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Dankwoord 

Dit rapport geeft de resultaten van de tweede fase van het luik ‘habitatmonitoring’ binnen 

het project ‘Monitoring Natura 2000 en Beheer’. Dit project is een samenwerking tussen het 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het Agentschap van Natuur en Bos (ANB).  

Een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan dit rapport werd geleverd door de leden van de 

ANB-INBO werkgroep habitatmonitoring, bestaande uit Gerald Louette, Patrik Oosterlynck, 

Thierry Onkelinx, Bart Roelandt, Geert Sterckx, Johnny Cornelis, Hans Van Calster, Steven 

De Saeger, Desiré Paelinckx, An Leyssen, Jo Packet, Luc Denys en Toon Westra. Daarnaast 

werd een belangrijke bijdrage geleverd door de leden van de voortgangsgroep van het 

project ‘Monitoring Natura 2000 en Beheer’: Gerald Louette, Desiré Paelinckx, Paul Quataert, 

Hans Van Gossum, Martine Waterinckx en Toon Westra. 
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Samenvatting  

Dit rapport kadert in het luik habitatmonitoring van het ANB-INBO project ‘Monitoring Natura 

2000 en beheer’. Om te voldoen aan de Europese rapportageverplichtingen en voor de 

ondersteuning van het Vlaamse beleid, is er informatie nodig over de kwaliteit, de 

oppervlakte en de verspreiding van Natura 2000 habitats (Westra et al., 2011). Om deze 

informatienoden in te vullen wordt gebruik gemaakt van twee monitoringstrategieën: (1) een 

kartering van habitats voor het bepalen van de oppervlakte en verspreiding en (2) een 

regionaal meetnet voor het bepalen van de kwaliteit van habitats. Dit rapport handelt over 

het meetnet habitatkwaliteit en bespreekt de verschillende ontwerpkeuzes van het meetnet. 

Selectie van meetvariabelen 

In Vlaanderen zijn de LSVI-beoordelingstabellen (T'Jollyn et al. 2009) ontwikkeld voor de 

bepaling van de lokale staat van instandhouding van de Natura 2000 habitats. De LSVI-

tabellen vormen een ruime inventaris van indicatoren die de huidige kennis omtrent 

habitatkwaliteit bundelen. Deze set van indicatoren is bijgevolg  het best beschikbare 

instrument om de kwaliteit van de Natura 2000 habitattypen op niveau Vlaanderen te 

monitoren. In 2014 wordt een update van de LSVI-tabellen voorzien. 

Bemonsteringsmethodiek 

Verschillende bemonsteringsmethodieken werden geëvalueerd: vegetatieopnames, 

streeplijsten en BIOHAB. Hieruit bleek dat via vegetatieopnames het grootste aantal 

meetvariabelen uit de LSVI-beoordelingstabellen gemeten kunnen worden. Voor de 

terrestrische habitattypen zullen bijgevolg vegetatieopnames worden uitgevoerd in 

permanente proefvlakken die aselect geselecteerd worden uit het steekproefkader. Eenzelfde 

steekproefpunt wordt d.m.v. twee proefvlakgroottes gemeten: 

 Cirkelvormig proefvlak (straal = 18 meter) waarin meetvariabelen m.b.t. 

structuur worden gemeten. 

 Vierkant proefvlak (16 x 16 meter voor boshabitattypen en 3 x 3 meter voor 

overige terrestrische habitattypen) waarin bedekking van de aanwezige soorten 

wordt geschat. 

Bij de keuze van de dimensies van de proefvlakken wordt enerzijds getracht om zo goed 

mogelijk de schaal te benaderen waarop de kwaliteitscomponenten die we wensen te meten 

van toepassing zijn (maximaal de intrinsieke variatie van de vegetatiekarakteristieken te 

vatten). Anderzijds moeten de proefvlakdimensies nog toelaten om de meetvariabelen met 

een aanvaardbare nauwkeurigheid te kunnen inschatten. We zoeken dus naar de maximale 

plotgrootte waarvoor een goede schatting van de variabelen (bedekking) nog mogelijk is.  

Voor habitattypen met een zeer beperkte oppervlakte (< 10 hectare) en/of die slechts op 

een beperkt aantal locaties voorkomen, is een aselecte keuze van meetlocaties niet 

aangewezen en wordt de kwaliteit gezamenlijk met de kartering ingeschat, eventueel 

aangevuld met gerichte vegetatieopnames.  

Voor stromende en stilstaande wateren bestaan de bemonsteringseenheid uit respectievelijk 

een strook van 100 meter en de volledige plas, waarin de indicatoren m.b.t. vegetatie en 

structuur worden bepaald. 

Steekproefontwerp 

Als steekproefkader voor de verschillende habitattypen en subtypen wordt gebruik gemaakt 

van de habitatkaart (versie van 2012.10.22) (Paelinckx et al., 2009).  
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Op basis van de steekproef kan statistisch getest worden of het aandeel locaties met een 

ongunstige habitatkwaliteit verschilt van 25% (de door Europa vastgelegde drempelwaarde). 

Steekproefgroottes werden berekend voor twee precisieniveaus (bij een onderscheidend 

vermogen van 80% en een significantieniveau van 5%): 

 Een minimaal detecteerbaar verschil (∆) van 10% t.o.v. de 25%-norm wordt 

bekomen met een steekproefgrootte van 170 punten per habitat(sub)type. 

 Een minimaal detecteerbaar verschil (∆) van 15% t.o.v. de 25%-norm wordt 

bekomen met een steekproefgrootte van 80 punten per habitat(sub)type.   

Bij de keuze van het minimaal detecteerbaar effect voor het meetnet habitatkwaliteit maken 

we onderscheid tussen drie verschillende strata waarvoor we uitspraken wensen te doen: de 

habitattypen op niveau Vlaanderen, de habitattypen binnen het netwerk van SBZ-H en de 

habitatsubtypen op niveau Vlaanderen. We wensen de hoogste nauwkeurigheid te bekomen 

binnen het netwerk van SBZ-H. Het is immers hier dat het Natura 2000 beleid 

geconcentreerd zal zijn. Binnen het netwerk van SBZ-H opteren we voor een 

steekproefgrootte van (afgerond) 170 punten per habitattype, overeenkomstig een minimaal 

detecteerbaar verschil van (afgerond) 10%. Op schaal Vlaanderen opteren we voor de 

habitat(sub)typen voor een steekproefgrootte van (afgerond) 80 punten overeenkomstig een 

minimaal detecteerbaar verschil van (afgerond) 15%. Gezien de verschillende strata sterk 

overlappen zal de totale steekproefgrootte per habitattype uiteraard lager zijn dan de som 

van gewenste steekproefgrootte per stratum.  

Bovenstaande steekproefgroottes gelden voor oneindige populaties. Veel van de habitattypen 

en habitatsubtypen hebben echter maar een beperkte oppervlakte, waardoor ze niet meer 

beschouwd kunnen worden als oneindige populaties. Daarom passen we een correctie toe 

voor eindige populaties (finite population correction), waarbij de steekproefgrootte afneemt 

naarmate de totale populatiegrootte afneemt. 

We opteren voor een ruimtelijk gebalanceerde steekproeftrekking waarbij een voldoende 

ruimtelijke spreiding van de steekproefpunten gegarandeerd wordt en de ruimtelijke 

correlatie tussen punten wordt geminimaliseerd. Deze steekproeftrekking wordt 

geïmplementeerd via de Generalized Random-Tessellation Stratified (GRTS) methode. 

Synergie met bestaande monitoringprogramma’s 

In Vlaanderen lopen al heel wat monitoringprogramma’s waarin bruikbare gegevens worden 

ingezameld over de kwaliteit van Natura 2000 habitats op regionale schaal. Het betreft de 

Vlaamse Bosinventarisatie, de monitoringprogramma’s in en rond de Zeeschelde en de 

Permanente Inventarisatie van de Kustduinen (PINK). Er wordt gestreefd naar een maximale 

synergie met deze programma’s. Dit betekent dat de bemonsteringsmethodiek wordt 

afgestemd op deze voorgesteld in dit rapport, dat maximaal gebruik gemaakt wordt van 

bestaande meetpunten en indien nodig extra meetpunten geselecteerd worden om de 

gewenste precisie te bekomen. 

 

 

 

 

 

 



 

 
www.inbo.be Monitoring Natura 2000-habitats 7 

 

English abstract 

Information is needed on the range, area and quality of Natura 2000 habitats in order to 

report on the conservation status of habitats to the European Commission and to support 

nature policy in Flanders (Westra et al., 2011). To fill in these information needs, we use two 

monitoring strategies: (1) habitat mapping to assess the range and area of habitats and (2) 

a regional monitoring network to assess the quality of habitats. This report provides an 

overview of the design of the monitoring network for habitat quality.   

Selection of indicators  

In Flanders, tables with indicators and target values have been developed to assess the local 

conservation status of Natura 2000 habitat types (T'Jollyn et al. 2009). These tables 

summarize current ecological knowledge of habitat types and are therefore best suited to 

assess habitat quality on a regional level.  

Measuring technique 

To assess the indicators of terrestrial habitats, measurements or visual estimates are made 

at two plots which are centered at each sampling location: 

 A circular plot (with 18 meter radius) in which habitat quality indicators regarding 

vegetation structure are measured.  

 A square plot (16 x 16 meter for forest habitats and 3 x 3 meter for other 

terrestrial habitats) in which species composition and cover is assessed.   

On the one hand we tried to select plot dimensions that best captured the scale at which 

vegetation quality components occur. On the other hand plot dimensions should allow to 

estimate indicators with an acceptable accuracy. The choice of plot dimensions was a 

compromise between both considerations.       

 

For aquatic habitats different sampling units were used. For standing waters habitats the 

sampling unit consists of the entire water body. For stream habitats a 100-meter section is 

used as sampling unit.    

 

Sample design 

Based on a sample, we will test if the number of sampling units with unfavorable (local) 

habitat quality is different from 25% (upper limit set by the European Commission). If a 

habitat exceeds this limit, its overall (regional) quality should be considered unfavorable. The 

sample size will determine if the proportion unfavorable estimated from the sample can be 

considered significantly different from the 25%-norm. 

 With a sample size of approximately 170 sampling units, at least 35% of the 

sampling units need to be locally in unfavorable condition to conclude that the 

target population is significantly different from the 25%-norm and thus is in 

overall unfavorable condition (with a power of 80% and at a significance level of 

5%). In other words, a sample size of 170 results in a minimal detectable 

difference of 10%. 

 With a sample size of approximately 80, the estimated proportion needs to be 

40% or more to conclude that the population is in an unfavorable condition (with 

a power of 80% and a significance level of 5%). In other words, a sample size of 

80 results in a minimal detectable difference of 15%. 

We want to achieve a minimal detectable difference of 15% (sample size = 80) for habitat 

types and habitat subtypes in Flanders. As most measures to improve habitat quality will be 
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taken within the network of Special Areas of Conservation (SAC’s), we want to monitor these 

area in more detail. Therefore, we will select extra locations within the network of SAC’s in 

order to achieve a minimal detectable difference of 10% (sample size = 170) for the habitat 

types.  

The sample sizes above are valid for infinite populations. As most habitats in Flanders have a 

limited extent, they cannot be considered infinite populations. Therefore we will apply a finite 

population correction factor which reduces sample size as population size decreases. 

The habitat map of Flanders (Paelinckx et al., 2009) is used as the sample frame and 

spatially balanced random sampling is applied to select  the sample. This is implemented 

using the Generalized Random-Tessellation Stratified (GRTS) method.  

We use a rotational design with 12 panels. In principle, sampling units in each panel are 

measured every 12 years. However, some flexibility in field work planning is needed and 

therefor sampling units between panels within non-overlapping periods of three consecutive 

years may be interchanged.  

Synergy with existing monitoring programs in Flanders 

There are several operational monitoring programs in which useful data for Natura 2000 

habitat quality is being collected on a regional scale. These include the Forest Inventory of 

Flanders, the monitoring programs of the Scheldt estuary and the inventory of coastal dunes. 

We want to achieve maximum synergy with these program’s by harmonizing measuring 

techniques, by making use of existing sampling units as much as possible and, if needed, 

add extra sampling units to reach the desired precision level. 
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1 Inleiding 

Dit rapport kadert in het ANB-INBO project ‘Monitoring Natura 2000 en beheer’. De 

doelstelling van dit project is het ontwikkelen van kostenefficiënte meetnetten om te 

beantwoorden aan: (1) de informatiebehoefte m.b.t. beleid in de context van Natura 2000 en 

(2) de informatiebehoefte m.b.t. het beheer van ANB-terreinen. 

Informatiebehoefte beleid Natura 2000: Op regelmatige basis moet er gerapporteerd worden 

over de Staat Van Instandhouding (SVI) van Natura 2000-habitattypen en -soorten in 

Vlaanderen zoals gespecificeerd in de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Daarnaast 

wensen we na te gaan of de Gewestelijke Instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) en de 

Instandhoudingsdoelstellingen op het niveau van de Speciale Beschermingszone (SBZ), de 

zgn. S-IHD, gehaald worden. De informatie op SBZ-niveau is ook noodzakelijk om de 

gebiedendatabank van de Europese Commissie actueel te houden (de zgn. 

standaardgegevensformulieren). Ten slotte willen we ook de voor het Vlaamse beleid 

belangrijke soorten en vegetatietypen die niet opgenomen zijn in de Habitatrichtlijn (HR) 

opvolgen.  

Informatiebehoefte beheer ANB-terreinen: We wensen de resultaten van het beheer op te 

volgen en inzicht te bekomen in de kosten geassocieerd met het beheer.  

We onderscheiden vier thematische luiken: ‘Habitatmonitoring’, ‘Soortenmonitoring’, 

‘Monitoring abiotiek’ en ‘Beheer en kosten’. Bij Habitatmonitoring, Soortenmonitoring en 

Monitoring abiotiek wordt in de eerste plaats gewerkt in een programmacontext, terwijl het 

luik Beheer en kosten zich richt op de projectcontext. 

1.1 Leidraad ontwerp beleidsgerichte meetnetten 

Bij het uitwerken van de meetnetten volgen we de leidraad voor het ontwerpen van 

beleidsgerichte meetnetten (Wouters et al. 2008). Deze leidraad onderscheidt verschillende 

fases: Fase I: Prioriteren informatiebehoefte; Fase II: Uitwerken gegevensinzameling; Fase 

III: Planning gegevensverwerking; Fase IV: Planning rapportering en communicatie en Fase 

V: Implementatie en kwaliteitszorg. Figuur 1-1 geeft een schematische weergave van de 

verschillende fases van het meetnetontwerp en van de plaats van het meetnetontwerp in de 

kringloop van de informatie.  

Elke fase uit de leidraad bestaat uit een reeks bouwstenen. In Fase I gebeurde er al een 

gedetailleerde analyse van de vraagzijde (informatiebehoefte) en de aanbodzijde 

(beschikbare informatie uit bestaande meetnetten). Vervolgens werden de prioritaire vragen 

afgelijnd en werd er een eerste aanzet gegeven tot de te volgen methodiek om deze 

prioritaire vragen te kunnen beantwoorden. De resultaten van Fase I kunnen terug gevonden 

worden in Adriaens et al. (2011) voor het luik soortenmonitoring, in Westra et al. (2011) 

voor het luik habitatmonitoring en in Van Calster et al. (2011) voor het luik beheer en 

kosten. 

Fase II van de leidraad bestaat uit de concrete uitwerking van de gegevensinzameling. Hierin 

wordt bepaald welke gegevens ingezameld moeten worden en op welke manier dit moet 

gebeuren (vastleggen van de bemonsteringsmethodiek). Vervolgens wordt de 

steekproefgrootte berekend en de steekproeftrekking uitgewerkt. Ten slotte wordt een 

inschatting gemaakt van de meetkosten. 
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Figuur 1-1 Schematische weergave van de kringloop van informatie geleverd door een beleidsgericht meetnet. Het 

meetnetontwerp (bruine achtergrond) wordt geïnitieerd door de informatiebehoefte en omvat vier fasen 

met onderlinge afstemmingen en mogelijke terugkoppelingen. Pas na een voldoende afstemming van de 

voorziene eindresultaten op de prioritaire informatiebehoeften wordt overgegaan tot de implementatie 

(Fase V) en de start van de gegevensinzameling. 

De uitwerking van Fase II voor de Natura 2000 habitats bestaat uit twee delen: (1) een 

kartering voor het bepalen van de oppervlaktes en verspreiding van de habitat(sub)typen en 

Regionaal Belangrijke Biotopen (RBB) en (2) een meetnet voor het bepalen van de kwaliteit 

van de habitat(sub)typen. Het doel van dit rapport is om het ontwerp van de meetnetten 

voor het bepalen van de habitatkwaliteit toe te lichten en de ontwerpkeuzes te onderbouwen. 

1.2 Leeswijzer 

In §2 geven we eerst een overzicht van de prioritaire informatiebehoefte en hoe we die in 

grote lijnen zullen invullen. Vervolgens gaan we in §3 dieper in op het begrip habitatkwaliteit 

en gaan we na welke gegevens we moeten inzamelen om de habitatkwaliteit te bepalen. 

Daarna bespreken we het eigenlijke meetnetontwerp en onderbouwen we de gemaakte 

ontwerpkeuzes. Dit omvat volgende onderdelen: de bemonsteringsmethodiek, het 

steekproefkader, de steekproefgrootteberekening en de steekproeftrekking. We bespreken 

dit afzonderlijk voor de terrestrische habitattypen (§4) en de aquatische habitattypen (§5). 

Voor slikken en schorren, kustduinen en boshabitattypen lopen er reeds 

monitoringprogramma’s die gedeeltelijk de informatiebehoefte invullen. In §0 werken we de 

synergie uit tussen deze bestaande monitoringprogramma’s en de nodige monitoring voor 

het bepalen van de habitatkwaliteit. Dit moet garanderen dat binnen de bestaande 

monitoringprogramma’s de habitatkwaliteit op een gelijkaardige manier wordt ingeschat als 

voor de overige habitats. Voor de aquatische habitattypen bekijken we hoe bestaande 

monitoringprogramma’s in functie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) bruikbare gegevens 

opleveren voor de monitoring van de habitatkwaliteit.     

1.3 Terminologie 

1.3.1 Meetnetbegrippen 

In dit rapport zullen we het meermaals hebben over de meetnetkenmerken doelstelling, 

functie en context. We gebruiken hierbij dezelfde terminologie en definities als de leidraad 

(Wouters et al., 2008).  
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We maken een onderscheid tussen twee, deels overlappende doelstellingen: 

toestandsopvolging en monitoring: 

Toestandsopvolging (‘surveillance’) definiëren we als de periodieke herhaling van een 

gestandaardiseerde bemonstering van variabelen die toelaat de toestand en evolutie van een 

doelpopulatie te beschrijven. Toestandsopvolging is vaak een essentieel middel om kennis te 

vergaren over de (snelheid en variabiliteit van) veranderingen die optreden in de omgeving 

en heeft daarbij de belangrijke functie om mogelijke problemen en eventueel negatieve 

evoluties te identificeren. Dergelijke kennisontwikkeling is vaak een eerste stap tot het 

nemen van beleidsmaatregelen en kan wijzen op de noodzaak om normen of streefwaarden 

te ontwikkelen en in te stellen. 

