kaderrichtlijn Water om naar Vlaams beleid en omvat alle 
Vlaamse waterlichamen241. Het heeft als doel de oppervlakte-
water- en grondwaterlichamen te beschermen, te verbeteren 
of te herstellen zodat tegen 2015 een goede toestand van 
de watersystemen zou worden bereikt. Voor oppervlakte-
waterlichamen is het doel om minstens een goede chemi-
sche, ecologische en kwantitatieve toestand242 te bereiken. 
Voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen is het 
doel minstens een goede chemische toestand en een goed 
ecologisch potentieel te bereiken. Voor alle waterlichamen 
is een basiskwaliteit of ‘goede toestand’ geformuleerd. Dit 
is in tegenstelling tot terrestrische ecosystemen waar een 
beschrijving van de basiskwaliteit ontbreekt. In beschermde 
gebieden243 moet niet alleen de goede watertoestand 
behaald worden, maar moet ook het beschermingsniveau, 
opgelegd door vroegere richtlijnen, gehandhaafd blijven. Zo 
ligt 7 procent van de oppervlaktewaterlichamen in Natura 
2000-gebied. Voor een aantal van die waterlichamen gelden 
daarom specifieke, strengere normen.

241  De Vlaamse waterlichamen zijn gedefinieerd met een ondergrens waardoor de kleinere plassen, beken, grachten niet mee in rekening worden gebracht. Zo wordt slechts 10 procent van de totale oppervlakte stilstaand water als ‘Vlaams  
waterlichaam’ beschouwd.

242  De hoogte van de waterstand, het debiet en de stroomsnelheid van het water in een oppervlaktewaterlichaam, met inbegrip van seizoensgebonden toestanden, die nodig zijn om de door de Vlaamse Regering vastgestelde milieukwantiteits-
doelstellingen voor het desbetreffende oppervlaktewaterlichaam te bereiken.

243  Beschermde gebieden zijn gebieden waarvan het water wordt gebruikt voor de productie van drinkwater, gebieden die belangrijk zijn voor visserij of aquacultuur, de recreatie- en zwemwateren, nutriëntgevoelige gebieden en ook alle gebie-
den in Speciale Beschermingszones.

244  Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2015 (B.S. 2/3/2016) en www.integraalwaterbeleid.be
245  Speerpuntgebieden zijn afstroomgebieden van Vlaamse oppervlaktewaterlichamen. In deze gebieden wil Vlaanderen tegen 2021 een goede toestand bereiken.

Maatregelenprogramma 
stroomgebiedbeheerplannen
Met minder dan 1 procent van de Vlaamse waterlichamen in 
een goede toestand is de doelstelling van de Kaderrichtlijn 
Water nog veraf. Het maatregelenprogramma van de 
Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021244 is erop gericht om 
een goede toestand van het watersysteem te bereiken. De 
basismaatregelen zijn gebaseerd op andere Europese ver-
plichtingen (Nitraatrichtlijn, Richtlijn Stedelijk Afvalwater, 
Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn ...), maar blijken niet voldoende. 
Aanvullende maatregelen zijn nodig om de doelstelling te 
halen. Het betreft een hele set van maatregelen gaande van 
structuurherstelmaatregelen over de aanleg van bufferstro-
ken tot de optimalisatie van saneringsinfrastructuur voor 
afvalwater. Om budgettaire redenen worden die aanvullende 
maatregelen voorlopig enkel gebiedsgericht toegepast in 
zeventien zogenaamde speerpuntgebieden245. In de Zwarte 
beek bijvoorbeeld, een van de meest waardevolle beekvalleien 
in Vlaanderen en zelfs Europa, worden een aantal afgesne-
den meanders opnieuw aangesloten om de structuur van de 
waterloop te verbeteren.

Ondanks de aanvullende maatregelen in de speerpuntge-
bieden bevindt geen enkel waterlichaam in die gebieden 
zich in een goede ecologische toestand. Ze scoren over het 
algemeen wel beter. Vijfenvijftig procent van alle waterlicha-
men in speerpuntgebieden hebben een matige ecologische 

toestand ten opzichte van 23 procent van alle waterlichamen. 
In hoeverre dat een effect is van de maatregelen zelf of te 
maken heeft met het feit dat de gebieden geselecteerd zijn 
vanwege de geringe resterende doelafstand, is echter niet 
duidelijk.

Gebiedsgerichte beschermings- en 
beheermaatregelen 
De estuaria en bijhorende slikken en schorren kennen een 
heel hoge beschermingsgraad, met meer dan 90 procent 
onder een vorm van actief natuurbeheer of juridische of 
planologische bescherming (zie Figuur 107). 70 procent van 
stilstaande wateren en 35 procent van de rivieren vallen 
onder extra beheer of juridische of planologische bescher-
ming. Die lagere beschermingsgraad is deels te verklaren 
doordat de categorieën meren en rivieren ook kunstmatige 
waterlichamen bevatten die vooral een gebruikersfunctie 
hebben.

Voor de instandhouding van de habitats van Europees belang 
werden in Vlaanderen Speciale Beschermingszones (SBZ) aan-
geduid in uitvoering van de Habitatrichtlijn. Tabel 27 geeft 
het aandeel van de relevante habitats van Europees belang 
dat binnen habitatrichtlijngebied ligt. Vooral de rivierhabitat-
types hebben een lage dekkingsgraad.
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FIGUUR 107. 

Dekking van de oppervlaktewa-
teren (in % oppervlakte voor 
estuaria en stilstaande wateren, 
in % lengte voor rivieren) door 
verschillende vormen van 
natuur- en bosbeheer, juridische 
en planologische bescherming. 
(databron: ANB).

TABEL 27. 

Aandeel van habitat van Europees belang 
in habitatrichtlijngebied (SBZ-H) (Pae-
linckx et al., 2019).

CATEGORIE HABITATTYPE (HABITATCODE) AANDEEL BINNEN SBZ-H (%)

Estuaria, slikken 
en schorren

Estuaria (1130) 80

Zilte pionierbegroeiingen (1310) 75

Schorren met slijkgras (1320) 100

 Atlantische schorren (1330) 77

Stilstaande 
wateren

Zeer zwak gebufferde vennen (3110) 100

Zwakgebufferde vennen (3130) 80

Kranswierwateren (3140) 22

Van nature eutrofe wateren (3150) 61

Distrofe wateren (3160) 98

Rivieren

Ondiepe beken en rivieren met goede structuur en 
watervegetaties (3260)

10

Dynamische rivieren met voedselrijke slikoevers 
met eenjarige planten (3270)

20

DEEL 2 VERDIEPING — E TRENDS PER ECOSYSTEEM — E.6 Oppervlaktewateren

Meer weten over de 
methode? In de fiches 
op de website leest 
u er alles over.

https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/bescherming-en-beheer-in-vlaanderen-oppervlakte-juridisch-beschermd


265

F. Aanbevelingen 

Verbeter de waterkwaliteit door vermesting en veront-
reiniging aan te pakken. De waterkwaliteit is de laatste 
decennia sterk verbeterd, maar die verbetering stagneert en de 
doelstelling is op de meeste plaatsen nog lang niet gehaald. Er 
zijn een aantal elementen die kunnen bijdragen aan een oplos-
sing. De verdere uitbouw en verbetering van de waterzuivering 
in combinatie met een betere ruimtelijke ordening zorgt ervoor 
dat meer woonkernen aangesloten zijn op waterzuiveringsin-
frastructuur. Daarnaast is er nood aan een brongericht mest-
beleid, waarbij overwogen moet worden om de omvang van de 
veestapel te beperken. Wijzigingen in het productbeleid kunnen 
ertoe leiden dat er minder toxische stoffen aangetroffen 
worden en dat er minder diffuse vervuiling van bijvoorbeeld 
zware metalen optreedt.

Maak werk van hydrologisch herstel en een bijpassende 
e-flow-beoordeling. Door de klimaatverandering en de toe-
nemende verharding zullen wijzigingen in afvoerregimes nog 
toenemen. Dat hypothekeert de goede ecologische toestand van 
waterlichamen. Om dat te mitigeren, is er nood aan een meer 
natuurlijke hydrologie. Het noodzakelijke herstel kan op verschil-
lende niveaus plaatsvinden. Op Vlaams niveau moeten het ruim-
tebeslag en de verhardingsgraad verminderen. Op schaal van 
het rivierbekken kan dat gebeuren door de captatie en (grond)
waterwinning af te stemmen op de ecologische draagkracht 
van het watersysteem. Ook maatregelen zoals het dempen van 
grachtenstelsels, hermeanderingsprojecten en het terugdraaien 
van overdimensionering kunnen daartoe bijdragen. 
 

Naast het hydrologisch herstel is er ook nood aan een bijko-
mend beoordelingskader dat de toestand van het afvoerregime 
van rivieren inschat. Dat vergt kennis over afvoerparameters, 
zoals het basisdebiet, de frequentie en grootte van piekaf-
voeren, hoogteverschil, de gemiddelde stroomsnelheid en het 
optreden van frequente overstromingen. Hoewel er volop aan 
gewerkt wordt, is die kennis vandaag onvoldoende aanwezig.

Herstel het watersysteem en pluk er de vruchten van. Het 
herstel van rivieren, meren en estuaria naar een meer natuur-
lijke toestand verbetert niet alleen de ecologische toestand, 
maar levert ook voordelen op voor de samenleving. Door her-
meandering en herdimensionering houden rivieren het water 
langer vast en wordt het trager afgevoerd, wat belangrijk is in 
periodes van droogte en periodes van wateroverlast. Het bevor-
dert bovendien het waterzuiverende vermogen van waterlopen. 
Estuaria meer ruimte geven voor schorontwikkeling, zorgt voor 
betere oeverbescherming en creëert meer buffercapaciteit 
om overstromingen vanuit de zee op te vangen. Oeverzones 
met brede bufferzones verminderen de afspoeling van nutri-
enten en pesticiden. Dat komt de waterkwaliteit ten goede. 
Meer natuurlijke rivieren zijn aantrekkelijker voor recreanten. 
Ze bieden ruimte om tot rust te komen en verkoeling op te 
zoeken. Het verkoelende effect van oppervlaktewater is vooral 
in een stedelijke omgeving van cruciaal belang. Als samenleving 
hebben we alle belang bij een goed functionerend en natuur-
lijk watersysteem, zeker in het licht van de klimaatverandering.

Zoek partners om de doelen van de Kaderrichtlijn Water 
te bereiken. Het maatregelenprogramma van de stroomge-
biedbeheerplannen volstaat niet om de doelstellingen van het 
decreet Integraal Waterbeleid te halen. Veel oorzaken van het 
niet halen van de doelstellingen vallen onder de bevoegdheid 
van andere beleidsdomeinen, zoals het landbouwbeleid, het 
ruimtelijk beleid en het natuurbeleid. Betrek die beleidsdomei-
nen bij het uitwerken van maatregelen om de doelstellingen te 
halen.
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NoordzeeE.7 

Speciale Beschermingszones onder de Vogel- en de 
Habitatrichtijn bieden bescherming aan 37 procent 
van het oppervlakte van het Belgische deel van de 
Noordzee. Toch staat de biodiversiteit in dit deel 
van de Noordzee sterk onder druk. Onder andere 
door bodemberoerende visserij, vermesting en de 
klimaatverandering.

A. Beschrijving

Rond de Noordzee liggen Noorwegen, Zweden, Denemarken, 
Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië. 
De Noordzee heeft een oppervlakte van ongeveer 670.000 
vierkante kilometer en bevindt zich grotendeels op het 
Europees continentaal plat. Met uitzondering van de wateren 
voor de Noorse kust is ze vrij ondiep (gemiddeld 95 meter). 
Het Belgische deel van de Noordzee (BNZ) vormt met een 
oppervlakte van 3454 vierkante kilometer (0,5% van de totale 
oppervlakte) een bescheiden deel van de zuidelijke bocht van 
de Noordzee (Degraer et al., 2018) (zie Figuur 108). Typisch 
voor het gebied zijn zandbanken, sterke stromingen door 
tij en wind, en een hoge turbiditeit (troebelheid). De water-
massa’s van het Kanaal en een aantal grotere rivieren, zoals 
de Schelde en de Rijn-Maas en in mindere mate de Seine-
Somme, oefenen een sterke invloed uit op de Noordzee.
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FIGUUR 108. 

Kaart van het Belgische deel van de Noordzee (data-
bron: VLIZ, marineatlas.be, Van Lancker et al., 2007).
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De oppervlakte van de zeebodem van het BNZ bestaat uit 
70,8 procent zand, 17,1 procent grof sediment, 11,7 procent 
slib en 0,36 procent gemengd sediment (Van Lancker et al., 
2018a). Stromingen vormen die zachte substraten tot een 
typisch en uniek zandbankreliëf met zandbanktoppen en 
flankerende geulen (habitattype 1110).

De zandbanken in het BNZ kennen een rijk bodemleven 
(benthos) dat een grote rol speelt in het voedselweb van 
de zee. Het benthos vormt een belangrijke voedselbron voor 
vissen, garnalen en krabben en is actief in de afbraak en het 
transport van organisch materiaal. De verspreiding van die 
bodemdieren is niet uniform en gekoppeld aan de fysische 
kenmerken van de bodem. Elke soort heeft zijn voorkeur voor 
bepaalde bodemtypes die mee bepaald zijn door het stro-
mingspatroon (Degraer et al., 2018).

In de zachte substraten komen vijf macrobenthische 
gemeenschappen voor: de Limecola balthica-gemeenschap, 
de Abra Alba-gemeenschap, de Nepthys cirrosa-gemeen-
schap, de Hesionura elongata-gemeenschap en de Magelona-
Ensis directus-gemeenschap (Breine et al., 2018).

Schelpkokerwormen die voorkomen in slib of slibhoudend 
zand klitten samen en vormen biogene aggregaties (habi-
tattype 1170). De aggregaties van schelpkokerwormen vormen 
een microhabitat die ook voor andere soorten interessant is. 
Zo is de biodiversiteit boven die aggregaties vier tot zes keer 
hoger dan op plaatsen waar de schelpkokerwormen niet 
voorkomen (Degraer et al., 2009). Daardoor trekken ze ook 
veel jonge platvissen aan.

246  International Council for the Exploration of the Sea.

Naast de zachte substraten komen ook grindbedden voor 
(habitattype 1170). Dat zijn harde niet-mobiele substraten 
waarop typische vastgehechte soorten voorkomen zoals 
sponzen, zachte koralen en mosdiertjes. De grindbedden zijn 
topografische verhogingen op de zeebodem van geologische 
oorsprong, meestal gelegen in de geulen tussen de banken. 
Ze herbergen een rijke fauna en flora. Die rijke gemeen-
schappen kunnen zich alleen ontwikkelen als de habitat niet 
te sterk verstoord wordt. Grindbedden komen wijdverspreid 
voor over de hele zuidelijke Noordzee en het oostelijk kanaal. 
In het BNZ zijn de grindbedden in de Hinderbanken en de 
Vlaamse banken het best bestudeerd. Uit historische gege-
vens blijkt dat grindbedden ter hoogte van de Hinderbanken 
een zeer hoge biodiversiteit herbergden (Degraer et al., 2009).

Ook kunstmatige harde structuren zoals golfbrekers, 
scheepswrakken, havenmuren en de funderingen van wind-
turbineparken kunnen als aanhechtingsubstraat fungeren 
voor vastgehechte soorten, waardoor ze een nieuwe habitat 
vormen in de waterkolom.

De ‘waterkolom’ of het pelagiaal herbergt het fyto-
plankton, zoöplankton, bacterioplankton en nekton 
(waaronder specifieke vissoorten en zeezoogdieren). 
Informatie over pelagische vissen in het BNZ is eerder 
beperkt, maar onderzoek toont aan dat haring en sprot 
algemeen aanwezig zijn. De jonge vissen komen voor langs 
de kust, de adulte haring is er alleen in het najaar, wanneer 
de soort op weg is naar het paaigebied in het Kanaal. In de 
zomer verblijven er ook twee andere sleutelsoorten: makreel 
en horsmakreel. Verscheidene vissen die vanuit de zee de 
rivier optrekken om te paaien, zoals de fint, nemen opnieuw 

in aantal toe in het BNZ (Degraer et al., 2018). De bruinvis 
is het meest voorkomende zeezoogdier in het BNZ. Ook de 
gewone zeehond en de grijze zeehond worden regelmatig 
waargenomen in de Belgische wateren (Haelters et al., 2020).

Het BNZ is een belangrijk overwinterings- en foerageer- 
gebied voor zeevogels. Tijdens de wintermaanden verblijven 
er regelmatig internationaal belangrijke aantallen van de 
fuut en de grote mantelmeeuw. Ook belangrijke aantallen 
van roodkeelduiker en zwarte zee-eend verblijven ’s winters in 
het BNZ. Het is verder een belangrijke trekcorridor waar meer 
dan een miljoen trekvogels gebruik van maken, bijvoorbeeld 
kleine mantelmeeuw, dwergmeeuw, grote stern en visdief 
(Degraer et al., 2018). Ook de ruige dwergvleermuis en de 
rosse vleermuis steken de Noordzee op verschillende plaat-
sen over tijdens hun jaarlijkse trek van en naar Engeland 
(Noordzeeloket, 2020). 

B. Ecosysteemdiensten 

Het BNZ levert heel wat ecosysteemdiensten aan de maat-
schappij. Het levert vis en schaaldieren voor de commerciële 
vangst, ruimte voor aquacultuur en grondstoffen zoals zand. 
De Noordzee is een belangrijk gebied voor de visserijsector. 
De toevoer van water via de Atlantische Oceaan en via een 
aantal belangrijke grote rivieren zorgt voor een hoge pro-
ductie van plankton en dus ook van vis (Van der Biest et al., 
2017b). De aanvoer van de Belgische commerciële vissersvloot 
stabiliseert zich rond de 20.000 ton. Tien procent daarvan 
is afkomstig uit ICES-regio246 IVc, waar het BNZ deel van uit 
maakt. De Belgische vissersvloot is vooral actief buiten de 
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Belgische zeegebieden: in de zuidelijke en centrale Noordzee, 
de Keltische Zee, het Engels Kanaal, de Ierse Zee en de Golf 
van Biskaje. Schol en tong blijven de belangrijkste soorten 
qua aanvoervolumes (Velghe et al., 2019).

Het recente Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026247 duidt een 
aantal zones in het BNZ aan waar aquacultuur is toegela-
ten. Die zones bevinden zich allemaal zowel in de huidige als 
de toekomstige (nog te ontwikkelen) windmolenparken, en in 
de zones die voorzien zijn voor Commerciële en Industriële 
Activiteiten (CIA-zones). Dat kan enkel onder de voorwaarde 
dat het vermestingsniveau daalt in de zone waar aquacul-
tuur zal plaatsvinden.

De zandontginningen in het BNZ nemen toe, voornamelijk 
op vraag van de bouwindustrie en voor strandwering (bv. 
strandophogingen). In 1976 werd een sedimentvolume van 
ongeveer 29.000 kubieke meter ontgonnen, in 2017 liep dat 
op tot 4 miljoen kubieke meter (Van Lancker et al., 2018b). 
Zandbankcomplexen zijn ecologisch waardevolle gebieden 
met een relatief hoge soortenrijkdom. Ze spelen een belang-
rijke rol in de kustverdediging, en als leefgebied voor benthos 
zijn ze essentieel voor de visserij. Daarom zijn zandbanken 
dicht bij de kust wettelijk beschermd tegen zandontginning 
en is het alleen toegelaten in een aantal bij wet vastgelegde 
gebieden (Van der Biest et al., 2017b).

Fytoplankton slaat CO2 op uit de atmosfeer en is 
belangrijk voor zuurstofproductie. Aggregaties van 

247  Koninklijk besluit van 22/5/2019 (B.S. 2/7/2019).
248  Benthische vissen leven op de bodem.
249  Demersale vissen zoeken hun voedsel op de bodem.
250  Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17/6/2008. 

schelpkokerwormen kunnen water zuiveren (Van der Biest 
et al., 2017b). Onderwaterriffen en ondiepe zandbanken 
beschermen de kust tegen overstromingen. Het BNZ 
vormt ook een belangrijke kraamkamer voor benthische 
vissen248, zoals tong, bot schol, tarbot en schar, en voor 
demersale vissen249, zoals kabeljauw, steenbolk en wijting 
(Degraer et al., 2018; VLIZ, 2020).

Het winnen van windenergie is de laatste jaren sterk toe-
genomen. In 2019 waren er 318 windturbines actief in het BNZ 
verspreid over 6 windmolenparken. Dat aantal kan oplopen 
tot 399 tegen het einde van 2020 (Rumes & Brabant, 2019).

De Noordzee heeft een belangrijke recreatieve functie. De 
zee en de kust oefenen een grote aantrekkingskracht uit 
op toeristen. In 2018 gaven kusttoeristen naar schatting 2,9 
miljard euro uit aan accommodatie of tijdens een dagje aan 
zee (Westtoer, 2018). Recreatieve visserij is niet verplicht om 
vangsten te rapporteren, daarom is de impact ervan moeilijk 
in te schatten. Onderzoek schatte dat recreatieve vissers in 
2018 271 ton visserijproducten uit het BNZ haalden (Verleye et 
al., 2019). 

C. Toestand

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie250 (KRMS) heeft als doel 
een goede milieutoestand van de Europese mariene wateren 
te bereiken tegen 2020. De goede milieutoestand is echter 
niet gehaald (Belgische Staat, 2018). Visserij, vermesting, de 
klimaatverandering, afval (zie D.3 Verontreiniging) en uit-
heemse soorten oefenen een grote druk uit op de biodiversi-
teit in het BNZ. Maar ook toenemende menselijke activiteiten 
zoals scheepvaart, watersport en windmolenparken beïnvloe-
den de aanwezigheid van zeezoogdieren, zeevogels, vissen en 
andere zee-organismen.

Habitats: zachte substraten en grindbedden 
De zachte substraten van de zeebodem zijn van nature 
dynamisch, maar ondervinden een toenemende druk van 
menselijke activiteiten. Bodemberoerende visserij, de instal-
latie van windmolenparken, pijpleidingen en kabels, het bag-
geren en lossen van sediment en zandextractie zorgen voor 
habitatverlies en –verstoring (Van Lancker et al., 2018a).

Vooral vanwege de visserijactiviteit en in mindere mate de 
zandextractie is de KRMS-beoordeling voor de toestand van 
de benthische habitats (zachte substraten) in de Belgische 
mariene wateren ‘ongunstig’ (Van Hoey & De Bakker, 2018).

De toestand van de grindbedden wordt als ‘sterk verstoord’ 
beoordeeld en voldoet niet aan een goede milieutoestand 
volgens de KRMS. Meerdere doelsoorten die zijn opgenomen 
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in de milieudoelen ontbreken of zijn alleen als niet-adulte of 
in een verarmde toestand waargenomen. Sinds begin twintig-
ste eeuw zijn de grindbedden met hun rijke fauna door de 
toenemende omvang van de bodemberoerende visserij onder 
grote druk komen te staan. Ook nu nog wordt er frequent 
gevist. Door stenen om te wentelen en door bedekking van 
het rif door fijn stof (smothering) wordt de typische fauna 
op de riffen vernield en wordt de habitat kleiner (De Mesel et 
al., 2018).

Het habitatverlies251 van de zeebodem door menselijke acti-
viteit was constant in de periode 2011-2016 en bedraagt 0,25 
procent van de totale oppervlakte van het BNZ (8,5 km2). Het 
grootste aandeel aan habitatverlies is te wijten aan de aanleg 
en aanwezigheid van pijpleidingen (8,08 km2). Het habitatver-
lies als gevolg van de aanleg van windmolenparken en de bij-
behorende energiekabels verdubbelde tussen 2011 en 2016 van 
0,08 naar 0,17 vierkante kilometer (< 1 procent van de totale 
oppervlakte van het BNZ).

Wat habitatverstoring252 betreft, blijkt dat bodemberoe-
rende visserij voorkomt in heel het BNZ, buiten de gebieden 
waar het verboden is, zoals in de windmolenparken en ter 
hoogte van de munitiestortplaats ‘Paardenmarkt’. Verder is er 
habitatverstoring op 2,38 procent van de oppervlakte van het 
BNZ door baggerwerken, het lossen van gebaggerd materiaal, 
de aanwezigheid van de munitiestortplaats, zandwinning 
en de installatie van windmolenparken (Van Lancker et al., 
2018a).

251  Habitatverlies treedt op als er een permanente verandering van de zeebodem plaatsvindt.
252  De term habitatverstoring geeft aan dat de habitat herstelt zodra de druk die de verstoring veroorzaakt wegvalt.