Monitoring wordt omschreven als toestandsopvolging waarbij de evolutie van een 

doelpopulatie vergeleken wordt met a priori vastgestelde normen, referentiewaarden of 

doelstellingen. Een erg strikte benadering van monitoring vereist een precieze, kwantitatieve 

formulering van de streefwaarden. Een minder beperkende benadering hanteert de 

uitgangssituatie (i.e. de toestandsbeschrijving tijdens de eerste meetperiode) als 

referentiebeeld (=nulmeting) waarmee we de latere metingen kunnen vergelijken. Bij een 

meetnet met monitoring als doelstelling is het essentieel het ontwerp af te stemmen op de 

mogelijkheid om afwijkingen van de gestelde normen te detecteren met een redelijke 

waarschijnlijkheid.  

Naast de doelstelling kunnen we aan meetnetten een signalerende dan wel een 

controlerende functie toekennen. 

Een meetnet met een signalerende functie volgt de toestand van de doelpopulatie op en 

pikt eventuele (negatieve) evoluties tijdig op (‘early warning’). Indien gegevens over 

drukfactoren beschikbaar zijn, kunnen deze een aanwijzing geven over de mogelijke 

oorzaken van de waargenomen veranderingen. 

Een meetnet met een controlerende functie staat in voor de opvolging van het effect van 

bepaalde beleid- of beheermaatregelen of maatschappelijke activiteiten of ontwikkelingen. 

Dat impliceert dat binnen de doelpopulatie een duidelijk onderscheid aanwezig is tussen 

elementen die wel of niet onderworpen werden aan de relevante maatregel of activiteit. 

Ongeacht de doelstelling en functie, is het cruciaal een onderscheid te maken tussen 

meetnetten op basis van de context waarin de informatie gebruikt zal worden. 

In een programmacontext wil de opdrachtgever - ter ondersteuning van strategische 

beslissingen - beschikken over cijfers die de globale toestand en de evolutie van een 

verzameling elementen beschrijven. De aangeleverde informatie moet geschikt zijn om de 

omvang van de noden in te schatten en prioriteiten te leggen (signalerende functie), of om 

pakketten van maatregelen te evalueren (controlerende functie). 

In een projectcontext wil de opdrachtgever informatie verkrijgen over specifieke 

elementen, vaak omwille van concrete knelpunten of maatregelen (al uitgevoerd of nog uit te 

voeren). Deze informatie moet toelaten om na te gaan waar en in welke mate bepaalde 

(negatieve of positieve) evoluties optreden (signalerende functie) en/of om het effect van 

een specifieke maatregel in te schatten (controlerende functie). 

Deze twee informatiebehoeftes zijn niet altijd compatibel en de combinatie ervan leidde in 

het verleden vaak tot te zware meetnetten. Daarom zullen we beide contexten afzonderlijk 

beschouwen bij het ontwerpen van de meetnetten.  
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2 Prioritering informatiebehoefte 

2.1 Prioritaire vragen 

Hieronder wordt een overzicht geven van de prioritaire vragen binnen het luik 

habitatmonitoring, zoals opgesomd in het rapport van Fase I (Westra et al., 2011). Voor een 

gedetailleerde analyse van de vraagzijde verwijzen we naar bovenstaand rapport.  

Volgende prioritaire vragen wensen we te beantwoorden vanuit een Europese context (voor 

elk Natura 2000-habitattype afzonderlijk): 

1. Wat is de toestand en trend van de oppervlakte van Natura 2000-habitattypen 

1.1. in Vlaanderen? 

1.2. in het netwerk van habitatrichtlijngebieden (SBZ-H)? 

1.3. in de individuele SBZ-H? 

2. Wat is het aandeel van de oppervlakte van de Natura 2000-habitattypen binnen en 

buiten het netwerk van SBZ-H? 

3. Wat is de toestand en trend van de habitatkwaliteit van Natura 2000-habitattypen 

3.1. in Vlaanderen? 

3.2. in het netwerk van SBZ-H? 

3.3. in de individuele SBZ-H? 

Deze vragen wensen we op een zodanige manier te beantwoorden dat er voldaan kan 

worden aan de Europese rapportageverplichtingen en er geëvalueerd kan worden in hoeverre 

de G-IHD en S-IHD gehaald worden (maar zie nuancering in 2.2).  

Daarnaast onderscheiden we prioritaire vragen vanuit een Vlaamse context waarvoor geen 

Europese rapportageverplichtingen bestaan. Deze vragen kunnen beantwoord worden mits 

extra gegevensinzameling. 

4. Bovenstaande vragen 1.3, 2 en 3.3 dienen uitgebreid naar de SBZ-V volgens het 

Natuurdecreet (artikel 36ter § 1). 

5. Wat is de toestand en trend van de oppervlakte van regionaal belangrijke biotopen (RBB) 

5.1.  in Vlaanderen? 

5.2. in de individuele SBZ-H en SBZ-V? 

6. Wat is de oppervlakte en kwaliteit van de Natura 2000-habitatsubtypen in Vlaanderen? 

7. Gedetailleerde verspreiding van de waardevolle vegetatietypen in Vlaanderen, waaronder 

Natura 2000-habitattypen en RBB: waar liggen deze waardevolle vegetatietypen in 

Vlaanderen en welke veranderingen in verspreiding treden er op? 

2.2 Invulling informatiebehoefte 

Bovenstaande vragen zullen beantwoord worden aan de hand van twee meetstrategieën. Alle 

vragen m.b.t. oppervlakte en verspreiding zullen beantwoord worden via een kartering van 

SBZ-H, SBZ-V en de gekende locaties met Natura 2000 habitat buiten SBZ. Het bepalen van 

de habitatkwaliteit van de habitattypen en habitatsubtypen zal gebeuren aan de hand van 

een meetnet bestaande uit een steekproef van locaties waar in detail de habitatkwaliteit 

wordt bepaald. Dit meetnet zal een uitspraak mogelijk maken op het niveau Vlaanderen en 

op het niveau van het netwerk van SBZ-H, maar zal onvoldoende dekkend zijn om een 

nauwkeurige uitspraak voor de individuele SBZ-H te bekomen. De kartering binnen SBZ-H 

zal echter wel een ruwe inschatting van de habitatkwaliteit toelaten voor elk individueel SBZ-

H. Daarnaast kunnen gegevens ingezameld i.f.v. beheermonitoring mogelijks ook bijdragen 

tot de inschatting van de habitatkwaliteit op niveau van de individuele SBZ-H. Bij de verdere 

uitwerking van het luik ‘beheermonitoring’ zal het meer duidelijk worden in hoeverre deze 

meekoppeling kan gerealiseerd worden. 
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Figuur 2-1 Schematische overzicht van de invulling van de informatiebehoefte door de verschillende 

monitoringstrategieën  

Dit rapport handelt enkel over het meetnet habitatkwaliteit.  

Het beleid m.b.t. Natura 2000 habitats is voornamelijk geconcentreerd op SBZ-H. Daarom 

wensen we habitatkwaliteit binnen SBZ-H met een hogere nauwkeurigheid te kunnen 

opvolgen dan de habitatkwaliteit op niveau Vlaanderen. De meetnetten zullen dus meer 

meetpunten bevatten binnen SBZ-H dan erbuiten. We wensen ook een uitspraak te kunnen 

doen over de habitatkwaliteit van de habitatsubtypen. Hiervoor zullen bijkomende 

meetpunten noodzakelijk zijn voor bepaalde habitatsubtypen.   

2.3 De habitattypen en subtypen waarvoor we meetnetten 

habitatkwaliteit ontwikkelen  

In Bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de verschillende habitattypen (n = 48) en 

subtypen (n = 45) in Vlaanderen. Voor alle habitattypen moet Vlaanderen rapporteren aan 

Europa, uitgezonderd habitattype 1110 (permanent met zeewater van geringe diepte 

overstroomde zandbanken) waarvoor de rapportage een federale bevoegdheid is. Per 

habitattype is hiervoor een uitspraak nodig over de habitatkwaliteit. In principe moeten er 

dus afzonderlijke meetnetten per habitattype opgesteld worden. Deze meetnetten moeten 

bovendien toelaten om de habitatkwaliteit op het niveau van eventuele subtypen te bepalen.. 

Voor bepaalde habitattypen en subtypen kiezen we er echter voor om geen meetnet 

habitatkwaliteit te ontwikkelen.  
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We onderscheiden daarbij volgende redenen. 

 Een aparte uitspraak over het habitattype of subtype in Vlaanderen is weinig 

relevant  

 Habitat(sub)typen die zich enkel in de continentale biogeografische regio 

bevinden en waarvan slechts een fractie in Vlaanderen ligt: ‘beukenbossen van 

het type Luzulo-Fagetum’ (9110) en ‘Midden-Europees neutrofiel beukenbos’ 

(9130_fm). 

 Een meetnet is niet de meest geschikte of efficiënte monitoringstrategie voor het 

bepalen van de habitatkwaliteit. 

 Habitattypen die een overkoepelend landschapstype vormen en waarvoor de 

habitatkwaliteit uitsluitend op landschapsniveau beoordeeld kan worden: 

‘estuaria’ (1130). 

 Er is momenteel nog onvoldoende informatie over welke gegevens noodzakelijk 

zijn om de (lokale) habitatkwaliteit te beoordelen: ‘bij eb droogvallende 

slikwadden en zandplaten’ (1140). Verder onderzoek is noodzakelijk. 

 De beoordeling van de habitatkwaliteit is gebaseerd op een beperkt aantal 

indicatoren die relatief eenvoudig bepaald kunnen worden, in combinatie met een 

kartering: ‘eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia 

spp. en andere zoutminnende soorten’ (1310), ‘schorren met slijkgrasvegetatie 

(Spartinion maritimae)’ (1320),  ‘embryonale wandelende duinen’ (2110) en 

‘Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria’ (2120). 

 Zeer zeldzame habitattypen of habitatsubtypen met een oppervlakte kleiner dan 

10 ha of die op minder dan 15 locaties in Vlaanderen voorkomen. Hiervoor is een 

gebiedsdekkende inschatting van de habitatkwaliteit, al dan niet in combinatie 

met een gerichte keuze van meetlocaties, meer aangewezen. Deze keuze wordt 

verder toegelicht in de loop van dit rapport. Het gaat hier om 9 habitattypen en 

11 habitatsubtypen (zie Bijlage 2 en Bijlage 3).   
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3 Habitatkwaliteit: welke gegevens inzamelen? 

Om te bepalen welke gegevens ingezameld moeten worden, wordt in eerste instantie het 

concept van habitatkwaliteit duidelijker afgelijnd (§ 3.1.) Kwaliteit kan namelijk verschillen 

naargelang de context waarin deze beschouwd wordt. Vanuit een definitie en een 

conceptueel kader wordt duidelijk welke elementen er nodig zijn om die kwaliteit te gaan 

meten. We kunnen met dit afwegingskader gaan vastleggen welke onderdelen wel of niet 

binnen de scope van het huidige monitoringsmeetnet vallen. Eens het concept afgebakend is 

dienen er relevante indicatoren geselecteerd te worden. Er wordt hierbij vertrokken van de 

beoordelingsmatrices van de lokale staat van instandhouding (LSVI) (T'Jollyn et al. 2009), 

die voor Vlaanderen het meest uitgebreide overzicht van criteria voor kwaliteitsbeoordeling 

van de Natura 2000 habitattypen vormt.  

3.1 Wat is habitatkwaliteit? 

De in het artikel 17 van de habitatrichtlijn gehanteerde begrippen ‘specifieke functies’, 

‘specifieke structuren’ en ‘typische soorten’ vormen samen de kwaliteit van een bepaald 

habitattype. Heldere definities van deze begrippen ontbreken en hierdoor is het formuleren 

van meetvragen over habitatkwaliteit in grote mate afhankelijk van de interpretatie van de 

individuele lidstaten (Schmidt et al. 2008). 

Het is daarom nodig om het concept habitatkwaliteit wat verder uit te diepen. In functie van 

de monitoring van biodiversiteit is door Noss (1990) een conceptueel kader voorgesteld dat 

uitgaat van drie primaire onderdelen die biodiversiteit op een bepaalde plaats karakteriseren, 

nl. compositie, structuur en functie. Compositie heeft te maken met de identiteit en de 

variatie aan elementen van de verzameling (soortenlijsten, soortendiversiteit en genetische 

diversiteit). Structuur is de fysische organisatie van het systeem waarbij het ondermeer gaat 

over habitatcomplexiteit, ruimtelijke organisatie en landschappelijke configuratie. Functies 

betreffen ecologische en evolutieve processen zoals metabolische - en biogeochemische cycli 

en gene flow.  

Omdat deze onderdelen afhankelijk zijn van elkaar stelt Noss (1990) een genest hiërarchisch 

model voor zoals weergegeven in Figuur 3-1. De hiërarchische organisatie houdt in dat 

processen op een lager niveau gestuurd en begrensd worden door processen op een hoger 

niveau. Dit wil echter niet zeggen dat we daarom onze aandacht enkel dienen te focussen op 

de hogere niveaus omdat de lagere niveaus juist vaak de meetbare indicatoren bevatten die 

verklarend zijn voor de hoger liggende processen.  

Een meerwaarde van dergelijke hiërarchische indeling is dat we nu een set aan 

kwaliteitsindicatoren kunnen organiseren in functie van het type (compositie, structuur en 

functie) en het hiërarchisch niveau (genetisch, soort/populatie, gemeenschap/ecosysteem, 

landschap/ biogeografische regio) waarvoor ze het meest indicatief zijn. Als voorbeeld 

organiseren we in Tabel 3-1 de indicatoren uit de LSVI-tabel voor het habitattype 9120 

volgens bovenstaande indeling. Hieruit blijkt dat indicatoren op genetisch- en 

landschapsniveau ontbreken. De tabel geeft enkele suggesties van indicatoren op deze 

niveaus.    
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Figuur 3-1 Compositionele, structurele en functionele biodiversiteit weergeven als geneste diagrammen, hiërarchisch 

volgens het beschouwde niveau (uit Noss, 1990)   

Tabel 3-1 LSVI-indicatoren voor het bepalen van de staat van instandhouding van het habitattype 9120 opgedeeld in 

vier ruimtelijke niveaus in functie van compositie, structuur en functie. Sommige indicatoren kunnen op 

meerdere plaatsen in de tabel geplaatst worden maar zijn dan op het meest relevante niveau geplaatst. 

In grijs zijn ter illustratie indicatoren opgegeven die momenteel niet opgenomen zijn in de LSVI-tabellen 

(T’Jollyn et al. 2009). 

Hiërarchisch 

niveau 

Indicatoren 

Compositie Structuur Functie 

Landschap/ 

Biogeografische 

regio 

bosgemeenschappen, γ-

diversiteit 

 perimeter/ area index  Connectiviteitsindex (1) 

Ecosysteem/ 

Gemeenschap 

fenologie in 

groeiklassen, α-

diversiteit, β-diversiteit 

verticale structuur, 

minimum structuur 

areaal, beheersvorm 

bosconstantie, dood hout, dik 

dood hout, vergrassing, 

verruiging, ruderalisering  

Populatie/soort sleutelsoorten in de 

kruidlaag/boomlaag, 

invasieve exoten, 

typische fauna  

minimale 

populatiegrootte 

sleutelsoorten 

broedsucces holenbroeders, 

metapopulatiekarakteristieken  

Genetisch allelische diversiteit  heterozygositeit  inbreeding  

 

Dit biodiversiteitsmodel is ondertussen algemeen aanvaard en het is dus niet toevallig goed 

herkenbaar in de Europese formats voor de beoordeling van de SVI als de onderdelen 

specifieke structuren en functies, inclusief typische soorten. De indeling is eveneens 

gehanteerd bij het Vlaamse LSVI-instrumentarium voor Natura 2000 habitats, dat 
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indicatoren onderverdeelt in de categorieën structuur, verstoring (cf. functie) en vegetatie 

(cf. compositie).    

3.2 Selectie van indicatoren voor habitatkwaliteit 

Voor het beschrijven van de verschillende onderdelen van habitatkwaliteit op de 

verschillende hiërarchische niveaus beschikken we over een zeer uitgebreide set aan 

potentieel op te volgen indicatoren. Deze indicatoren kunnen daarbij nog eens verschillen per 

habitattype. In de praktijk is het niet haalbaar om al deze indicatoren op te volgen. We 

hebben dus een afwegingskader nodig om indicatoren te selecteren. Als afwegingskader 

gebruiken we enerzijds de beleidsrelevantie van de informatie die de indicatoren verschaffen 

en anderzijds de meetbaarheid van de indicatoren. 

3.2.1 Selectie in functie van beleidsrelevantie 

Ter ondersteuning van het Natura 2000 beleid is het belangrijk om inzicht te krijgen in de 

processen die de habitatkwaliteit beïnvloeden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het 

DPSIR-model (driver-pressure-state-impact-response), dat vaak gehanteerd wordt bij milieu 

-en natuurmonitoring (Delbaere 2004, Normander et al. 2012). Voor de meeste habitattypen 

is bekend wat de voornaamste drukken zijn (Decleer 2007). Deze werkwijze lag aan de basis 

bij het opstellen van de LSVI-indicatoren voor ‘verstoring’ (zie 3.3). In Tabel 3-2 geven we 

een voorbeeld van de (D)P(S)IR benadering voor het habitattype 6120 (kalkminnend 

grasland op dorre zandbodems).  

Tabel 3-2 Voorbeeld van een DPSIR benadering bij 6120 - Kalkminnend grasland op dorre zandbodems 

Pressure Impact Responsvariabele Indicator 

Waterbeheersing/ 

bedijking 

Verzuring pH-meting bodem 

Aantal/bedekking 

kalkindicerende soorten, 

Ellenberg 

zuurgraad/basenrijkdom 

Wegvallen 

sedimentatie 
Sedimentatiesnelheid 

 

Bedekking therofyten 

Aandeel open bodem 

Bedekking mossen 
Vermossing 

Eutrofiëring 

Vergrassing 
Bodemchemie, 

luchtdepositiewaarde, 

grondwaterchemie 

 

Bedekking grasachtige 

indicatorsoorten 

Verruiging 
Bedekking indicatorsoorten 

voor verruiging 

Exploitatie Vernietiging Oppervlakte Trendindex typische soorten 

Landgebruik 
Habitatfragmentatie Genetische diversiteit Connectiviteitsindex 

Transportinfrastructuur 

Te extensief beheer 
Verbossing Bedekking boom/struiklaag 

Verbraming Bedekking bramen 
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Daarnaast worden er in het  Natura 2000 beleid ook doelstellingen geformuleerd voor het 

realiseren van een goede kwaliteit en dient de afstand tot referentiewaarden te worden 

opgevolgd. Hiervoor hebben we ook (positieve) indicatoren nodig die toelaten om de afstand 

tot een gunstige structuur en vegetatiesamenstelling te bepalen. In de LSVI-tabellen werden 

deze indicatoren ondergebracht onder ‘structuurvariabelen’ en ‘vegetatieontwikkeling’. 

3.2.2 Selectie in functie van meetbaarheid 

Algemeen gesteld moeten (ecologische) indicatoren zoveel mogelijk voldoen aan de 

zogeheten SMART principes: ‘specific’, ‘measurable’, ‘achievable’, ‘relevant’ en ‘timely’. 

Vertaald naar habitatkwaliteit betekent dit (Delbaere 2004, McElhinny et al. 2005, Seddon et 

al. 2011): 

 aangetoonde en kwantificeerbare ecologische relatie met de relevante processen;  

 maximaal toepasbaar over de ganse range van habitattypen die bestudeerd 

worden in verschillende stadia van kwaliteit; 

 gevoelig genoeg om voldoende te discrimineren tussen de mogelijke toestanden 

van deze habitattypen; 

 eenvoudig, kostenefficiënt en herhaalbaar te meten; 

 voldoende robuust voor seizoenale of andere klimatologische variatie; 

 zoveel mogelijk richtinggevend in termen van beheer van de habitattypen; 

 niet sterk gecorreleerd met andere indicatoren uit de set, behalve indien ze 

afzonderlijk ecologisch relevant zijn 

3.3 De LSVI-beoordelingstabellen als basisinstrument voor 
het bepalen van de habitatkwaliteit 

In Vlaanderen zijn de LSVI-beoordelingstabellen (T'Jollyn et al. 2009) ontwikkeld voor de 

bepaling van de lokale staat van instandhouding van de Natura 2000 habitats in het kader 

van onder andere het vergunningenbeleid, passende beoordelingen en het S-IHD proces. 

Deze zijn expliciet ontworpen om op het niveau van een bepaalde locatie (=habitatvlek of 

een geheel van min of meer met elkaar verbonden vlekken van eenzelfde habitattype) 

toegepast te worden. Bij de opmaak van de LSVI-tabellen is voor een goede SVI gekeken 

naar de ‘ natuurlijke toestand’ van een habitattype. Dit is de toestand waarbij het duurzaam 

voortbestaan van een habitattype en zijn typische soorten gegarandeerd is onder regulier 

beheer . Op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis werden abiotische 

standplaatscondities voor een gunstige SVI gekwantificeerd. Voor de bossen liggen de 

‘criteria duurzaam bosbeheer’ aan de basis van het afbakenen van een gunstige SVI. In 

Bijlage 4 geven we een verdere verkenning van de LSVI-tabellen. 

 

De LSVI-tabellen zijn dus op te vatten als een ruime inventaris van indicatoren die de 

huidige kennis omtrent habitatkwaliteit bundelen. Deze set van indicatoren is bijgevolg  het 

best beschikbare instrument om de kwaliteit van de Natura 2000 habitattypen op niveau 

Vlaanderen te monitoren. Door de LSVI-tabellen te toetsen aan het conceptueel model van 

Noss (1990) (§3.1) en het in §3.2 beschreven afwegingskader voor de selectie van 

indicatoren, kunnen we a priori wel een aantal aandachtspunten meegeven bij het gebruik 

van de LSVI-indicatoren voor het meetnet habitatkwaliteit. 

 Het ontbreekt momenteel aan indicatoren op landschapsniveau voor zowel de 

functionele als structurele component. Dit onderdeel zal echter niet op het niveau 
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van een lokale habitatvlek beoordeeld worden en is daarom voorlopig nog niet in 

het LSVI-instrumentarium opgenomen (wel voorzien in versie 2014) . Voor een 

regionale beoordeling is het echter een essentieel onderdeel. Dergelijke indices 

kunnen best door middel van een GIS-analyse berekend worden op basis van 

een gebiedsdekkende kartering.  

 Momenteel is het niet mogelijk om de indicatoren uit de LSVI relatief te scoren 

naar hun belang in de totale kwaliteitsbeoordeling. De enige vorm van 

prioritering die we actueel kunnen doen is bepaalde indicatoren hoger of lager 

scoren op basis van de hierboven geschetste afwegingskaders.  

 Eenvormigheid van de indicatoren is te verhogen door een aantal weinig evidente 

differentiaties tussen habitat(sub)typen te veralgemenen. (vb. 6230_ha: 

hoogopschietende soorten en levensvormen worden bij dit subtype in 

tegenstelling tot overige subtypen van deze habitat niet beoordeeld). 

 Het totaal aantal indicatoren is momenteel erg hoog en we verwachten dat dit 

vereenvoudigd kan worden per habitatgroep (naar voorbeeld van de LSVI-

tabellen voor bossen en stilstaande wateren).  

 Het aantal indicatoren kan naar omlaag door niet elke meetvariabele te 

benoemen als indicator. Dit komt er in de praktijk op neer de naamgeving van de 

indicatoren te vereenvoudigen/stroomlijnen (zie Tabel 3-3) en een aantal van de 

meetvariabelen te combineren tot een index (bv. verruigingsindex= eutrofiëring 

+ verruiging + vergrassing + strooisel + ruderalisering). De onderliggende 

niveaus blijven echter wel van belang bij het identificeren van oorzaken.  

 Collineariteit valt te verwachten voor een aantal criteria maar kan pas in de 

praktijk aangetoond worden na analyse van de meetgegevens (bv. dominantie 

van één soort en verstoringsindicatoren; bedekking sleutelsoorten en 

verstoringsindicatoren, MSA-areaal bossen en mozaïekvorm,…). Mogelijk blijven 

collineaire indicatoren toch behouden wegens hun ecologische (en 

beleids)relevantie (bv. dood hout en dik dood hout staan elk in voor specifieke 

voedselwebben in een bosecosysteem). 

 Een aantal van de indicatoren zijn moeilijk meetbaar. Voor sommige 

indicatorsoorten is het erg moeilijk om bedekkingen te schatten (vb. 

grasachtigen). De herhaalbaarheid van deze meting en dus de indicatiewaarde 

ervan dient nog geëvalueerd te worden. Hieraan dient extra aandacht gegeven te 

worden bij het opstellen van de meetmethodes. De meetbaarheid moet evenwel 

gezamenlijk geëvalueerd worden met de ecologische en beleidsrelevantie: het 

heeft geen zin om een zeer relevante maar moeilijk te meten indicator te 

vervangen door een gemakkelijk meetbare, niets zeggende. M.a.w. hoe 

relevanter een indicator hoe hoger de meetinspanning (en dus de kostprijs) mag 

zijn.  

 De grenswaarden die momenteel gehanteerd worden tussen gunstige en 

ongunstige habitatkwaliteit dienen geëvalueerd te worden aan de hand van de 

gegevens uit het toekomstige meetnet. Vanwege de contextspecifieke aard van 

habitatkwaliteit valt hier een grotere variatie in te verwachten (Gibbons & 

Freudenberger 2006) dan momenteel het geval is. Anderzijds heeft de 

Wetenschappelijke Toetsingscommissie die de LSVI heeft doorgelicht net die 

uniformisatie van de grenswaarden als een zeer sterk punt verwelkomd. Ook de 

actoren van het Vlaamse maatschappelijke middenveld dringen aan op behoud, 

en zo mogelijk verder vergroten van eenvormigheid. 
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Tabel 3-3 overzicht graslandindicatoren uit LSVI-instrumentarium en mogelijkheden tot vereenvoudiging 

Indicatortype/ 

Indextype 

Indicator/ index 

niveau 1 

Indicator/ index  

niveau 2 LSVI criteria 

Structuur  

horizontale structuur 

levensvormen  

kruiden, schijngrassen en 

dwergstruiken 

bedekking rozetplanten 

grassen 

lage schijngrassen 

naakte bodem 

dominantie  dominantie één soort 

mantel-zoom  
breedte mantel-zoom 

aard mantel-zoom 

verticale structuur vegetatiehoogte  
aanwezigheid hoogteklassen 

hoogopschietende soorten 

Functie  verstoring  

verruigd  

verruigd 

verruigd door bosrank 

vergrast 

vervilt 

geruderaliseerd 

geëutrofieerd 

strooisel 

verdroogd  verdroogd 

vermost  vermost 

vernatting  vernatting 

verzuurd  verzuurd 

verbost/verstruweeld  
verbost/verstruweeld 

verbraamd 

invasieve exoten  aanwezigheid invasieve soorten 

Compositie  
sleutelsoorten  sleutelsoorten  

mossen 

orchideeën 

overige sleutelsoorten 

sleutelsoorten kalkrijke variant  

cover sleutelsoorten  cover sleutelsoorten  cover sleutelsoorten 

 

 Eenvormigheid op het niveau van indicatorsoorten is te verhogen door een aantal 

verstoringsprocessen te groeperen onder dezelfde noemer. Eén soort kan 

momenteel indicator zijn voor verruiging, vervilting, eutrofiëring en vergrassing 

in verschillende habitattypen. 
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 De grenswaarden die voor de beoordeling van de indicatoren werden opgesteld 

gelden voor het schaalniveau van een habitatvlek. Er zal geëvalueerd moeten 

worden in hoeverre deze grenswaarden opgaan voor het schaalniveau waarbij de 

gegevens ingezameld zullen worden (zie § 4.1.3). 
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4 Meetnetontwerp terrestrische habitattypen 

Onder terrestrische habitattypen verstaan we hier alle habitattypen uitgezonderd de 

stilstaande wateren (31xx) en de stromende wateren (32xx). We argumenteren de keuzes 

voor de bemonsteringsmethodiek (§4.1) en het steekproefontwerp (§0). Voor de zeer 

zeldzame habitattypen stellen we in §4.3 een alternatieve monitoringaanpak voor. Ten slotte 

bespreken we in §0 de synergie van het voorgestelde meetnetontwerp met bestaande 

monitoringprogramma’s. 

4.1 Bemonsteringsmethodiek 

4.1.1 Algemeen 

In het meetnet habitatkwaliteit willen we een zeer diverse set verstoringen, 

structuurelementen en soortgegevens monitoren. Uit de voorgaande analyse van de LSVI-

tabellen blijkt dat hiervoor een groot aantal indicatoren nodig zullen zijn. We gaan daarom in 

de eerste plaats de LSVI-indicatoren opdelen in typen in functie van hoe ze gemeten kunnen 

worden. Vervolgens evalueren we verschillende meetmethoden die courant gebruikt worden 

bij vegetatiemonitoring. De optimale meetmethode zal dan de methodiek zijn waarmee een 

maximaal aantal indicatoren afgeleid kan worden.  

Volgende meetmethodes worden geëvalueerd:  

 streeplijsten;  

 vegetatieopnamen;  

 soortkarteringen; 

 vegetatiekarteringen; 

 BIOHAB methode.  

Afhankelijk van de doelstellingen is één of een combinatie van meerdere methodieken  

optimaal (Runhaar & Jansen 1999). Streeplijsten, eventueel in combinatie met abundanties 

zijn interessant voor controlerende meetnetten bij bijvoorbeeld grootschalige beheeringrepen 

in relatief homogene landschappen (bv. vernatting van valleigraslanden). Hiermee worden 

ruwe veranderingen in soortensamenstellingen op gebiedsniveau zichtbaar. Vegetatie – en 

soortkarteringen zijn, wanneer afgesteld naar doelsoorten en doelvegetaties, zeer waardevol 

voor de terreinbeheerders, maar meestal te grofschalig of te weinig herhaalbaar om 

veranderingen in vegetatiekwaliteit te benaderen. Vegetatieopnames, in diverse vormen, 

worden veel gebruikt om vegetatieontwikkelingen op te volgen. Recent is de BIOHAB-

methode ontworpen (Bunce et al. 2010) die specifiek dient om te monitoren op 

landschapsschaal en die levensvormen hanteert in plaats van een taxonomische indeling.  

4.1.2 Typen LSVI-indicatoren i.f.v. meetbaarheid 

Naar meetbaarheid kunnen we de LSVI-indicatoren opdelen in 5 typen (zie Tabel 4-1):  

 aanwezigheid/afwezigheid (p/a) indicatorsoorten;  

 bedekking indicatorsoorten;  

 p/a levensvormen;  

 bedekking levensvormen;  
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 overige criteria.  

Van de huidige LSVI-indicatoren kan meer dan de helft afgeleid worden uit de aanwezigheid 

en bedekking van indicatorsoorten en levensvormen. Net geen 40 % van de variabelen 

vereisen dus een ander type meting/waarneming (bv. dood hout, overbetreding, 

schorklifvorming, …). Wanneer we het relatief belang van de indicatoren (het aantal keren 

dat een indicator gebruikt wordt doorheen de matrices) mee in rekening nemen, is deze 

verdeling nog meer uitgesproken. Op het habitatgroepniveau zit hier weliswaar grote variatie 

in. Zo zijn de indicatoren voor graslandkwaliteit voor meer dan 90% meetbaar via 

aanwezigheid en bedekkingen van indicatorsoorten en levensvormen, terwijl dit voor de 

bosindicatoren slechts voor 55% het geval is door het hoge aantal structuurcriteria in die 

specifieke habitatgroep. 

Tabel 4-1 Verdeling van de LSVI-indicatoren naar gelang de manier waarop ze gemeten dienen te worden. 

 p/a 

indicatorsoorten 

bedekking 

indicatorsoorten 

p/a 

levensvormen 

bedekking 

levensvormen 

overige  

LSVI-

indicatoren 

14% 34% 2% 11% 39% 

Beoordelingen 19% 42% 4% 4% 31% 

 

Uit streeplijsten kunnen p/a indicatorsoorten en p/a levensvormen afgeleid worden. Met een 

vegetatieopname wordt daarbovenop nog een schatting gemaakt van hun bedekking.  

Hoewel er sprake is van structuurvariabelen en levensvormen bij 30% van de indicatoren, 

zijn deze niet altijd meetbaar met de BIOHAB-methodiek . De gehanteerde detectielimiet van 

10% bedekking en het enkel vermelden van de meest dominante soorten zijn hiervoor de 

oorzaak. 93% van de indicatoren die d.m.v. BIOHAB bepaald kunnen worden kunnen ook uit 

een vegetatieopname afgeleid worden. Dit is logisch gezien soortopnames vertaald kunnen 

worden in levensvormspectra. De indicatoren waarvoor BIOHAB een meerwaarde levert 

hebben betrekking op oppervlaktemetingen (bv. breedte mantel-zoom, oppervlakte 

kalktufzone). Daarenboven vergt het uitvoeren van een opname van levensvormen minder 

tijd dan een volledige vegetatieopname. 

Werken met aandachtsoorten is een mogelijk piste, maar weinig praktisch wegens het grote 

aantal soorten dat in de beoordelingstabellen dient gemeten te worden. Ter illustratie: voor 

de graslanden gaat het over 434 positieve indicatorsoorten (sleutel- en aanvullende 

soorten), 78 verstoringsindicatoren en een 14-tal invasieve exoten. 

Op basis van bovenstaande analyse opteren we voor een vegetatieopname als meetmethode 

voor het bepalen van de habitatkwaliteit. Niet alle LSVI-indicatoren zullen echter af te leiden 

zijn uit een vegetatieopname. Naast een vegetatieopname zullen er nog extra metingen 

nodig zijn om (voornamelijk) structuurvariabelen te bepalen. Deze metingen kunnen 

verschillen per habitattype.  

4.1.3 Eigenschappen van de vegetatieopnames en structuurmetingen 

We argumenteren welke eigenschappen van de vegetatieopnames en structuurmetingen het 

meest aangewezen zijn voor het meetnet habitatkwaliteit.  

4.1.3.1 Keuze van locaties  

In de fytosociologische vegetatiekunde wordt door de onderzoeker op selectieve wijze een 

permanent kwadraat gekozen op een zo homogeen mogelijke en representatieve plaats in de 
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vegetatie. Hoewel deze methode niet onomstreden is (zie bv. Kershaw & Looney (1985)), is 

ze te verantwoorden ten behoeve van vegetatiebeschrijvingen. In een monitoringopzet is het 

echter essentieel dat de locaties van de metingen aselect gekozen worden. In de eerste 

plaats omdat alle standaard statistische testen en analyses uitgaan van een random 

steekproef. Bovendien is bij een selectieve steekproef in een tijdreeks steeds een trend naar 

het gemiddelde waar te nemen (Runhaar en Jansen, 1999). Dit hangt samen met wat in de 

statistiek aangeduid wordt als ‘regressie naar het gemiddelde’. Wanneer bijvoorbeeld een 

proefvlak in het beginjaar selectief wordt geplaatst op een op dat moment soortenrijke plek, 

dan kunnen vegetatiewijzingen die we willen monitoren (bv door verdroging, verzuring, fout 

beheer) niet meer onderscheiden worden van toevallige verschuivingen in de 

vegetatiesamenstelling die steeds evolueren richting het gemiddelde. Deze vertekening, die 

veroorzaakt wordt door de initiële selectie van locaties die systematisch afwijken van het 

gemiddelde, is vermoedelijk het sterkst wanneer gekeken wordt naar soortenrijkdom en 

typische soorten, maar ook voor andere variabelen verdient het aanbeveling om 

soortensamenstelling niet als criteria te hanteren bij de selectie van meetlocaties. Anderzijds 

kan het afhankelijk van de meetvragen wel relevant zijn om afwijkende situaties zoals 

perceelsranden, greppels en paden te vermijden in de steekproef.  

4.1.3.2 Permanente of tijdelijke proefvlakken? 

Via gepaarde metingen in permanente proefvlakken kunnen veranderingen in de tijd 

nauwkeuriger geschat worden in vergelijking met ongepaarde metingen in tijdelijke 

proefvlakken. Het voordeel van permanente proefvlakken neemt toe naarmate de correlatie 

van de meetvariabelen tussen twee tijdstippen groter wordt (Elzinga et al. 2001). Dit is 

voornamelijk het geval bij de meer langlevende soorten en de structuurvariabelen.  

In de eerste meetronde zullen heel wat punten bezocht worden die niet in doelhabitat zullen 

liggen (zie 4.2.1.2). Door met permanente proefvlakken te werken, vermijden we in de 

volgende meetronde het extra werk dat gepaard gaat met het bezoeken van dergelijke 

overbodige punten.   

Om bovenstaande redenen kiezen we voor permanente proefvlakken. De proefvlakken zullen 

echter niet permanent gemarkeerd worden om volgende praktische nadelen te vermijden: 

 het instaleren en terugvinden van permanente proefvlakken vergt heel wat tijd 

en materiaal; 

 het installeren van permanente proefvlakken op privéterreinen is niet altijd 

haalbaar; 

 de aanwezigheid van permanent gemarkeerde proefvlakken kan mogelijk het 

lokale beheer beïnvloeden.      

De proefvlakken zullen worden ingemeten met precisie-GPS met een decimeter 

nauwkeurigheid.  