Soortenrijkdom 
Met 2091 vastgestelde soorten – eencellige organismen zoals 
bacteriën, kiezelwieren en andere protisten niet meegerekend 
– is het BNZ behoorlijk soortenrijk. Op nauwelijks 0,001 pro-
cent van het wereldwijde areaal aan oceanen en zeeën wordt 
0,9 procent van alle soorten waargenomen. Het feit dat dat 
een zeer goed onderzocht deel van de Noordzee is, speelt 
deels een rol (Vanaverbeke et al., 2020; WoRMS Editorial 
Board, 2020).

Zeezoogdieren
Bruinvissen en zeehonden zijn de meest voorkomende 
zeezoogdieren in het BNZ. De populatie zeehonden in 
de zuidelijke Noordzee is sterk toegenomen in omvang. 
Gewone zeehonden hebben sinds kort een permanente 
rustplaats in de haven van Nieuwpoort en het natuurreser-
vaat IJzermonding. Daar kunnen tot ongeveer twintig dieren 
voorkomen. Ook op andere plaatsen langs de kust komen 
rustende grijze en gewone zeehonden voor (Haelters et al., 
2020).

Bruinvissen komen na decennia afwezigheid weer algemeen 
voor in de zuidelijke Noordzee, en ook in het BNZ. Die recente 
toename is het gevolg van een verschuiving van een deel 
van de populatie vanuit de Noordelijke Noordzee naar het 
zuidelijke deel. Die verschuiving is vermoedelijk voedselgere-
lateerd (Haelters et al., 2018). In 2019 kwamen er naar schat-
ting tussen de 2100 en 2500 bruinvissen voor in Belgische 
wateren. Zeezoogdieren staan aan de top van de voedselke-
ten en kunnen als graadmeter dienen voor de gezondheid 
van de zee. Het zijn kwetsbare soorten omdat ze zich traag 

voortplanten en gevoelig zijn voor verschillende menselijke 
activiteiten (Haelters et al., 2020; Vanaverbeke et al., 2020). Zo 
komen bruinvissen vaak om het leven als ongewenste vangst 
in visnetten (zie D. Drukfactoren, Visserij).

Vissen
Om een idee te krijgen van de toestand van kwetsbare vis-
soorten is het belangrijk om een indicatorsoort te kiezen die 
niet actief bevist wordt, maar die wel hinder ondervindt van 
visserij. Stekelroggen zijn langlevende kraakbeenvissen die 
pas op latere leeftijd seksueel matuur zijn. Daardoor zijn ze 
kwetsbaar voor menselijke druk zoals de visserij. Ze kennen 
na een periode van achteruitgang een traag populatieherstel, 
waardoor ze een indicatie geven van het herstelpotentieel 
van kwetsbare soorten. Bovendien komen ze in voldoende 
grote aantallen voor in het BNZ om zinvolle analyses toe 
te laten. Dat maakt ze geschikt als indicatorsoort. In de 
Noordzee, inclusief het zuidelijke deel van de Noordzee, waar 
de Belgische wateren zich bevinden, nam het aantal ste-
kelroggen gestaag toe in de periode 2010-2017 (Torreele et 
al., 2018a). Of het ook om een biologisch gezonde populatie 
gaat, valt moeilijk te bepalen omdat de referentiewaarden 
daarvoor nog niet gekend zijn.

Vogels
Hoewel het merendeel van de niet-aasetende zeevogel-
soorten, zoals duiker, fuut, zee-eend, Jan van Gent, dwerg-
meeuw, zeekoet, alk en visdief, in het BNZ een afnemende 
trend vertoont, werd in de periode 2011-2016 elk jaar een 
goede milieutoestand bereikt. Langetermijnveranderingen 
in de aanwezigheid van niet-aasetende zeevogels zijn vaak 
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een indicatie dat er iets wijzigde in het lokale voedselaanbod 
(Stienen & Vanermen, 2018).

De aanwezigheid van de gemonitorde niet-aasetende zeevo-
gelsoorten vertoont een sterk fluctuerende trend. Het totale 
aantal zee-eenden in het BNZ ligt sinds 2003 lager dan de 
referentiewaarde (zie Figuur 109). Een afname van het aantal 
prooien (schelpdieren zoals halfgeknotte strandschelp en 
Amerikaanse zwaarschede) en menselijke verstoringen zoals 
de scheepvaart en (kite)surfers zijn vermoedelijk de oorzaak 
van die daling (Houziaux et al., 2011). Het aantal visdieven 
wordt sterk beïnvloed door de grootte van de broedkolonie 
in Zeebrugge en Oostende. Sinds 2011 gaat die kolonie sterk 
achteruit omdat predatoren toegang hebben tot de broed-
habitat. Voor de overige niet-aasetende zeevogels hangt 
de aanwezigheid in het BNZ vooral samen met de voed-
selbeschikbaarheid, zowel plaatselijk als elders, en met de 
aantallen in de Engelse broedkolonies (Stienen & Vanermen, 
2018). 

D. Drukfactoren

Visserij
Bodemberoerende visserijtechnieken woelen de zeebodem 
om en tasten het bodemleven aan. Die tak van de visserij 
gebruikt visnetten en -tuig die over de bodem slepen en zo 
de bodem omwoelen en bodemdeeltjes doen opdwarrelen. 
Het hele grondgebied van het BNZ wordt bevist, met uitzon-
dering van de windmolenparken en de munitiestortplaats 

253  De berekening is gedaan per roostercel. 
254  Onder de aanlandingsverplichting gelden een aantal uitzonderingen om vangsten toch overboord te zetten, bijvoorbeeld in het geval van hoge overlevingskansen of in het geval van bedreigde soorten.
255  Het vissen met statisch vistuig zoals viskooien of staand want. 

‘Paardenmarkt’. Uit de rapportage voor de KRMS blijkt dat het 
grootste deel van de zeebodem van het BNZ één tot drie keer 
per jaar omgewoeld wordt253 (Van Lancker et al., 2018a).

Het verwijderen van mariene organismen uit het ecosysteem 
verstoort het voedselweb. Vissers vangen niet alleen de vis 
die ze willen vangen, namelijk maatse vis en commerciële 
doelsoorten. Ze vangen ook andere soorten, ondermaatse 
vis en benthos (bv. krabben en zeesterren). Dat heet de bij-
vangst. Als die bijvangst ongewenst was, werd die tot voor 

kort terug in zee gegooid om meer doelsoorten aan land te 
kunnen brengen (aanlanden). Dat verstoort het voedselweb 
nog meer. Sinds 2019 is de aanlandingsverplichting ingevoerd: 
vissers moeten vangsten van gequoteerde soorten aan boord 
houden en aan land brengen254 (Van Bogaert & Platteau, 
2018). Dat verlaagt alvast de impact op gequoteerde soorten. 

Passieve visserij255 beroert de bodem niet, werkt selectiever en 
heeft daardoor minder impact dan bodemberoerende visse-
rij. Vogels en zeezoogdieren kunnen wel verstrikt raken in de 
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Gemiddelde dichtheid (groene 
bollen) en het vijfjarig gemid-
delde (lijn) van zee-eend voor 
de periode 1987-2019 en visdief 
voor de periode 1996-2019 in het 
Belgische deel van de Noordzee 
(BNZ). De beoordeling voor de 
KRMS is gebaseerd op de periode 
2011-2016.
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statische netten of terechtkomen in viskooien. Daarom is het 
recreatieve gebruik van warrelnetten verboden. Gestrande 
bruinvissen vertonen vaak sporen van incidentele vangst 
in visnetten. Op basis van het aantal gestrande dieren dat 
sporen van bijvangst vertoont, blijkt dat jaarlijks enkele tot 
enkele tientallen bruinvissen bijgevangen worden. Er zijn te 
weinig gegevens beschikbaar om na te gaan of de bijvangst 
onder het gewenste milieudoel van de KRMS blijft. Dat stelt 
dat het jaarlijkse bijvangstniveau van bruinvissen onder 1,7 
procent van de populatiegrootte moet blijven (Haelters et al., 
2018).

Om tot een duurzame visserij te komen, stelt het 
Gemeenschappelijk Visserijbeleid256 dat de populaties van 
alle commercieel geëxploiteerde vis-, schaal-, en schelp-
dieren beheerd moeten worden volgens het principe van 
de Maximale Duurzame Opbrengst (MDO) (zie E. Beleid). De 
visserijsterfte moet onder een vastgestelde referentiewaarde 
(Fmsy) liggen. De paaibiomassa – de biomassa van de vis 
die geslachtsrijp is – moet hoger zijn dan een vastgestelde 
referentiewaarde (MSY Btrigger). Die referentiewaarden zijn 
opgesteld in functie van een duurzaam beheer van de visbe-
standen en niet zozeer in functie van een ecologisch herstel 
op lange termijn van een soort.

De Noordzeebestanden van schol, tong, kabeljauw en wij-
ting vertonen elk een ander beeld. Schol doet het goed. De 
paaibiomassa is in stijgende lijn en bevindt zich boven de 
referentiewaarden. De visserijsterfte daalt de laatste jaren en 
bevindt zich onder de referentiewaarde. Deze stock wordt dus 
duurzaam bevist (ICES, 2020a). De paaibiomassa van wijting 

256  Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) – Common Fisheries Policy (CFP). 
257  Verordening (EU) nr. 2018/973 van het Europees Parlement en de Raad van 4/7/2018.

en tong vertonen een fluctuerende trend. Voor wijting 
bevindt die zich net boven de referentiewaarden, voor tong 
er net onder. Voor beide bestanden is de visserijsterfte groter 
dan de referentiewaarden. Voorzichtigheid is dus geboden 
voor deze bestanden (ICES, 2020b, 2020c). Kabeljauw wordt 
niet duurzaam bevist. Het bestand is historisch overbevist. In 
2016 toonde het een kort herstel, maar sindsdien vertoont de 
paaibiomassa een dalende trend en zit die onder de referen-
tiewaarde. De visserijsterfte bevindt zich boven de referentie-
waarde (ICES, 2020d). Dit kabeljauwbestand wordt gedeeld 
met Noorwegen. De EU heeft voor dit bestand een meerjarig 
beheersplan257 (MAP) opgesteld, maar er is geen overeen-
komst met Noorwegen over dat beheersplan. Daardoor zijn 
de adviezen over dit gedeelde bestand niet gebaseerd op het 
beheersplan, maar gebeurt de evaluatie volgens het principe 
van MDO. De Noordzeebestanden van schar, tarbot, griet en 
bot gaan er de laatste jaren op vooruit. Alleen tongschar ver-
toont een negatieve trend in de meest recente jaren (Torreele 
et al., 2018b).

Windmolenparken
Het effect van windmolenparken op de biodiversiteit is niet 
eenduidig. De installatie van zulke parken zorgt voor habitat-
verlies in de zachte substraten. Onderzoek in windmolenpar-
ken in het BNZ toont aan dat enkele kenmerkende zeevogels 
zoals zeekoet, alk, en Jan van Gent windparken grotendeels 
mijden. Daarvoor verliezen ze ook delen van hun habitat 
(Vanermen & Stienen, 2019). Andere vogelsoorten, zoals kleine 
mantelmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw en aalschol-
ver, worden erdoor aangetrokken en riskeren daardoor een 
fatale botsing met de roterende bladen. Het heien van de 

funderingspalen veroorzaakt een impulsief onderwatergeluid. 
Tijdens het heien vertonen bruinvissen daardoor een vlucht-
reactie (Degraer et al., 2013). Ook vissen ondervinden hinder 
van het heien: onderzoek toont aan dat het acute stress ver-
oorzaakt bij jonge zeebaars (Debusschere et al., 2016).

Anderzijds heeft het verbod op visserij in de windmolenpar-
ken lokaal een positieve impact op de densiteit aan vissen 
rond de windturbines. Sommige vissoorten worden aange-
trokken door het artificieel hard substraat, zoals kabeljauw 
en steenbolk. Ook benthos dat voorkomt in de windmolen-
parken profiteert van de afwezigheid van bodemberoering 
door visserij in de parken. De pilaren van de windmolens 
zorgen ten slotte voor nieuw artificieel hard substraat 
waar soorten zich op kunnen vestigen (Degraer et al., 2013).
Kerckhof et al. (2019) tonen echter aan dat soortendiversiteit 
en -abundantie van artificiële substraten sterk verschillen van 
soortenrijke natuurlijke harde substraten en niet beschouwd 
kunnen worden als een vervanging van de kleiner wordende 
grindbedden in het BNZ.

Een bijkomende zone van 284 vierkante kilometer voor wind-
molenparken is aangeduid in het huidige Marien Ruimtelijk 
Plan 2020-2026. De zone ligt 35 à 40 kilometer voor de 
kust en overlapt gedeeltelijk met het habitatrichtlijngebied 
‘Vlaamse banken’ (zie Figuur 108).

Vermesting
De indicatoren voor vermesting tonen aan dat de Belgische 
kustwateren – binnen de eerste zeemijl van de kust – niet in 
een goede milieutoestand verkeren. De territoriale wateren 
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binnen 12 zeemijl van de kust evolueren naar een goede 
milieutoestand. Verder op zee, voorbij de 12 mijlszone, is de 
goede milieutoestand bereikt (Desmit et al., 2018).

Vermesting is een zodanige aanrijking van bodem of water 
met nutriënten (stikstof, fosfor, kalium) dat het de ecologi-
sche processen verstoort (zie D.4 Vermesting en verzuring). De 
belangrijkste bronnen van nutriënten in het mariene milieu 
zijn voornamelijk menselijke activiteiten in de stroomgebie-
den (landbouw, verstedelijking en industrie). De nutriënten 
komen terecht in het zuidelijke deel van de Noordzee via 
atmosferische depositie, de instroom van Atlantisch water 
(aangerijkt door Seine en Somme) en lokale aanvoer van 
de Schelde en de IJzer en in mindere mate Rijn en Maas 
(Vanaverbeke et al., 2020). Vermesting kan leiden tot een 
verlies aan biodiversiteit, aantasting van het ecosysteem, 
schadelijke algenbloei en zuurstoftekort. Het kan ook de 
eivorming bij zoöplanktonsoorten verhinderen (Desmit et al., 
2020). In de Noordzee leidt vermesting vooral tot overmatige 
groei van de bruine schuimalg en van toxische fytoplankton- 
soorten. De geleiachtige kolonies van de bruine schuimalg 
kunnen zo groot worden dat ze minder makkelijk eetbaar 
zijn voor roeipootkreeftjes, hun belangrijkste predator. Dat 
leidt tot een verstoring van de voedselketen en mogelijk tot 
zuurstoftekort. De sterke getijdenstromingen in het BNZ 
zorgen echter voor een goede menging van de waterkolom, 
waardoor er daar geen gebrek is aan zuurstof. Als de algen 
afsterven, komen er eiwitten en andere biomoleculen vrij in 
het zeewater die door de wind en de branding worden opge-
klopt tot zeeschuim. Dat schuim is onschadelijk, maar kan 
soms hinderlijk zijn voor duikers en andere watersporters.

258  Nutriëntenconcentraties gemeten in de maand januari en februari. 

De winterconcentratie258 van opgelost anorganisch 
fosfaat (DIP) is sterk gedaald in de periode tussen 1990 en 
2016. Het meerjarig gemiddelde bevindt zich net boven de 
vooropgestelde drempelwaarde (zie Figuur 110). De daling is 
onder meer het gevolg van het verbod op polyfosfaten in 
waspoeder en verbeteringen in de waterzuivering. De win-
terconcentratie van opgelost anorganisch stikstof (DIN) 
daalt minder sterk en blijft ook boven de drempelwaarde (zie 
Figuur 110). Dat is het gevolg van de diffuse afspoeling van 
meststoffen in de rivieren, die vervolgens terechtkomen in 
het BNZ (zie ook D.4 Vermesting en verzuring). Als de stikstof-
concentratie niet even sterk daalt als de fosfaatconcentratie, 

leidt dat tot een onevenwicht in de nutriëntenconcentraties, 
met als mogelijk gevolg meer algenbloei van toxische algen 
(Burson et al., 2016).

De biomassa fytoplankton is (door de concentratie aan 
Chlorofyl a) een maat voor het effect van vermesting op het 
mariene ecosysteem. Figuur 111 toont de hoeveelheid bio-
massa op basis van satellietbeelden en in situ data voor de 
periode 2011-2016. Ongeveer 30 procent van de oppervlakte 
van het BNZ heeft een waarde hoger dan 15 microgram 
per liter, de streefwaarde voor een goede milieutoestand 
(Belgische Staat, 2018). 

FIGUUR 110. 

Concentraties van opgelost anorganisch stikstof (DIN) en opgelost anorganisch fosfaat (DIP) genormaliseerd naar zoutgehalte 33,5 voor de periode 1990-2016. 
Rode lijn: drempelwaarde. Het meerjarig gemiddelde van winterconcentraties aan nutriënten in de periode 2011-2016 wordt rechtsboven getoond (Desmit et al., 
2018). 
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Klimaatverandering
De klimaatverandering zorgt voor fysicochemische verstorin-
gen die het ecosysteem van de zuidelijke Noordzee kunnen 
wijzigen. Het gemiddelde zeeniveau stijgt en de gemiddelde 
temperatuur van het zeewater neemt geleidelijk toe (zie D.6 
Klimaatverandering).

Zeeën en oceanen bufferen de klimaatopwarming omdat ze 
CO2 uit de atmosfeer opnemen. Zodra de buffercapaciteit 
van het zeewater is overschreden, kan dat tot oceaanver-
zuring leiden, omdat de opname van CO2 een daling in pH 
van het zeewater veroorzaakt. Meer zure condities hebben 
een effect op de biogeochemische eigenschappen van het 
zeewater, die op hun beurt een invloed hebben op het fyto-
plankton en op kalkschalige organismen zoals schelpen en 
koralen met kalkskelet (Turley & Findlay, 2016; Winn, 2011).

Oceaanverzuring is een belangrijke indicator om de 
gezondheidstoestand van het mariene ecosysteem aan de 
Belgische kust te evalueren. Figuur 112 toont de pH van het 
zeewater en de Revelle-factor259, een maat voor de bufferca-
paciteit van het zeewater. Hoe hoger de Revelle-factor, hoe 
lager de buffercapaciteit (Revelle & Suess, 1957). Normale 
waarden van de Revelle-factor voor zeewater bevinden zich 
tussen 8 en 13. Op jaarbasis is de buffercapaciteit stabiel en 
schommelt ze rond 12 (zie Figuur 112).

259  De Revelle-factor is de verhouding van onmiddellijke verandering in kooldioxide tot de verandering in totaal opgeloste anorganische koolstof. Het geeft een schatting van de hoeveelheid zeewater die bestand is tegen de veranderingen in de 
CO2-concentratie. In het algemeen geldt: hoe hoger de waarde, hoe lager de buffercapaciteit.
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FIGUUR 111. 

Classificatie van chlorofyl a maxima (90ste percentiel) op 
basis van satellietbeelden (2011-2016) in het Belgische deel 
van de Noordzee (BNZ). De concentratie in de rode zone is: 
Chl P90 > 15 µg/l (Desmit et al., 2018). 
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Invasieve uitheemse soorten
Tussen 2011 en 2016 verschenen acht nieuwe geïntrodu-
ceerde soorten in het BNZ. Drie ervan kunnen voor belang-
rijke veranderingen in het ecosysteem zorgen, namelijk 
Gracilaria vermiculophylla, een roodwier, de Filipijnse tapijt-
schelp en Balanus glandula, een zeepok (Kerckhof & Van 
Hoey, 2018).

In de periode vóór 2011 werden er 42 geïntroduceerde macro-
benthische soorten geregistreerd. In de afgelopen dertig 
jaar zijn de benthische gemeenschappen in de Belgische 
kustwateren vanwege nieuw geïntroduceerde soorten sterk 
veranderd. Zo is de Amerikaanse zwaardschede voor het eerst 
waargenomen in 1987. Sindsdien koloniseerde die soort veel 
types van mobiele zandige sedimenten in de kustzone. De 
Japanse oester werd in de jaren zeventig geïntroduceerd en 
vestigde zich massaal op de harde substraten. In de jaren 
negentig kende de soort een explosieve groei ten gevolge van 
stijgende watertemperaturen. Japanse oesters vormen uitge-
breide riffen en creëren zo nieuwe habitat (Kerckhof & Van 
Hoey, 2018).

Nieuwe geïntroduceerde soorten kunnen de habitat veran-
deren, concurreren met inheemse soorten en economische 
schade veroorzaken. Daarom worden ze sterk in het oog 
gehouden. Door de toenemende globalisering met versneld 
en verkort transport over grote afstanden kan de introductie 
van niet inheemse soorten nog versnellen (Vanaverbeke et 
al., 2020). Bovendien kunnen verharde structuren zoals wind-
molenparken, maar ook havens een netwerk van stapstenen 
vormen voor soorten die het goed doen op verharde substra-
ten (Heery et al., 2017).

260  EU Communicatie ‘Een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie’, COM(2007) 575.

E. Beleid

Kaderrichtlijn Mariene Strategie en 
Kaderrichtlijn Water
De KRMS is de milieupijler van het Geïntegreerd Maritiem 
Beleid (GMB)260 van de Europese Unie. Het heeft als doel het 
behalen van een goede milieutoestand van de Europese 
mariene wateren tegen 2020 en de bescherming van de hulp-
bronnen waarvan ecologische en sociale activiteiten afhan-
kelijk zijn. De toestand wordt bepaald aan de hand van een 
aantal descriptoren, zoals biodiversiteit, voedselwebben en 
zeebodemintegriteit én de relevante antropogene biologische  

en fysieke belastingen, stoffen (nutriënten en contaminan-
ten), afval en energie (Degraer et al., 2018).

De Kaderrichtlijn Water richt zich op de kwaliteit en de eco-
logische toestand van het oppervlakte- en grondwater, inclu-
sief de kustwateren (tot 1 nautische mijl zeewaarts en voor 
de chemische parameters tot 12 mijl zeewaarts). De richtlijn 
voorziet in de beoordeling en maatregelenprogramma’s per 
stroomgebied (Belgische Staat, 2016). De kustwateren beho-
ren tot het stroomgebiedsdistrict van de Schelde. Conform 
de bevoegdheidsverdeling worden de kustwateren behartigd 
door de federale overheid en de Schelde door de Vlaamse. 
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FIGUUR 112. 

pH en Revelle-factor van de 
Belgische wateren in de periode 
2017-2019. De pH wordt gerap-
porteerd op totale schaal bij 25 
C (databron: Integrated Carbon 
Observation System (ICOS)). De 
gemiddelde pH van zeewater ligt 
rond 8.

DEEL 2 VERDIEPING — E TRENDS PER ECOSYSTEEM — E.7 Noordzee

Meer weten over de methode? 
In de fiches op de website 
leest u er alles over.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0575:FIN:NL:PDF
https://www.vlaanderen.be/inbo/backgroundindicatoren/noordzee-oceaanverzuring
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Habitat- en Vogelrichtlijn
Het BNZ omvat meer dan 1300 vierkante kilometer Speciale 
Beschermingszones. Dat is 37 procent van de totale opper-
vlakte van het BNZ. Het Ramsar-gebied ‘Westelijke kust-
banken’ en het gericht marien reservaat ‘baai van Heist’ 
vallen volledig binnen de Natura 2000-gebieden. Er zijn drie 
vogelrichtlijngebieden en twee habitatrichtlijngebieden (zie 
Figuur 108). Voor de Vlaamse Banken en de drie vogelricht-
lijngebieden zijn er ook Beheerplannen voor Natura 2000 
in het Belgisch deel van de Noordzee261 opgemaakt. Het 
Instandhoudingsbesluit Mariene Beschermde Gebieden262 
legt de instandhoudingsdoelstellingen van de mariene 
beschermde gebieden vast.

 
TABEL 28. 

Overzicht van de mariene beschermde gebieden en hun oppervlakte (BNZ). 
Data zijn berekend op basis van MRP 2020-2026 en de basislijn263 van 2018 
(bron: marieneatlas.be).

261  Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgisch deel van de Noordzee – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
262  Ministerieel Besluit van 2 februari 2017 (B.S. 14/2/2017).
263  De basislijn komt overeen met de laagwaterlijn.
264  Wet van 20/1/1999 (B.S. 12/03/1999).
265  Koninklijk Besluit van 30/3/2014 tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan (B.S. 28/3/2014).

Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) reguleert het 
beheer van de Europese visserij. Het bevat diverse maatrege-
len om tot een duurzame exploitatie te komen: de opmaak 
van een meerjarig beheersplan voor de visbestanden in de 
Noordzee, de aanlandingsverplichting en het gebruik van 
quota om tegen 2020 een maximale duurzame visvangst te 
bereiken.

Wet marien milieu en mariene ruimtelijke 
planning
De Wet Marien Milieu en Mariene Ruimtelijke Planning264 
beoogt het behoud van de eigenheid, de biodiversiteit en het 
ongeschonden karakter van het mariene milieu in de zee-
gebieden onder de rechtsbevoegdheid van België. Daarvoor 
beschrijft de wet herstel- en beschermingsmaatregelen 
(Degraer et al., 2018). Om de verschillende activiteiten die in 
het BNZ plaatsvinden een plaats te geven, werd in 2014 in 
opdracht van de minister van de Noordzee een eerste Marien 
Ruimtelijk Plan 2014-2020265 opgemaakt. Het nieuwe Marien 
Ruimtelijk Plan (MRP 2020-2026) bevat drie zoekzones bodem-
bescherming, twee binnen het Speciale Beschermingszone 
‘Vlaamse banken’ en één erboven (zie Figuur 108). Binnen die 
zoekzones kunnen deelgebieden aangeduid worden waarvoor 
bepaalde visserijmaatregelen gelden om het herstel en het 
voortbestaan van gevoelige habitats te verzekeren. Het totaal 
van de deelgebieden zal echter niet groter zijn dan de totale 
oppervlakte van de vier bodemintegriteitszones die in het 
MRP 2014-2020 aangeduid waren.
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BESCHERMD GEBIED OPPERVLAKTE  
(BENADEREND) IN KM2

Speciale Beschermingszone SBZ-1 (Vogelrichtlijn) 109

Speciale Beschermingszone SBZ-2 (Vogelrichtlijn) 144

Speciale Beschermingszone SBZ-3 (Vogelrichtlijn) 56

SBZ-H H2 Vlakte van de Raan (Habitatrichtlijn) 63

SBZ-H H2 ‘Vlaamse Banken’ (Habitatrichtlijn) 1107

Totaal Speciale Beschermingszones ca 1480, rekening hou-
dend met overlap 1300

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/beheerplannen_natura_2000_noordzee_2018-2023.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017020207&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999012033&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014032003&table_name=wet


276

F. Aanbevelingen 

Zet in op een beleidsoverschrijdende aanpak. Het Belgische 
deel van de Noordzee (BNZ) valt grotendeels onder federale 
bevoegdheid. Zo is de Belgische federale overheid bevoegd voor 
de meeste activiteiten die zeewaarts van de basislijn plaatsvin-
den, zoals het milieubeleid, scheepvaart en offshore energie 
(Lescrauwaet et al., 2018). De biodiversiteit in het BNZ onder-
vindt echter veel milieudruk afkomstig van het Vlaams Gewest 
of van activiteiten die onder Vlaamse bevoegdheid vallen, 
zoals visserij. De hefbomen om daar iets aan te doen, liggen 
dus ook bij het Vlaams beleid. Daarom wordt de Noordzee 
meegenomen in deze rapportage. Het zijn bijvoorbeeld vooral 
menselijke activiteiten in de stroomgebieden (landbouw, ver-
stedelijking en industrie) en atmosferische depositie die zorgen 
voor vermesting van de Noordzee. Om dat onder controle te 
houden, zijn ingrijpende maatregelen op het land nodig en 
is samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen 
cruciaal.

Geef gevoelige benthische habitats de kans om zich te 
herstellen. Een derde van het BNZ valt onder het bescher-
mingsstatuut van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. 
Ondanks hun beschermingsstatuut is actieve visserij toegelaten 
in deze gebieden. Om de impact op de zeebodem en op de 
biodiversiteit van de bodem te beperken, definieert het MRP 
2020-2026 drie zoekzones. Daarin zullen deelzones afgebakend 
worden waarvoor beperkende maatregelen zullen gelden. Op 
die manier krijgen gevoelige habitats in de gebieden de kans 
om te herstellen. Voor de biodiversiteit in het gebied is het 
van belang om die zones snel af te bakenen en een effectief 
beheerplan op te stellen. Visserijtechnieken die minder impact 
hebben op de bodem moeten samen met de visserijsector 
verder onderzocht worden. 

Onderzoek de mogelijkheid om natuur-inclusieve wind-
molenparken te bouwen. De geplande uitbreiding van de 
windmolenparken beschreven in het marien ruimtelijk plan 
biedt een kans om biodiversiteitsherstel te combineren met 
doelstellingen voor hernieuwbare energie. Dat kan door ele-
menten aan het ontwerp van windmolenparken toe te voegen 
die een geschikte habitat vormen voor soorten of gemeen-
schappen die onder druk staan (Lengkeek et al., 2017) (zoge-
naamde natuur-inclusieve ontwerpen). Onderzoek naar de 
haalbaarheid van zulke ontwerpen is noodzakelijk.

Zet verder in op internationale samenwerking. Mariene 
ecosystemen zijn grensoverschrijdende open systemen. Het 
BNZ ondervindt heel wat druk afkomstig van andere landen. 
Zo komen nutriënten via Franse rivieren in Belgische wateren 
terecht, zijn er verschillende buitenlandse vissersvloten actief 
in het BNZ en hebben ook Franse en Nederlandse windmolen-
parken impact op het BNZ. Internationale samenwerking en 
afstemming rond maatregelen tussen de verschillende partners 
is dus van cruciaal belang.

Zet verder in op monitoring en de ontwikkeling van  
indicatoren. De verdere ontwikkeling van indicatoren op basis 
van voortschrijdende wetenschappelijke inzichten en gegevens 
is van groot belang om de toestand van het mariene ecosys-
teem en bijhorende processen op te volgen. Zo is er momen-
teel nog geen goede bio-indicator beschikbaar om het effect 
van de klimaatverandering op het BNZ te bestuderen. Als we 
adequaat willen reageren op de effecten van de klimaatveran-
dering, is het noodzakelijk om zo’n indicator te ontwikkelen en 
op te volgen. Roeipootkreeftjes zijn een goede kandidaat: ze 
vertonen een van de grootste en snelste klimaatgerelateerde 
geografische verschuivingen, nemen in de Belgische wateren 
gemiddeld meer dan 80 procent van de totale zoöplankton- 
biomassa voor hun rekening en worden niet bevist. Verder 
moeten nieuwe toestandsindicatoren afgetoetst worden aan 
een referentietoestand die de gewenste ecologische toestand 
weerspiegelt.
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ConclusiesE.8 

Tabel 29 vat de hoofdbevindingen van alle ecosystemen samen. De uitspraken zijn gebaseerd op de indicatoren en analyses in elk hoofdstuk. De kolom ‘Toestand’ evalueert de huidige toestand 
van de biodiversiteit voor het ecosysteem. De kolom ‘Trend’ evalueert in welke mate de biodiversiteit zelf gedaald, gestagneerd of gestegen is in de periode 2000-2020 en houdt rekening met 
toekomstperspectieven voor habitats van Europees belang. De kolom ‘Doelbereik’ gaat na in hoeverre Vlaamse, Europese of mondiale beleidsdoelen of ecologische doelstellingen behaald zijn. 
Telkens wordt een globale eindscore toegekend over alle indicatoren en analyses heen.

BIODIVERSITEIT PER ECOSYSTEEM TOESTAND  TREND  DOELBEREIK

Bos Er is een lage bebossingsgraad, de staat van instand-
houding (SVI) van boshabitats van Europees belang is 
zeer ongunstig en de druk blijft (te) hoog.

Er is geen nettotoename van de bosoppervlakte over 20 
jaar. De algemene toestand van de bosstructuur en van 
de SVI van Europees beschermde boshabitats verbetert 
licht. Het aandeel beschadigde bosbomen neemt toe. Er is 
een afname van de druk door vermesting en de druk door 
verzuring stagneert.

De 10.000 ha bosuitbreiding uit het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen is niet gehaald. Voor vijf 
van de zes boshabitats van Europees belang wordt 
het beleidsdoel voor 2020 (de toestand gaat niet meer 
achteruit) gehaald. De kritische lasten voor vermesting 
van bossen zijn overschreden.

Heide Bijna twee derde van de planten- en diersoorten gebon-
den aan heide is regionaal uitgestorven of staat op de 
Rode Lijst. De SVI van alle heidehabitats van Europees 
belang is zeer ongunstig. Diverse drukfactoren blijven 
te hoog. 

De ecosysteemoppervlakte neemt toe door herstelmaatre-
gelen. De trend van de SVI van de habitats van Europees be-
lang is onbekend. De multisoortenindex (MSI) van de meer 
algemene plantensoorten van heide neemt niet significant 
toe. De afname van de druk door vermesting stagneert. 
De druk door verdroging, klimaatverandering, invasieve 
uitheemse soorten en achterstallig beheer neemt toe. 

Voor meer dan de helft van de heidehabitats van Eu-
ropees belang kan het doelbereik (verbeterende trend 
tegen 2020) niet worden beoordeeld.

LEGENDE

Toestand slecht / negatieve trends dominant / doel niet gehaald

Toestand stabiel, matig of gemengd / trend stabiel, matig positief of gemengd / doel deels gehaald

Toestand goed / positieve trends dominant / doel grotendeels gehaald

Geen uitspraak mogelijk (foutenmarge te groot, te weinig data …), geen doel geformuleerd of doelbereik niet te bepalen

TABEL 29. 

Overzicht van de toestand, de trend en het doelbereik van de 7 onderzochte ecosystemen.
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BIODIVERSITEIT PER ECOSYSTEEM TOESTAND  TREND  DOELBEREIK

Moeras Bijna 40 procent van de planten- en diersoorten gebon-
den aan moeras is regionaal uitgestorven of staat op de 
Rode Lijst. De SVI van alle moerashabitats van Europees 
belang is zeer ongunstig. Diverse drukfactoren blijven 
te hoog.

De oppervlakte veenhabitats van Europees belang neemt 
toe door herstelmaatregelen, de oppervlakte rietland blijft 
stabiel. De trend van de SVI is bij 3 habitats stabiel, bij 3 
verbeterend. De MSI van meer algemene moerasplanten 
blijft onveranderd. De afname van druk door vermesting 
stagneert. De drukfactoren verdroging en achterstallig 
beheer worden versterkt door de klimaatverandering.

Het beleidsdoel om voor vier prioritaire moerashabitats 
tegen 2020 een gunstige of verbeterde SVI te realiseren 
is voor 1 habitat bereikt.

Kustduinen Bijna 40 procent van de planten- en diersoorten gebon-
den aan strand en kustduinen is regionaal uitgestorven 
of staat op de Rode Lijst. De SVI van 7 kustduinhabitats 
van Europees belang is matig tot zeer ongunstig, van 2 
habitats gunstig. Diverse drukfactoren blijven te hoog.

De oppervlakte van sommige habitats van Europees belang 
neemt toe door herstelmaatregelen of natuurlijke successie. 
Dynamische processen en habitats gaan achteruit door 
fixatie. De trend van de SVI verbetert bij 5 habitats, is bij 3 
habitats stabiel en gaat bij 1 achteruit. De druk door recrea-
tie, klimaatverandering en achterstallig beheer neemt toe.

Het beleidsdoel om voor 7 prioritaire strand- en kust-
duinhabitats tegen 2020 een gunstige of verbeterde SVI 
te realiseren, is voor 5 habitats bereikt. 

Agro-ecosystemen De biodiversiteit van de meeste agro-ecosystemen is 
laag en de graslanden van Europees belang zijn in zeer 
ongunstige toestand. Het oppervlakte-aandeel van 
natuurgerichte beheerovereenkomsten en biolandbouw 
is klein.

De biodiversiteit van agro-ecosystemen daalt verder. Akker- 
en weidevogels nemen in aantal af. De oppervlakte van 
historische agro-ecosystemen en blijvend cultuurgrasland 
daalt. De laatste jaren is de daling sterk verminderd. De 
oppervlakte natuurgerichte beheerovereenkomsten en 
biolandbouw neemt toe.

Voor de agro-ecosystemen is voor 2020 geen concreet 
doel vastgelegd, met uitzondering van de graslanden 
van Europees belang. Voor 2030 zullen er met de 
Europese Green Deal en de ‘boer tot bord’ strategie wel 
concrete doelen geformuleerd worden.

Oppervlaktewateren < 1% van de waterlichamen bevindt zich in een goede 
ecologische toestand. De zoetwater en estuariene zilte 
habitats van Europees belang bevinden zich in een 
matige tot ongunstige toestand. 

Voor de biologische kwaliteitselementen fytobenthos, ma-
crofyten, vis en macro-invertebraten stijgt het aantal rivier-
waterlichamen dat ‘goed’ of ‘matig’ scoort. De nutriënten-
concentraties in water nemen af, maar blijven hoger dan de 
milieukwaliteitsnormen voor aquatische ecosystemen.

De doelstelling van de Kaderrichtlijn Water, een goede 
ecologische toestand, is niet bereikt.

Noordzee Habitatverlies en verstoring van de zeebodemhabitats 
treedt op. De druk blijft te hoog. 

Het aantal niet-aasetende zeevogels neemt gestaag af, het 
aantal stekkelroggen neemt toe. De nutriëntenconcentra-
ties blijven hoog in de kustwateren, maar voorbij de 12 
mijlszone nemen de concentraties af. Onder invloed van 
de klimaatverandering stijgt het gemiddelde zeeniveau 
en neemt de gemiddelde temperatuur van het zeewater 
geleidelijk toe. De buffercapaciteit van het zeewater blijft 
stabiel. 

De doelstelling van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, 
een goede milieutoestand, is niet bereikt.

LEGENDE

Toestand slecht / negatieve trends dominant / doel niet gehaald

Toestand stabiel, matig of gemengd / trend stabiel, matig positief of gemengd / doel deels gehaald

Toestand goed / positieve trends dominant / doel grotendeels gehaald

Geen uitspraak mogelijk (foutenmarge te groot, te weinig data …), geen doel geformuleerd of doelbereik niet te bepalen

DEEL 2 VERDIEPING — E TRENDS PER ECOSYSTEEM — E.8 Conclusies
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Ondanks een lichte vooruitgang in een aantal deel-
aspecten van de biodiversiteit in Vlaanderen blijft 
de negatieve impact van diverse drukfactoren op de 
biodiversiteit te hoog. Kleine, versnipperde natuur-
gebieden, een te hoge nutriëntenbelasting en een 
sterk gewijzigd watersysteem: het blijven grote knel-
punten die de Vlaamse biodiversiteit hypothekeren. 
De impact van vermesting en verzuring is de voorbije 
jaren weliswaar sterk verminderd, maar de druk blijft 
te hoog en verhindert op die manier het behalen van 
de vooropgestelde natuurdoelen. Bovendien neemt 
de impact van de klimaatverandering op de biodi-
versiteit toe en winnen invasieve uitheemse soorten 
terrein. Al die trends zijn niet nieuw en werden al 
vermeld in het Natuurrapport van twintig jaar gele-
den. We stellen vast dat het huidige natuurbeleid, 
met zijn verdiensten, niet de slagkracht heeft om de 
oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit 
ten gronde aan te pakken. Er is dus nood aan een 
andere aanpak.

De allesbehalve rooskleurige toestand van de 
biodiversiteit is geen louter Vlaams probleem, 
maar manifesteert zich wereldwijd. De uitvoe-
ring en de handhaving van het internationale 

biodiversiteitsbeleid hapert of blijft achterwege. Er 
is te weinig erkenning voor het belang van de biodi-
versiteit voor ons welzijn. Het engagement van het 
brede publiek en de betrokken sectoren is te klein 
om de druk op de biodiversiteit te doen dalen. Hoe 
kunnen we de biodiversiteit structureel herstellen? 
In de Biodiversiteitsstrategie 2030 stelt Europa een 
aanpak voor met vier speerpunten:

1. Natuurgebieden effectiever beschermen,  
vergroten en verbinden 

2. De biodiversiteit en de diensten die ze levert 
zowel binnen als buiten de beschermde gebieden 
herstellen, door onder andere biodiversiteitsdoe-
len te integreren in beleidsdomeinen en sectoren 
die buiten het natuur- en milieubeleid in strikte 
zin vallen 

3. Inzetten op transformatieve veranderingen voor 
een meer geïntegreerd en effectiever biodiversi-
teitsbeleid 

4. De inzet voor de wereldwijde biodiversiteit  
verhogen 

De aanbevelingen in dit hoofdstuk volgen dezelfde 
opbouw. Een bewuste keuze, aangezien het Europese 

beleid richtinggevend en sturend is voor het Vlaamse 
beleid. De aanbevelingen vertrekken vanuit de toe-
stand en de evolutie van de ecosystemen en soor-
ten in Vlaanderen en vanuit een analyse van de 
achterliggende oorzaken. Ze bieden geen pasklare 
antwoorden om de structurele oorzaken van het 
biodiversiteitsverlies op te lossen. Elke oplossing vergt 
een maatschappelijke afweging en een breed debat 
over welke natuur Vlaanderen wenst en nodig heeft, 
wat het opzet van dit rapport zou overstijgen. Het 
vorige Natuurrapport, de Natuurverkenning 2050, 
biedt wel inspiratie voor mogelijke oplossingen vanuit 
een aantal maatschappelijke visies op natuur (Michels 
et al., 2018). 

You cannot manage what you do not measure. 
Sommige aspecten van de biodiversiteit in Vlaanderen 
blijven een blinde vlek door een gebrek aan data of 
kennis. De vijfde pijler van dit hoofdstuk omvat aan-
bevelingen om de hiaten in de kennis en monitoring 
op te vullen. Dat komt tegemoet aan de aandacht 
die de Europese Biodiversiteitsstrategie van de lid-
staten vraagt voor kennisopbouw en monitoring om 
de vooruitgang van het biodiversiteitsbeleid op te 
volgen.

AANBEVELINGENF 
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Creëer een netwerk van beschermde gebiedenF.1 

Door beschermde gebieden te vergroten en ze functioneel te verbinden, zijn soorten beter bestand tegen 
toekomstige veranderingen. Die maatregelen staan al decennialang op de beleidsagenda en blijven ook in 
de toekomst essentieel om de biodiversiteit te herstellen.

De habitats en de soorten van Europees belang verkeren in 
Vlaanderen voor het overgrote deel in een (zeer) ongunstige 
staat van instandhouding, al is een voorzichtige vooruitgang 
merkbaar. Zo nam de oppervlakte aan gebieden met een 
goedgekeurd (natuur)beheerplan of uitgebreid bosbe-
heerplan tussen 2011 en 2019 met bijna 50 procent toe. 
Toch blijven de meeste natuurgebieden en leefgebieden van 
soorten klein en versnipperd. Kleine gebieden zijn kwets-
baarder voor drukfactoren, zoals een overmaat aan stikstof, 
verontreiniging of verdroging. Het risico op isolatie en lokaal 
uitsterven van soorten is er groter dan in grote, aaneen-
gesloten gebieden. Soorten in kleine gebieden hebben het 
moeilijker om zich aan te passen aan veranderende omstan-
digheden die eigen zijn aan een dynamische, natuurlijke 
omgeving en die nog versterkt worden door de klimaatveran-
dering. 

A. Vergroot de beschermde  
gebieden en breng meer  
gebieden onder natuurbeheer

In 26 procent van de oppervlakte van Vlaanderen is natuur 
juridisch beschermd. Een vierde daarvan wordt natuurge-
richt beheerd. Twee procent van Vlaanderen heeft de status 
van natuur- of bosreservaat. Hier is natuur het meest strikt 
beschermd. De oppervlakte van de Europees beschermde 
habitats is in Vlaanderen voor slechts 5 van de 44 beoordeelde 
habitattypes gunstig. In het Belgische deel van de Noordzee is 
1300 vierkante kilometer of 37 procent aangeduid als Speciale 
Beschermingszone. De Europese Biodiversiteitsstrategie 2030 
streeft ernaar om 30 procent van de land- en zeeoppervlakte 
van de Europese Unie wettelijk te beschermen en 10 procent 
onder strikte bescherming te plaatsen. Hoewel de afbakening 
van wat onder ‘beschermd’ en ‘strikt beschermd’ valt en de 
verdeling van de oppervlaktedoelen over de lidstaten nog 
moet gebeuren, haalt Vlaanderen de Europese doelen niet. 
Gezien de zeer ongunstige staat van instandhouding van de 
meeste habitats van Europees belang moet Vlaanderen zijn 

ambities rond de afbakening van beschermde en beheerde 
gebieden stevig opkrikken. 

Veel van de Europees beschermde habitats in Vlaanderen 
zijn open habitattypes, zoals heide en graslanden, die in 
het verleden ontwikkeld en beheerd werden in functie van 
de landbouw. Door het wegvallen van hun landbouwfunctie 
zijn die habitats voor hun instandhouding afhankelijk van 
natuurbeheer. Bovendien vergen drukfactoren zoals vermes-
ting en invasieve uitheemse soorten extra beheerinspannin-
gen. Aangezien veel habitats nu al kampen met achterstallig 
beheer, is het de vraag of een verdere toename van de 
oppervlakte beschermde (open) natuurtypes beheersmatig 
haalbaar is. In ieder geval is reflectie over de beheerdoelen 
noodzakelijk.

De Europese strategie 2030 geeft de prioriteiten voor de 
bescherming van gebieden aan. Oerbossen en koolstofrijke 
ecosystemen zullen onder strikte bescherming vallen. Echte 
oerbossen komen niet meer voor in Vlaanderen, en slechts 
zo’n 16 procent van de bosoppervlakte was de voorbije 250 
jaar onafgebroken bos. Die ‘Ferrarisbossen’ zijn ecologisch 
zeer waardevol, maar buiten de groene gewestplanbestem-
mingen zijn ze nauwelijks beschermd. Door minstens die 
oude bossen strikt te beschermen en waar mogelijk uit te 
breiden, worden zowel belangrijke biodiversiteitshotspots als 
koolstofvoorraden gevrijwaard en versterkt (Vandekerkhove 
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et al., 2020). Ook de bescherming van andere koolstofrijke 
ecosystemen, zoals permanente graslanden en moerassen, 
moet aangescherpt worden. Sinds midden vorige eeuw ver-
dween in Vlaanderen 75 procent van alle wetlands en 95 pro-
cent van de moerassen, natte heide en vennen (Decleer et al., 
2016). De oppervlakte van permanente graslanden neemt nog 
altijd af, door de omvorming naar tijdelijk gras en akkers. 
Die ecosystemen houden niet alleen zeer veel koolstof vast, 
ze vormen ook kritische buffers tijdens de steeds frequenter 
voorkomende periodes van droogte en wateroverlast. Een 
verbod op het vernietigen van permanent grasland en een 
betere handhaving kunnen de meest waardevolle permanente 
graslanden beschermen. Via rivierherstel en vernatting van 
valleien, en het herstel van de natuurlijke ecohydrologische 
toestand in het algemeen, kunnen koolstofrijke ecosystemen 
aangroeien. Dat versterkt de biodiversiteit, legt koolstof vast 
in de bodem, vormt een waterbuffer tijdens droogte en helpt 
overstromingen te vermijden. Door aangepaste teeltkeuzes 
en technologische verbeteringen, zoals intelligent peilbeheer, 
is ook productieve landbouw verzoenbaar met valleiherstel.

De oppervlakte van de minder koolstofrijke ecosystemen 
van Europees belang in Vlaanderen, zoals droge heide 
en kustduinen, moet minstens uitgebreid worden tot de 
gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD). Voor 
de meeste Europees beschermde habitattypes worden de 
oppervlaktedoelen nog niet gehaald, al is er een geleidelijke 
toename door gerichte aankopen en beheer. Het is de vraag 
of de G-IHD zullen volstaan om de habitats en soorten in 
de sterk versnipperde ecosystemen op termijn in stand te 
houden, zeker wanneer de impact van de klimaatverandering 
verder toeneemt (Araújo et al., 2011; Decleer et al., in prep.; 
Hoffmann et al., 2019). Gespecialiseerde soorten vereisen zeer 
specifieke habitatcondities die vaak niet eenvoudig te her-
stellen zijn. Toch tonen soortherstelprogramma’s, zoals dat 

van de bruine kiekendief, dat deze soorten zich mits de juiste 
beschermings- en beheermaatregelen opnieuw kunnen vesti-
gen. Habitatherstel en strikte bescherming zijn ook essentieel 
om de recente terugkeer van een aantal grote roofdieren te 
bestendigen (zie Kader 25).