4.1.3.3 Vorm en dimensie van de vegetatieopnames en structuurmetingen 

In de literatuur wordt vaak uitgegaan van de relatie tussen het aantal soorten en de 

oppervlakte van een proefvlak om de proefvlakgrootte te bepalen (Schaminée et al, 1995a; 

Den Held & Den Held, 1985). Wanneer bij een verdubbeling van de opname-oppervlakte 

geen noemenswaardige toename aan soorten meer wordt vastgesteld, wordt aangenomen 

dat de originele oppervlakte van het vlak voldoende groot was om een goed beeld van de 

vegetatie te geven (minimum areaal curve). In de literatuur zijn hierover erg veel 

verschillende cijfers te vinden, waarvan het merendeel betrekking heeft op 

vegetatiekundige/syntaxonomische toepassingen (bv. Chytry & Otypkova, 2003).  
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Voor het meetnet habitatkwaliteit kunnen we ons niet baseren op voorafgaande studies. De 

doelstelling is immers verschillend: we wensen de verschillende elementen die onderdeel 

maken van de habitatkwaliteit op te volgen.  

We redeneren daarom vanuit een statistische oogpunt: een optimale proefvlakgrootte is deze 

die de variabiliteit van een meetvariabele/indicator minimaliseert. Met toenemende 

proefvlakgrootte daalt de intrinsieke, natuurlijke variabiliteit, maar tegelijk neemt de 

variabiliteit geassocieerd met meetfouten toe (Figuur 4-1). De som van de beide 

componenten van variantie (de totale variabiliteit), zal daarom een minimum vertonen dat 

overeenstemt met de optimale proefvlakgrootte in termen van statistische efficiëntie.  

 

Figuur 4-1 Schematische weergave van het verband tussen de plotgrootte (m²) en de variabiliteit: naarmate de 

plotgrootte toeneemt zal de intrinsieke (natuurlijke) variabiliteit dalen ten koste van een grotere 

meetfout. Bij de optimale plotgrootte bereikt de som van beide variabiliteitscomponenten een minimum.   

Het is op basis van dit minimum dat we in principe de optimale proefvlakgrootte kiezen. De 

gegevens om dergelijke curves te benaderen ontbreken echter. Daarom baseren we ons op 

de richtlijnen die Runhaar en Jansen (1999) geven. In tegenstelling tot vele andere studies 

geven zij aan welke oppervlaktes volgens hen optimaal zijn in een meetnetcontext (dus 

vanuit statistisch oogpunt). Zij stellen dat voor laagblijvende vegetaties enkele tientallen m² 

optimaal zijn, voor bossen en struwelen enkele honderden m². Deze auteurs waarschuwen er 

echter ook voor de oppervlakte niet te groot te maken, omdat de gevoeligheid voor 

standplaatswijzingen door uitmiddeling dan weer te laag zou worden. Bovendien worden 

subjectieve schattingen van de bedekkingen op een erg grote oppervlakte moeilijker en dus 

minder herhaalbaar. 
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De huidige vegetatieopnames in kader van de bosinventarisatie (Wouters et al 2008) zijn 

hiermee in lijn. Voor bossen behouden we daarom de 16 m x 16 m proefvlakken (256 m²). 

Voor niet-boshabitats opteren we voor een 3 m x 3 m proefvlak, wat de minimum 

oppervlakte van 10 m² volgens Runhaar en Jansen (1999) benadert. In grotere proefvlakken 

is het in de praktijk vaak moeilijk om in niet-bos habitats op een overzichtelijke manier de 

bedekking te schatten. We opteren voor een vierkant proefvlak dat eenvoudig op het terrein 

kan uitgezet worden. Een vierkant laat ook gemakkelijker toe om bedekkingen in te 

schatten, omdat het eenvoudig kan worden onderverdeeld in ½, ¼, … delen. 

Het is mogelijk om de toevallige invloeden en variatie binnen een habitatvlek te 

kwantificeren door middel van meerdere proefvlakken in min of meer homogene 

vegetatietype. Dit is voornamelijk zinvol wanneer de variatie op één locatie hoger zou zijn 

dan de variatie tussen locaties (bv. wanneer de proefvlakgrootte kleiner is dan de patchiness 

van het vegetatietype). Daar het maken van vegetatie-opnames vrij tijdrovend is, is het 

efficiënter één opname te maken over een grotere oppervlakte om deze effecten uit te 

middelen (Runhaar en Jansen,1999).  

Voor de structuurmetingen voelen we intuïtief ook aan dat een voldoende grote oppervlakte 

vereist is. Bepaalde structuurkenmerken zijn in Vlaamse context een zeldzaam gegeven (bv. 

dik dood hout) en uiten zich enkel op een hoger schaalniveau dan de vegetatiesamenstelling. 

Voor de structuurmetingen stellen we daarom een proefvlakcirkel met straal 18 m (1018 m² 

of 0,1 ha) voor. Structuurkenmerken hebben meestal betrekking op duidelijk te 

onderscheiden elementen (een stam van een boom, liggend dood hout, …). We opteren voor 

een cirkelvormig proefvlak omdat op die manier eenvoudig kan bepaald worden of bepaalde 

elementen al dan niet binnen het proefvlak liggen.  

Een aantal van de criteria die momenteel gehanteerd worden in de LSVI-tabellen zijn niet op 

basis van een gestandaardiseerde proefvlakoppervlakte te benaderen. Het gaat dan ofwel 

over variabelen die afgeleid dienen te worden op basis van extra databestanden (bv 

getijdenkaart, bosleeftijdskaart), of om aspecten die te maken hebben met de 

landschappelijke context (bv. oppervlakte moerasgebied, breedte oeverzone, e.a.).  

4.1.3.4 Bedekkingsschaal 

Een veel gebruikte bedekkingsschaal voor vegetatieopnamen is de uitgebreide Braun-

Blanquetschaal. Deze maakt gebruik van een gecombineerde schatting: bij bedekkingen 

lager dan 5% wordt het aantal individuen (abundantie) geschat, bij hogere bedekkingen 

wordt enkel gekeken naar de bedekking. Bij een verdere analyse van de vegetatiegegevens 

wordt echter vaak enkel gebruik gemaakt van bedekkingen. Hiervoor moeten er dus 

bedekkingspercentages toegekend worden aan de verschillende abundantieklassen. Ook voor 

het meetnet habitatkwaliteit zal bij de omzetting van de gegevens uit de vegetatieopname 

naar de LSVI-indicatoren enkel met bedekkingen van soorten gewerkt worden.    

Een nadeel van de uitgebreide Braun-Blanquetschaal (en alle andere schalen gebaseerd op 

klassen van bedekkingen en/of abundantie) is dat regelmatig getwijfeld wordt tussen twee 

klassen. Dit betekent dat de waarnemer in werkelijkheid een percentage schat dat in de 

buurt van de grens ligt tussen twee klassen (bv. de soort bedekt ongeveer 50%). Vittoz & 

Guisan (2007) geven aan dat rechtstreeks een percentage inschatten, waarbij het laagst 

toegelaten percentage gelijkgesteld werd met 0,01%, aanleiding geeft tot preciezere 

schattingen dan deze bekomen met de uitgebreide Braun-Blanquetschaal. Ook voor de 

verwerking van gegevens is een rechtstreekse schatting van een percentage beter. Door 

veldwerkers wordt dit echter vaak ervaren als moeilijker en meer tijdrovend. 

In de praktijk zal natuurlijk niet tot op een procent nauwkeurig geschat kunnen worden: in 

het midden van de schaal zijn schattingen af te ronden tot op 5% of 10%, aan de uiteinden 

van de schaal en zeker bij lage bedekkingen, zijn percentages wel nauwkeuriger in te 
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schatten. Dit neigt dan naar een Londo-schaal, een schaal die speciaal voor permanente 

vegetatieproefvlakken werd ontwikkeld. Dit is echter nog steeds een schaal die 

bedekkingspercentages combineert met frequenties voor de lage bedekkingen (< 5%), 

terwijl de abundanties in de analyse niet gebruikt worden. We kiezen daarom voor een 

vereenvoudigde Londo-schaal zoals weergegeven in Tabel 4-2, waarbij de opsplitsingen in 

termen van abundanties bij lage bedekkingen weggelaten zijn.  

Tabel 4-2 De vereenvoudigde bedekkingsschaal van Londo 

Londo - klasse Bedekking (%) 

.1 < 1 

.2 1 – 3 

.4 3 – 5  

7 5 – 10  

12 10 – 15 

20 15 – 25 

30 25 – 35  

40 35 – 45 

50 45 – 55 

60 55 – 65 

70 65 – 75 

80 75 – 85 

90 85 – 100  

 

De keuze tussen een gedetailleerdere of grove schaal hangt ook af van wat we later met de 

data willen doen. In de LSVI-tabellen zijn de grenswaarden voor bedekking van een 

indicatorsoortengroep 10%, 30%, 50% of 70%. Deze grenswaarden komen niet sluitend 

overeen met grenswaarden tussen de hierboven voorgestelde bedekkingsklassen. Dit is op 

zich geen probleem aangezien we (i) meestal een gewogen som nemen van bedekkingen van 

soorten die tot de indicatorsoortengroep behoren (meestal gewogen aan de hand van de 

totale bedekking van de kruidlaag), en (ii) we eerst een gemiddelde schatten van deze 

(gesommeerde) bedekkingen, waarop een bepaalde variantie zit en pas dan een vergelijking 

doen met een grenswaarde (uit de LSVI-tabel of afgeleid uit een set van proefvlakken in 

referentiecondities). In elk geval is het zo dat een gedetailleerdere schaal zal toelaten om 

meer te differentiëren en dat dit daarom ook analysevariabelen zal opleveren met een 

hogere gevoeligheid voor veranderingen. In functie van synergie met ander onderzoek kan 

het opportuun zijn om de standaard Londo-schaal, inclusief abundanties, te hanteren. Beide 

opnameschalen zijn vlot naar elkaar om te rekenen. 

4.1.4 Welke meerwaarde biedt het werken met vegetatieopnamen? 

Het gebruik van vegetatieopnamen biedt de mogelijkheid om ten alle tijden een aantal 

nieuwe indicatoren en referentiewaarden (bv. Ellenbergwaarden, CSR-verdeling, 

grassen/kruiden-verhouding, e.a.) te gaan implementeren in het monitoringsmeetnet. 

Vegetatieopnamen zijn hier namelijk op te vatten als een ruime collectie data waaruit 
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mogelijk nieuwe trends en verklaringen kunnen afgeleid worden. Een voorbeeld van zo’n 

indicatorensysteem is het INDICA-model (Indicatieve plantensoorten voor habitattypen) 

(Aggenbach et al. 2008).  

4.2 Steekproefontwerp 

Een eerste stap in het steekproefontwerp is het aflijnen van het steekproefkader (§4.2.1). 

Dit is de opsomming/afbakening van alle elementen waarvan op voorhand gedacht wordt dat 

ze deel uitmaken van de doelpopulatie en die allemaal een inclusiekans (kans om 

geselecteerd te worden) groter dan nul hebben. Uit het steekproefkader wordt de steekproef 

getrokken. Alle elementen in het steekproefkader maken dus kans om tot de steekproef te 

behoren. Een volgende stap is het bepalen van de gewenste steekproefgrootte (§4.2.3). Ten 

slotte moet ook de wijze waarop de steekproef getrokken wordt gespecifieerd worden 

(§4.2.4).   

4.2.1 Steekproefkader 

4.2.1.1 Hoe steekproefkader aflijnen per habitat(sub)type? 

Het steekproefkader voor de verschillende habitattypen en habitatsubtypen leiden we af uit 

de habitatkaart (versie van 2012.10.22) (Paelinckx et al., 2009).  

In de habitatkaart kunnen we volgende polygonen onderscheiden:  

 polygonen die volledig uit één of meerdere Natura 2000 habitat(sub)typen 

bestaan; 

 polygonen die gedeeltelijk uit één of meerdere Natura 2000 habitat(sub)typen 

bestaan en gedeeltelijk geen Natura 2000 habitat bevatten. 

Voor elke polygoon wordt in de attribuutvelden vermeld welke habitat(sub)typen aanwezig 

zijn (‘HAB1’, ‘HAB2’, ‘HAB3’, ’HAB4’, ‘HAB5’) en met welk oppervlaktepercentage de 

habitat(sub)typen voorkomen (‘pHAB1’, ‘pHAB2’, ‘pHAB3’, ‘pHAB4’, ‘pHAB5’). Deze 

percentages zijn echter meestal niet op het terrein bepaald, maar a posteriori via een 

automatische verdeelsleutel toegekend (Paelinckx et al. 2009). Hierdoor zullen deze 

percentages in veel gevallen niet stroken met de werkelijkheid. We gaan er echter wel vanuit 

dat de fouten op de geschatte percentages zich uitmiddelen op schaal Vlaanderen en dat op 

basis van deze percentages voor de meeste habitat(sub)typen een goede schatting van de 

totale oppervlakte voor Vlaanderen kan bekomen worden.  

Figuur 4-2 geeft, voor een fictief voorbeeld, een schematische voorstelling van de 

verschillende typen polygonen in de habitatkaart, met aanduiding van het percentage van de 

polygonen dat bedekt is door de verschillende habitattypen hab1, hab2,…en habitatsubtypen 

hab1_a, hab1_b,…en/of het percentage van de polygonen dat niet uit Natura 2000 habitat 

bestaat (gh). Voor alle duidelijkheid: de ligging van de verschillende fracties in een polygoon 

is niet gekend en de grootte van de verschillende fracties is meestal slechts een zeer ruwe 

inschatting. 

Het steekproefkader voor een bepaald habitat(sub)type bestaat uit alle polygonen die 

volledig of gedeeltelijk dit habitat(sub)type bevatten, zoals voorgesteld in Figuur 4-2.  
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Figuur 4-2 Schematische voorstellingen van steekproefkader voor een bepaald habitattype afgeleid uit BWK 

4.2.1.2 Fouten in het steekproefkader 

In de praktijk zal een steekproefkader nooit volledig overlappen met de doelpopulatie. Dit 

betekent dat het steekproefkader elementen zal bevatten die niet tot het 

doelhabitat(sub)type behoren en dat bepaalde elementen behorende tot het 

doelhabitat(sub)type zullen ontbreken in het steekproefkader. Voor een steekproefkader 

afgeleid uit de habitatkaart kunnen we drie foutenbronnen onderscheiden: 

 polygonen in het steekproefkader die slechts gedeeltelijk uit het 

doelhabitat(sub)type bestaan; 

 polygonen in het steekproefkader waarvoor kennislacunes bestaan; 

 fouten in de habitatkaart. 

We bespreken de verschillende foutenbronnen en hoe hier mee omgegaan wordt in het 

steekproefontwerp. 

Polygonen gedeeltelijk bestaande uit doelhabitat(sub)type 

Doordat een deel van deze polygonen ook andere habitattypen of geen habitat bevatten, zal 

het steekproefkader ook elementen bevatten die niet tot de doelpopulatie behoren. Bijgevolg 

bestaat de kans dat bij een steekproeftrekking punten geselecteerd worden die niet tot de 

doelpopulatie behoren. Deze kans is bij benadering gekend: 1 – oppervlakte 

habitat(sub)type/ oppervlakte steekproefkader. We kunnen hier dus mee rekening houden 

tijdens de steekproeftrekking door extra punten te selecteren om te compenseren voor de 
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punten die buiten het doelhabitat(sub)type vallen. Er zal bijgevolg bij de eerste meetronde 

een groter aantal steekproefpunten bezocht moeten worden om de gewenste finale 

steekproefgrootte te behalen. De mate van initiële extra bemonstering voor een bepaald 

habitat(sub)type hangt af van de verhouding van de totale oppervlakte van het 

habitat(sub)type tot de totale oppervlakte van het steekproefkader. Hoe kleiner deze 

verhouding, hoe groter deze extra bemonstering.  

Om de overbemonstering te beperken werd besloten enkel polygonen die uit meer dan 10% 

van een bepaald habitat(sub)type bestaan op te nemen in het steekproefkader van dat 

habitat(sub)type. De hierboven vermelde proportie wordt voor de verschillende habitattypen 

weergegeven in Bijlage 2. Deze proportie wordt weergegeven voor de polygonen in 

Vlaanderen die uit meer dan 10% van het habitattype bestaan. 

Kennislacunes 

Naast de onzekerheid over de exacte ligging van de habitattypen, bevat de habitatkaart voor 

sommige habitattypen nog kennislacunes. We onderscheiden hierin volgende gevallen: 

 twijfel tussen verschillende habitattypen (bijvoorbeeld aangeduid als 

‘4010,4030’); 

 twijfel of een habitatvlek al dan niet tot een habitat(sub)type behoort 

(bijvoorbeeld aangeduid als ‘7150,gh’). 

De polygonen behorende tot het eerste geval worden meegenomen in het steekproefkader 

van de verschillende habitattypen waartussen twijfel bestaat. In het tweede geval wordt er 

een inschatting gemaakt door een habitatexpert. Indien wordt ingeschat dat de kans op het 

aantreffen van het habitat(sub)type beperkt is, dan worden deze habitatvlekken/polygoon 

niet opgenomen in het steekproefkader. Er wordt dan een nieuwe karteringsronde afgewacht 

om het steekproefkader te verversen. 

Indien polygonen met kennislacunes opgenomen worden in het steekproefkader, zal dit dus 

ook tot fouten leiden. Gezien het aandeel van polygonen met kennislacunes redelijk beperkt 

is, wordt hier niet op voorhand voor gecorrigeerd. Indien nodig kunnen reservepunten 

geselecteerd worden (zie §4.2.4.3) voor de fouten in het steekproefkader als gevolg van de 

kennislacunes.  

Fouten in de habitatkaart 

Ten slotte, kunnen er ook fouten zijn in het steekproefkader als gevolg van fouten in de 

habitatkaart. Dit kan enerzijds het gevolg zijn van een foutieve kartering en anderzijds van 

veranderingen in habitat(sub)type die nog niet opgenomen werden in de huidige versie van 

de habitatkaart. Gezien we weinig zicht hebben op de grootteorde van dergelijke fouten, is 

het onmogelijk om hier op voorhand voor te corrigeren. Er kan wel al een lijst van 

reservepunten opgemaakt worden (zie §4.2.4.3) .     

4.2.2 Wanneer behoort een opname tot het doelhabitat? 

Doordat een deel van de steekproefpunten niet in het doelhabitat(sub)type zal vallen, is het 

nodig om het habitattype op het terrein vast te stellen. Vaststellen op het terrein zelf  door 

de veldploegen kan tot veel discussies leiden en tot een waarnemereffect indien er teveel 

interpretatievrijheid is. Zo is er bijvoorbeeld een probleem indien gemakkelijker goed 

ontwikkelde habitats herkend worden dan minder goed ontwikkelde (gedegradeerd, maar 

nog habitatwaardig). Een andere mogelijkheid is standaard inventariseren op het terrein en 

achteraf de data verwerken en interpreteren. Deze ex post toewijzing van een opname aan 

een vegetatietype is echter ook niet foutloos. Ook kan het zijn dat de standaard ingezamelde 



 

 
www.inbo.be Monitoring Natura 2000-habitats 33 

 

gegevens om de habitatkwaliteit te bepalen niet volstaan om het habitattype te kunnen 

determineren. 