Hoewel een groot deel van het Belgische deel van de 
Noordzee wettelijk beschermd is, zijn bodemberoerende vis-
serij en zand- en grindwinning er toegelaten. Om de impact 
op de biodiversiteit van de zeebodem te verminderen, bakent 
het huidige marien ruimtelijk plan drie zones af waarbinnen 
onderzocht zal worden of schadelijke visserijtechnieken 
geweerd moeten worden. Daardoor krijgen gevoelige habitats 
in die zones de kans om te herstellen. Voor de biodiversiteit 
in het gebied is het nodig om de zones met beperkende 
maatregelen snel vast te leggen. Daarnaast moeten duur-
zame visserijtechnieken die de impact op het bodemle-
ven drastisch verminderen, verder ontwikkeld en toegepast 
worden. 

B. Zorg voor ecologische 
verbindingen tussen de 
natuurgebieden

Grotere natuurgebieden alleen zullen niet volstaan om 
de biodiversiteit in Vlaanderen te herstellen. Migratie en 
uitwisseling tussen populaties is essentieel voor het voort-
bestaan van soorten, zeker in het licht van de klimaatver-
andering. Ecologische verbindingen maken al decennia 
deel uit van Vlaamse beleidsplannen. In het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het Natuurdecreet vult 
het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk 
(IVON) die verbindingsfunctie in. Het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV), dat op termijn het RSV moet vervangen, 

heeft het over groen-blauwe dooradering en de Europese 
Biodiversiteitsstrategie steunt op groene en blauwe infra-
structuur. Telkens gaat het om multifunctionele gebieden 
die naast de ondersteuning van de biodiversiteit ook andere 
maatschappelijke functies hebben. De realisatie ervan loopt 
echter grote vertraging op. Op twintig jaar tijd is slechts 8 
procent van de voorziene 80.000 hectare natuurverwevings-
gebied uit het RSV gerealiseerd.

De ecologische verbindingsgebieden kleuren buiten de lijnen 
van de beschermde natuurgebieden; om ze te realiseren 
moet er met tal van partners samengewerkt worden. Zo legt 
de Europese Biodiversiteitsstrategie een belangrijke taak voor 
de realisatie van ecologische verbindingen bij de landbouw 
(zie F.2.B). Multifunctionele gebieden kunnen verschillende 
maatschappelijke uitdagingen tegelijk aanpakken doordat 
ze meerdere ecosysteemdiensten en natuurgebaseerde 
oplossingen tegelijk bieden. Door die kansen meer in de verf 
te zetten en gepaste stimulansen te ontwikkelen, kan het 
draagvlak voor ecologische verbindingen groeien. De aan-
bevelingen in F.3 gaan dieper in op hoe alle actoren beter 
betrokken kunnen worden bij de transitie naar een breder 
biodiversiteitsbeleid.

DEEL 2 VERDIEPING — F AANBEVELINGEN — F1 Creëer een netwerk van beschermde gebieden
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KADER 25.
BESCHERMING EN RUIMTE: DE INGREDIËNTEN VOOR DE TERUGKEER VAN TOPPREDATOREN

De laatste jaren keren in Vlaanderen een aantal charisma-
tische roofdieren terug, zoals de wolf, otter, boommarter 
en wilde kat. Strikte bescherming en grote aaneengesloten 
leefgebieden, maar ook een maatschappelijk draagvlak zijn 
cruciaal voor hun definiti ve terugkeer in Vlaanderen.

Haat-liefdeverhouding
De toppredatoren die terugkeren, vullen een belangrijke 
leemte in het voedselweb op. Roofdieren beïnvloeden het 
gedrag en de samenstelling van hun prooipopulaties. Dat 
werkt op zijn beurt door op andere diersoorten en de vegeta-
tie, en zelfs op ecosysteemprocessen die belangrijk zijn voor 
de mens, zoals de controle van infectieziektes (O’Bryan et 
al., 2018; Ripple et al., 2014). Zo zorgen wolven voor een daling 
van het aantal gevallen van rundertuberculose bij everzwij-
nen en brengen vossen en steenmarters het aantal teken bij 
knaagdieren naar omlaag (Hofmeester et al., 2017; Tanner et 
al., 2019). Daarmee verlagen ze het risico op besmetting van 
landbouwdieren en op tekenbeten bij de mens. Er ontstaan 
echter conflicten als toppredatoren landbouwdieren eten of 
soorten waarin ook de mens geïnteresseerd is (sportvis), of 
als ze materiële of economische schade veroorzaken. 

Een voorzichtige terugkeer
De terugkeer van roofdieren in Vlaanderen heeft meerdere 
oorzaken. Vooral het verbod op jacht en bestrijding en het 
herstel van de populaties in het buitenland zijn belangrijk. 
Daarnaast spelen de verbetering van de waterkwaliteit (otter) 
en gewenning aan de menselijke omgeving een rol (stadsvos-
sen). Zodra een roofdier een nieuw gebied (her)koloniseert, 
zijn ruimte en rust essentieel. Roofdieren hebben een groot 
leefgebied nodig om voldoende prooien te vinden en bake-
nen een ruim territorium af. De eerste wolvenroedel (terri-
torium ± 250 km2) vestigde zich dan ook niet toevallig in de 
uitgestrekte militaire domeinen in Limburg. De eerste otters 
(territorium ± 15 km2) duiken opnieuw op in de Scheldevallei, 
waar nog relatief veel aaneengesloten oeverzones voorkomen 
en de inrichting van de gebieden van het Sigmaplan voor 
extra leefgebied zorgt. Wilde katten (territorium ± 10 km2) 
profiteren van het gevarieerde bocagelandschap in Voeren en 
boommarters (territorium 1-3 km2) doen het vooral goed in 
grotere boscomplexen, zoals het Meerdaalwoud.

Die grote, onverstoorde gebieden zijn schaars in Vlaanderen. 
Zo is 90 procent van de natuurclusters kleiner dan 1 hectare 

(zie D.2 Versnippering). Bovendien verplaatsen de soorten 
zich over grote afstanden. Dat maakt hen kwetsbaar voor 
aanrijdingen op drukke verkeersassen in hun leefgebied. De 
dodelijke aanrijding van drie van de acht gekende wolven in 
Vlaanderen is een treffend voorbeeld. Om ervoor te zorgen 
dat roofdieren zich in Vlaanderen vestigen en handhaven, 
blijft een strikte bescherming prioritair. Ook een verdere 
verbetering van hun leefgebied, met onder andere grote aan-
eengesloten natuurzones en veilige overgangen aan verkeers-
infrastructuur, is noodzakelijk. 

Draagvlak
Grote roofdieren charmeren een groot publiek en vergroten 
het draagvlak voor natuurbescherming. De schade die ze ver-
oorzaken, maakt dat het succes van hun herstel mee bepaald 
zal worden door de mate waarin we er als maatschappij in 
slagen met hen samen te leven. Een open en correcte com-
municatie en schadepreventie en vergoeding zijn daarbij cru-
ciaal (Everaert et al., 2018).

DEEL 2 VERDIEPING — F AANBEVELINGEN — F.1 Creëer een netwerk van beschermde gebieden
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Maak een Vlaams plan voor het herstel van de natuur  
op het land en in de zeeF.2 

Om de biodiversiteit in Vlaanderen te herstellen, moet de druk van buitenaf verminderd worden. Vol-
doende grote, beschermde natuurgebieden met daartussen ecologische verbindingen zijn niet voldoende 
om de precaire toestand van de Vlaamse biodiversiteit te verbeteren. Negatieve invloeden van buiten 
de natuurgebieden, zoals een overmaat aan voedingsstoffen, verontreiniging, toenemende verharding 
en verdroging, hypothekeren de kansen voor biodiversiteitsherstel. Bovendien vormen natuurgebieden 
vaak eilandjes in een landschap met een lage biodiversiteit, waardoor populaties geïsoleerd raken en 
uitwisseling tussen populaties niet meer mogelijk is. Veel van die externe drukfactoren zijn het resultaat 
van historische beleidskeuzes, een hoge bevolkingsdichtheid en een grote economische bedrijvigheid. Die 
drukfactoren zijn intens met elkaar verweven en versterken elkaar.

 
De Europese Biodiversiteitsstrategie 2030 zet volop in op het 
herstel van ecosystemen en hun diensten binnen én buiten 
de beschermde gebieden. Duurzaam gebruik van ecosys-
temen wordt de norm en drukfactoren moeten tot een 
minimum herleid worden. De commissie lanceert daarvoor 
drie gelinkte strategieën: de Biodiversiteitsstrategie 2030 en 
de ‘Van boer tot bord’-strategie, die beide deel uitmaken van 
de Green Deal. De nieuwe Biodiversiteitsstrategie bevat onder 
andere concrete doelstellingen voor land- en bosbouw, visse-
rij en stedelijke gebieden.

A. Zet de doelen van interna-
tionale verdragen en Europese 
strategieën sneller om in con-
crete Vlaamse beleidsplannen.

Sinds het decreet Beter Bestuurlijk Beleid beschikt de 
Vlaamse overheid niet meer over een geïntegreerd milieu- 
en natuurplan (het vroegere MINA-plan). De Vlaamse 
regeerakkoorden en beleidsnota’s die elkaar sinds 2010 
opvolgden, verwijzen niet altijd expliciet naar de Europese 
Biodiversiteitsstrategie. Europese doelen en indicatoren 
worden dus niet altijd vertaald naar Vlaanderen of 
ontwikkeld op maat van onze regio. Zo werd de Europese 
doelstelling uit 2011 om tegen 2020 15 procent van de gede-
gradeerde ecosystemen te herstellen nooit naar een evalueer-
bare Vlaamse doelstelling met indicatoren omgezet. 

Het komende decennium biedt een uitgelezen kans om 
de duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 van de 
Verenigde Naties (de Sustainable Development Goals of 
SDG’s) en de nieuwe Europese Biodiversiteitsstrategie te 
concretiseren in een strategisch Biodiversiteitsplan 2030 
met meetbare, gedragen en tijdsgebonden doelstellingen en 
indicatoren. Ook de ruimte buiten de beschermde natuur- en 
bosgebieden moet deel uitmaken van dat plan. Verder moet 
met alle belanghebbenden onderzocht worden hoe de bio-
diversiteits- en klimaatreflex kan worden ingebouwd in alle 
domeinen van het sociaal-economische beleid. 

B. Stop de toename van het 
ruimtebeslag en keer de trend

Het toenemende ruimtebeslag in Vlaanderen tast de eco-
systemen aan en versterkt de versnippering. Dat heeft niet 
alleen een impact op de natuurlijke ecosystemen, maar treft 
ook de landbouw. Onze verspreide bebouwing is ook de 
oorzaak van de gebrekkige zuivering van het huishoudelijk 
afvalwater, waardoor heel wat waterlopen de waterkwa-
liteitsnormen niet halen. Een van de hoofddoelen van het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) is de afname van bij-
komend ruimtebeslag tot 0 tegen 2040. De uitvoering daar-
van laat op zich wachten, maar is prioritair om de verdere 
achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Het BRV wil 

DEEL 2 VERDIEPING — F AANBEVELINGEN — F.2 Maak een Vlaams plan voor het herstel van de natuur op het land en in de zee



285

ook de verhardingsgraad terugdringen: dat is noodzakelijk 
om verdroging, waterschaarste en wateroverlast op een duur-
zame manier aan te pakken. Minder verharding bevordert 
infiltratie en vertraagt afspoeling, zodat de grondwaterre-
serves zich aanvullen en piekdebieten in waterlopen worden 
afgetopt.

De Europese Commissie zet niet alleen in op de bescherming 
van groene ruimtes, maar lanceert ook doelen voor de ver-
groening van stedelijke gebieden. Elke stad met meer dan 
20.000 inwoners wordt gevraagd om een ambitieus groen-
plan op te maken voor de uitbreiding en kwaliteitsverhoging 
van groene zones. In Vlaanderen gaat het om 49 steden en 
gemeenten, samen goed voor 2,7 miljoen Vlamingen. Groen 
in de stad komt niet alleen de biodiversiteit ten goede, maar 
draagt ook bij tot de leefbaarheid ervan. Het jaar 2020 
zette eens te meer het belang van groen in steden in de 
verf. Tijdens de lockdownperiode werd pijnlijk duidelijk dat 
dichtbevolkte steden en wijken over te weinig en te kleine 
parken beschikken opdat hun inwoners zich veilig zouden 
kunnen ontspannen. De intense hittegolf van augustus werd 
in steden versterkt door het hitte-eilandeffect, waardoor het 
in de steden tot 10 graden warmer was dan op het platteland 
(vlinder.ugent.be). Door de klimaatverandering zullen de fre-
quentie en intensiteit van hittegolven nog toenemen. Groene 
zones in en rond steden zorgen voor verkoeling en bieden 
tegelijkertijd andere diensten, zoals waterinfiltratie en recre-
atie. (Rand)stedelijke groenzones fungeren als stapstenen in 
het ruimere ecologische netwerk en versterken zo de lokale 
biodiversiteit in steden en op landschapsniveau.

C. Pak vermesting en verzuring 
aan bij de bron, beperk de  
impact waar mogelijk

Vermesting en verzuring blijven hardnekkige problemen. De 
overschrijding van kritische lasten in de terrestrische ecosyste-
men neemt niet verder af. De hoge stikstofbelasting leidt onder 
andere tot een homogene vegetatie en tast de gezondheid van 
bomen aan. Minder dan 1 procent van de Vlaamse water-
lichamen bereikt een goede ecologische toestand. Vermesting 
en verzuring worden in Vlaanderen vooral veroorzaakt door de 
hoge stikstofemissies. In waterlopen zorgt vooral fosfor voor 
een overschrijding van de milieukwaliteitsnorm. In de kustwa-
teren overschrijdt de concentratie van chlorofyl a, een indicatie 
voor vermesting in water, de drempelwaarde.

Landbouw, huishoudens, transport en industrie zijn 
de belangrijkste bronnen van vermestende en verzurende 
emissies. De stikstofproblematiek is een grensoverschrijdend 
probleem. Iets minder dan de helft van de stikstofdeposities 
(NOx) in Vlaanderen komt overwaaien uit het buitenland, 
maar Vlaanderen exporteert bijna drie keer zoveel stik-
stofoxiden als het importeert. De problematiek vindt zijn 
oorsprong in onze maatschappelijke systemen. De hoge 
ammoniakuitstoot van de landbouw hangt nauw samen met 
de omvang van de veehouderij, die voor een belangrijk deel 
voor de internationale markt produceert. Onze verspreide 
bebouwing bemoeilijkt de uitbouw van het waterzuiverings-
netwerk en werkt verplaatsingen met de wagen in de hand. 
Bovendien trekt Vlaanderen als belangrijke doorvoerregio 
veel internationaal wegtransport aan. Zonder fundamentele 
veranderingen in die systemen is het moeilijk om de vermes-
tings- en verzuringsproblematiek op te lossen. F.3 gaat dieper 
in op de transformatieve veranderingen die daarvoor 
nodig zijn.

De problematiek van vermesting en verzuring kan gedeeltelijk 
verlicht worden. In haar nieuwe Biodiversiteitsstrategie streeft 
de Europese Commissie naar 20 procent minder gebruik en 
50 procent minder verlies van meststoffen. In de Vlaamse 
landbouw kunnen onder andere hoogtechnologische stallen, 
een betere mestverwerking en precisiebemesting de impact 
deels reduceren. Bredere bufferstroken rond waterlopen, 
meren en poelen verhinderen dat nutriënten in de ecosyste-
men terechtkomen. 

Om de uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur niet 
verder te belemmeren, moet zo snel mogelijk werk gemaakt 
worden van de doelstelling van het BRV om de toename 
van de verspreide bebouwing te stoppen. Bij afgelegen 
woningen die niet op het rioolnetwerk zijn aangesloten, 
kunnen kleinschalige individuele systemen ervoor zorgen dat 
afvalwater niet meer ongezuiverd in waterlopen terechtkomt. 
Om de problematiek van overstorten aan te pakken, is het 
noodzakelijk om regenwater maximaal af te koppelen van 
het rioleringsstelsel. 

D. Stimuleer en verbreed de rol 
van de landbouwer als be-
heerder van het landschap en 
de biodiversiteit

Ook in de Vlaamse landbouwstreken zijn kleine en ver-
snipperde natuurgebieden de norm, naast grotere zones 
met gewassen met een beperkte genetische diversiteit. De 
intensieve, homogene landbouwlandschappen hebben 
een lage biodiversiteitswaarde. Slechts 5,3 procent van de 
landbouwoppervlakte valt onder de noemer High Nature 
Value farming. Dat maakt landbouwgebieden extra kwets-
baar voor schokken zoals de klimaatverandering. Door 

DEEL 2 VERDIEPING — F AANBEVELINGEN — F.2 Maak een Vlaams plan voor het herstel van de natuur op het land en in de zee

vlinder.ugent.be


286

meer natuurlijke elementen zoals kleine landschapsele-
menten en bufferstroken in het landschap in te voegen 
(tot 10 procent van de landbouwoppervlakte volgens de 
Biodiversiteitsstrategie 2030), zullen de erosiebestendigheid, 
de bodemvruchtbaarheid, de waterbalans en de bestuiving in 
het landbouwgebied verbeteren.

Ook een meer diverse gewaskeuze en dito productiesyste-
men komen biodiversiteit en landbouw ten goede. In haar 
Biodiversiteitsstrategie 2030 schuift de Europese Commissie 
agro-ecologische productiemethoden naar voor om de 
bodemvruchtbaarheid en de biodiversiteit te verbeteren en 
de voetafdruk van onze voedselproductie te verlagen. Liefst 
een kwart van de landbouwgrond moet daarbij tegen 2030 
naar biolandbouw gaan. In Vlaanderen maakt biolandbouw 
momenteel minder dan 2 procent van de landbouwopper-
vlakte uit.

Om de impact van de landbouwbedrijfsvoering op natuur-
gebieden te verminderen, kunnen rond de natuurgebieden 
bufferzones voor productieve, maar minder intensieve 
landbouw aangelegd worden. In die bufferzones is slechts 
een beperkt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en 
bemesting toegestaan, of ze worden beheerd op basis van 
agro-ecologische principes. De zones, eventueel op beleidsni-
veau te verankeren via een planologische tussencategorie, 
bieden ruimte om de Europese doelstellingen voor de opper-
vlakte biolandbouw en de reductie van meststoffen- en pesti-
cidengebruik te realiseren.

De landbouw in Vlaanderen en in onze naburige regio’s 
blijft de belangrijkste bron van vermestende stoffen in het 
milieu. Ook de impact van gewasbeschermingsmiddelen 
op het waterleven blijft hoog. De landbouwsector heeft al 
grote inspanningen geleverd. Toch blijft de impact van de 

landbouwbedrijfsvoering de ecologische draagkracht van de 
natuur in de omgeving overschrijden. Een verdere reductie van 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, 
aangepaste teeltkeuzes en een extensivering van een deel van 
het areaal dringen zich op. Zonder een diepgaande transitie 
in ons agro-voedingssysteem is een duurzame oplossing 
voor de milieuproblemen in de landbouw onwaarschijnlijk. 

E. Maak werk van hydrologisch 
herstel

Wijzigingen aan het watersysteem liggen in Vlaanderen aan 
de basis van heel wat biodiversiteitsproblemen. Een belang-
rijk deel van onze waterrijke ecosystemen is door drainage, 
indijking en grondwateronttrekkingen verdwenen. Het her-
stel van soorten die voor hun instandhouding afhankelijk 
zijn van vrije migratie in een rivier of tussen de rivier en 
de overstroombare vallei wordt belemmerd door barrières 
zoals stuwen, kleppen en dijken. Veel van de voor Europa en 
Vlaanderen prioritaire natuur is gevoelig voor verdroging. 
Bodemverharding en bebouwing leiden tot een te snelle 
afvoer van regenwater, waardoor piekdebieten ontstaan en 
vervuilende stoffen via overstorten en afspoeling in de water-
lopen terechtkomen. Door de natuurlijke rivierwerking in te 
perken, verliezen rivieren hun zuiverende functie en worden 
waterkwaliteitsdoelstellingen moeilijk haalbaar.

Een slecht functionerend watersysteem heeft ook belangrijke 
maatschappelijke effecten, zoals hoge waterzuiverings-
kosten, toenemende verdrogings- en overstromingsrisico’s 
en problemen met de (drink)watervoorziening. Een aantal 
commerciële vissoorten, zoals tong en schol, zijn in hun 
opgroeifase afhankelijk van morfologisch diverse estuaria, 
die dienstdoen als kraamkamer.

Om natte natuur en de diensten die ze levert te versterken, is 
een meer natuurlijke hydrologie noodzakelijk. Dat houdt 
in dat het landgebruik bij het herstel van het watersysteem 
veel meer afgestemd wordt op de fysische eigenheid van 
het landschap. Het herstel gebeurt best op verschillende 
niveaus. Op Vlaams niveau moeten het ruimtebeslag en de 
verhardingsgraad dringend naar beneden. Op schaal van 
een rivierbekken is herstel mogelijk door rivieren te laten 
hermeanderen of de plaats en het debiet van (grond)water-
winningen bij te sturen. Door het koolstofgehalte in de 
bodem te verhogen, vergroot de capaciteit van de bodem om 
water vast te houden. Ruimte voor water is daarbij het sleu-
telwoord. De Europese Biodiversiteitsstrategie 2030 vraagt 
daarom om overstromingsvlaktes te herstellen, barrières in 
rivieren weg te werken en ecologische afvoerregimes (e-flows) 
te herstellen. In Vlaanderen kan vallei- en rivierherstel de 
ruggengraat vormen van het netwerk van groene en blauwe 
aders uit het BRV en bijdragen aan de ecologische corridors 
op landschapsniveau. Hydrologisch herstel op lokale schaal 
kan bestaan uit het dempen van drainagegrachten, het ver-
hogen van waterpeilen, de aanleg van infiltratievoorzieningen 
enzovoort.

Op dit moment liggen de strategische plannen voor 
Vlaanderen (stroomgebiedbeheerplannen, Actieplan Droogte- 
en Wateroverlast, Blue Deal ...) al op tafel. Ze bevatten een 
uitgebreide set aan maatregelen die gepaard gaan met hoge 
investeringen. Ze moeten vaak meerdere sectorale wensen 
verzoenen, waardoor de uitvoering moeizaam verloopt. De 
urgentie van de waterproblematiek in Vlaanderen wordt 
stilaan breed maatschappelijk erkend. Hydrologisch herstel 
biedt natuurlijke oplossingen voor heel wat klimaatgerela-
teerde uitdagingen en kan zo in één klap de biodiversiteit 
versterken en bijdragen aan de klimaatdoelen.  
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KADER 26. 
HERSTEL OP LANDSCHAPSSCHAAL

In de erosiegevoelige leemgebieden rond de Demer komt het sediment van akkers in de wa-
terlopen terecht. Grote delen van de rivier werden de voorbije decennia rechtgetrokken, 
ingedijkt en uitgediept. Het gevolg: het waterpeil stijgt sneller bij hevige neerslag en de 
zijrivieren overstromen regelmatig. Tegelijkertijd kampt de Demervallei in periodes zonder 
neerslag met verdroging. 

Integrale benadering
Die sterk met elkaar gelinkte problemen, die een impact hebben op de biodiversiteit in de 
Demervallei, vergen een integrale benadering. Daarom voert het integraal waterbeleid maat-
regelen uit op het niveau van het rivierbekken. Het bekkenbestuur en het bekkensecretariaat 
coördineren mee tien deelprojecten verspreid over de Demervallei en betrekken daarbij alle 
partners in de open ruimte. Die integrale partneraanpak wordt in het Demerbekken al vele 
jaren toegepast, met succes. 

Anti-erosiemaatregelen en sedimentvangen beletten dat er een overmaat aan sediment in 
de waterloop terechtkomt. Lokale besturen engageren zich om onthardingsmaatregelen te 
blijven nemen. Om de vermesting aan te pakken, worden landbouwactiviteiten die niet com-
patibel zijn met de natuurdoelen in de overstromingsgebieden geruild via de grondenbank 
of wordt er flankerend beleid gevoerd. Getroffen landbouwers worden gecompenseerd en 
krijgen begeleiding. Voor het beheer van hooigraslanden, die af en toe mogen overstromen, 
heeft Natuur en Bos of Natuurpunt beheerovereenkomsten afgesloten met de landbouwers. 
Door waterlopen te laten hermeanderen en de bodem op te hogen, vertraagt het water en 
verhoogt de grondwatertafel. Dat helpt om wateroverlast én watertekorten tegen te gaan. Een 
eerste analyse toont alvast een lichte stijging in het grondwaterpeil bij lage en middelhoge 
debieten over een traject van 2 kilometer. 

Governance en samenwerking
De sleutel voor succes ligt in de governance van de projecten. De bekkenbestuurvoorzitter, 
de gouverneur en de bekkencoördinator zijn neutraal en onafhankelijk. Bovendien vertegen-
woordigt de gouverneur het provinciaal, gewestelijk en federaal niveau, waardoor heel wat 
dialoog mogelijk is en de maatregelen aanvaardbaar worden. Ook de samenwerking met een 

Regionaal Landschap is een pluspunt. Het netwerk van het Regionaal Landschap is comple-
mentair aan dat van het bekkenbestuur. Op een jaarlijkse Demerdag komen alle actoren van 
het Demerbekken en de tien integrale Demerprojecten samen om kennis uit te wisselen. Dat 
uitgebreide lerende netwerk doet nieuwe, elkaar versterkende projecten ontstaan. 

Het Sigmaproject Demervallei bijvoorbeeld past binnen het Sigmaplan van de Vlaamse 
overheid. Dat plan wordt uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos en de 
Vlaamse Waterweg nv. Met de aanleg van overstromingsgebieden draagt het bij aan de 
waterveiligheid én creëert het nieuwe natuur. Het Life+-project Delta van Natuurpunt, de 
Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en Regionaal Landschap 
Haspengouw & Voeren focust op de ecologische ontwikkeling van de Demervallei. In de 
natuurgebieden Schulensbroek en Webbekomsbroek-Brochbeemden worden moeraszones en 
grachtenstelsels hersteld en de oevers van het Schulensmeer worden natuurvriendelijk inge-
richt. Strategische projecten met verschillende Regionale Landschappen, mee aangestuurd 
door het bekkenbestuur, linken de verschillende projecten aan elkaar. 
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F. Realiseer minstens 10.000  
hectare bosuitbreiding en 
maak van duurzaam  
bosbeheer de norm

De voorziene bosuitbreiding uit het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen kwam de voorbije decennia niet van de grond. 
Bestaande bossen moeten vaak wijken voor economische of 
particuliere belangen. Het verlies van oude bossen veroor-
zaakt een onherstelbaar biodiversiteitsverlies, want het kan 
eeuwen duren vooraleer een bosecosysteem zich ontwikkelt 
of herstelt. 

De bescherming van bossen en bosuitbreiding zijn 
dan ook twee speerpunten van de nieuwe Europese 
Biodiversiteitsstrategie. Naast de strikte bescherming van 
oerbossen wil de Commissie tegen 2030 minstens drie mil-
jard bomen planten. De Vlaamse Regering wil 4000 hectare 
bosuitbreiding realiseren tegen 2024 en 10.000 hectare tegen 
2030. De voorbije periode leert echter dat bosuitbreiding 
vaak vastloopt op planologische en financiële obstakels. 
Vooral in (rand)stedelijk gebied jaagt de vraag naar grond 
de grondprijzen omhoog, waardoor bebossingsprojecten 
moeilijker geschikte terreinen vinden. Daarnaast besliste de 
Vlaamse Regering om geen gronden voor bebossing aan te 
kopen in herbevestigde agrarische gebieden en bemoeilijkt 
de pachtwetgeving het vrijkomen van gronden. Een voor-
kooprecht voor bebossingsprojecten rond steden en een 
versoepeling van de bebossingsregels in landbouwgebied 
zouden de bosuitbreiding de nodige ademruimte kunnen 
geven.

De toestand van de biodiversiteit in de Vlaamse bossen 
gaat er licht op vooruit, wellicht door de combinatie van 
bosbeheerplannen en achterstallig beheer in kleine private 

bossen. Zeker in een sterk versnipperd boslandschap is het 
belangrijk dat de principes van duurzaam bosbeheer alge-
meen worden toegepast, ook in kleinere privébossen. In de 
Biodiversiteitsstrategie 2030 vraagt de Europese Commissie 
om een beheerplan op te maken voor een groter aandeel 
particuliere bossen. Door de integratie van het Bosdecreet 
en het Natuurdecreet is een beheerplan in Vlaanderen echter 
alleen nog verplicht voor grotere natuurdomeinen en reser-
vaten, en als voorwaarde voor subsidies. De Vlaamse overheid 
moet erover blijven waken dat duurzaam bosbeheer de 
norm is en boseigenaars maximaal aanmoedigen om een 
beheerplan op te maken volgens de criteria voor duurzaam 
bosbeheer. 

G. Verhoog de weerbaarheid  
van de natuur tegenover de 
klimaatverandering en  
bescherm de koolstofvoor- 
raden in ecosystemen

De effecten van de klimaatverandering op de natuur 
worden alsmaar zichtbaarder. Zuiderse soorten duiken op in 
Vlaanderen, droogteperiodes zetten waterrijke ecosystemen 
onder druk en interacties tussen soorten raken verstoord, 
waardoor fundamentele processen zoals voedselvoorzie-
ning en bestuiving in het gedrang komen. De achilleshiel 
van de Vlaamse natuur – kleine geïsoleerde gebieden in 
een intensief gebruikt landschap – maakt onze soorten en 
ecosystemen nog kwetsbaarder voor de klimaatverandering. 
Bovendien versterkt de klimaatverandering andere drukfacto-
ren, zoals vermesting en verdroging.

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 omvat een 
aantal maatregelen om onze natuur weerbaarder te maken 

tegenover de klimaatverandering. De beschermde gebieden 
vergroten en verbinden vormt daarbij het speerpunt. Een 
netwerk van groene en blauwe aders bevordert de migratie 
van soorten en verzekert een brede genetische basis, zodat 
soorten het vermogen hebben om zich aan te passen aan 
een veranderende omgeving. Natuurgebieden vergroten en 
verbinden is niet alleen belangrijk om de effecten van de 
klimaatverandering op te vangen. Het versterkt ook de weer-
baarheid van ecosystemen tegen andere drukfactoren. Bij de 
keuze van doelen en maatregelen moeten beheerders reke-
ning houden met het veranderende klimaat. 

Bepaalde ecosystemen, zoals veengebieden, moerasbossen 
en permanente graslanden, bevatten veel koolstof. De strikte 
bescherming van die ecosystemen is de meest effectieve 
strategie om vanuit het natuurbeleid op korte termijn bij te 
dragen aan het beperken van de uitstoot van broeikas-
gassen in Vlaanderen. Hydrologisch herstel en de bescher-
ming van waterrijke ecosystemen bieden tegelijkertijd ook 
natuurlijke oplossingen voor de droogteproblematiek. 

Het maatregelenpakket van het Vlaams Energie- en 
Klimaatplan vormt een waardevol startpunt. De overheid 
moet nu samen met de partners uit het middenveld en de 
betrokken sectoren werk maken van een snelle uitvoering. 
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H. Maak versneld werk van de  
bestrijding van invasieve  
uitheemse soorten en werk 
een Vlaamse aanpak uit

In een geglobaliseerde wereld met intense handelsstromen 
tussen landen en continenten worden ook soorten automa-
tisch tussen regio’s getransporteerd. Bepaalde soorten vesti-
gen zich buiten hun oorspronkelijke habitat en kunnen zich 
massaal verspreiden in hun nieuwe leefgebied. Vlaanderen 
is als internationaal doorvoerland met belangrijke havens 
kwetsbaar voor introducties van invasieve uitheemse soorten. 
Ook de sierteelt zorgt ervoor dat uitheemse soorten in onze 
regio terechtkomen. 

De snelheid waarmee de laatste jaren nieuwe uitheemse 
soorten in Vlaanderen opduiken, neemt toe. Die soorten 
hebben op verschillende manieren een beduidende impact 
op de biodiversiteit: ze verdringen inheemse soorten door 
predatie of competitie, ze brengen nieuwe ziektes mee of zijn 
zelf ziekteverwekkers, en ze kunnen het hele ecosysteem flink 
ontregelen. Sommige invasieve uitheemse soorten hebben 
ook een grote impact op de economie, de landbouw en de 
volksgezondheid.

Volgens de Europese wetgeving moet de aanpak van inva-
sieve uitheemse soorten door de lidstaten gebeuren. Centraal 
staat de Unielijst, met daarop de uitheemse soorten die 
Europa als een bedreiging voor de Europese biodiversiteit 
beschouwt. Niet alle soorten op de Unielijst vormen een pro-
bleem in Vlaanderen. En omgekeerd zijn er een aantal soor-
ten die nog niet op de Unielijst staan, maar in Vlaanderen 
beter wel bestreden worden. Vlaanderen hoeft daarvoor 
niet op een aanpassing van de Unielijst te wachten. Via het 
Soortenbesluit kan de Vlaamse overheid voor die soorten een 

aanpak op maat uitwerken die voldoet aan de Europese 
verordening betreffende invasieve, uitheemse soorten.

De introductie van uitheemse soorten moet in de eerste 
plaats vermeden worden. Wat dat betreft is de bewustma-
king van het publiek een belangrijke taak. Enerzijds om te 
verhinderen dat mensen zelf uitheemse soorten versprei-
den door bijvoorbeeld tuinafval te dumpen, anderzijds om 
nieuwe invasies sneller te kunnen detecteren en ervoor te 
zorgen dat burgers de bestrijding van deze soorten beter 
aanvaarden.
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F.3 Maak wezenlijke veranderingen mogelijk

Zowat alle Europese landen en regio’s slagen er niet in om voor hun bevolking welzijn en welvaart te 
realiseren op een duurzame wijze, binnen de grenzen van onze planeet (EEA, 2019a). De landen waar de 
ecologische grenzen het minst overschreden worden, scoren doorgaans ook lager op indicatoren voor 
levenskwaliteit en het voorzien in basisbehoeften (O’Neill et al., 2018). De toestand van de biodiversiteit en 
de druk daarop zijn sterk verweven met onze cultuur en consumptiepatronen, met de investeringskeuzes 
van economische actoren en met keuzes in andere beleidsdomeinen dan het natuur- en bosbeleid. De 
afname van een aantal drukfactoren, zoals vermesting, verzuring en verontreiniging stagneert. Dat komt 
doordat de meest eenvoudige en kosteneffectieve maatregelen binnen het huidige socio-economische 
systeem al grotendeels genomen zijn, niet zelden ten koste van een toenemende druk elders ter wereld. 

Een verdere afname van de druk op de biodiversiteit vereist 
een grondige transformatie op systeemniveau. Die trans-
formatie moet alle sectoren betrekken, zoals huishoudens, 
landbouw, energie, industrie, transport en handel.  

A. Baseer nieuw beleid op een 
systeembenadering en zet  
in op transformatieve  
verandering

Doorgedreven systeemveranderingen zijn geen opgave voor 
de overheid alleen. Ze vergen een grondige bezinning en een 
maatschappelijk debat over de werking van onze instituties 
en cultuurverandering in alle geledingen van de samenleving. 
Dat proces wordt gewoonlijk samengevat onder de term 
‘transformatieve verandering’, de coördinatie daarvan door 

beleid en maatschappelijke actoren onder de term trans-
formative governance (Chaffin et al., 2016). Het omvat een 
ethisch debat over de rechtvaardige (her)verdeling van wel-
vaart en consumptiemogelijkheden tussen belanghebbenden, 
regio’s en generaties. De transformatie raakt aan waarden, 
gewoontes en tradities en aan gevestigde machtsposities. Ze 
plaatst beleidsverantwoordelijken, economische belangheb-
benden, wetenschappers en burgers voor de uitdaging om 
sectorgrenzen te overstijgen en via een holistische systeem-
benadering met elkaar in dialoog te gaan. 

B. Verbind ecosystemen door 
meer samenwerking tussen 
beleidsdomeinen 

De Vlaamse overheid kan de dialoog die nodig is voor trans-
formatieve verandering faciliteren door binnen de eigen 
bevoegdheden meer sectoroverschrijdend te werken. 
Bijvoorbeeld tussen en binnen de domeinen omgeving, land-
bouw, gezondheid en economie. De overheid is nog te veel 
een huis met vele kamers, waardoor mogelijke synergieën 
tussen beleidsdomeinen niet altijd benut worden. Zo zijn 
door verschillende beleidsdomeinen en bestuurslagen meer-
dere landgebruiks- en bodembedekkingskaarten naast elkaar 
ontwikkeld, waardoor de beleidsinformatiesystemen slechts 
in beperkte mate op elkaar zijn afgestemd. De toekomstige 
doeltreffendheid van het natuur- en bosbeleid staat of valt 
met de keuzes van het ruimtelijk, klimaat-, landbouw- en 
voedselbeleid. Het beter verbinden van natuurgebieden, het 
hydrologisch herstel en het benutten van natuurgebaseerde 
oplossingen voor verdroging, overstromingsrisico en de kli-
maatverandering vereisen een stopzetting van de groei van 
het ruimtebeslag, een betere groen-blauwe dooradering van 
urbaan en agrarisch gebied en een duurzamer landgebruik 
binnen urbaan en agrarisch gebied.
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Samenwerken tussen beleidsdomeinen en sectoren vraagt 
om een aanpak op landschapsniveau, waarbij rekening 
gehouden wordt met de sociale, fysische en ecologische 
eigenheid van de regio. In de open ruimte zijn al heel wat 
partnerschappen mogelijk, zowel tussen overheden als met 
private stakeholders. Formele instrumenten zoals land- en 
natuurinrichting, natuurrichtplannen en stroomgebied- en 
bekkenbeheerplannen, maar ook meer informele instrumen-
ten zoals masterplannen en gebiedsontwikkelingsprogram-
ma’s, of overlegstructuren zoals Regionale Landschappen: 
allemaal zijn ze gericht op een (her)inrichting van het land-
schap. Daarnaast worden gericht natuurnetwerken gereali-
seerd in het kader van een Nationaal Park of een Grenspark. 
Al die initiatieven monden uit in concrete projecten met ver-
regaande samenwerkingsverbanden, waarbij elke partner een 
deel van de uitvoering op zich neemt. Voorbeelden zijn het 
Life+-project Delta (zie Kader 26), het landinrichtingsproject 
de Merode, Water-Land-Schap en het Nationaal Park Hoge 
Kempen. Ze tonen aan dat samenwerking loont.

Duurzaam ruimtegebruik vraagt niet alleen een verande-
ring bij de rechtstreeks betrokken actoren, zoals eigenaars 
van huizen met tuinen (bv. tuinen ontharden voor betere 
wateropslag of -infiltratie) of landbouwers (bv. meer duur-
zame teeltkeuze voor erosiebeperking, lager waterverbruik 
en opbouw van koolstofstocks). Het vergt een transitie in de 
sociaal-economische systemen waar zij deel van uitmaken, 
zoals de bouw- en energiesector, van de positie van de land-
bouwer in de agro-voedselketen en van de eet- en leefpatro-
nen van elke burger in Vlaanderen. De overheid zelf is een 
belangrijke marktspeler die het voortouw moet nemen met 
voorbeeldprojecten in alle beleidsdomeinen. Zo draagt ze bij 
aan een gezamenlijk positief biodiversiteitsverhaal.

C. Breng de waarde van de bio- 
diversiteit in rekening voor 
een beter economisch kompas 

Meer en meer facetten van de samenleving worden geco-
ordineerd door markt- en contractgebaseerde vormen van 
samenwerking: voedselvoorziening, onderwijs, gezondheid, 
zorg en vrijetijdsbeleving verlopen vaak via commerciële 
transacties. Enerzijds leidt dat voor de meeste burgers tot 
nieuwe mogelijkheden tot consumptie en vrijetijdsbesteding, 
die door de gangbare economische indicatoren als een teken 
van verhoogde welvaart worden beschouwd. Anderzijds 
vormen de meeste aspecten van biodiversiteit en ecosysteem-
diensten publieke goederen waarmee in dergelijke markt-
transacties vaak minder rekening wordt gehouden, tenzij de 
overheid of de consument zelf voorziet in een ecologische of 
sociale bijsturing van die marktwerking. 

Economische beleidsindicatoren zoals de groei van het bruto 
binnenlands product, de tewerkstellingsgraad of het inkomen 
per capita staan dus niet garant voor productie- en con-
sumptiepatronen binnen ecologische grenzen. Ze leiden vaak 
tot de opbouw van een ecologische schuld (bv. milieuver-
vuiling, afname van populaties) of de afbouw van natuurlijk 
kapitaal (bv. ontbossing, dalende grondwatervoorraden). Die 
ecologische schuld en de ontwaarding van natuurlijk 
kapitaal moeten vroeg of laat worden terugbetaald, ofwel 
door bevolkingsgroepen in het buitenland, ofwel door toe-
komstige generaties, ofwel door sociaaleconomisch zwakke-
ren. Ongunstige ecologische en sociale neveneffecten kunnen 
gedeeltelijk worden voorkomen of geremedieerd door bij 
commerciële transacties meer rekening te houden met het 
belang en de waarde van biodiversiteit en ecosystemen, bij-
voorbeeld in de vorm van ecosysteemdiensten.

Het waarderen van ecosysteemdiensten en van de economi-
sche kosten en baten van ecosysteemveranderingen kan 
leiden tot een herverdeling van winstmarges tussen handels- 
partners. Zo kan die waardering producten en diensten met 
een hogere ecologische voetafdruk voor de eindconsument 
duurder maken en duurzaam geproduceerde goederen en 
diensten goedkoper. Ze kan bijdragen tot hogere inkomsten 
voor landbouwers met een ecologisch duurzame bedrijfs-
voering en kan ontradend werken voor landbouwpraktijken 
(en voedselkeuzes) die lokaal of wereldwijd de ecologische 
draagkracht overschrijden. Op die manier kan ze de transitie 
ondersteunen naar een productieve en rendabele landbouw 
die de bodem herstelt en die watervoorraden niet uitput 
of vervuilt. Het grootste deel van de open ruimte tussen 
natuur- en bosgebieden wordt voor landbouw gebruikt, is 
in privéhanden en kent een lage ecologische basiskwaliteit. 
Naast regelgeving die de milieudruk beperkt en het agrarisch 
landgebruik aanstuurt, is er nood aan economische stimuli 
– via subsidies, heffingen of marktgebaseerde instrumenten 
– om duurzame beheerpraktijken ook economisch leefbaar 
en interessant te maken. Dat kan deels gefinancierd worden 
door de afbouw van subsidies die verspilling of ecologische 
schade in de hand werken. Ook de recente aanpassing in de 
verdeling van de middelen van het Gemeentefonds, waarbij 
lokale overheden met meer open ruimte een hogere dotatie 
ontvangen, is zo’n bijsturing van ons economisch kompas.

De kennis over veranderingen in de omvang en economische 
waarde van ons natuurlijk kapitaal staat nog in de kinder-
schoenen. De huidige kennis laat slechts in beperkte mate 
de internalisering van milieukosten in de prijszetting van 
commerciële goederen en diensten toe. De implementatie 
van ecosysteemboekhouden (natural capital accounting) en 
economische beleidsinstrumenten (bv. subsidies, heffingen 
of veilingen) voor commerciële transacties vergt accuratere 
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gegevens over landgebruiksveranderingen en de econo-
mische waarde van ecosysteemdiensten. Die kennis is 
eveneens nodig om in ruimtelijke besluitvormingsprocessen 
– zoals ruimtelijke uitvoeringsprocessen, milieu-effectenrap-
portages en complexe projecten – beter rekening te kunnen 
houden met de maatschappelijke en economische voordelen 
van natuurgebaseerde oplossingen. 

Naast het creëren van economische stimulansen moet de 
Vlaamse overheid nog meer investeren in de bewustma-
king van consumenten en producenten over de ecologische 
impact van hun keuzes en de maatschappelijke gevolgen 
daarvan. Dat kan bijvoorbeeld door impactindicatoren ter 
beschikking te stellen en door als overheid het goede voor-
beeld te geven in aankoop- en consumptieprocessen.  

D. Maak van goed leven binnen 
ecologische grenzen het  
nieuwe normaal

Overheids- en marktgebaseerde initiatieven voor de 
bescherming en het herstel van de biodiversiteit zijn maar 
doeltreffend als ze ondersteund worden door een brede 
maatschappelijke onderstroom. Zonder dat draagvlak wordt 
het biodiversiteitsbeleid voor zijn financiering afhankelijk van 
de economische drivers die mee aan de basis liggen van het 
biodiversiteitsverlies.

Een blijvende systeemverandering vraagt een verandering 
van onze gewoontes, sociale normen en culturele voorkeuren. 
Door nudging kan de Vlaamse overheid samen met actoren 
zoals bedrijven, ngo’s en scholen mee een aanzet geven tot 
verandering via tal van laagdrempelige, goedkope acties die 
binnen ieders bereik liggen (Santangeli et al., 2016). Zo moet 

er in stedelijk gebied meer ruimte en tolerantie komen voor 
natuurlijke processen. De kiemen van een systeemtransfor-
matie zijn al aanwezig, denk maar aan natuurvriendelijk 
parkbeheer, natuurinclusieve landbouw, natuurrijke of ecolo-
gische tuinen, openluchtklassen in natuurgebieden en groene 
speelplaatsen. Maar ze blijven beperkt tot niches. Lokale 
initiatieven uitbreiden en opschalen vraagt een gedeelde en 
positieve visie, met succesverhalen en -ervaringen waardoor 
het gevoel ontstaat dat we ‘samen voor een omslag kunnen 
zorgen’. Zo’n visie kan vertrekken van de kansen en oplos-
singen die verschillende maatschappelijke kijkrichtingen op 
natuur bieden (bv. ecologisch, cultuurhistorisch, functioneel, 
economisch; zie o.a. Michels et al., 2018). Zulke kijkrichtingen 
bieden een taal en een forum om te reflecteren en te debat-
teren over de noodzakelijke verandering en de onzekerhe-
den die daarmee gepaard gaan. Storytelling over de rol van 
natuur vergroot de betrokkenheid bij het veranderingsproces, 
waardoor een gedeeld eigenaarschap ontstaat.

De overheid kan nog andere veranderingen in gewoontes 
en culturele voorkeuren aansturen. Denk maar aan het ont-
moedigen en waar mogelijk afbouwen van verspreide bewo-
ning, het afbouwen van de vleesproductie en -consumptie, 
het ontraden van chemische stoffen en het promoten van 
duurzaam bosbeheer. Die veranderingen moeten na de tran-
sitiefase het nieuwe ‘normaal’ zijn, zodat ze zonder onder-
steuning blijven bestaan.

Het is essentieel om de voordelen van een omslag te benoe-
men en actief over positieve voorbeelden te communiceren, 
omdat de transitie ingrijpende veranderingen meebrengt 
en grote inspanningen vraagt. Rivieren hermeanderen en 
herdimensioneren is bijvoorbeeld een onderdeel van het 
ecologisch herstelplan van rivieren en estuaria, maar helpt 
ons ook om de sociale en economische impact van droogte 

en wateroverlast in te perken. Door de oplossing positief te 
kaderen, groeit het maatschappelijk draagvlak. Zorg dragen 
voor de biodiversiteit komt de maatschappij en de economie 
ten goede: door biodiversiteit te kaderen als economische 
productiefactor worden de investeringen meer verdedigbaar, 
zelfs als de investeerders er geen subsidies voor krijgen.
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KADER 27.
TUINEN ALS MOTOR VOOR VERANDERING

Tuinen omvatten samen ongeveer 8 procent van de 
oppervlakte in Vlaanderen (Dewaelheyns et al., 2014). Ze 
kunnen dan ook een belangrijke rol spelen bij het tot stand 
brengen van een ecologisch netwerk. Tegelijk zijn tuinen 
een plek waar we dagelijks contact hebben met de natuur 
en met elkaar. De keuzes die we in onze tuinen maken, zijn 
bepalend voor de biodiversiteit. 

Gedragswijziging stimuleren
Gemiddeld genomen bevorderen de keuzes die we bij de 
inrichting van onze tuinen maken de biodiversiteit niet. Denk 
aan verharding, kiezels en gazon. Nudging, een methode 
om burgers en organisaties aan te zetten tot een vrijwil-
lige gedragsverandering binnen hun leefwereld, kan dat 
fenomeen helpen ombuigen. Dat gebeurt best via duidelijk 
omschreven, makkelijk uit te voeren acties die geen grote 
voorkennis of investeringen vergen, niet noodzakelijk gesub-
sidieerd hoeven te worden en enige keuzevrijheid laten 
(Santangeli et al., 2016).

Gedragswijziging begint bij de bewustwording dat de ver-
andering ook voor jou mogelijk, interessant en de moeite 
waard is. Recente initiatieven als Mijn Tuinlab en Plantwerpen 
spelen daarop in. De projecten geven tips om je tuin te ver-
beteren (beide), vergelijken je tuinscore met vorige scores 
en met het gemiddelde van de deelnemende tuinen (Mijn 
Tuinlab) en schakelen een bekende Vlaming (Mijn Tuinlab) of 
mensen uit de buurt (Plantwerpen) in. Ze verzamelen gege-
vens over de resultaten van de verandering bij de deelnemers 
(Mijn Tuinlab). Eenvoudig bruikbare apps zoals Obsidentify 
en SpinnenSpotter helpen bij die vorm van citizen science 

en bij de gedragsverandering van de deelnemers. Een zaden-
bib (Plantwerpen) maakt de aanschaf van zaden goedkoper 
en helpt een community van geïnteresseerden tot stand te 
brengen.