Om uit deze impasse te geraken is er een protocol nodig dat bepaalt wanneer een locatie 

zeker niet tot het doelhabitattype behoort. In twijfelgevallen wordt het punt toch opgemeten. 

Bij de opstart van het meetnet zal dit tijdens de eerste veldcampagne in de praktijk uitgetest 

moeten worden met als doel om tot een werkbaar protocol te komen. Hiervoor zullen 

determinatiesleutels voor de habitattypen ontwikkeld worden die aangeven vanaf wanneer 

een doelhabitat nog habitatwaardig is en dus gekarteerd wordt als doelhabitat (ongeacht de 

habitatkwaliteit).  

4.2.3 Steekproefgrootte 

4.2.3.1 Keuze minimaal detecteerbaar verschil en onderscheidend vermogen 

De keuze van de steekproefgrootte is niet louter een technische aangelegenheid. Het is een 

afweging tussen enerzijds de gewenste nauwkeurigheid van het meetnet en anderzijds de 

inspanningen (kosten, mensen en middelen) die men wenst te leveren om de gewenste 

nauwkeurigheid te realiseren. De gewenste nauwkeurigheid drukken we hier uit als het 

minimaal detecteerbaar verschil t.o.v. een grenswaarde van 25%. Voor de beoordeling van 

het criterium habitatkwaliteit moeten we bepalen of het aandeel habitat met een slechte 

kwaliteit kleiner of groter is dan 25%. Indien voor een bepaald habitattype dit percentage 

habitat met slechte kwaliteit sterk verschilt t.o.v. de grenswaarde van 25%, dan zullen we 

met een beperkte inspanning/steekproefgrootte kunnen vaststellen dat het percentage 

groter of kleiner is dan de grenswaarde. Het kleinste verschil t.o.v. de grenswaarde dat we 

nog kunnen vaststellen (met aanvaarbare zekerheid) op basis van een bepaalde 

steekproefgrootte noemen we het minimaal detecteerbaar verschil. Eenmaal het verschil (in 

werkelijkheid) kleiner is dan het minimaal detecteerbaar verschil, kunnen we op basis van de 

steekproef geen uitspraak doen of het percentage habitat met slechte kwaliteit hoger of lager 

is dan de grenswaarde.  

Naast het minimaal detecteerbaar verschil, moeten we ook aangeven hoe zeker we willen 

zijn dat een gedetecteerd verschil op basis van een steekproef overeenkomt met de 

werkelijkheid op het terrein. Dit drukken we uit met de term onderscheidend vermogen. Het 

onderscheidend vermogen is dus niets anders dan de kans om een verschil (of effect) aan te 

tonen wanneer dat verschil in werkelijkheid ook aanwezig is. Dat impliceert dat het 

onderscheidend vermogen afhankelijk is van de grootte van het aan te tonen verschil. Bij 

een zelfde proefopzet is een groter verschil eenvoudiger aan te tonen dan een kleiner. 

Klassiek streven we naar een onderscheidend vermogen van 80% voor het minimaal 

detecteerbaar verschil. Een hoger onderscheidend vermogen betekent dat een grotere 

inspanning/steekproefgrootte noodzakelijk is. Voor het meetnet habitatkwaliteit opteren we 

voor een onderscheidend vermogen van 80%.  

Voor het bepalen van het minimaal detecteerbaar verschil en de hiermee corresponderende 

steekproefgrootte baseren we ons op een eerdere studie door Onkelinx et al. (2007). Figuur 

4-3 geeft de resultaten van de steekproefgrootteberekening weer voor de situatie waarbij we 

na willen gaan of het aandeel elementen met lokaal ‘ongunstige’ habitatkwaliteit in de 

populatie afwijkt van 25%. De grens tussen de rode en grijze zone geeft bij verschillende 

steekproefgroottes aan hoe groot het aandeel lokaal “ongunstige” elementen in de populatie 

minstens moet zijn, om op basis van die steekproef en met 80% kans, die afwijking aan te 

kunnen tonen. Bijvoorbeeld, indien we een steekproef van slechts 20 meetpunten hebben, 

dan moet de populatie minstens 57% lokaal “ongunstige” punten bevatten vooraleer we 

(minstens 80% kans hebben om te) kunnen aantonen dat het aandeel lokaal ongunstige 

punten hoger is dan 25%. Op analoge wijze geeft de grens tussen de groene en de grijze 

zone aan hoe groot het aandeel lokaal ongunstige punten in de populatie ten hoogste mag 
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bedragen om minstens 80% kans te hebben dat we met de steekproef kunnen aantonen dat 

het percentage lokaal “ongunstig” in de populatie lager is dan 25%. 

 

Figuur 4-3 Grootte van de detecteerbare afwijking van 25% in de populatie in functie van de steekproefgrootte, bij een 

onderscheidend vermogen van 80% en een significantieniveau van 5%. Het rode gebied geeft de 

combinaties waarbij we kunnen besluiten dat de populatie meer dan 25% lokaal “ongunstige” elementen 

bevat (zeer ongunstige kwaliteit), het groene gebied toont de combinaties die aantonen dat de populatie 

minder dan 25% lokaal “ongunstige” elementen bevat (matig ongunstige tot gunstige kwaliteit). Voor de 

combinaties in de grijze zone is er onvoldoende (<80%) garantie om tot een uitspraak te komen 

(Onkelinx et al. 2007) 

De resultaten uit Figuur 4-3 worden samengevat in Tabel 4-3. Deze tabel geeft voor 

verschillende steekproefgroottes de maximum en minimum percentages aan waarbij men op 

basis van de steekproef nog kan besluiten dat de habitatkwaliteit respectievelijk zeer 

ongunstig en ongunstig is. De tabel geeft ook voor elke steekproefgrootte het minimaal 

detecteerbaar verschil. Merk op dat het verschil dat minimaal detecteerbaar is anders is bij 

een negatief verschil dan bij een positief verschil.     

Tabel 4-3. Onder- en bovengrens van het minimaal detecteerbare verschil t.o.v. 25% in een oneindig grote populatie 

en de vereiste steekproefgrootte, bij een onderscheidend vermogen van 80% en een significantieniveau 

van 5%  

Steekproefgrootte  Ongunstig Gunstig Minimaal detecteerbaar 

verschil t.o.v. 25 % 

   Negatief  Positief  

alles  <25,0% >25,0% 0% 0% 

2467  <22,5% >27,5% - 2,5% + 2,5% 

643  <20,2% >30,0% - 4,8% + 5% 

171  <16,0% >35,0% - 9,0% + 10,0% 

81  <12,4% >40,0% - 12,6% + 15,0% 

30  <5,1% >50,0% - 19,9% + 25,0% 
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Er bestaat een algemene vuistregel die het verband tussen het minimaal detecteerbaar 

verschil en de steekproefgrootte beschrijft: om het te detecteren verschil te halveren, 

moeten we de steekproefgrootte verviervoudigen. In Tabel 4-3 zien we dat een 

steekproefgrootte van 171 resulteert in een minimaal detecteerbaar effect van 10%. Volgens 

de vuistregel verwachten we dat voor een halvering van het minimaal detecteerbaar effect 

tot 5%, een steekproefgrootte van 4 x 171 = 684 nodig is. Dit komt goed overeen met de 

berekende steekproefgrootte in Tabel 4-3.  

Bij de keuze van het minimaal detecteerbaar effect voor het meetnet habitatkwaliteit maken 

we onderscheid tussen drie verschillende strata waarvoor we uitspraken wensen te doen: de 

habitattypen op niveau Vlaanderen, de habitattypen binnen het netwerk van SBZ-H en de 

habitatsubtypen op niveau Vlaanderen. We wensen de hoogste nauwkeurigheid te bekomen 

binnen het netwerk van SBZ-H. Het is immers hier dat het Natura 2000 beleid 

geconcentreerd zal zijn. Binnen het netwerk van SBZ-H opteren we voor een 

steekproefgrootte van (afgerond) 170 punten per habitattype, overeenkomstig een minimaal 

detecteerbaar verschil van (afgerond) 10%. Op schaal Vlaanderen opteren we voor de 

habitat(sub)typen voor een steekproefgrootte van (afgerond) 80 punten overeenkomstig een 

minimaal detecteerbaar verschil van (afgerond) 15%. Gezien de verschillende strata sterk 

overlappen zal de totale steekproefgrootte per habitattype uiteraard lager zijn dan de som 

van gewenste steekproefgrootte per stratum. We stellen dit schematisch voor in Figuur 4-4. 

Bovenstaande steekproefgroottes gelden voor oneindige populaties. Veel van de habitattypen 

en habitatsubtypen hebben echter maar een beperkte oppervlakte, waardoor ze niet meer 

beschouwd kunnen worden als oneindige populaties. Daarom passen we een correctie toe 

voor eindige populaties (finite population correction), waarbij de steekproefgrootte afneemt 

naarmate de totale populatiegrootte afneemt. Dit gebeurt aan de hand van volgende 

formule: 

        
           

               
 

Waarbij N = populatiegrootte 

 neindig = steekproefgrootte voor eindige populatie 

noneindig = steekproefgrootte voor oneindige populatie 

Om deze correctie toe te passen moet eerst de populatiegrootte bepaald worden. Dit vergt 

een definitie van de populatie-eenheid. Voor terrestrische habitattypen beschouwen we een 

32m x 32m vierkant (met oppervlakte van ≈ 0,1 ha) als populatie-eenheid.  
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Figuur 4-4 Schematische voorstelling van het steekproefontwerp. Om de figuur overzichtelijk te houden wordt slechts 

1/10de van de punten weergegeven.  
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In Bijlage 5 geven we de formules om de steekproefgroottes te berekenen per 

habitat(sub)type, zowel binnen als buiten SBZ-H. In Bijlage 6 en Bijlage 7 geven we de 

resultaten van de steekproefgrootteberekening per habitattype en per habitatsubtype. We 

geven daarbij ook aan hoeveel extra punten bezocht moeten worden in de eerste meetronde 

omdat de ligging van de habitattypen niet exact gekend is. Het totaal aantal te bezoeken 

punten in de eerste meetronde om de gewenste steekproefgrootte per habitat(sub)type te 

bekomen berekenen we als volgt: 

       
      

      
 

Met: 

      aantal potentiële/te bezoeken steekproefpunten van habitat(sub)type i  

 = aantal gewenste steekproefpunten van habitat(sub)type i 

      =oppervlakte van de polygonen die habitat(sub)type i bevatten 

      =effectieve oppervlakte met habitat(sub)type i 

Gezien de verhouding 
      

      
 verschillend is per stratum, wordt bovenstaande berekening per 

afzonderlijk stratum uitgevoerd. Voor de habitattypen zonder subtypen zijn de strata binnen 

en buiten SBZ-H. Voor de habitattypen met subtypen vormen alle subtypen, opgesplitst in 

binnen en buiten SBZ-H, de verschillende strata. 

4.2.4 Steekproeftrekking 

4.2.4.1 Algemene principes 

We opteren voor een ruimtelijk gebalanceerde steekproef. Dit is te beschouwen als een 

enkelvoudige, aselecte steekproef, maar waarbij er gegarandeerd wordt dat de meetlocaties 

een goede ruimtelijke spreiding en dekking kennen. Dit heeft als voordeel dat ruimtelijke 

autocorrelatie tussen meetlocaties geminimaliseerd wordt en dat, in het geval van 

(verwachte) positieve autocorrelatie, de precisie van de schatters hoger is ten opzichte van 

een enkelvoudige aselecte steekproef (Stevens & Osen 2003). Om een ruimtelijk 

gebalanceerde steekproef te trekken, kiezen we uit praktische overweging voor een 

Generalized Random-Tessellation Stratified design (GRTS) (Stevens & Osen 2004, Onkelinx 

2013).  

 

We kiezen volgende werkwijze voor de steekproeftrekking: 

 

 Stap 1: We maken een master steekproef aan over heel Vlaanderen met een 

dichtheid van 32m x 32m via het GRTS algoritme. Elk punt krijgt daarbij een 

rangnummer. Op basis van het rangnummer kan dan een steekproef van een 

gewenste grootte geselecteerd worden. Bijvoorbeeld, als we in Vlaanderen een 

steekproef van 1000 punten willen, dan selecteren we de 1000 punten met de 

laagste rangnummers uit de master steekproef. Het is eigen aan een GRTS, dat 

deze subset van 1000 punten opnieuw een random ruimtelijk gebalanceerde 

steekproef vormt. De master steekproef vormt dus de basis waaruit 

steekproeven geselecteerd kunnen worden voor de verschillende 

habitat(sub)typen.  

 Stap 2: Vervolgens selecteren we het gewenste aantal steekproefpunten binnen 

de polygonen van een bepaald habitattype. Dit doen we door aan de hand van 

het rangnummer de eerste      punten te selecteren. Gezien de 

steekproefgrootte verschilt per stratum, doen we dit afzonderlijk per stratum 

(binnen/ buiten SBZ-H en per subtype).   
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De steekproeftrekking wordt geïllustreerd aan de hand van twee voorbeelden (Figuur 4-5 en 

Figuur 4-6). De geselecteerde      punten voor een bepaald habitattype zullen dus niet 

allemaal tot dat habitattype behoren, gezien veel van de polygonen waaruit de steekproef 

getrokken wordt niet volledig uit dat habitattype bestaan. De verwachte waarde van het 

aantal geselecteerde punten dat effectief tot het habitattype behoort is dan de gewenste 

steekproefgrootte  . De gerealiseerde waarde zal hier waarschijnlijk van afwijken. De mate 

waarin de gerealiseerde waarde overeenkomt met de verwachte waarde hangt daarbij af van 

de nauwkeurigheid van de oppervlakte van het habitattype afgeleid uit de habitatkaart. Enkel 

de punten die effectief in het habitattype liggen worden bemonsterd en meegenomen in de 

analyse voor dat habitattype. 

 

234 254 178 165 243 280 130 135 210 172 98 67 144 276 49 

82 104 27 16 91 53 204 58 286 22 249 219 295 201 127 

108 86 238 96 20 227 3 261 184 297 146 237 160 141 216 

258 161 12 170 247 152 75 111 33 69 221 11 85 292 64 

199 142 65 56 208 40 118 51 129 241 15 198 124 257 107 

125 293 217 133 284 191 268 278 203 89 164 274 47 30 181 
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90 147 298 158 233 103 253 283 207 95 19 157 80 43 271 

52 185 262 138 213 44 195 190 39 226 74 137 288 176 25 

279 112 34 289 61 272 122 267 117 151 2 60 212 102 252 

205 113 35 269 119 76 4 206 282 167 93 220 68 32 183 
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166 148 71 57 134 21 171 265 37 150 1 163 14 277 50 
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83 28 179 126 200 31 109 155 230 23 100 236 10 273 46 

173 229 77 224 149 36 264 18 245 266 116 175 101 156 79 

99 5 154 300 72 114 187 94 168 38 189 251 24 7 231 
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Figuur 4-5 Illustratie van de steekproeftrekking voor een fictief habitattype bestaande uit twee polygonen waarbij we 

10 meetpunten binnen het habitattype wensen. De nummers in elk hok van het studiegebied komen 

overeen met het rangnummer van de master GRTS-steekproef. De exacte ligging van het habitattype 

binnen de polygonen komt overeen met de gekleurde hokken (maar deze ligging is ongekend op het 

moment van de steekproeftrekking). De gearceerde hokken vormen de steekproef voor het habitattype.  
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234 254 178 165 243 280 130 135 210 172 98 67 144 276 49 

82 104 27 16 91 53 204 58 286 22 249 219 295 201 127 

108 86 238 96 20 227 3 261 184 297 146 237 160 141 216 

258 161 12 170 247 152 75 111 33 69 221 11 85 292 64 

199 142 65 56 208 40 118 51 129 241 15 198 124 257 107 

125 293 217 133 284 191 268 278 203 89 164 274 47 30 181 

242 70 222 9 81 177 26 132 55 169 246 232 8 194 121 

90 147 298 158 233 103 253 283 207 95 19 157 80 43 271 

52 185 262 138 213 44 195 190 39 226 74 137 288 176 25 

279 112 34 289 61 272 122 267 117 151 2 60 212 102 252 

205 113 35 269 119 76 4 206 282 167 93 220 68 32 183 

281 186 263 41 192 153 228 54 131 17 244 145 296 110 260 

166 148 71 57 134 21 171 265 37 150 1 163 14 277 50 

92 223 299 209 285 248 97 115 188 225 73 88 240 202 128 

45 290 62 143 294 162 239 193 42 287 59 180 256 63 215 

196 214 139 66 218 13 87 270 120 136 211 106 29 140 291 

235 105 255 275 48 182 259 78 6 250 174 84 159 123 197 

83 28 179 126 200 31 109 155 230 23 100 236 10 273 46 

173 229 77 224 149 36 264 18 245 266 116 175 101 156 79 

99 5 154 300 72 114 187 94 168 38 189 251 24 7 231 

 

     

           

          

 

Manier 1: 

à         

à  ̂     

  

 

Figuur 4-6 Analoog voorbeeld als in Figuur 4-5 voor blauw habitattype 

Polygonen die uit verschillende habitattypen bestaan (bv. A en B) behoren tot het 

steekproefkader van zowel habitattype A als habitattype B. Dit betekent dat in die polygonen 

de steekproefpunten van habitattype A en habitattype B kunnen overlappen. Indien 

steekproefpunten voor verschillende habitattypen overlappen, kunnen deze uiteraard maar 

tot één van beide typen behoren. Op het terrein wordt daarom nagegaan in welk van beide 

habitattypen het punt gelegen is. We illustreren dit schematisch in Figuur 4-7.  

Doordat steekproefpunten voor verschillende habitattypen gedeeltelijk overlappen moeten er 

dus minder punten bezocht worden dan de totalen weergegeven in Bijlage 6 en 7. Ongeveer 

10% van het totale aantal steekproefpunten zijn overlappend. 
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234 254 178 165 243 280 130 135 210 172 98 67 144 276 49 

82 104 27 16 91 53 204 58 286 22 249 219 295 201 127 

108 86 238 96 20 227 3 261 184 297 146 237 160 141 216 

258 161 12 170 247 152 75 111 33 69 221 11 85 292 64 

199 142 65 56 208 40 118 51 129 241 15 198 124 257 107 

125 293 217 133 284 191 268 278 203 89 164 274 47 30 181 

242 70 222 9 81 177 26 132 55 169 246 232 8 194 121 

90 147 298 158 233 103 253 283 207 95 19 157 80 43 271 

52 185 262 138 213 44 195 190 39 226 74 137 288 176 25 

279 112 34 289 61 272 122 267 117 151 2 60 212 102 252 

205 113 35 269 119 76 4 206 282 167 93 220 68 32 183 

281 186 263 41 192 153 228 54 131 17 244 145 296 110 260 

166 148 71 57 134 21 171 265 37 150 1 163 14 277 50 

92 223 299 209 285 248 97 115 188 225 73 88 240 202 128 

45 290 62 143 294 162 239 193 42 287 59 180 256 63 215 

196 214 139 66 218 13 87 270 120 136 211 106 29 140 291 

235 105 255 275 48 182 259 78 6 250 174 84 159 123 197 

83 28 179 126 200 31 109 155 230 23 100 236 10 273 46 

173 229 77 224 149 36 264 18 245 266 116 175 101 156 79 

99 5 154 300 72 114 187 94 168 38 189 251 24 7 231 

 

Figuur 4-7 Combinatie van steekproeftrekking voor groen habitattype (steekproefpunten gearceerd en in vet) en blauw 

habitattype (steekproefpunten gearceerd en onderlijnd) vertrekkende van eenzelfde master GRTS-

steekproef. In de polygoon die beide habitattypen bevat zullen de steekproefpunten van beiden 

gedeeltelijk overlappen (deze in vet en onderlijnd). Deze overlappende punten zullen steeds bemonsterd 

worden ongeacht in welk van beide habitattype ze vallen (de ligging van beide habitattypen binnen de 

polygoon is niet gekend op het moment van de steekproeftrekking). Het punt met rangnummer 78 valt in 

het blauwe habitattype maar behoort enkel tot de steekproef voor het groene habitattype en zal dus niet 

bemonsterd worden. Indien per habitattype een verschillende master GRTS-steekproef zou gebruikt 

worden, dan zouden de steekproefpunten waarschijnlijk niet overlappen en zouden er dus 5 extra punten 

in de polygoon met beide habitattypen bezocht moeten worden. 

4.2.4.2 Allocatie van de steekproefpunten over de verschillende jaren binnen de 

meetcyclus 

We selecteren per jaar een random subset van de totale steekproef. Om de efficiëntie van 

het veldwerk te bevorderen laten we toe dat punten worden verschoven tussen de jaren in 

een groep van drie opeenvolgende jaren. We gaan uit van een meetcyclus van 12 jaar, zodat 

na elke zes jaar (de cyclus van de rapportage aan Europa) de helft van de gegevens 

waarmee gerapporteerd wordt niet ouder is dan zes jaar. We onderscheiden dus vier 

groepen: jaar 1–3, jaar 4–6, jaar 7–9 en jaar 10–12. In jaar 1 kunnen dus bijvoorbeeld 

zowel punten geselecteerd voor jaar 1, als punten voorzien voor jaar 2 of jaar 3 opgemeten 

worden. In jaar 3 kunnen echter nog geen punten voorzien voor jaar 4 opgemeten worden. 
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Vooraleer er naar een volgende groep wordt overgegaan moeten eerst alle punten uit de 

vorige groep bezocht/opgemeten zijn.  

Het voorgestelde systeem zorgt ervoor dat er betrouwbare tussentijdse analyses kunnen 

gebeuren om de drie jaar, terwijl tegelijkertijd voldoende flexibiliteit van het veldwerk 

gegarandeerd kan worden.  

Het is echter niet de bedoeling om standaard in een gebied alle punten uit jaar 1 tot 3 te 

doen, maar enkel punten uit andere jaren op te meten bij speciale omstandigheden: 

 afgelegen gebieden met beperkt aantal meetpunten; 

 als een punt niet bereikbaar is; 

 als een punt niet tot het doelhabitat behoort. 

4.2.4.3 Selectie van reservepunten 

Zoals vermeld in §4.2.1.2, zullen bij de steekproeftrekking extra punten geselecteerd worden 

om te compenseren voor punten die wegvallen als gevolg van polygonen in het 

steekproefkader die maar gedeeltelijk uit doelhabitat bestaan. Deze overbemonstering 

garandeert echter niet dat we voldoende punten zullen bekomen die binnen het doelhabitat 

vallen. Volgende redenen kunnen er toe leiden dat het aantal meetpunten binnen doelhabitat 

lager uitvalt dan gewenst: 

 fouten in de habitatkaart; 

 het aandeel van de polygonen dat effectief uit habitat bestaat wordt overschat in 

de habitatkaart, waardoor er minder punten binnen habitat vallen (dit kan 

gedeeltelijk gecompenseerd worden doordat er voor kleinere oppervlaktes 

minder steekproefpunten nodig zijn). 

Hiervoor kunnen we niet op voorhand corrigeren. Wel kunnen we een aantal reservepunten 

selecteren voor elk doelhabitat.  

Kleine verschillen tussen de gewenste en gerealiseerde steekproefgrootte (van rond de 10%) 

zullen weinig invloed hebben op de nauwkeurigheid van de schattingen. Voor grotere 

verschillen kan er geopteerd worden om reservepunten op te meten.  

Gezien alle punten in de maximale GRTS-steekproef een rangnummer hebben is het zeer 

eenvoudig om reservepunten te selecteren.  

Reservepunten worden pas bezocht als de oorspronkelijk geselecteerde punten allemaal 

bezocht zijn. Om te vermijden dat alle extra reservepunten in het laatste jaar van de 

meetcyclus bezocht moeten worden, kan wel tussentijds (als blijkt dat onvoldoende punten 

van een bepaald habitattype bekomen worden) een inschatting gemaakt worden van het 

aantal nodige reservepunten, om op basis daarvan de jaarlijkse inspanning te verhogen (in 

jaar j nemen we enkele punten van jaar j+1 mee, enz…) zodat de extra inspanning meer 

gelijkmatig verhoogd wordt over de verschillende jaren in de meetcyclus. 

4.2.4.4 Aanpassingen aan de steekproef als gevolg van wijzigingen in het 

steekproefkader  

Er kunnen gebieden met habitat bijkomen of er kunnen er verdwijnen. Indien dit het geval is 

en indien we dezelfde nauwkeurigheid willen blijven behouden, moet de steekproef 

aangepast worden. Vermits de maximale GRTS-steekproef heel Vlaanderen bestrijkt en alle 

punten een rangnummer hebben, kunnen aanpassingen eenvoudig doorgevoerd worden.  
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 In eerste instantie zal n en n_pot herrekend moeten worden per stratum. 

 Bij uitbreiding van een bepaald habitattype zullen in de bijkomende gebieden 

nieuwe punten geselecteerd worden (namelijk deze die volgens het rangnummer 

tot de eerste n_ pot punten binnen de polygonen met dit habitattype behoren) 

en andere bestaande punten uit de steekproef verwijderd worden (namelijk deze 

die volgens het rangnummer niet meer tot de eerste n_pot punten behoren). 

 Als er delen van het habitattype verdwijnen, zullen er volgens dezelfde principes 

nieuwe punten geselecteerd worden in de overblijvende gebieden van het 

habitattype. 

4.3 Monitoring van zeer zeldzame habitattypen 

Habitat(sub)typen met een oppervlakte kleiner dan 10 ha, of die uit minder dan 15 

polygonen bestaan, beschouwen we hier als zeer zeldzame habitattypen. Voor dergelijke 

habitat(sub)typen is het voorgestelde meetnetontwerp niet de meest aangewezen optie. Dit 

zou immers leiden tot een zeer grote dichtheid aan proefvlakken, wat niet aangewezen is in 

deze vaak kwetsbare habitat(sub)typen. Bovendien zal een groot deel van deze zeer 

zeldzame habitat(sub)typen opgevolgd worden via beheermonitoring. Het behoud of herstel 

van zeer zeldzame habitat(sub)type zullen immers steeds prioritair te monitoren 

beheerdoelstellingen zijn. Ons voorstel is dan ook om voor de zeer zeldzame 

habitat(sub)typen de programma- en beheermonitoring te laten samen sporen en hiervoor 

een gezamenlijk monitoringmethodiek uit te werken. 

De meest aangewezen optie is om een directe visuele inschatting te maken van de 

verschillende LSVI-indicatoren op vlek of perceelsniveau in combinatie met een kartering. 

Voor LSVI-indicatoren die moeilijk op zicht in te schatten zijn, kan eventueel een aanvullende 

meer gestandaardiseerde gegevensinzameling gebeuren. Hiervoor kunnen we ons baseren 

op de Common Standard Monitoring (Robertson en Jefferson, 2000) zoals toegepast in het 

Verenigd Koninkrijk. Deze laat toe om op een relatief eenvoudige en snelle manier een 

inschatting te maken van de kwaliteitsindicatoren op perceelniveau. Daarbij worden 

indicatoren gerelateerd aan vegetatiesamenstelling of –structuur ingeschat via een 

zogenaamde ‘structured walk’. Een ‘structured walk’ bestaat uit een (vooraf) uitgestippelde 

route doorheen het te monitoren gebied, meestal in een w-patroon, waarbij getracht wordt 

de variabiliteit in het gebied zo goed mogelijk te omvatten. Tijdens de ‘structured walk’ stopt 

de persoon op een vooraf gedefinieerd aantal locaties waar de aanwezigheid van 

indicatorsoorten of bedekking van levensvormen (bv. bedekking van bomen en struiken) 

wordt ingeschat binnen een kwadrant met beperkte oppervlakte (1x1 of 2x2 m). Op basis 

van de frequentie van aanwezigheid kunnen de verschillende indicatoren beoordeeld worden. 

Nadeel van deze methode is dat ze niet volledig compatibel is met de LSVI-

beoordelingstabellen. Bovendien is deze methodiek enkel toepasbaar op goed toegankelijk 

terrein, wat niet altijd het geval is bij de zeer zeldzame habitattypen. 

4.4 Synergiën met bestaande monitoringprogramma’s 

Momenteel worden er reeds in verschillende monitoringprogramma’s gegevens ingezameld 

over de habitatkwaliteit in een programmacontext. We onderscheiden volgende 

monitoringprogramma’s: 

 de Vlaamse Bosinventarisatie (VBI) verzamelt gegevens over de kwaliteit van de  

boshabitattypen (Wouters et al. 2008); 

 de Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten Kust (PINK) voor 

kustduinen en slikken en schorren (Provoost et al. 2010); 
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 verschillende programma’s in en rond het Schelde-estuarium voor slikken, 

schorren en wilgenvloedbossen (o.a. MONEOS) (Ecosysteemdiversiteit 2011). 

4.4.1 Boshabitattypen 

4.4.1.1 Steekproefontwerp 

De VBI is een meetnet op basis van een systematisch grid van 1km x 0,5km. Dit geeft één 

meetpunt per 50 hectare. Dit betekent dat we (gemiddeld gezien) voor elke 50 hectare van 

een boshabitattype één meetpunt kunnen verwachten en dat een boshabitattype 8500 ha 

moet bedragen vooraleer we 170 VBI-meetpunten binnen dit boshabitattype kunnen 

verwachten. Het werkelijk aantal VBI-meetpunten per boshabitat(sub)type wordt uiteraard 

bepaald door de exacte ligging van de boshabitat(sub)typen. 

In Tabel 4-4 wordt het aantal VBI-meetpunten per habitat(sub)type weergegeven. Voor een 

bepaald habitat(sub)type gebeurt de berekening als volgt: 

 voor alle polygonen die gedeeltelijk of volledig uit het habitat(sub)type bestaan 

wordt het aantal VBI-meetpunten berekend dat binnen de polygoon valt (op 

basis van de shapefile van de VBI-meetpunten);  

 een groot deel van de polygonen bestaat maar gedeeltelijk uit het 

habitat(sub)type. Het verwachte aantal VBI-meetpunten dat effectief binnen het 

habitat(sub)type gelegen is, is gelijk aan het aantal VBI-meetpunten binnen de 

polygoon maal de fractie van de oppervlakte van de polygoon bedekt door het 

habitat(sub)type;    

 het totaal aantal VBI-meetpunt per habitat(sub)type wordt bekomen door de 

som te nemen over alle polygonen van de verwachte aantal meetpunten in het 

habitattype per polygoon. 

Tabel 4-4 geeft de gewenste steekproefgrootte per habitat(sub)type volgens de 

berekeningen in paragraaf 4.2.3. Enkel voor habitattype 9120 levert de VBI voldoende 

meetpunten. 

Tabel 4-4 Aantal punten per habitat(sub)type uit de huidige VBI en het gewenst aantal punten voor het meetnet 

habitatkwaliteit 

Habitattype Subtype Steekproefgrootte VBI Gewenste steekproefgrootte 

  
Binnen SBZ-H Buiten SBZ-H Binnen SBZ-H Buiten SBZ-H 

9120 

 

189 203 170 40 

9130 end 40 17 165 31 

9160 

 

25 29 168 36 

9190 doe 24 36 168 47 

91E0 sf 6 1 68 10 

91E0 va 40 45 44 47 

91E0 vc 2 3 45 33 

91E0 vm 38 16 49 31 

91E0 vn 33 58 56 44 

91E0 vo 5 4 56 23 

TOTAAL 

   

993 342 
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Tabel 4-5 toont de extra te bemonsteren punten bovenop de huidige VBI. In totaal moeten 

er 718 extra punten in boshabitattypen opgemeten worden. De huidige VBI bestaat uit een 

meetcyclus van 10 jaar en telt ongeveer 2600 punten, waarbij per jaar dus gemiddeld 

ongeveer 260 punten worden opgemeten. Aan dit tempo zijn er ongeveer drie extra jaren 

nodig om de extra punten in de boshabitattypen te bemonsteren. Er werd besloten om de 

VBI meetcyclus van 10 jaar te verlengen naar een meetcyclus van 12 jaar, zodat dit 

overeenkomt met de meetcycli van de Natura 2000 habitattypen. Om alle punten binnen een 

cylus van 12 jaar te kunnen opmeten moeten er ongeveer 15 punten extra per jaar 

opgemeten worden in vergelijking met het huidige tempo. De extra punten in 

boshabitattypen zullen gemiddeld genomen dichter bij elkaar liggen waarbij dus minder 

verplaatsingen moeten gebeuren.  

Tabel 4-5 Extra te bemonsteren punten bovenop VBI 

Habitattype Subtype Extra punten per subtype Extra punten per habitattype 

  Gewenst Te bezoeken Gewenst Te bezoeken 

9120 

 

0 0 0 0 

9130 end 139 171 143 178 

9160 

 

151 222 151 222 

9190 doe 155 260 155 260 

91E0 sf 71 103 268 386 

91E0 va 6 8   

91E0 vc 73 107   

91E0 vm 25 35   

91E0 vn 22 30   

91E0 vo 70 104   

TOTAAL 

 

718 1047 718 1047 

4.4.1.2 Bemonsteringsmethodiek 

De bemonsteringsmethodiek die gebruikt wordt in/voor de VBI bestaat hoofdzakelijk uit een 

reeks dendrometrische metingen en een vegetatieopname in een 16m x 16m proefvlak. Deze 

methodiek laat toe om het merendeel van de LSVI-indicatoren in te schatten. Er zijn echter 

twee bezoeken nodig om alle variabelen op te meten. Indien men voor de bijkomende 

punten louter geïnteresseerd is in een kwaliteitsbepaling van het habitattype, dan zijn de 

dendrometrische metingen veel gedetailleerder dan noodzakelijk. Daarom wordt er 

geopteerd om de bijkomende punten op te meten met een vereenvoudigd protocol dat in één 

bezoek kan uitgevoerd worden.   

4.4.2 Kustduinen 

4.4.2.1 Steekproefontwerp 

In PINK wordt een uitgebreide set aan gegevens ingezameld, waaronder een kartering van 

de kustduinen en vegetatieopnames in een aantal permanente proefvlakken.  

De kartering kan (mits eventuele beperkte bijsturing) gebruikt worden om de kwaliteit van 

habitattype 2110 en eventueel habitattype 2120 in te schatten. Voor de overige habitattypen 

opteren we voor een meetnetaanpak om de kwaliteit te bepalen.  
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Tabel 4-6 geeft aan welk deel van de gewenste steekproefgrootte voor de kustduinen binnen 

de gebieden valt die door PINK gemonitord worden. Er zouden in totaal 665 proefvakken 

opgemeten moeten worden, wat neerkomt op een 55-tal bemonsterde proefvlakken per jaar. 

Tabel 4-6 Oppervlakte en steekproefgrootte van de verschillende kustduinhabitat(sub)typen met opdeling tussen de 

gebieden binnen en buiten het PINK programma en binnen en buiten SBZ-H 

Habitat(sub)type 

Binnen SBZ-H en 
binnen PINK 

Binnen SBZ-H en 
buiten PINK 

Buiten SBZ-H en 
buiten PINK 

Oppervlakte n Oppervlakte n Oppervlakte n 

2130_had 79 49 40 24 3 2 

2130_hd 290 72 260 64 60 8 

2160 444 124 147 41 48 6 

2170 44 114 5 12 0 1 

2180 159 111 67 47 15 5 

2190 overige 13 33 7 17 0 1 

2190_mp 29 74 1 2 0 0 

Totaal 1301 665 732 283 207 34 

  

Momenteel worden in PINK ongeveer 300 proefvlakken bemonsterd met een meetcyclus van 

3 jaar om de vegetatieontwikkeling onder verschillende beheervormen op te volgen (Tabel 

4-7). Dit komt neer op een meetinspanning van 100 meetpunten per jaar.   

Tabel 4-7 Aantal proefvlakken die binnen PINK worden opgemeten per habitat(sub)type en per beheervorm 

Habitat(sub)type 

Beheer 

Begrazing Begrazing/maaien Maaien 
Niet 

bepaald 
Niets 
doen 

Totaal 

2130_hd 52 13 7 13 17 102 

2130_had 21 0 0 0 0 21 

2160 25 0 0 5 16 46 

2170 8 0 0 2 3 13 

2180 16 0 0 9 12 37 

2190 17 10 15 5 0 47 

Totaal 139 23 22 35 64 283 

 

We stellen een mogelijke synergie voor tussen het huidige meetnet van PINK en het 

gewenste meetnet voor het bepalen van de habitatkwaliteit, waarbij de jaarlijkse meetlast 

behouden blijft, door:  

 de meetcyclus waarmee de bestaande proefvlakken bemonsterd worden te 

verlengen tot vier jaar, wat neerkomt op een meetlast van 75 punten jaar; 

 per jaar 25 extra punten te bemonsteren, zodat na 12 jaar 300 nieuwe 

meetpunten bekomen worden. 

In totaal verkrijgen we dan 300 meetpunten die met een meetcyclus van vier jaar worden 

bemonsterd en 300 punten die met een meetcyclus van 12 jaar worden bemonsterd. In 
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totaal bekomen we dus 600 verschillende meetpunten, een benadering van de gewenste 

totale steekproefgrootte in Tabel 4-6. 

Indien we gebruik maken van de bestaande proefvlakken moeten we wel rekening houden 

met de wijze waarop de steekproeftrekking is gebeurd. Er werd een steekproef per 

beheervorm getrokken waarbij bepaalde beheervormen relatief oververtegenwoordigd zijn 

(m.a.w. een groter aantal punten per oppervlakte-eenheid bevatten) t.o.v. andere. Hier 

moeten we mee rekening houden als we onvertekende uitspraken over de habitatkwaliteit 

wensen. Het kan immers zijn dat een bepaalde beheervorm resulteert in een gemiddeld 

betere habitatkwaliteit dan andere beheervormen. Als deze beheervorm 

oververtegenwoordigd is in de steekproef bekomen we vertekende resultaten. We kunnen 

hiervoor corrigeren door gewichten toe te kennen aan de verschillende beheervormen. 