Standaardpraktijken moeten mee evolueren
Veranderingen breken pas door als ook de standaardprak-
tijken mee evolueren. Daarin spelen de tuincentra een 
belangrijke rol. Die kunnen bijvoorbeeld het aanbod van 
inheemse soorten meer in de kijker zetten en hun klanten 
daarin adviseren. Dat geldt ook voor de bouwsector (bv. het 
project ‘Groen in de bouw’ van de Vlaamse Confederatie 
Bouw, aanbod van materialen in doe-het-zelfzaken) en 

tuinaannemers en -ontwerpers. Het ontwerp en de aanleg 
van tuinen kan in natura ondersteund worden. Zo deelde 
de stad Antwerpen met het BreekUIT-project in de loop van 
2020 meer dan 11.000 plantjes uit aan honderden bewoners 
en tientallen organisaties die in hun verharde tuin of bij hun 
voorgevel stenen uitbraken (Plantwerpen).

Veranderingen kunnen belemmerd worden als ze gepaard 
gaan met grote kosten, zoals het openbreken van beton. Dat 
kan verholpen worden door de investering te ondersteunen, 
zoals bij het project ‘Pimp je speelplaats’, de ‘proeftuinen 
ontharding’ en gemeentelijke subsidies voor groendaken.

DEEL 2 VERDIEPING — F AANBEVELINGEN — F.3 Maak wezenlijke veranderingen mogelijk



294

F.4 Maak mee werk van een ambitieuze wereldwijde  
biodiversiteitsagenda

Onze productie- en consumptiekeuzes hebben niet alleen een impact op de biodiversiteit in Vlaanderen. 
Een groot deel van onze globale druk op de biodiversiteit situeert zich in het buitenland. We veroorza-
ken, net als veel andere landen, een veel groter biodiversiteitsverlies elders dan in eigen land. Vooral de 
consumptie van biogebaseerde goederen zoals voedsel, hout, vezels en brandstoffen draagt daar sterk 
toe bij. Om daarvoor effectieve oplossingen uit te werken, is een systeemverandering op internationale 
schaal nodig. Alleen door productie en consumptie gelijktijdig aan te pakken en door instrumenten uit 
verschillende beleidsdomeinen, gericht op verschillende sectoren en maatschappelijke actoren, te combi-
neren, is die maatschappelijke transformatie mogelijk. Vlaanderen is een kleine schakel in een complex 
politiek, economisch, sociaal en ecologisch systeem, maar het heeft wel degelijk hefbomen in handen om 
de transformatie vorm te geven en te wegen op het internationale toneel.

A. Breng de impact in beeld en 
verduurzaam consumptie- en 
productiekeuzes

De impact die we op de biodiversiteit in het buitenland 
hebben, blijft in onze indicatoren en beleidsafwegingen 
grotendeels buiten beeld. Om de impact van goederen over 
hun volledige levenscyclus zichtbaar te maken en prioritaire 
sectoren en regio’s te identificeren, is het zinvol om indica-
toren te ontwikkelen die het bijbehorende biodiversiteits-
verlies in beeld brengen. Die indicatoren kunnen helpen om 
de bewustmaking van consumenten te vergroten en produ-
centen aan te moedigen om duurzame keuzes te maken. Per 
sector of productieketen zijn daarnaast meer diepgaande 

 
onderzoeken naar de biodiversiteitsimpact van die sector of 
keten nodig om gericht beleidsprioriteiten aan te duiden.

Een beleid dat de biodiversiteitsimpact wil milderen, moet de 
handelsstromen en bevoorradingsketens van de sleutelspelers 
grondig herbekijken. Daarbij zijn niet alleen de oorsprong 
van producten en de productieomstandigheden van belang. 
Oplossingen kunnen ook schuilen in alternatieven van eigen 
bodem, een verminderd verbruik, een toenemend hergebruik 
of een aangepast consumptiepatroon. Afspraken met alle 
betrokken spelers in de keten, van lokale producenten en 
overheden tot directe handelspartners, Vlaamse producenten, 
verwerkende bedrijven en handelaars, vormen een broodno-
dige eerste stap.

Duurzaamheidsstandaarden en labels die ook rekening 
houden met biodiversiteitseffecten, kunnen een belangrijke 
hefboom vormen voor biodiversiteitsvriendelijke productie- 
en consumptiekeuzes. Daarbij is het cruciaal om de impact 
van dergelijke standaarden op de duurzaamheid van de 
productieketen blijvend op te volgen en kritisch te evalueren. 
Voor goederen met een grote, hardnekkige impact kunnen 
bindende normen helpen om bedrijven richting duurzame 
productiestandaarden te bewegen.

Biodiversiteitseffecten worden zelden in rekening gebracht 
in handelsakkoorden en slechts een fractie van de officiële 
Belgische ontwikkelingshulp gaat naar projecten die de 
biodiversiteit ondersteunen. Nochtans is een gezonde bio-
diversiteit een essentiële voorwaarde voor de realisatie van 
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties. Meer aandacht voor biodiversiteit in handelsakkoor-
den en ontwikkelingssamenwerking, en een nauwgezette 
opvolging van de resultaten, kan Vlaanderen en België helpen 
om hun internationale engagementen na te komen. 
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B. Neem een rol op als pleit- 
bezorger voor internationale 
biodiversiteitsactie

Een verlies van soorten en ecosystemen op wereldschaal kan 
grootschalige, moeilijk omkeerbare processen in de hand 
werken, en de effecten daarvan laten zich ook in Vlaanderen 
voelen. Denk aan de klimaatverandering, verwoestijning of 
uitbraken van nieuwe infectieziektes. Vlaanderen heeft er 
dus alle belang bij om in internationale overlegstructuren 
te pleiten voor duurzame productie- en consumptie-
systemen die de wereldwijde biodiversiteit in stand houden 
of herstellen. Om een geloofwaardige stem te hebben in het 
internationale debat, moet Vlaanderen kunnen aantonen 
dat het er met zijn eigen productie en consumptie in slaagt 
om economische ontwikkeling en biodiversiteitsherstel, zeker 
binnen de eigen grenzen, te verzoenen. 

Vlaanderen heeft een aantal unieke sterktes die het op het 
internationale toneel graag in de verf zet. Bijvoorbeeld onze 
rol als handelsknooppunt, onze kennisgebaseerde en 
innovatiegedreven economie en ons sterk politiek en 
sociaal overlegmodel. Vlaanderen kan die sterktes inzetten 
om een duurzamer economisch en maatschappelijk model 
te ontwikkelen en zichzelf op de kaart zetten als een voor-
beeldregio. Als handelsregio en belangrijke speler in de inter-
nationale voedingssector kan Vlaanderen een leidende rol 
opnemen in de verduurzaming van de productieketens. Onze 
kennisinstellingen kunnen innovatieve natuurgebaseerde 
oplossingen ontwikkelen voor de toenemende hittestress, 
waterschaarste, overstromingen of leefbare steden. Ons 
sociaal overlegmodel moet ons in staat stellen om met de 
verschillende actoren tot een ambitieus herstelplan voor de 
biodiversiteit in Vlaanderen te komen en zo aan de interna-
tionale doelen te voldoen. Op die manier bouwt Vlaanderen 

geloofwaardigheid op en kan het de ambitieuze Europese en 
mondiale biodiversiteitsagenda mee voortstuwen en onder-
steunen. Lead by example zou het ambitieuze beleids-
credo kunnen worden.
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KADER 28.
BELGISCHE CHOCOLADE: OP WEG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST? 

Het initiatief ‘Beyond Chocolate’ toont hoe spelers uit de 
hele keten kunnen samenwerken aan verduurzaming, rond 
een voor België belangrijk en symbolisch product: choco-
lade. 

Importeur en exporteur
België is een grote importeur van cacao en de op één na 
grootste exporteur van chocoladeproducten wereldwijd 
(Beyond Chocolate, 2018). De cacao komt voornamelijk uit 
Zuid-Amerika en West-Afrika, waar biodiverse tropische 
bossen plaats moesten ruimen voor plantages. Meer dan 
twee derde van de cacao gebruikt door Belgische bedrijven 
komt uit landen waar ook nu nog courant wordt ontbost 
voor landbouwgrond (Jennings & Schweizer, 2019). Van de 
ruim 140.000 boeren die de cacao voor België telen, leeft en 
werkt het overgrote deel in erbarmelijke omstandigheden. 
Die omstandigheden werken schadelijke landbouwpraktijken 
in de hand en brengen zo het voortbestaan van de plantages 
op lange termijn in het gedrang. 

Partnerschap voor duurzame chocolade
Beyond Chocolate is een vrijwillig partnerschap tussen 

bedrijven in de chocoladesector, de detailhandel, het mid-
denveld, kennisinstellingen en de overheid, dat eind 2018 van 
start ging. Het heeft als einddoel om alle in België geprodu-
ceerde en geconsumeerde chocolade uit duurzame(re) teelt 
te laten komen. Ten laatste in 2030 moeten alle cacaoboeren 
die aan de Belgische markt leveren een leefbaar inkomen 
hebben en mag cacaoproductie voor de Belgische markt 
geen ontbossing meer veroorzaken. Voor de duurzaamheids-
criteria wordt voortgebouwd op bestaande standaarden. 
Deelnemers wisselen kennis en ervaringen uit, onder meer 
over hoe ze ontbossing kunnen tegengaan, herbebossing 
kunnen stimuleren en biodiversiteitsvriendelijke agrofores-
try-praktijken kunnen promoten.

De partners leveren een bijdrage op basis van hun eigen 
verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Universiteiten 
doen onderzoek naar goede praktijken en maken dat breed 
beschikbaar, bedrijven nemen maatregelen om de duur-
zame herkomst van hun producten te garanderen, midden-
veldorganisaties delen ervaringen en spreken hun netwerk 
aan, supermarktketens nemen de duurzaamheid van hun 
huismerken onder handen, certificeringsinstanties scherpen 

hun standaarden aan en volgen de realisaties op het terrein 
beter op ... Het Belgische ontwikkelingsbeleid ondersteunt 
het geheel financieel en beleidsmatig en lobbyt op Europees 
niveau voor een gelijk speelveld en een duurzame cacaosec-
tor. Een onafhankelijke organisatie – IDH, the Sustainable 
Trade Initiative – coördineert het geheel. 

Meer regulering nodig
Het partnerschap vormt een waardevol startpunt om de 
impact van de chocoladeproductie op mens en milieu te 
milderen. Discussies over een actieplan met meer concrete 
doelen voor elke partner of over de diversiteit aan certifica-
tiesystemen die meetellen, lopen nog. Het eerste voortgangs-
verslag (IDH, 2020) geeft alvast aan dat de helft van de cacao 
voor de productie van kwaliteitschocolade in België intussen 
gecertificeerd is of onderdeel uitmaakt van een bedrijfseigen 
duurzaamheidsprogramma. Dat soms meer nodig is dan een 
vrijwillig initiatief toont de herhaaldelijke oproep van toon-
aangevende spelers uit de sector, zoals Mondelez en Barry 
Callebaut: zij pleiten bij de Europese Commissie voor meer 
regulering om de omslag naar een duurzamere chocolade-
sector te ondersteunen (Barry Callebaut et al., 2020). 
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Data en kennis zijn onontbeerlijk voor een doeltreffend, efficiënt en rechtvaardig biodiversiteitsbeleid. 
Ze helpen om de vinger aan de pols te houden over de toestand van de biodiversiteit en de maatschap-
pelijke oorzaken daarvan, ze maken het mogelijk geplande of uitgevoerde maatregelen te evalueren en 
verschaffen inzicht in het functioneren van sociaal-ecologische systemen. Specifieke onderzoeken bieden 
de nodige inzichten in ecologische mechanismen en weldoordachte meetnetten leveren de basisdata om 
de toestand en trends te begrijpen en indicatoren op te stellen om de vooruitgang richting beleidsdoelen 
te beoordelen.

Vaak gaapt er echter een kloof tussen de kennis die nodig is 
om de toestand en trends te kunnen beoordelen en de kennis 
die in de praktijk gebruikt wordt. Dat kan te maken hebben 
met de beschikbaarheid van data en informatie, met de inte-
resse en motieven van belanghebbenden en wetenschappers 
of met pragmatische redenen (Geijzendorffer et al., 2016). 
Ook voor de analyse van de biodiversiteit in Vlaanderen 
zitten er leemtes in de kennis en de data en is de beschikbare 
informatie vaak ruimtelijk of taxonomisch vertekend. Zo is 
een groot deel van de monitoringsinspanning in Vlaanderen 
gericht op de beschermde gebieden en soorten en blijven 
minder aaibare, essentiële soortgroepen zoals bodemorganis-
men buiten beeld. Dat kleurt onze perceptie van de toestand 
en beïnvloedt hoe het beleid daarop reageert. Voor andere 
aspecten, zoals de gecombineerde impact van drukfactoren, 
de functionele rol van soorten in ecosystemen en de veilige 
grenzen voor het gebruik van het natuurlijk kapitaal, is de 
kennis vaak ontoereikend.

Alle kennishiaten oplossen is onmogelijk. Dat betekent dat 
we enerzijds moeten omgaan met die onvolledige kennis 
en anderzijds moeten bepalen welke kennis minimaal nodig 
is om een herstelbeleid uit te rollen en op te volgen. Dit 
Natuurrapport identificeert een aantal van die kennisleem-
tes, zonder de intentie te hebben om volledig te zijn. 

A. Maak werk van een Vlaamse 
onderzoeksagenda voor  
biodiversiteit

Inzicht in ecologische processen en in hoe die interageren 
met de sociaal-economische context is onontbeerlijk om 
meetnetten en indicatoren te ontwikkelen en om effectieve, 
efficiënte en sociaal rechtvaardige beheerstrategieën uit te 
werken. Het voorbije decennium hebben nieuwe meet- en 
analysemethoden, grootschalige experimentele proefop-
zetten en interdisciplinaire samenwerkingsverbanden een 

aantal stukken van die puzzel helpen leggen. Toch blijven ver-
schillende belangrijke kennisvragen onbeantwoord. Nieuwe 
vragen over de wisselwerking tussen ecosystemen en de 
samenleving, bijvoorbeeld de rol van natuur voor klimaat en 
gezondheid, en de capaciteit van onze governance-systemen 
om daar gepast mee om te gaan, illustreren de verbreding 
van de internationale onderzoeksagenda voor biodiversiteits-
herstel (Dey et al., 2020; Mastrángelo et al., 2019; Sutherland 
et al., 2013). 

Een aantal van die vragen komen ook naar voor uit de ana-
lyses in dit Natuurrapport. Wat is het gecombineerde effect 
van de drukfactoren op de biodiversiteit? Welke impact 
heeft de klimaatverandering op soorten, processen en eco-
systemen? Welke soortkenmerken zijn essentieel voor het 
functioneren van de verschillende ecosystemen? Wat is de 
genetische diversiteit van de populaties in kleine natuurge-
bieden? Hoe doeltreffend zijn ontsnipperingsmaatregelen? 
Omdat de focus van dit rapport op de toestand en de trend 
van de biodiversiteit ligt, hebben die kennisleemtes in de 
eerste plaats betrekking op de ecologische aspecten van het 
biodiversiteitsvraagstuk. De complexiteit van sociaal-ecologi-
sche systemen maakt echter dat het biodiversiteitsonderzoek 
transdisciplinair moet worden georganiseerd om het biodi-
versiteitsbeleid goed te kunnen informeren. Naast ecologi-
sche vraagstukken moeten ook de sociale, economische 
en institutionele aspecten van het biodiversiteitsbeleid 
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aan bod komen. Om wezenlijke veranderingen mogelijk te 
maken, moet onder andere de waarde van de biodiversiteit 
in rekening gebracht worden (zie F.3). Daarvoor is de huidige 
kennis over veranderingen in de omvang en economische 
waarde van ons natuurlijk kapitaal echter ontoereikend.

Om afdoende antwoorden te kunnen formuleren op deze 
vragen is een gestructureerde en geïntegreerde onder-
zoeksaanpak nodig. In de eerste plaats moeten de kennis-
noden van beheerders, beleidsmakers en alle actoren die het 
beleid mee dragen, afgetoetst worden aan het kennisaan-
bod in Vlaamse wetenschappelijke instellingen en univer-
siteiten. De kennisvragen die daaruit voortvloeien kunnen 
vervolgens als basis dienen voor een kennisagenda om het 
biodiversiteitsonderzoek beter te organiseren en aan te 
pakken. De aanpak van het bossymposium en de daaropvol-
gende opmaak van de kennisagenda voor bosonderzoek in 
Vlaanderen kan als inspiratie dienen voor een brede betrok-
kenheid van belanghebbenden en sectoren bij het biodiver-
siteitsonderzoek (Quataert et al., 2018). Om de doorstroming 
van wetenschappelijke kennis naar die gebruikers en het 
brede publiek te faciliteren, moet er ook aandacht zijn voor 
kennisverspreiding en -integratie. 

B. Zorg voor een betere integratie 
van biodiversiteitsmeetnetten 
en zet nog meer in op citizen 
science

Doorheen de jaren werden diverse meetnetten opgestart om 
verschillende aspecten van de biodiversiteit in Vlaanderen te 
kunnen opvolgen. Sommige meetnetten, zoals de Vlaamse 
bosinventarisatie, zijn sterk methodologisch onderbouwd en 
hun ontwerp is afgestemd op specifieke informatiebehoeften 

van de opdrachtgever. Andere meetnetten kwamen eerder 
ad hoc tot stand of vanuit een specifieke wetenschappelijke 
interesse, maar bieden door hun lange looptijd belangrijke 
inzichten in biodiversiteitstrends. Vlaanderen heeft ook een 
sterke traditie in de betrokkenheid van vrijwilligers bij de ver-
zameling van biodiversiteitsgegevens. Onder meer de florada-
tabank, de algemene broedvogelmonitoring en het platform 
waarnemingen.be worden grotendeels gedragen door de 
inzet van vrijwilligers. 

Veel meetnetten hebben echter een beperkte taxonomische 
of ruimtelijke scope. Zo beschikken we voor het agro-eco-
systeem, dat veruit de grootste oppervlakte in Vlaanderen 
bestrijkt, vooral over indicatoren van de milieudruk, maar 
nauwelijks over indicatoren die de soortendiversiteit of 
ecosysteemprocessen in beeld brengen. Belangrijke soort-
groepen die fundamentele processen in het landbouwgebied 
ondersteunen, zoals insecten en bodemorganismen, ont-
breken in de meetnetten. Ook voor het op een na grootste 
sociaal-ecologische systeem in Vlaanderen, het stedelijk 
en bebouwd gebied, zijn nauwelijks gegevens beschikbaar. 
Thematisch is er een sterke scheeftrekking in de datasets; 
vooral de genetische en functionele diversiteit in de meetnet-
ten ontbreken (zie A.4 Indicatoren voor biodiversiteit).

De gefragmenteerde datasets en methodologische verschil-
len tussen de meetnetten bemoeilijken de verwerking en 
synthese van de informatie. Dat leidt tot een zeer onvolledig 
beeld van de toestand van de biodiversiteit in Vlaanderen en 
maakt het moeilijk om gerichte aanbevelingen te doen voor 
het beleid. Door de bestaande meetnetten beter te integre-
ren, waarbij de minder goed afgedekte thema’s en ecosys-
temen worden meegenomen en de methodologieën worden 
afgestemd, kan de biodiversiteit in Vlaanderen vollediger en 
efficiënter opgevolgd worden.

Citizen science kan daarin een complementaire rol spelen. 
Door burgers te betrekken bij het verzamelen van data neemt 
de lokale kennis over de natuur toe. Het stimuleert bovendien 
de maatschappelijke betrokkenheid en het draagvlak voor 
de biodiversiteit in Vlaanderen. Zo worden nu al burgerwaar-
nemingen en professionele monitoring gecombineerd om 
introducties van invasieve uitheemse soorten op te sporen 
(zie D.6 Invasieve uitheemse soorten). Vrije toegang tot de 
data en een goede documentatie van de datasets zijn daar-
naast essentiële randvoorwaarden voor de wetenschappelijke 
onderbouwing van een geïnformeerd beleid (Wetzel et al., 
2018).  

C. Verbreed de indicatorenset 
voor het biodiversiteitsbeleid

Indicatoren hebben een belangrijke signaalfunctie en kunnen 
door het beleid worden gebruikt om de toestand van een 
systeem en de voortgang richting beleidsdoelen op te volgen. 
Indicatoren sluiten best zo dicht mogelijk aan bij wat ze in 
beeld willen brengen, maar in sommige gevallen kan ook 
een benadering gebruikt worden. Zo geven Rode Lijsten een 
beeld van de toestand van een beperkt aantal soorten, maar 
worden ze vaak gebruikt als benaderende indicator of ‘proxy’ 
voor de algemene toestand van de biodiversiteit. 

In dit rapport komen meer dan honderdvijftig indicatoren 
aan bod. Die geven een vrij breed, maar onvolledig beeld van 
de toestand van de biodiversiteit in Vlaanderen en van de 
drukfactoren die aan de basis liggen van die toestand (zie 
A.4 Indicatoren voor biodiversiteit). Ze volstaan bijvoorbeeld 
niet om de effecten van de klimaatverandering op de biodi-
versiteit te detecteren, om langetermijneffecten van verdro-
ging op de natuur aan te tonen of om het functioneren van 
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terrestrische ecosystemen te evalueren. De impact van onze 
consumptie en productie op de biodiversiteit is vele malen 
groter buiten onze landsgrenzen dan binnen Vlaanderen, 
maar ook daarvoor ontbreken robuuste indicatoren. De com-
plexe interacties binnen sociaal-ecologische systemen maken 
dat het biodiversiteitsbeleid ook de sociale, economische en 
institutionele aspecten op de radar moet plaatsen. Hoewel 
de aandacht voor die aspecten in het biodiversiteitsbeleid 
niet nieuw is, is het aantal indicatoren daarvoor beperkt. 
De ontwikkeling van een ecosysteemboekhouding (natural 
capital accounting, NCA) kan helpen om sociaal-economi-
sche aspecten van biodiversiteit, zoals de baten van natuur 
en de maatschappelijke verdeling daarvan, sterker onder de 
aandacht te brengen. Ook andere indicatoren die iets zeggen 
over het maatschappelijk belang van natuur, zoals het aantal 
bezoeken aan een natuurgebied, sociale ongelijkheid in het 
contact met natuur of de gezondheidseffecten van natuur, 
hebben een plaats in een integrale indicatorenset voor de 
biodiversiteit. 

Om het kompas voor het biodiversiteitsbeleid te ver-
volledigen, moeten nieuwe indicatoren ontwikkeld 
worden. Daarbij is het niet altijd nodig om nieuwe gegevens 
te verzamelen. Vaak volstaat het om bestaande datasets te 
integreren en te analyseren voor de ontwikkeling van nieuwe 
indicatoren. Een voorbeeld is de berekening van de functi-
onele diversiteit in bossen op basis van de boomsoortensa-
menstelling of de versnipperingsgraad van bossen op basis 
van de boswijzer (zie E.1 Bos). 

Voor sommige indicatoren is de meetonzekerheid te groot 
om snel, bijvoorbeeld binnen een legislatuur, betekenisvolle 
veranderingen op te volgen. Hoewel onzekerheid inherent 
is aan wetenschapscommunicatie, moeten indicatoren 
voldoende precies zijn om het beleid te informeren. Uit de 

validatie van de landgebruikskaart blijkt dat de onzekerheid 
op de schatting van sommige landgebruiksveranderingen 
te groot is om betekenisvolle uitspraken te doen (zie D.1 
Landgebruiksverandering). De verandering van de omvang 
van de ecosystemen is een sleutelindicator voor het bio-
diversiteitsbeleid en zou binnen de termijn van een legis-
latuur een betrouwbaar beeld moeten kunnen geven van 
trends. Bovendien steunen ook andere indicatoren, zoals de 
ecosysteemboekhouding en versnipperingsindicatoren, op 
die landgebruikskaart. De opmaak van een accurate landge-
bruikskaart is dan ook prioritair.

Vooraleer er gestart wordt met de ontwikkeling van nieuwe 
indicatoren moet het beleid helder formuleren op welke 
vragen de indicatoren een antwoord moeten geven. Dat kan 
alleen door samen te werken met een brede waaier aan 
experts en beleidsmedewerkers uit verschillende domeinen. 