Hiervoor moeten we de oppervlakte kennen van de verschillende beheervormen.  

4.4.2.2 Bemonsteringsmethodiek 

In PINK wordt gebruik gemaakt van 3m x 3m proefvlakken. De ervaring leert dat dit de 

maximale oppervlakte is waarbij de bedekkingen van de verschillende soorten op een 

degelijke manier kan worden ingeschat. We stellen dan ook voor om deze 

proefvlakdimensies te behouden en te gebruiken voor de nieuw uit te zetten proefvlakken. 

De huidige proefvlakken kennen geen cirkelvormige structuurplot zoals voorgesteld in 

§4.1.3.3. In PINK wordt de vegetatiestructuur immers gebiedsdekkend bepaald via de 

kartering. We stellen voor om in de toekomst bijkomend de LSVI-indicatoren m.b.t. de 

vegetatiestructuur in te schatten met een cirkelvormig proefvlak.         

4.4.3 Slikken en schorren 

Zowel in PINK als bij de Scheldemonitoringprogramma’s worden meetgegevens over de 

kwaliteit van de slikken en schorren ingezameld. In deze programma’s worden zowel 

vegetatiekarteringen als vegetatieopnames in proefvlakken uitgevoerd.  

Voor veel van de LSVI-indicatoren die betrekking hebben op de kwaliteit van de slik- en 

schor-habitattypen zijn de structuurplots niet geschikt gezien de indicatoren eerder op een 

landschapsschaal relevant zijn (bv. bodemstructuur, aanwezigheid van kunstmatige 

breuklijnen, aanwezigheid van vegetatiegradiënt, schorklifvorming, etc…) Deze zullen 

gezamenlijk met de kartering van de habitattypen ingeschat worden. Voor schorklifvorming 

is echter wel een specifieke en afzonderlijke kartering nodig. 

Voor 1310 en 1320 is de beoordeling van de LSVI-indicatoren m.b.t. vegetatie gebaseerd op 

een beperkt aantal soorten, waardoor het haalbaar geacht wordt om deze indicatoren ook in 

combinatie met een kartering te bepalen. Bovendien zijn deze habitattypen relatief beperkt 

in oppervlakte. 

Voor buitendijks 1330 (1330_da) is de beoordeling van de LSVI-indicatoren m.b.t. vegetatie 

gebaseerd op (de aanwezigheid en bedekking) van een groter aantal indicatoren. Daarom 

wordt het moeilijk om deze gezamenlijk met een kartering te bepalen en zijn 

vegetatieopnames in proefvlakken meer geschikt. Er wordt beslist om zoveel mogelijk 

gebruik te maken van bestaande proefvlakken en transecten om volgende redenen: 

 de vegetatie-indicatoren vormen slechts een deel van de volledige 

kwaliteitsbeoordeling, waardoor de kosten/extra inspanningen van een volledig 

nieuwe steekproeftrekking niet opwegen tegenover de baten; 

 beperkte toegankelijkheid/bereikbaarheid kan in sommige gebieden een volledig 

random bepaalde steekproef bemoeilijken. 
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De steekproefgrootteberekening geeft aan dat ongeveer 80 meetpunten noodzakelijk zijn 

voor het habitatsubtype 1330_da. Deze zullen verdeeld worden over de Schelde, het Zwin, 

de Baai van Heist en de IJzermonding naargelang de oppervlakteverdeling van dit subtype 

over de verschillende gebieden.  

Er zal één gezamenlijke steekproef getrokken worden voor de binnendijkse habitattypen 

1310_pol (binnendijkse zeekraalvegetatie) en 1330_hpr (binnendijks zilt grasland), die 

meestal samen voorkomen. In deze steekproef zullen punten met 1310_pol 

ondervertegenwoordigd zijn. De grotere vlek(ken) van 1310_pol kunnen dan eventueel in 

een projectcontext opgevolgd worden of meegenomen worden tijdens de kartering. Deze 

binnendijkse habitattypen vallen grotendeels buiten de bestaande monitoringprogramma’s. 

De synergie is hiervoor dus zeer beperkt.  
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5 Meetnetontwerp aquatische habitattypen 

We bespreken de verschillende elementen van het meetnetontwerp voor de aquatische 

habitattypen. Daarbij maken we onderscheid tussen stilstaande en stromende wateren.  

Voor stilstaande en stromende wateren is er eveneens monitoring noodzakelijk in het kader 

van de Europese Kaderrichtlijn Water en het Decreet Integraal Waterbeleid (KRW/ DIW). Een 

afstemming tussen de monitoring i.f.v. KRW/DIW en Natura 2000 is aangewezen. We 

bespreken daarom bij elk onderdeel van het meetnetontwerp de verschillen tussen KRW/DIW 

en Natura 2000 en de synergiemogelijkheden. Daarbij bekijken we  concreet de gegevens 

die momenteel door de VMM worden ingezameld i.f.v. KRW/DIW.  

Momenteel wordt het VMM-meetnet i.f.v. KRW/DIW herzien en zullen er waarschijnlijk 

meetlocaties verdwijnen. We hebben echter nog onvoldoende zicht op hoe het toekomstig 

VMM-meetnet er concreet zal uitzien. Bovendien heeft dit meetnet een eigen dynamiek op 

basis van tijdelijke prioriteiten en kwaliteitsevaluatie. Onderstaande analyses moeten dan 

ook als een voorlopige stand van zaken beschouwd worden.     

5.1 Stromende wateren 

5.1.1 Bemonsteringseenheid en bemonsteringsmethodiek 

5.1.1.1 Habitattype 3260 

Natura 2000 

De bemonsteringseenheid is een 100-meter strook. Tabel 5-1 geeft een overzicht van de 

verschillende meetvariabelen die bepaald moeten worden voor het bepalen van de LSVI. De 

meetvariabelen worden bepaald door de aanwezigheid en groeivorm van alle soorten te 

noteren en de gezamenlijke bedekking van soorten in een groep indicatorsoorten (resp. 

helofyten, invasieve exoten en indicatorsoorten eutrofiëring) te schatten met een 

vereenvoudigde Tansley-schaal (Tabel 5-2). De bedekking van een groep indicatorsoorten 

wordt dus niet afgeleid uit de bedekking van de individuele soorten in die groep, zoals dit 

voor de terrestrische habitattypen gebeurt. De reden hiervoor is dat de bedekking van 

individuele, vaak (deels) submerse soorten in een 100-meter strook vaak moeilijk in te 

schatten is. Belangrijk is dat de waarde van de bedekking wordt genoteerd en niet enkel de 

beoordeling ervan volgens de grenswaarden in de LSVI (ongunstig of gunstig).     

Tabel 5-1 Meetvariabelen voor habitattype 3260 

Type indicator Naam indicator Meetvariabele 

Vegetatiestructuur Helofyten Totale bedekking (%) van helofyten (riet, 

lisdodde, …)   

 Verticale structuur Aantal groeivormen (drijvende en 

wortelende vegetatie, ondergedoken 

vegetatie, helofyten) 

Verstoring Geëutrofieerd Totale bedekking van indicatorsoorten voor 

eutrofiëring 

 Invasieve exoten Totale bedekking van invasieve exoten 

Vegetatie Aantal sleutelsoorten Aantal sleutelsoorten dat frequent tot 

(co)dominant aanwezig is 
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Tabel 5-2 Aangepaste Tansley-schaal 

Afkorting 
Aangepaste 

Tansley-schaal 
Interpretatie 

z zelden zeldzaam; minder dan 3 exemplaren 

o occasioneel occasioneel; meer exemplaren; nooit bedekkend 

f frequent frequent: groot aantal exemplaren en <5 % bedekkend                                    

la laag-abundant 5-25 % bedekkend 

a abundant 25-50 % bedekkend 

cd co-dominant  50-75 % bedekkend 

d dominant 75-100 % bedekkend 

 

Synergie KRW/ DIW 

De bemonsteringseenheid voor KRW/ DIW is eveneens een 100 meter strook. Er wordt ook 

een vegetatieopname (soortenlijst + bedekking + groeivorm) uitgevoerd. Daarnaast wordt 

de mate van ontwikkeling van de ondergedoken vegetatie bepaald per 10 meter strook. De 

totale bedekking van helofyten, invasieve exoten en indicatorsoorten voor eutrofiëring is niet 

noodzakelijk voor de beoordeling i.f.v. d KRW/ DIW. De bepaling ervan werd wel mee 

opgenomen in het bemonsteringprotocol, zodat de ingezamelde gegevens ook bruikbaar zijn 

i.f.v. een Natura 2000 kwaliteitsbeoordeling.  

Het protocol is beschreven door Leyssen et al. (2005). 

5.1.1.2 Habitattype 3270 

Natura 2000 

Habitattype 3270 is een oeverhabitat. De kwaliteit van dit type wordt beoordeeld op basis 

van de op de oevervegetatie. We stellen voor om de kwaliteit van dit habitattype 

gezamenlijk met een kartering van het habitattype uit te voeren. Dit lijkt haalbaar gezien het 

om een beperkte oppervlakte gaat, voornamelijk (> 90%) geconcentreerd aan de Maas. 

Voor elke habitatvlek moet dan het aantal sleutelsoorten, de totale bedekking van de 

sleutelsoorten en de totale bedekking van invasieve exoten bepaald worden.       

Synergie KRW 

Momenteel gebeurt in kader van KRW/DIW geen monitoring van de oevervegetatie. 

5.1.2 Doelpopulatie en steekproefkader 

5.1.2.1 Habitattype 3260 

Indien we gegevens uit het VMM-meetnet wensen te gebruiken voor monitoring van de 

kwaliteit van habitattype 3260 is het ook belangrijk dat we de verschillen in steekproefkader 

en doelpopulatie analyseren. De doelpopulatie van het VMM-meetnet (i.f.v. KRW/DIW) zijn 

de Vlaamse waterlichamen (stroomgebied > 50ha) en de waterlichamen van 1ste orde 

(stroomgebied tussen 10 en 50 ha). Als steekproefkader wordt gebruik gemaakt van de 

Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA). Voor Natura 2000 bestaat de doelpopulatie enkel uit de 

stroken van de waterlichamen met 3260 habitat en dit ongeacht de grootte van het 
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stroomgebied. De habitatkaart van 3260 (versie 1.4, Leyssen, 2012) vormt het 

steekproefkader. Beide doelpopulaties zijn dus gedeeltelijk overlappend (Tabel 5-3).  

Tabel 5-3 Overlap tussen de doelpopulaties in kader van KRW/DIW en Natura 2000 

 

Type waterlichaam 

Waterlichamen (totaal)  Waterlichamen die 3260 habitat bevatten 

 
Aantal (1) Lengte (km)(1)  Aantal (1)(2) 

Lengte stroken met 3260 (km) 
(1)(2) 

K
R

W
/ 

D
IW

 

Vlaamse 

waterlichamen 

(stroomgebied > 50 

km²) 

187 1585 22 72 

Waterlichamen van 

1ste orde 

(stroomgebied 10 - 50 

km²) 

584 1294 41 69 

 Waterlichamen van 2de 

orde (stroomgebied < 

10 km²) 

268 6484 25 48 

 (1) VHA-atlas (versie 2011.10.07) 

(2) habitatkaart 3260 versie 1.4 

Natura 2000 

      

5.1.3 Steekproefgrootte en steekproefontwerp 

5.1.3.1 Habitattype 3260 

Natura 2000 

Voor Vlaanderen, wensen we het aandeel habitat met een slechte lokale kwaliteit te kunnen 

schatten met een waarneembaar verschil van ongeveer 15%. Hiervoor zijn 80 meetpunten 

noodzakelijk. Vermits het Natura 2000 beleid hoofdzakelijk binnen SBZ-H wordt gevoerd, 

willen we binnen SBZ-H een meer nauwkeurige uitspraak doen met een foutenmarge van 

ongeveer 10%. Hiervoor moeten we binnen SBZ-H (over)bemonsteren tot we aan 170 

meetpunten komen. Het beleid binnen SBZ-H heeft echter niet enkel effect op de delen van 

een waterlichamen die langs of door een SBZ-H stromen maar ook op de stroomafwaarts 

gelegen delen van dat waterlichaam. Daarom opteren we om de (over)bemonstering toe te 

passen zowel op de stroken met 3260 in SBZ-H als op de stroken met 3260 die 

stroomafwaarts gelegen zijn van een SBZ-H. De stroomafwaarts gelegen stroken met 3260 

worden hierbij meegerekend zolang ze binnen hetzelfde waterlichaam vallen dat door of 

langs het SBZ-H stroomt.   

De hierboven vermelde steekproefgroottes gelden voor oneindige populaties. Voor 

habitat(sub)typen met een beperkte lengte/oppervlakte kan de populatie echter niet als 

oneindig beschouwd worden.  
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Daarom wordt een correctie toegepast voor eindige populatiegroottes (Finite Population 

Correction) volgens volgende formule: 

 

        
           

               
 

  N = populatiegrootte 

  neindig = steekproefgrootte voor eindige populatie 

noneindig = steekproefgrootte voor oneindige populatie 

   

De populatiegrootte N kunnen we hier beschouwen als het aantal 100m stroken in de 

doelpopulatie. Dit kan afgeleid worden uit de totale lengte van de stroken met 3260 habitat 

binnen en buiten SBZ-H (Tabel 5-4). Dit leidt tot volgende steekproefgroottes: 

 neindig_Vlaanderen=77  

 neindig_buitenSBZH=77x0,33=26 

 neindig_binnenSBZH=150  

 neindig_totaal=176 

  

Tabel 5-4 Lengte van de stroken met 3260 habitat binnen/stroomafwaarts SBZ-H en buiten SBZ-H 

Type waterlichaam 

Lengte stroken met 3260 (m) 

Binnen/ 

stroomafwaarts SBZ-H 
Buiten SBZ-H 

Stroomgebied > 50 km² 16777 31611 

Stroomgebied 10 -50 km² 64852 7113 

Stroomgebied < 10 km² 44773 24039 

Totaal 126403 (67%) 62763 (33%) 

 

We beschouwen twee mogelijke opties voor de steekproeftrekking. 

1) Een random selectie van het nodige aantal punten uit het huidige 

steekproefkader. Voor elk geselecteerde punt wordt een 100 meter strook 

bemonsterd (bv. vanaf het punt tot het punt 100 meter stroomafwaarts). We opteren 

voor een ruimtelijk gebalanceerde steekproef. Dit is te beschouwen als een 

enkelvoudige, aselecte steekproef, maar waarbij er gegarandeerd wordt dat de 

meetlocaties een goede ruimtelijke spreiding en dekking kennen. Dit heeft als 

voordeel dat ruimtelijke autocorrelatie tussen meetlocaties geminimaliseerd wordt en 

dat de precisie van de schatters doorgaans hoger is in vergelijking met een 

enkelvoudige aselecte steekproef (Stevens & Olsen 2003). Op die manier 

minimaliseren we ook de kans dat verschillende 100 meter stroken met elkaar 

overlappen.  

Het succes van deze optie is afhankelijk van twee onzekerheidsfactoren. 

 De nauwkeurigheid van het steekproefkader: een deel van het steekproefkader 

bestaat uit interpolaties, waarbij verondersteld wordt dat tussen gekende locaties 

met 3260 habitat, die op minder dan 3 km van elkaar gelegen zijn, er zich ook 

3260 habitat bevindt. De mate waarin deze veronderstelling opgaat zal de 
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nauwkeurigheid van het steekproefkader bepalen en dus ook het aandeel van de 

steekproefpunten dat niet in de doelpopulatie valt. 

 De dynamiek van het habitattype: habitatvlekken kunnen op relatief korte 

termijn (relatief t.o.v. een meetcyclus van 12 jaar) verdwijnen en kunnen er 

elders nieuwe habitatvlekken opduiken. De mate waarin dit proces optreedt, zal 

bepalen in hoeverre het steekproefkader nog overeenkomt met de doelpopulatie.   

 

2) Gecombineerde oppervlakte-kwaliteitsbepaling. Met een tweefasen- steekproef. 

Dit heeft tot doel om in een eerste fase het steekproefkader op eenvoudige wijze te 

verbeteren. In een tweede fase wordt een steekproef getrokken uit dit verbeterde 

steekproefkader en wordt in meer detail de kwaliteit ingeschat. In een eerste stap 

worden een aantal kilometerstroken geselecteerd uit de waterlichamen die 3260 

habitat bevatten (dus het steekproefkader is ruimer dan in optie 1). In elke 

kilometerstrook wordt per 100 meter-segment de aanwezigheid van 3260 habitat 

bepaald. In een tweede stap wordt in een deel van de 100 meter-segmenten de 

habitatkwaliteit bemonsterd. De selectie kan ter plekke gebeuren door om de x 

aantal 100 m-segmenten met 3260 habitat de kwaliteit in een segment te 

bemonsteren (Figuur 5-1). Het veldwerk voor beide stappen kan dus gecombineerd 

worden in één bezoek. Deze optie komt tegemoet aan de onzekerheidsfactoren in 

optie 1. Het laat bovendien toe om een onvertekende schatting van de oppervlakte 

te bekomen en de onzekerheid hierop te berekenen. Het is wel een meer complexe 

manier om de steekproef te trekken waarbij nog een aangepaste 

steekproefgrootteberekening noodzakelijk is. Bovendien zal er ook rekening 

gehouden moeten worden met de mogelijke onbereikbaarheid van bepaalde delen 

van een kilometerstrook. 

 

X         X 

          

     X     

          

        X  

Figuur 5-1 Schematische voorstelling van gecombineerde oppervlakte-kwaliteitsbepaling: in drie kilometerstroken wordt 

de aanwezigheid van 3260 habitat bepaald per 100m-segment (groen) en vervolgens de kwaliteit om de 

drie 100m-segmenten met 3260 habitat   

Synergie KRW/ DIW 

Het macrofytenmeetnet i.f.v. KRW/DIW omvat drie random punten per waterlichaam (enkel 

de waterlichamen met stroomgebied > 10 km²). Tabel 5-5 toont hoeveel van deze 

meetpunten 3260 habitat bevatten, op basis van alle vegetatieopnames uitgevoerd tussen 

2007 en 2011. Op basis hiervan kunnen we bepalen hoeveel extra punten we nodig hebben 

om de gewenste nauwkeurigheid te bekomen i.f.v. Natura 2000 habitatkwaliteit (Tabel 5-6). 

Het gewenste aantal punten wordt daarbij verdeeld over de verschillende strata, 

proportioneel aan de totale lengte van elk stratum (Tabel 5-4). De continuering van het 

VMM-macrofytenmeetnet is echter zeer onduidelijk. We weten dus niet in hoeverre deze 

punten opnieuw zullen opgemeten worden (en met welke frequentie) en of er nog 

bijkomende punten zullen opgemeten worden in de komende jaren.    
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Tabel 5-5 Aantal meetpunten van het VMM-macrofytenmeetnet dat 3260 habitat bevat 

Stratum Aantal meetpunten 

 Geen habitat Met 3260 habitat Totaal 

Buiten SBZ-H  ? 37 ? 