D. Evalueer het beleid en  
het beheer

Een toestand- en trendanalyse zoals in dit Natuurrapport 
helpt de afstand tot beleidsdoelen te bepalen en kan ach-
terliggende oorzaken van de geobserveerde trends blootleg-
gen. Ze biedt echter geen sluitend antwoord op de vraag in 
welke mate beleidsmechanismen hebben bijgedragen aan 
die toestand of trend. Zo leren de bestaande indicatoren 
ons dat de instandhoudingsdoelen voor de meeste habitats 
van Europees belang niet gehaald worden en maken ze dui-
delijk welke drukfactoren daaraan bijdragen. Maar zonder 
een meer doorgedreven beleidsevaluatie kan geen uitsluitsel 
worden geven over de effectiviteit van de beleidsin-
strumenten. De kennis die via monitoring en indicatoren 
wordt opgebouwd rond de toestand van de biodiversiteit, 

de drukfactoren en de beleidsrespons kan het vertrekpunt 
vormen voor een meer diepgaande beleidsevaluatie. Waar 
indicatoren zich vooral op de ‘wat?’-vragen richten, komen 
de ‘waarom?’- en ‘hoe?’-vragen eerder aan bod in een 
beleidsevaluatie.

Een beleidsevaluatie kan inzicht verschaffen in de impact 
van beleidsinitiatieven (ex post), kan verbeterpunten 
voor de uitvoering aanreiken (ex interim) of de sterktes en 
zwaktes van een beleid dat in de steigers staat, evalueren 
(ex ante). Beleidsevaluatie zou een volwaardig onderdeel van 
de beleidscyclus moeten zijn, waarbij zowel de successen als 
de verbeterpunten van een beleid belicht worden en waarbij 
de nadruk ligt op beleidsleren. Zowel in 2010 als 2020 wordt 
vastgesteld dat de meeste beleidsdoelen inzake biodiversiteit 
niet gehaald worden. De start van een nieuw decennium lijkt 
een geschikt moment om na te gaan of en hoe het lopend 
beleid kan worden bijgestuurd om in 2030 meer vooruitgang 
vast te stellen. Het is daarbij essentieel dat de evaluatie in 
volledige onafhankelijkheid wordt uitgevoerd, maar wel in 
nauwe samenwerking met de beleidsmakers en -uitvoerders 
en met volledige transparantie naar de buitenwereld.
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https://www.fdfa.be/nl/verdrag-inzake-biologische-diversiteit
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-18/official/sbstta-18-09-add1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/9d85/3bc5/d640f059d03acd717602cd76/sbstta-22-inf-09-en.pdf
https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/bestanden/biomassa_web.pdf
https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/bestanden/biomassa_web.pdf
https://www.zuhaldemir.be/sites/parlement.n-va.be/files/generated/files/news-attachment/blue_deal_clean_0.pdf
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1015384&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1003183&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023233&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0118&from=NL
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natuurlijk kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020, 
Europese Commissie, COM(2011) 244.

EU Biodiversiteitsstrategie 2030 – De natuur terug in ons 
leven brengen. EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, Europese 
Commissie, COM(2020) 380.

EU Bosstrategie – Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van 
de bossen en de houtsector, Europese Commissie, COM(2013) 
659 & Een nieuwe EU-bosstrategie, Resolutie van het 
Europees Parlement van 28/4/2015 (P8_TA(2015)0109). 

EU Communicatie ‘Bescherming en Herstel van Bossen 
Wereldwijd: de actie van de EU opvoeren’, Europese 
Commissie, COM(2019) 352.

EU Communicatie ‘Een nieuw actieplan voor een circulaire 
economie. Voor een schoner en concurrerender Europa’, 
Europese Commissie, COM(2020) 98.

EU Communicatie ‘Groene Infrastructuur (GI) – Versterking 
van Europa’s natuurlijke kapitaal’, Europese Commissie, 
COM(2013) 249.

FLEGT Actieplan – Wetshandhaving, governance en handel 
in de bosbouw (FLEGT): Voorstel voor een EU-actieplan, 
Europese Commissie, COM(2003) 251.

FLEGT Verordening – Verordening (EG) nr. 2173/2005 van 
de Raad van 20/12/2005 inzake de opzet van een FLEGT-
vergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese 
Gemeenschap.

Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB) – EU Communicatie 
‘Een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie’, 

Europese Commissie, COM(2007) 575

Geïntegreerd Natuur- en Bosdecreet – zie Natuurdecreet.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) – Common 
Agricultural Policy (CAP).

Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) – Common Fisheries 
Policy (CFP).

Green Deal – De Europese Green Deal, Europese Commissie, 
COM(2019) 640.

Habitatrichtlijn – Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 
21/5/1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habi-
tats en de wilde flora en fauna.

Houtverordening – Verordening (EU) nr. 995/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20/10/2010 tot vaststel-
ling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en 
houtproducten op de markt brengen.

Instandhoudingsbesluit – Besluit van de Vlaamse Regering 
van 20/6/2014 tot regeling van het Vlaams Natura 2000-pro-
gramma, de managementplannen Natura 2000, de zoekzones 
en de actiegebieden voor de specifieke instandhoudingsdoel-
stellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats 
(B.S. 15/10/2014).

Instandhoudingsbesluit Mariene beschermde gebieden – 
Ministerieel Besluit van 2 februari 2017 betreffende de aan-
name van instandhoudingsdoelstellingen voor de mariene 
beschermde gebieden (B.S. 14/2/2017).

Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit – Richtlijn 2008/50/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 20/5/2008 betreffende 
de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa.

Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) – Richtlijn 2008/56/
EG van het Europees Parlement en de Raad van 17/6/2008 
tot vaststelling van een kader voor communautaire maat-
regelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu.

Kaderrichtlijn Water (KRW) – Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23/10/2000 tot vaststel-
ling van een kader voor communautaire maatregelen betref-
fende het waterbeleid.

Klimaatverdrag – VN Raamverdrag van 4/6/1992 inzake 
Klimaatverandering (B.S. 7/7/1995).

Klimaatwet – Voorstel voor een Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor 
de totstandkoming van klimaatneutraliteit en tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 2018/1999 (Europese Klimaatwet), 
Europese Commissie, COM(2020) 80.

Luchtbeleidsplan 2030 – Luchtbeleidsplan 2030. Maatregelen 
voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen, 
Vlaamse Regering, VR 2019 2510 MED.0359/2.

Marien Ruimtelijk Plan (MRP) 2014-2020 – Koninklijk Besluit 
van 30/3/2014 tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan 
(B.S. 28/3/2014).

Marien Ruimtelijk Plan (MRP) 2020-2026 – Koninklijk besluit 
van 22/5/2019 tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan 
voor de periode van 2020 tot 2026 in de Belgische zeegebie-
den (B.S. 2/7/2019).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0659
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0659
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015IP0109&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0352&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0015.03/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0251&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2005:347:FULL&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0575:FIN:NL:PDF
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_en
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_en
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=NL
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024668&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017020207&table_name=wet
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://www.fdfa.be/nl/raamverdrag-van-de-verenigde-naties-inzake-klimaatverandering
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&from=EN
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/1%20VR%202019%202510%20MED.0359-2%20Luchtbeleidsplan.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014032003&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2019052223
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Marktverordening – Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende 
het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen 
en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG 
van de Raad.

Meerjarig Beheersplan – Verordening (EU) nr. 2018/973 van 
het Europees Parlement en de Raad van 4/7/2018 tot vast-
stelling van een meerjarenplan voor demersale bestanden in 
de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, 
tot vastlegging van nadere bepalingen ter uitvoering van de 
(…).

Mestdecreet – Decreet van 22/12/2006 houdende de bescher-
ming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit 
agrarische bronnen (B.S. 29/12/2006).

Mestactieplan 6 (MAP 6) – 6de Actieprogramma in uitvoering 
van de Nitraatrichtlijn 2019-2022, Vlaamse Landmaatschappij.

Mid-term Review – De tussentijdse evaluatie van de 
Biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2020, Europese 
Commisse, COM(2015) 478.

Natura 2000-programma – Besluit van de Vlaamse Regering 
van 14/7/2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de 
erkenning van natuurreservaten (B.S. 18/10/2017).

Natuurdecreet – Decreet betreffende het natuurbehoud en 
het natuurlijk milieu van 21/10/1997 (B.S. 10/1/1998-gecoördi-
neerde versie).

NEC-richtlijn – Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees 
Parlement en de Raad van 14/12/2016 betreffende de 

vermindering van de nationale emissies van bepaalde lucht-
verontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/
EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG.

Nitraatrichlijn – Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 
december 1991 inzake de bescherming van water tegen ver-
ontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.

Pesticidenstatistiekverordening – Verordening (EG) nr. 
1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 
november 2009 betreffende statistieken over pesticiden.

Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) IV – 
Departement Landbouw en Visserij, Plattelandsontwikkeling

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) – 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS), Vlaamse Regering, VR 2016 3011 
DOC.0725/QUINQUIES.

REACH-evaluatie – Algemeen verslag van de Commissie over 
de werking van REACH en evaluatie van bepaalde elementen. 
Conclusies en maatregelen. Europese Commissie, COM(2018) 
116 

REACH-verordening – Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18/12/2006 inzake de 
registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkin-
gen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprich-
ting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, 
houdende (…).

Richtlijn Duurzaam Gebruik van Pesticiden – Richtlijn 
2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

21/10/2009 tot vaststelling van een kader voor communau-
taire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van 
pesticiden.

Richtlijn Stedelijk Afvalwater – Richtlijn 91/271/EEG van 
de Raad van 21/5/1991 inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), Vlaamse Regering, 
23/9/1997, gecoördineerde versie van 2011.

Soortenbesluit – Besluit van de Vlaamse Regering van 
15/5/2009 met betrekking tot soortbescherming en soorten-
beheer (B.S. 13/8/2009-gecoördineerde versie).

Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa, 
Europese Commissie, COM (2011) 0571.

VN Strategisch Plan voor Biodiversiteit 2011-2020 – Decision 
adopted by the Conference of the Parties to the Convention 
on Biological Diversity, 29/10/2010, UNEP/CBD/COP/DEC/X/2.

Strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Vlaamse 
Regering, VR 2018 2007 DOC.0797/3BIS.

Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 – Besluit van de 
Vlaamse Regering van 18/12/2015 houdende vaststelling van 
de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-
2021) (B.S. 2/3/2016)

Stroomgebiedbeheerplannen, Vlaamse Regering,  2016-2021 
en 2022-2027.

SUP-richtlijn – Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0973&from=EN
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006122232&table_name=wet
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/6de-actieprogramma-Vlaanderen.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0478&from=EN
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028679&param=inhoud
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1005915&param=informatie
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1005915&param=informatie
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2284&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0676&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1185&from=NL
https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/images/inline/vr_2016_3011_doc.0725-1quinquies_ihd_en_pas_-_conceptnota.pdf
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/images/inline/vr_2016_3011_doc.0725-1quinquies_ihd_en_pas_-_conceptnota.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-116-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-116-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2007%3A136%3A0003%3A0280%3Anl%3APDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:nl:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0271&from=NL
https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Informatie/Over-het-RSV/Downloads
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1030234&param=inhoud
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0571&from=EN
https://treaties.un.org/doc/source/docs/UNEP_CBD_COP_DEC_X_1-E.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/beleidsplan-ruimte-vlaanderen
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1026520&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplannen-2016-2021
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplannen-2022-2027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=nl


346BIJLAGEN — BELEIDSREFERENTIES

Parlement en de Raad van 5/6/2019 betreffende de vermin-
dering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op 
het milieu.

Uitvoeringsverordening Gebruik Neonicotinoïden – 
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 485/2013 van de Commissie 
van 24/5/2013 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 540/2011, wat de voorwaarden voor goedkeuring van de 
werkzame stoffen clothianidin, thiamerthoxam en (…).

“Van boer tot bord”-strategie – Een “van boer tot bord”-stra-
tegie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsys-
teem, Europese Commissie, COM(2020) 381.

Vegetatiebesluit – Besluit van de Vlaamse Regering van 
23/7/1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van 
het decreet van 21/10/1997 betreffende het natuurbehoud en 
het natuurlijk milieu (B.S. 10/9/1998).

Verdrag van Bern –Verdrag van 19/9/179 inzake het behoud 
van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in 
Europa, Raad van Europa (B.S. 29/12/1990). 

Verordening Invasieve Uitheemse Soorten – Verordening (EU) 
nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 
22/10/2014 betreffende de preventie en de beheersing van de 
introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten.

Visie 2050 – Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen, 
Vlaamse Regering, VR 2016 2503 DOC.0258.

Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik – Ministerieel 
besluit van 15/3/2013 houdende nadere regels inzake 
duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest 

voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van 
het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik (B.S. 
18/04/2013).

Vlaams Actieprogramma voor Ecologische Ontsnippering 
(VAPEO) – Deel 1 - Wegen.

Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030, Vlaamse Regering, 
VR 2019 0912 DOC.1208/3BIS.

Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027, 
Departement Landbouw en Visserij, ontwerpstrategie.

Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020, Vlaamse Regering, VR 
2013.

Vlaams Regeerakkoord – Regeerakkoord van de Vlaamse 
Regering 2019-2024.

Vlaamse Klimaatstrategie 2050, Vlaamse Regering, VR 2019 
2012 DOC.1356/2.

VLAREM II – Besluit van 1/6/1995 van de Vlaamse Regering 
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieu-
hygiëne (B.S. 31/7/1995).

Vogelrichtlijn – Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 
2/4/1979 inzake het behoud van de vogelstand.

Waterbeleidsnota 2020-2025, Vlaamse Regering, VR 2020 
0304 DOC.0245/1BIS.

Wet Marien Milieu en Mariene Ruimtelijke Planning – Wet 
van 20/1/1999 ter bescherming van het mariene milieu in de 

zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België (B.S. 
12/03/1999).

Wet van 12 juli 1973 op het Natuurbehoud (B.S. 11/9/1973).

Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Vlaamse Regering, 
VR 2016 3011 DOC.0852/2QUINQUIES.

Wijzigingsdecreet – Decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van 
de regelgeving inzake natuur en bos (B.S. 7/7/2014).

Zevende Milieuactieprogramma – Besluit nr. 1386/2013/
EU van het Europees Parlement en de Raad van 20/11/2013 
inzake een nieuw algemeen milieuactieprogramma voor de 
Europese Unie voor de periode tot en met 2020 “Goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet”.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0485&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1006311&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1979091930&table_name=wet
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=NL
https://www.vlaanderen.be/publicaties/visie-2050-een-langetermijnstrategie-voor-vlaanderen
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2013031514
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2013031514
https://wegenenverkeer.be/sites/default/files/uploads/documenten/VAPEO_mei2020_def.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/vlaams-energie-en-klimaatplan-2021-2030
https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/LV_20190410_LV_strategie%20GLB%202021-2027_eindversie_SALV.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/2013-06-28_Overkoepelend_luik_VKP2013-2020.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/2013-06-28_Overkoepelend_luik_VKP2013-2020.pdf
https://www.vlaanderen.be/publicaties/regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2019-2024
https://www.vlaanderen.be/publicaties/regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2019-2024
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/2019-12-20_VlaamseKlimaatstrategie2050.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/2019-12-20_VlaamseKlimaatstrategie2050.pdf
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1003794&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31979L0409&from=NL
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5E82F18F14A499000800009F
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5E82F18F14A499000800009F
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999012033&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999012033&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1973071230&table_name=wet
https://omgeving.vlaanderen.be/vlaamse-regering
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024278&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1386&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1386&from=NL
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A

Achtergrondextinctie: de extinctiesnelheid (snelheid waar-
mee soorten uitsterven) vóór de aanwezigheid van de mens.

Agro-ecosysteem: alle graslanden, ruigtes, akkers en boom-
gaarden die deel uitmaken van landbouw-, natuur- en/of 
bosgebied. Gazons, siertuinen en moestuinen op bebouwde 
percelen maken geen onderdeel uit van het agro-ecosysteem.

Algenbloei: zeer snelle groei van algen waardoor het zuur-
stofgehalte sterk daalt en levende organismen in het water 
verstikken.

Areaal: het natuurlijke verspreidingsgebied van een habitat 
of soort. Dit komt ruwweg overeen met de ruimtelijke gren-
zen waarbinnen het habitat of de soort voorkomt.

B

Beheerovereenkomst: contractuele beheersafspraak tussen 
landbouwers en de overheid met als doel natuurwaarden te 
behouden of te laten ontwikkelen in bepaalde door landbou-
wers gebruikte percelen mits financiële vergoeding.

Benthos: verzameling van alle organismen die op of in de 
bodem van aquatische ecosystemen leven.

Bioaccumulatie: de ophoping van toxische stoffen in 
organismen. 

Biodiversiteit: de variabiliteit onder levende organismen 
van allerlei herkomst, met inbegrip van, onder andere, ter-
restrische, 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.

Bio-indicator: karakteristiek organisme voor specifieke 
milieuomstandigheden of specifieke natuurtypen. (zie ook: 
Indicatorsoort).

Biogeografische regio: een gebied waarbinnen karakteris-
tieke levensgemeenschappen voorkomen vanwege gelijkaar-
dige geografische en klimatologische omstandigheden. Het 
Europees Milieuagentschap onderscheidt op Europees niveau 
negen terrestrische en vijf mariene biogeografische regio’s. 

Biotoop: (bios) - leven, (topos) - plaats) - ruimtelijk min of 
meer homogeen gebied met van de omgeving afwijkende 
levensomstandigheden, bewoond door een bepaalde levens-
gemeenschap; woongebied van een groep organismen.

Blijvend grasland: een overheersend natuurlijke of inge-
zaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voe-
dergewassen. De grond moet minimaal vijf jaar niet in de 
vruchtwisseling zijn opgenomen. 

C

Corridor: verbindingselement tussen 2 kleine landschaps- 
elementen; 2 bosjes kunnen onderling verbonden zijn door 
hagen, bomenrijen; ook algemeen, route (weg) die de ver-
plaatsing van individuen of soorten toelaat van één gebied 
naar een ander.

D

Depositie: het neerslaan van stoffen op een oppervlak zoals 
de bodem, het wateroppervlak of de vegetatie. Natte deposi-
tie is het neerslaan van stoffen uit de atmosfeer via neerslag, 
droge depositie treedt op tijdens droge periodes. Depositie 
wordt uitgedrukt als een hoeveelheid per oppervlakte-een-
heid en per tijdseenheid (bv. 10 kg SO2/ha.jaar).

Dispersie: de verspreiding van organismen naar nieuw 
leefgebied.

Domeinbos: bos beheerd door het Vlaamse Gewest (met 
name Agentschap voor Natuur en Bos).

Duurzame ontwikkeling: ontwikkelingsmodel dat voorziet 
in de behoeften van de huidige generaties, zonder de moge-
lijkheden van de toekomstige generaties om in hun behoef-
ten te voorzien in het gedrang te brengen.

BEGRIPPENLIJST



348BIJLAGEN — BEGRIPPENLIJST

E

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

Ecosysteem: een dynamische complexe gemeenschap van 
planten, dieren en micro-organismen en hun niet levende 
omgeving die samen interageren als één functionele eenheid 
(https://ipbes.net/glossary). Het is één van de organisatieni-
veaus die de biodiversiteit van een gebied beschrijft.

Ecosysteemdiensten: voor de mens waardevolle goederen 
en diensten die door ecosystemen worden voortgebracht, 
zoals waterzuivering, bescherming tegen overstromingen, 
hout en vezels, recreatie en esthetische waarde.

Ecosysteemvoorraad: de oppervlakte van een ecosysteem, 
uitgedrukt in km²of in hectare. 

Effectief natuurbeheer: natuurbeheer volgens een goedge-
keurd (natuur)beheerplan of een uitgebreid bosbeheerplan 
dat de criteria van duurzaam bosbeheer volgt. De mate 
waarin het beheer gericht is op het behalen van natuurdoe-
len verschilt tussen de diverse beheerplannen. In sommige 
gebieden is natuur de hoofdfunctie. Andere gebieden kennen 
een multifunctioneel beheer: de natuurfunctie is er verweven 
met andere functies.

Emissie: uitstoot of lozing van stoffen, golven of andere ver-
schijnselen door bronnen.

Epifyt: plant die groeit op andere planten van een andere 
soort (dragerplant) zonder daar aan voedsel te onttrekken.

Erkend natuurreservaat: zie natuurreservaat

Erkende terreinbeherende natuurvereniging: een pri-
vaatrechtelijk rechtspersoon waarvan de statuten het 
natuurbehoud en/of de natuurbescherming als hoofdzake-
lijk en ondubbelzinnig doel bepalen, die gebieden beheert 
als natuurreservaat en als dusdanig op grond van het 
Natuurdecreet van 21 oktober 1997 en van het uitvoeringsbe-
sluit van 29 juni 1999 wordt erkend.

Estuarium: het benedenstroomse gedeelte van een rivier dat 
onder invloed staat van de getijdenwerking van de zee. Er 
stroomt continu zoet rivierwater door dat zich vermengt met 
het zoute opkomende zeewater. Een estuarium strekt zich 
landinwaarts uit tot waar het getij meetbaar is. Typerend aan 
estuaria zijn de uitgesproken overstromings- en zoutgradiën-
ten die op elke plaats in het estuarium bepalen welke levens-
gemeenschappen zich er ontwikkelen.

Europees prioritaire habitats: habitats van Europees 
belang die het gevaar lopen om te verdwijnen. Omdat een 
belangrijk deel van hun natuurlijke verspreidingsgebied op 
het grondgebied van de Europese Gemeenschap ligt, dragen 
de lidstaten een belangrijke verantwoordelijkheid voor het 
behoud van deze habitats.

Eutroof: voedselrijk

Extinctieschuld: treedt op wanneer populaties nog wel aan-
wezig zijn in een leefgebied, maar op termijn lokaal zullen 
uitsterven omdat ze te klein en te geïsoleerd zijn.  

F

Fragmentatie: zie versnippering

Functionele diversiteit: de verscheidenheid aan eigen-
schappen van soorten in een ecosysteem die bepalen in 
welke mate die soorten (vb groeisnelheid, bladoppervlakte, 
aanwezigheid nectar,...) bijdragen aan ecosysteemprocessen 
(bv koolstofopslag, beschaduwing, bestuiving,...). Functionele 
diversiteit is de component van biodiversiteit die de dyna-
miek, stabiliteit, productiviteit en andere aspecten van het 
functioneren van ecosystemen beïnvloedt.

Functionele groep: groep van soorten die binnen een 
levensgemeenschap gelijkaardige functionele kenmerken ver-
tonen en dus een gelijkaardige taak vervullen.

Fytobenthos: verzamelnaam voor alle microscopische algen 
die vastgehecht leven op de bodem van aquatische ecosyste-
men, op de oever of op waterplanten.

Fytoplankton: bestaat uit zwevende algen en blauwal-
gen (cyanobacteriën) en vormt de basis van de aquatische 
voedselketen.

G

Geïntegreerde gewasbescherming: bescherming van land-
bouwgewassen op basis van hoofdzakelijk preventieve, fysi-
sche, biologische of andere niet-chemische methoden. Pas in 
laatste instantie kunnen chemische gewasbeschermingsmid-
delen gebruikt worden. 

https://ipbes.net/glossary
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Geregistreerde percelen: landbouwpercelen die aangege-
ven werden op de jaarlijkse verzamelaanvraag. Dit is een  
online invulformulier beschikbaar op het e-loket van het 
departement Landbouw & Visserij. Het registreren via de 
verzamelaanvraag is noodzakelijk om subsidies (inkomenson-
dersteuning, beheerovereenkomsten, weersverzekering) aan te 
vragen en voor de mestwetgeving.

Goede ecologische toestand: de toestand van een overeen-
komstig bijlage V (Europese Kaderrichtlijn Water) als zodanig 
ingedeeld oppervlaktewaterlichaam.

Goed ecologisch potentieel: de toestand van een overeen-
komstig de toepasselijke bepalingen van bijlage V (Europese 
Kaderrichtlijn Water) aldus ingedeeld sterk veranderd of 
kunstmatig waterlichaam.

Groene infrastructuur: een netwerk van kwaliteitsvolle 
natuurlijke en halfnatuurlijke gebieden en andere landschaps- 
elementen die natuurlijke processen herbergen. Het beheer 
en gebruik ervan heeft tot doel de biodiversiteit te bescher-
men en andere maatschappelijke doelen te realiseren in 
zowel een landelijke als een meer verstedelijkte omgeving.

Groene bestemming: een groene bestemming staat voor de 
volgende bestemmingscategorieën in de plannen van aanleg: 
de natuurgebieden, de reservaatgebieden, de bosgebieden, 
de groengebieden, de parkgebieden en de bufferzones.

H

Habitatrichtlijngebied: Speciale Beschermingszone aan-
gewezen ter uitvoering van de Habitatrichtlijn. De gebieden 
hebben een van de volgende twee statuten: (1) een gebied 
dat door de Vlaamse regering aan de Europese Commissie is 
aangemeld als potentieel gebied van communautair belang; 
of (2) een gebied dat, overeenkomstig de procedure van art. 4 
van de Habitatrichtlijn, formeel aangeduid wordt als Speciale 
Beschermingszone nadat de Europese Commissie het op een 
lijst van gebieden van communautair belang geplaatst heeft.

Halfnatuurlijk grasland: grasland met extensief maaibeheer 
of lichte begrazing. Halfnatuurlijke graslanden omvatten de 
struisgrasvegetaties, heischrale graslanden, kalkgraslanden, 
vochtige schraalgraslanden, mesofiele hooilanden en dotter-
bloemgraslanden .

Historisch permanent grasland: een halfnatuurlijke vege-
tatie bestaande uit grasland gekenmerkt door het langdurige 
grondgebruik als graasweide, hooiland of wisselweide met 
ofwel cultuurhistorische waarde, ofwel een soortenrijke vege-
tatie van kruiden en grassoorten waarbij het milieu wordt 
gekenmerkt door aanwezigheid van sloten, greppels, poelen, 
uitgesproken microreliëf, bronnen of kwelzones.

Hydrologie: studie naar het gedrag en de eigenschappen van 
water in de atmosfeer, op en onder het aardoppervlak.

Hydromorfologie: De fysische vorm van een waterlichaam. 
Het omvat aspecten zoals meandering, stromingspatroon en 
oeverstructuur. Een waterlichaam met een natuurlijke hydro-
morfologie biedt een grote variatie aan biotopen en dus 
meer mogelijkheden voor biodiversiteit. 

I

Index voor biotische integriteit of IBI: een index waar-
mee de ecologische kwaliteit van een meetplaats beoor-
deeld kan worden. De index voor vissen is gebaseerd op een 
geïntegreerde benadering van de analyse van de aanwezige 
visbestanden. De quotering gebeurt op basis van verschil-
lende parameters (bv. aantal soorten, rekrutering) waarvoor 
grenswaarden vastgelegd zijn, dit om scores per parameter te 
kunnen toekennen. De som van de scores geeft de IBI.

Indicator: een indicator is een grootheid (een variabele) 
weergegeven binnen een context. De indicator krijgt een 
betekenis door de context voor te stellen in de vorm van 
(historische of natuurlijke) referentiewaarden en/of van doel-
stellingen. Een indicator verwijst naar en/of informeert over 
activiteiten of toestanden in verband met het milieu en de 
natuur.

Indicatorsoort: Soort die men ecologisch voldoende kent 
om uit de aan- of afwezigheid en/of talrijkheid ervan, 
bepaalde ecologische of milieueigenschappen van een ter-
rein te kunnen afleiden.

Infiltratie: indringing van neerslag in de bodem in de hogere 
delen van het landschap.

Integraal Verwevend en Ondersteunend Netwerk (IVON): 
Geheel van natuurverwevingsgebieden en natuurverbindings-
gebieden die de afgebakende natuurkernen van het Vlaamse 
Ecologisch Netwerk versterken en helpen in stand houden. In 
deze gebieden worden bijkomende kansen gegeven aan plan-
ten en dieren. Andere functies zoals landbouw, recreatie, bos-
bouw, wonen,… mogen hierdoor niet in het gedrang komen.
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Intergetijdengebied: Het gebied dat droogvalt bij laagwater 
en bij hoogwater onder water staat; dit bestaat uit slikken en 
platen.

Invasieve uitheemse soort: uitheemse soort die zich in 
haar nieuwe omgeving vestigt, vermenigvuldigt en verspreidt 
met ecologische en/of economische schade tot gevolg.

K

Kleine landschapselementen (KLE): lijn- of puntvormige 
elementen met inbegrip van de bijhorende vegetaties waar-
van 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, graf-
ten, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaar-
den, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen.

Kritische depositiewaarde: grens waarboven het risico 
bestaat dat de kwaliteit van het habitat significant wordt 
aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed 
van atmosferische stikstofdepositie. Deze waarde wordt 
empirisch bepaalt, is habitatspecifiek en wordt om de 10 jaar 
herzien. 

Kritische last: is de maximaal toelaatbare depositie per 
eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem 
zonder dat er – volgens de huidige wetenschappelijke kennis 
– verandering in de biodiversiteit optreedt op lange termijn. 
De kritische last verschilt per vegetatieklasse en is beschik-
baar voor halfnatuurlijke graslanden, heides en bossen. De 
berekening van de kritische last gebeurt door een statische 

massabalans. De waarde laat toe om algemene uitspraken te 
doen. 

Korstmos: een symbiose tussen een schimmel en een alg of 
een blauwwier (of beide).

Kwel: het uittreden van grondwater (algemene definitie), 
het uittreden van grondwater onder invloed van grotere 
stijghoogten buiten het beschouwde gebied (specifieke defi-
nitie); het uittreden van water dat binnen het gebied aan het 
oppervlak is toegevoegd, valt dus buiten deze term.

L

Landschapsmatrix: variatie van bodembedekkingen en land-
gebruiken tussen beschermde of beheerde gebieden.

Leefgebied: zie biotoop

Levensgemeenschap: geheel van elkaar beïnvloedende soor-
ten die op dezelfde plaats voorkomen.

M

Macrofyt: met het blote oog zichtbare planten die, geheel 
of gedeeltelijk, leven onder water, op het wateroppervlak of 
langs de oever.

Macro-invertebraten: met het blote oog waarneembare 
ongewervelde dieren in het water.

Massa-extinctie: een periode waarin de aarde meer dan 75 
procent van de soorten in een kort geologisch interval ver-
liest. Dat fenomeen heeft zich de voorbije 540 miljoen jaar 5 
keer voorgedaan, telkens veroorzaakt door natuurlijke feno-
menen zoals vulkaanuitbarstingen of meteorietinslagen.

Mediaan: die meetwaarde waarbij, als een verzameling meet-
waarden naar opklimmende grootte gerangschikt zijn, er 
precies evenveel meetwaarden groter als kleiner zijn dan deze 
meetwaarde.

Meff: mean effective mesh size of gemiddelde effectieve 
maasgrootte. De Meff is een indicator voor de versnippe-
ring van de ruimte en toont hoe groot de mazen van het 
resterende ecologisch netwerk zijn. Het is een maat voor de 
grootte van het gebied waarbinnen een soort zich nog vrij 
kan bewegen in het landschap.

Milieukwaliteitsnormen:  door het beleid, in het kader 
van het Europese waterbeleid, bepaalde, ecotoxicologische 
onderbouwde, normen waaraan de verschillende types 
oppervlaktewater, waterbodems, grondwater of de Noordzee 
dienen te voldoen.

Multisoortenindex (LPI of MSI): een graadmeter voor de 
globale biodiversiteitstrend op mondiale schaal of op schaal 
van een land of een regio. Er worden jaarlijkse trends bere-
kend voor alle soorten waarvoor populatie- of verspreidings-
gegevens beschikbaar zijn. De gecombineerde index van alle 
soortentrends samen toont in één oogopslag of de biodiver-
siteit er globaal genomen eerder op voor- of achteruit gaat.
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N

Natura 2000: Europees netwerk van gebieden die door 
de EU lidstaten werden aangewezen als speciale bescher-
mingszone ter uitvoering van de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn.

Natuur: de levende organismen, hun habitat, 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 han-
delen, met uitsluiting van de cultuurgewassen, de landbouw-
dieren en de huisdieren.

Natuurbeheerplan: beleidsinstrument om in een bepaald 
terrein, beheerd ten behoeve van het natuurbehoud, 
bepaalde doelstellingen (i.v.m. ecologie, bosbeheer, land-
schap, cultuurhistorie, recreatie…) te realiseren. Er zijn vier 
types natuurbeheerplannen. De doelstellingen die de beheer-
der voor de realisatie van de ecologische functie kiest, bepa-
len welk type van toepassing is. Hoe hoger het ecologische 
ambitieniveau, hoe hoger de subsidie van de Vlaamse over-
heid die eraan gekoppeld is.

Natuurbehoud: het instandhouden, herstellen en ontwik-
kelen van de natuur en het natuurlijk milieu door natuur-
bescherming, natuurontwikkeling en natuurbeheer en het 
streven naar een zo groot mogelijke biologische diversiteit in 
de natuur.

Natuurbescherming: het geheel van de maatregelen gericht 
op natuurbehoud en tegen nadelige invloeden die kunnen 
ontstaan door menselijke activiteiten.

Natuurgebaseerde oplossingen: oplossingen die geïnspi-
reerd en ondersteund zijn door de natuur, die tegelijkertijd 
ecologische, sociale en economische voordelen opleveren. 

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

Natuurinrichting: projecten bestaande uit maatregelen 
en inrichtingswerkzaamheden die gericht zijn op een opti-
male 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.

Natuurontwikkeling: het geheel van maatregelen gericht 
op het creëren van voorwaarden voor het tot stand komen of 
het herstel van natuur in een bepaald gebied; een geheel of 
grotendeels spontaan verlopend proces waardoor levensge-
meenschappen ontstaan met een hogere natuurwaarde dan 
die er aanwezig waren.

Natuurreservaat: 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 
(Natuurdecreet, art.32 e.v.). Dit brengt een lange termijnen-
gagement van duurzaam gebruik en beheer van het terrein 
als natuurreservaat met zich mee. Met de integratie van het 
Natuur- en Bosdecreet (wijzigingsdecreet van 9 mei 2014) is 
de regeling rond de erkenning en subsidiëring van natuurre-
servaten veranderd. Natuurreservaten zijn, sinds het nieuwe 

natuurbeheerplan van kracht is, terreinen van type 4. Een 
natuurreservaat wordt beheerd om een natuurstreefbeeld 
te behouden of verder te ontwikkelen. Daartoe wordt een 
(natuur)beheerplan opgesteld. Binnen de natuurreservaten 
gelden een aantal verbodsbepalingen. 

Natuurstreefbeeld: de vegetatie waarnaar gestreefd wordt 
via gericht beheer op basis van de aanwezige potenties (Besl.
Vl.Reg. van 27 juni 2003, art.1 13°). De in het besluit opge-
somde natuurstreefbeelden zijn ingedeeld volgens kartering-
seenheden van de Biologische Waarderingskaart (ibid., art. 17).

Natuurtype: algemene verschijningsvorm van de natuur, 
gewoonlijk gecatalogeerd volgens de structuur en samen-
stelling van de begroeiing (bv. bos, nat grasland, schorre). 
Natuurtypes kunnen algemeen of zeer gedetailleerd gedefini-
eerd worden, naargelang het gebruiksdoel.

Natuurverbindingsgebied: categorie van gebieden uit het 
Natuurdecreet die van belang zijn voor de migratie van 
planten en dieren tussen de gebieden van het VEN en/of 
natuurreservaten en waarbinnen een specifiek gebiedsgericht 
natuurbeleid gevoerd wordt. De natuurverbindingsgebie-
den vormen, samen met de natuurverwevingsgebieden, het 
Integraal verwevings- en ondersteunend netwerk (IVON).

Natuurverwevingsgebied: categorie van gebieden uit het 
Natuurdecreet waarbinnen een specifiek gebiedsgericht 
natuurbeleid gevoerd wordt. Samen met de natuurverbin-
dingsgebieden geven ze gestalte aan een ‘Integraal ver-
wevings- en ondersteunend netwerk’ (IVON). Het beleid in 
natuurverwevingsgebieden is gericht op handhaving en ont-
wikkeling van bepaalde natuurwaarden, waarbij andere func-
ties dan natuur (bv. landbouw, bosbouw, militair domein, 
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drinkwaterwinning) nevengeschikt zijn. Binnen natuurverwe-
vingsgebied kunnen de natuurwaarden ruimtelijk verweven 
zijn (bv. een landbouwgebied met lokaal waardevolle half-
natuurlijke graslanden) ofwel functioneel verweven zijn (bv. 
landbouwperceel met weidevogels).

Niche: de ecologische plaats en de rol die een soort in een 
levensgemeenschap inneemt.

O

Oeverzone: strook land vanaf de bodem van de bedding 
van het oppervlaktewaterlichaam die een functie vervult 
betreffende de natuurlijke werking van watersystemen of 
het natuurbehoud of betreffende de bescherming tegen 
erosie of inspoeling van sedimenten, bestrijdingsmiddelen of 
meststoffen.

Ontsnippering: het proces waarbij door genomen maatre-
gelen (bijvoorbeeld aanleg van kleine landschapselementen) 
de versnippering (fragmentatie) van gebieden wordt tegenge-
gaan. (zie ook: Versnippering)

Open ruimte: omvat de gebieden die buiten de bebouwde 
kernen liggen en niet door ruimtebeslag ingenomen worden. 

Oppervlaktewater: aquatische ecosystemen zoals open 
water, meren, rivieren, sloten, kanalen...

Overstromingsgebied: door winterdijken, binnendijken, 
valleiranden of op andere wijze begrensd gebied dat op 
regelmatige tijdstippen al dan niet op gecontroleerde wijze 

overstroomt of kan overstromen en dat als dusdanig een 
waterbergende functie vervult of kan vervullen.

P

Persistente stof: biologisch slecht afbreekbare stof, die zich 
kan ophopen in het milieu.

Plaggen: verwijderen van de bovenste bodemlaag (0 - 5 cm) 
en bijbehorende vegetatie in het kader van het natuurbeheer; 
afsteken van zoden. Met de plaggen verdwijnen een groot 
aantal voedingsstoffen uit het terrein.

Planetaire grenzen: wereldwijde milieugrenzen waarbinnen 
de mens moet opereren om ook in de toekomst duurzaam 
gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbronnen die de 
aarde ons te bieden heeft. 

Plankton: alle zwevende of rondzwemmende microsco-
pisch kleine organismen. Men spreekt van plantaardig (fyto)
plankton en dierlijk (zoö)plankton.

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

Predator: dier  dat zijn prooi actief bejaagt om die te 
doden. Een toppredator is een predator aan de top van de 
voedselpiramide.

R

Regionaal belangrijke biotopen: ecologisch zeer waar-
devolle vegetaties die op Vlaams niveau zeldzaam en 
beschermd zijn, maar die geen habitat van Europees belang 
zijn.

Regionaal landschap: Een samenwerkingsverband dat inge-
steld wordt op voorstel van een provincie of drie of meer 
aaneengesloten gemeenten, gericht op overleg en samenwer-
king met de betrokken doelgroepen ter bevordering van het 
streekeigen karakter, van natuurrecreatie en natuureducatie, 
van recreatief medegebruik, van het natuurbehoud en van 
het beheer, herstel, aanleg en ontwikkeling van kleine land-
schapselementen. Het regionaal landschap is gericht op de 
bevordering van de band van de burgers met het omringende 
landschap en de natuur.

Rode Lijst: overzicht van bedreigde soorten. De criteria 
om te bepalen of een soort op de Rode Lijst terechtkomt, 
zijn objectief en internationaal aanvaard door de IUCN 
(International Union for Conservation of Nature). De Rode 
Lijst omvat de categorieën ‘regionaal uitgestorven’, ‘met ver-
dwijnen bedreigd’, ‘kwetsbaar’.

Ruigte: een begroeiing van hoogproductieve, concurrentie-
krachtige plantensoorten. Op voedselrijke gronden gaat het 
onder andere om grote brandnetel en boerenwormkruid. 
Vochtige ruigtes zijn zeer bloemrijk met soorten zoals moe-
rasspirea, echte valeriaan en harig wilgenroosje.  

Ruimtebeslag:  is de ruimte die wordt ingenomen door onze 
nederzettingen, bijvoorbeeld voor huisvesting, industrie en 
handel, transport of recreatie. Naast gebouwen en verhard 
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terrein omvat ruimtebeslag ook onverharde terreinen zoals 
ontginningsgebieden, parken en recreatiedomeinen.

Ruimteboekhouding: een onderdeel van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen. In deze boekhouding worden de 
kwantitatieve opties met betrekking tot wonen, industrie, 
natuur en bos en landbouw verrekend in toename of afname 
van de oppervlakten van bestemmingscategorieën.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV): beleids-
document, 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 huidige RSV is 
door de Vlaamse regering vastgesteld in 1997. Het heeft als 
tijdshorizon 2007 en bevat een ruimtebalans met de beleids-
doelstellingen over de oppervlakteverdeling (in ha) voor de 
diverse sectoren in de plannen van aanleg of ruimtelijke uit-
voeringsplannen tegen 2007.

S

Shifting baseline-syndroom: een wereldwijd sociologisch 
fenomeen, waarbij ons referentiekader voor biodiversiteit 
voortdurend naar beneden wordt bijgesteld. Elke nieuwe 
generatie accepteert het gekende verleden als het nieuw 
normaal. 

Sleutelsoort: Soort waarvan de invloed(en) op ecologische 
processen erg belangrijk zijn, en alleszins groter dan men 

op basis van alleen de abundantie of biomassa zou ver-
wachten. Het zijn soorten die een belangrijke functionele rol 
vervullen in het ecosysteem: soorten met een groot aantal 
relatief goed gekende directe en indirecte relaties met andere 
soortengroepen. Een achteruitgang of het verdwijnen van 
een sleutelsoort zorgt voor een domino-effect op andere 
soorten (abundanties, voorkomen) en ecologische processen. 
Sleutelsoorten vervullen een rol die niet door andere soorten 
of processen wordt uitgeoefend. Voorbeelden zijn soorten 
die een belangrijk deel van zaad- of stuifmeelverspreiding 
voor hun rekening nemen en soorten die landschappen beïn-
vloeden, de zgn. ‘ecologische ingenieurs’ (bv. bever).

Slikken en schorren: slikken omvatten het gedeelte van 
de oever van een tijrivier dat bij vrijwel elk hoogwater 
overstroomt. Schorren zijn het hoger gelegen en begroeide 
gedeelte van de oevers van een tijrivier die van dagelijks tot 
slechts enkele malen per jaar wordt overspoeld.

Slikplaten: Verhoogde zones in het midden van een estua-
rium die overstromen bij hoogtij.

Speciale beschermingszone: gebied dat door een 
EU-lidstaat werd aangewezen ter uitvoering van de 
Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn. Binnen deze gebieden 
moeten de instandhoudingsmaatregelen worden toegepast 
die nodig zijn om de natuurlijke habitats en/of populaties 
van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, in een 
gunstige staat van instandhouding te behouden of te her-
stellen. De speciale beschermingszones vormen doorheen de 
lidstaten van de Europese Unie samen het Natura 2000-net-
werk. Zie ook ‘Habitatrichtlijngebied’ en ‘Vogelrichtlijngebied’.

Stand still-beginsel: dit beginsel houdt in dat de huidige 
situatie als norm aangenomen wordt voor de toekomst. Voor 
het natuurbehoud betekent dit dat de natuur in kwaliteit en 
kwantiteit niet achteruit mag gaan. Het stand still-beginsel is 
opgenomen in o.m. het DABM (art. 1.2.1) en het Natuurdecreet 
(art. 8).

Stijghoogte: hoogte van het grondwater in een peilput in 
een afgesloten watervoerende laag.

Stikstofoxiden: verzamelterm voor stikstofmonoxide (NO) 
en stikstofdioxide (NO

2).

Streefwaarde: milieukwaliteitdoelstelling waarbij geen nade-
lige effecten te verwachten zijn.

Struweel: vegetatie met dominantie van struiken.

Successie: de geleidelijke verandering van de structuur en de 
samenstelling van een ecosysteem doorheen de tijd, tot een 
dynamische  evenwichtstoestand, de climaxvegetatie, bereikt 
wordt. In België is de climaxvegetatie bijna overal loofbos.

T

Terrestrisch: behorend bij of aangepast aan het leven op 
het land; op het land gevormd.

Trofie: voedselrijkdom.

Trofisch: op de voedselopname(cyclus) betrekking hebbend.
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U

Uitheemse soort: organisme dat (on)opzettelijk door de 
mens buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied geïn-
troduceerd is (synoniem: exoot).

V

Verbindingsgebieden: zie natuurverbindingsgebieden.

Verdroging:  een langetermijnproces dat voortvloeit uit men-
selijke verstoring van de natuurlijke watercyclus. Door grond- 
en oppervlaktewater op te pompen, de bodem af te dichten, 
rivieren recht te trekken, het mondiale klimaat te beïnvloe-
den,… is er langzamerhand minder water voorhanden voor 
mens en natuur. 

Vergunningsplicht: wettelijke verplichting om voor het 
uitvoeren van welbepaalde activiteiten over een vooraf ver-
leende vergunning te beschikken die het uitvoeren van de 
voorgenomen activiteiten toelaat en er eventueel voorwaar-
den aan verbindt.

Vermesting: een zodanige aanrijking van bodem of water 
met voedingsstoffen (stikstof, fosfor, kalium) dat het de eco-
logische processen verstoort. Deze aanrijking kan deels het 
gevolg zijn van natuurlijke processen.

Versnippering: is het opdelen van het leefgebied van soorten 
in verschillende kleinere gebieden door landgebruiksverande-
ring of door een barrière die de uitwisseling van organismen 
tussen de deelgebieden verhindert of vermindert. 

Verontreiniging: betekent de inbreng, direct of indirect, van 
stoffen of energie in het milieu door de mens.

Verzuring: de afname van de zuurtegraad (pH) in bodem en 
water door de atmosferische deposities van zwavel- en stik-
stofverbindingen en door natuurlijke processen.

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN): een samenhangend 
en ecologisch functioneel geheel van gebieden uit het 
Natuurdecreet, waarbinnen een specifiek gebiedsgericht 
natuurbeleid wordt gevoerd. Het beleid is gericht op hand-
having en ontwikkeling van hoogwaardige natuur waarbij 
de natuurfunctie bovengeschikt is aan andere functies. Het 
Vlaams regeerakkoord 2004-2009 voorziet de afbakening van 
125.000 ha VEN tegen 2007.

Vlaams natuurreservaat: zie natuurreservaat.

Vogelrichtlijngebied: Speciale Beschermingszone aange-
wezen ter uitvoering van de Vogelrichtlijn, aangewezen bij 
besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aan-
wijzing van speciale beschermingszones in de zin van artikel 
4 van de Vogelrichtlijn. Dit besluit maakt een onderscheid 
tussen integraal beschermde en niet integraal beschermde 
Vogelrichtlijngebieden.

W

Waterbodem: bodem van waterlopen of stilstaande wateren 
die altijd of een groot gedeelte van het jaar onder water 
staat.

Waterlichaam: indeling van watermassa’s in grondwa-
terlichamen en oppervlaktewaterlichamen volgens de 
Kaderrichtlijn Water. Een grondwaterlichaam is een water-
massa in één of meerdere watervoerende lagen. Een opper-
vlaktewaterlichaam is een deel van een rivier, een meer of 
een kanaal.

Watersysteem: een geografisch afgebakend, samenhangend 
en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, 
waterbodems, oevers en technische infrastructuur met inbe-
grip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en 
alle bijhorende fysische, chemische en biologische kenmer-
ken en processen.

Z

Zuiveringsgraad: het theoretische percentage van de inwo-
ners waarvan het afvalwater, na transport via het riolerings- 
en collecteringsnetwerk, effectief gezuiverd wordt in een 
openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

Zuurequivalent of Zeq: eenheid om de verzuringsgraad van 
verontreinigende stoffen te meten. Deze eenheid laat toe om 
de verschillende verzurende stoffen met elkaar te vergelijken.

Zware metalen: metalen met een atoommassa groter dan 
20. Meestal bedoelt men hiermee de groep van volgende stof-
fen: cadmium, chroom, koper, kwik, nikkel, lood en zink. 
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C.3 Biodiversiteit van Europees belang
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D.5 Verdroging
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E.1 Bos
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E.3 Moeras
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E.4 Kustduinen
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E.5 Agro-ecosystemen
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E.6 Oppervlaktewateren
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Erika Van den Bergh.  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Wim Van GIls. Minaraad

E.7 Noordzee

Auteurs: 
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F.  Aanbevelingen

Auteurs:
Anik Schneiders, Katrijn Alaerts, Helen Michels, Maarten 
Stevens, Peter Van Gossum, Wouter Van Reeth, Inne Vught

Het hoofdstuk Aanbevelingen werd voorgelegd aan  
de stuurgroep van het Natuurrapport.
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