Binnen/stroomafwaarts SBZ-H ? 44 ? 

Totaal 1049 81 1130 

 

Tabel 5-6 Aantal extra te bemonsteren punten bovenop het VMM-macrofytenmeetnet 

Stratum Aantal gewenste 

punten 

Aanbod VMM-

meetnet 

Extra punten 

Binnen SBZ-H Stroomgebied > 10 km² 97 44 53 

 Stroomgebied < 10 km² 53 0 53 

Buiten SBZ-H Stroomgebied > 10 km² 16 37 0 

 Stroomgebied < 10 km² 10 0 10 

Totaal  175 81 116 

 

Indien punten uit het VMM-meetnet gebruikt worden in de analyse van de habitatkwaliteit, 

moet er rekening mee gehouden worden dat niet alle punten een zelfde selectiekans hebben. 

Vermits er steeds drie punten per waterlichaam worden geselecteerd, hebben locaties in 

kleinere waterlichamen meer kans op selectie dan locaties in grotere waterlichamen. Deze 

verschillen in selectiekans kunnen eenvoudig ingecalculeerd worden door een gewicht toe te 

kennen aan elk meetpunt omgekeerd evenredig met de lengte van het waterlichaam waarin 

het punt zich bevindt.  

5.1.3.2 Habitattype 3270 

Een gebiedsdekkende kwaliteitsbepaling in combinatie met een kartering lijkt aangewezen 

voor dit habitattype. 

5.1.4 Meetcyclus 

Natura 2000 

Habitattype 3260 is een vrij dynamisch habitattype. Maar de dynamiek speelt hoofdzakelijk 

een rol binnen het waterlichaam zelf. Indien we optie 2 selecteren als steekproefontwerp, 

zien we een meetcyclus van 12 jaar als haalbaar. Voor optie 1 is het momenteel onduidelijk 

in hoeverre er voor een kortere meetcyclus moet geopteerd worden in functie van de 

dynamiek. Een pilootproject zou hier meer duidelijkheid over kunnen geven.  
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Synergie KRW/DIW 

In de huidige monitoring is de meetcyclus in principe afhankelijk van het soort waterlichaam: 

de Vlaamse waterlichamen worden 3-jaarlijks gemonitord; de lokale waterlichamen van 1e 

orde 6-jaarlijks. In de toekomst zal de meetcyclus afhankelijk zijn van het type monitoring: 

toestand- & trendmonitoring zal gebeuren met een cyclus van 6 jaar; operationele 

monitoring met een 3 jaarlijkse cyclus. 

5.1.5 Overzicht  

Tabel 5-7 Overzicht van de verschillen in de kenmerken van enerzijds het meetnetontwerp in functie van KRW en 

anderzijds het meetnetontwerp in functie van Natura 2000 

Meetnetkenmerken KRW Natura 2000 

3260 3270 

Bemonsteringseenheid 100 m strook 100 m strook polygoon uit de 

habitatkaart 

Bemonsteringsmethodiek vegetatieopname 

aquatische 

macrofyten 

vegetatieopname 

aquatische macrofyten 

Kwaliteitsbepaling in 

combinatie met 

kartering 

Doelpopulatie waterlichamen met 

stroomgebied > 10 

km² 

locaties met 3260 in 

Vlaanderen 

locaties met 3270 in 

Vlaanderen 

Steekproefkader Lijst waterlichamen Verspreidingskaart 3260 habitatkaart 

Steekproefgrootte  3 onbeschaduwde 

locaties per 

waterlichaam 

175 locaties Integraal 

Steekproeftrekking Gestratificeerd 

random 

Optie 1: ruimtelijke 

gebalanceerde random 

steekproef 

Optie 2: 2-traps steekproef 

/ 

Monitoringfrequentie 3 of 6 jaar 

(afhankelijk van 

type waterlichaam 

(momenteel) en 

type monitoring (in 

de toekomst) 

12 12 
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5.2 Stilstaande wateren 

5.2.1 Bemonsteringseenheid en bemonsteringsmethodiek 

Natura 2000 

De bemonsteringseenheid is hier steeds de volledige plas, ook al bestaat deze maar 

gedeeltelijk uit een bepaald habitattype. Tabel 5-8 geeft een overzicht van de verschillende 

meetvariabelen die bepaald moeten worden voor de kwaliteitsbeoordeling. In eerste instantie 

worden alle aanwezige soorten genoteerd samen met hun groeivorm. Net zoals voor de 

stromende wateren, wordt vervolgens aanbevolen om de totale bedekking van 

soortengroepen afzonderlijk in te schatten en dus niet op basis van de bedekking van de 

individuele soorten die tot de soortengroep behoren (zoals bij de terrestrische habitattypen is 

voorgesteld). 

Daarnaast zijn er nog bijkomende metingen nodig voor het bepalen van de indicatoren m.b.t. 

de habitatstructuur. Voor het bepalen van de horizontale structuur worden vegetatievlekken 

afgelijnd in de plas, om vervolgens via GIS de oppervlakte van deze vlekken te bepalen. 

Tabel 5-8 Overzicht van de meetvariabelen voor de kwaliteitsbepaling van de stilstaande wateren 

 

Naam indicator 

 Habitatat(sub)type  

 Meetvariabele 
3110 

3130 
3140 3150 3160 

  aom na 

H
a
b
it
a
ts

tr
u
c
tu

u
r 

Verticale structuur 

Verhouding aandeel 
isoëtiden/ overige 
groeivormen  

X      

Bedekking van opgaande 
vegetatie op oever  

  X    

Horizontale structuur 

Oppervlakte vegetatievlek  X X X  X  

Oppervlakte 
kranswiervelden 

   X   

Doorzicht Secchi-diepte X X  X X  

Oeverzijde zuidwest Afstand oever-bomenrij ZW X X     

Elektrisch geleidend 
vermogen 

Elektrisch geleidend 
vermogen 

     X 

V
e
rs

to
ri
n
g
 

Invasieve exoten 
Totale bedekking invasieve 
exoten 

X X X X X X 

Geëutrofieerd 
Totale bedekking 
indicatorsoorten 
eutrofiëring 

X X X X X X 

Verzuurd 
Totale bedekking 
indicatorsoorten verzuring 

X X X   X 

V
e
g
e
ta

ti
e
 

Aantal sleutelsoorten 

Aanwezigheid + abundantie 
sleutelsoorten  

X X X  X X 

Totale bedekking 
sleutelsoorten in 
kranswiervelden 

   X   
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Synergie KRW/DIW 

De bemonsteringsmethodiek i.f.v. KRW/DIW is beschreven door Leyssen et al. (2005). De 

plas wordt in min of meer homogene oever- en watersegmenten ingedeeld. Per segment 

wordt een vegetatieopname gemaakt waarbij de bedekking van de soorten wordt geschat 

a.d.h.v. een vereenvoudigde Tansley-schaal. Daarnaast wordt de bedekking van submerse 

en emerse vegetatie geschat en de bedekking van de oevervegetatie onderverdeeld in 

kruidlaag, struiklaag en boomlaag. 

Momenteel worden enkel de plassen groter dan 50 ha bemonsterd voor KRW/DIW. Deze 

opdrachten worden uitbesteed door de VMM en uitgevoerd door verschillende contractanten. 

Daardoor is er weinig zicht op de protocols die in de praktijk worden toegepast en is het 

onduidelijk in hoeverre deze protocols verschillen afhankelijk van de uitvoerende organisatie. 

Wel is duidelijk dat er nog extra metingen noodzakelijk zijn om alle meetvariabelen te 

bepalen voor de Natura 2000 kwaliteitsbepaling. Enerzijds moeten de bedekking van de 

soortengroepen m.b.t. verstoring geschat worden. Dit is een geringe meerinspanning 

bovenop de schatting van de bedekking van de individuele soorten. Daarnaast moeten er ook 

nog bijkomende meetvariabelen m.b.t. structuur bepaald worden.   

5.2.2 Doelpopulatie en steekproefkader 

Natura 2000 

De habitatkaart (2012.10.22) vormt het steekproefkader voor de Natura 2000 doelpopulatie. 

Een deel van de polygonen in de habitatkaart is als onzeker aangeduid. Dit betekent dat er 

nog extra verspreidingsonderzoek noodzakelijk is om de aanwezigheid van het habitattype 

vast te stellen. Dit is hoofdzakelijk het geval bij habitattype 3150. Het is daarom 

aangewezen om de meest onzekere polygonen met 3150 habitat (aangeduid met ‘gh,3150’) 

voorlopig uit het steekproefkader te verwijderen tot dat aanvullend verspreidingsonderzoek 

is gebeurd. Het blijkt immers dat in de meeste gevallen het habitattype effectief afwezig is. 

Tabel 5-9 en Tabel 5-10 geven het aantal plassen weer binnen en buiten SBZ-H (gebaseerd 

op BWK versie 2.2) en de verdeling ervan over verschillende oppervlakteklassen. Er werd 

hierbij steeds de oppervlakte van de volledige polygoon genomen en dus geen rekening 

gehouden met de oppervlakteverdeling binnen een polygoon. Bovendien bevatten sommige 

plassen verschillende aquatische habitattypen. Deze worden dus in de tabellen zowel bij het 

ene als bij de andere habitattypen geteld. 

Tabel 5-9 Aantal plassen voor verschillende oppervlakteklassen – binnen SBZ-H 

Habitat(sub)type 
Oppervlakteklasse (ha) 

Totaal 
0-1 1-5 5-10 10-25 25-50 >50 

3110 2 0 0 0 0 0 2 

3130_aom 281 97 14 9 2 0 409 

3130_na 6 8 1 1 1 1 18 

3140 7 4 0 3 1 0 18 

3150 87 26 2 2 0 1 119 

3160 46 13 1 0 0 0 60 
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Tabel 5-10 Aantal plassen voor verschillende oppervlakteklassen – buiten SBZ-H 

Habitattype 
Oppervlakteklasse (ha) 

Totaal 
0-1 1-5 5-10 10-25 25-50 >50 

3110 0 0 0 0 0 0 0 

3130_aom 116 12 4 0 0 0 132 

3130_na 8 5 2 0 0 0 15 

3140 7 0 1 4 1 1 14 

3150 74 10 6 2 0 2 95 

3160 4 1 0 0 0 0 5 

 

Voor de plassen groter dan 50 ha is de habitatkaart onvolledig omdat nog niet alle plassen 

van die omvang voldoende onderzocht zijn. Tabel 5-11 geeft een overzicht van de huidige 

kennis over de aanwezigheid van Natura 2000 habitat in de plassen groter dan 50 ha. 

Momenteel zijn er 9 polygonen > 50ha met één of meerdere aquatische habitattypen 

aangeduid op de habitatkaart.  

Tabel 5-11 Lijst met plassen groter dan 50 ha met aanduiding van de aanwezigheid van Natura 2000 habitat 

Toponiem Gemeente Oppervlakte (ha) 
Natura 2000 
habitat aanwezig? 

De Gavers Harelbeke 51 Ja 

Donkmeer Berlare 50 Nee 

Schulensmeer Lummen 80 Nee 

Miramar Mol-Dessel 80 ? 

Hazewinkel-watersportbaan Willebroek 66 ? 

Grote Vijver Mechelen 64 Ja 

Galgenweel Antwerpen 58 Nee 

Blokkersdijk Antwerpen 50 Nee 

Eisden (steenkoolmijnsite) 
Maasmechelen/Dilsen-
Stokkem 69 

Ja 

Kessenich Kinrooi 55 Ja 

Spanjaard Kinrooi 266 Ja 

Herenlaak Plas Maaseik 103 Ja 

Schansheide Dessel-Mol 67 ? 

Rauwse Meer Mol 134 Ja 

Kanaalplas De Maat Mol 85 Ja 

Blauwe Kei Lommel 100 ? 

Het Vinne Zoutleeuw 70 Ja 
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Synergie KRW/DIW 

De doelpopulatie i.f.v. KRW/DIW zijn de plassen met een oppervlakte groter dan 50 ha. In 

totaal zijn dit 17 plassen in Vlaanderen. In zeker 10 van deze plassen bevindt zich Natura 

2000 habitat. Bij nog eens 3 ervan wordt het waarschijnlijk geacht dat er Natura 2000 

habitat(s) aanwezig zijn. In 4 plassen werd effectief geen Natura 2000 habitat vastgesteld 

(Tabel 5-11).  

5.2.3 Steekproefgrootte en steekproeftrekking 

Voor habitattype 3110, 3130_na, 3140 stellen we een integrale bemonstering voor van alle 

plassen. Het gaat daarbij respectievelijk over 2, 33 en 32 plassen (Tabel 5-9, Tabel 5-10). 

Deze integrale bemonstering in functie van de monitoring van de habitatkwaliteit levert 

uiteraard ook de nodige gegevens voor het bepalen van de oppervlakte en verspreiding van 

deze habitattypen.   

Voor de habitattypen 3130_aom, 3150 en 3160 stellen we een steekproef voor. De 

steekproefgrootteberekening hangt af van de formulering van de vraag die we wensen te 

beantwoorden: 

1. is het oppervlakteaandeel van de plassen met een slechte (lokale) kwaliteit groter of 

kleiner dan 25%? OF: 

2. is het oppervlakteaandeel van de habitatvlekken binnen de plassen met een slechte 

(lokale) kwaliteit groter of kleiner dan 25%? OF: 

3. is het aandeel van de plassen met een slechte (lokale) kwaliteit groter of kleiner dan 

25%? (op basis van aantal plassen met goede en slechte kwaliteit). 

 

Figuur 5-2 toont voor habitattype 3130_aom hoe de cumulatieve oppervlakte van de plassen 

(linkse grafiek) en het aantal plassen (rechtse grafiek) toenemen naarmate we grotere 

plassen meerekenen. Er zijn een relatief klein aantal grote plassen, maar die 

vertegenwoordigen wel een groot aandeel van de totale oppervlakte van de plassen: 5% van 

de plassen zijn groter dan 5ha, maar deze plassen maken 50% van de totale oppervlakte uit.     

Bij de eerste vraag zullen een beperkt aantal grote plassen sterk doorwegen op de uitspraak 

over de habitatkwaliteit op niveau Vlaanderen. Een steekproef om een dergelijke vraag te 

beantwoorden zal daarom vooral grote plassen moeten bevatten. Kleinere plassen zullen 

weinig bijdragen tot een meer precieze uitspraak. Gezien plassen steeds volledig als habitat 

beschouwd worden, ook al is slechts een fractie ervan effectief ingenomen door 

habitatvlekken, lijkt deze vraag een te hoog gewicht te geven aan de grootste plassen, 

waardoor de volledige informatiebehoefte onvoldoende gedekt wordt. Bij de derde vraag 

wegen alle plassen even veel door in de uitspraak over de habitatkwaliteit op niveau 

Vlaanderen, ongeacht de grootte van de plas. Een steekproef in functie van een dergelijke 

vraag zal hoofdzakelijk kleinere plassen bevatten. Daarom beschouwen we ook deze vraag 

als te eenzijdig en onvoldoende de volledige informatiebehoefte dekkend.  

We beschouwen vraag 2 als de meest relevante. Bij deze vraag wordt aan elke plas een 

gewicht gegeven (de grootte van de habitatvlekken in de plas) die het meest representatief 

is voor het Natura 2000 belang van de plas. Echter om in functie hiervan een geschikte 

steekproef te trekken moet de grootte van de habitatvlekken gekend zijn, wat niet het geval 

is. 
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Figuur 5-2 Toename van de cumulatieve oppervlakte (links) en de cumulatieve aantallen (rechts) van de plassen, 

naarmate plassen met een grotere oppervlakte worden meegerekend  

Om de informatiebehoefte zo goed mogelijk te dekken stellen we een gestratificeerde 

steekproef per oppervlakteklasse voor. Dit laat toe om de steekproefpunten beter te 

verdelen over de verschillende subpopulaties (oppervlakteklassen), zodat een uitspraak over 

de habitatkwaliteit per subpopulatie mogelijk is (uiteraard met een lagere precisie dan voor 

de volledige populatie).  

We beschouwen volgende strata: 

 plassen > 50 ha: dit stratum wordt in principe integraal gemonitord i.f.v. 

KRW/DIW; 

 plassen tussen 5 en 50 ha: dit stratum bevat een relatief beperkt aantal plassen 

(ongeveer 50 voor 3130 en 20 voor 3150), maar vormt ongeveer de helft van de 

totale oppervlakte. Indien haalbaar stellen we voor om ook dit stratum integraal 

op te volgen;  

 plassen tussen 1 en 5 ha: steekproef van plassen; 

 plassen < 1 ha: steekproef van plassen. 

We stellen voor om in de range 0-5 ha 40 meetpunten te selecteren binnen Vlaanderen en te 

overbemonsteren binnen SBZ-H tot 80 meetpunten (naar beneden gecorrigeerd a.d.h.v. 

finite population correction). De meetpunten verdelen we gelijkmatig over de 

oppervlakteklassen 0-1 ha en 1-5 ha, zodat we een gelijkaardige precisie hebben voor beide 

subpopulaties.  

 Tabel 5-12 toont de steekproefgroottes die op die manier bekomen worden.  
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Tabel 5-12 Steekproefgroottes voor habitattype 3130 en 3150 voor de oppervlakteklassen 0-1 ha en 1-5 ha 

Habitattype Stratum 
Totaal aantal plassen Aantal plassen in steekproef 

0-1 ha 1-5 ha 0-1 ha 1-5 ha 

3130_aom Binnen SBZ-H 287 105 33 33 

 

Buiten SBZ-H 124 17 5 5 

 

Totaal 411 122 38 38 

3150 Binnen SBZ-H 87 26 24 24 

 

Buiten SBZ-H 74 10 7 7 

 

Totaal 161 36 31 31 

3160 Binnen SBZ-H 46 13 17 13 

 Buiten SBZ-H 4 1 4 1 

 Totaal 50 14 21 14 

5.2.4 Meetcyclus 

Natura 2000 

Er wordt voor een meetcyclus van 12 jaar geopteerd. 

Synergie KRW/DIW 

In principe bedraagt de meetcyclus voor operationele monitoring (OM) 3 jaar. In de praktijk 

is de meetcyclus onduidelijk vermits de bemonstering van elke plas (> 50 ha) als apart 

project wordt uitbesteed.  

 

 



 

 
www.inbo.be Monitoring Natura 2000-habitats 61 

 

Bijlage 1: Natura 2000-habitattypen en 
habitatsubtypen in Vlaanderen met aanduiding van 
Europees prioritaire habitattypen (*) 

1 Kusthabitats en halofytenvegetaties 

1110 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken 

1130 Estuaria 

1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten 

1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en andere 
zoutminnende soorten 

  1310_zk  buitendijks laag schor met zeekraalvegetaties 

  1310_zv  buitendijks hoog schor met zeevetmuurvegetaties (Saginion maritimae) 

  1310_pol binnendijks gelegen zeekraalvegetaties 

1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae) 

1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

  1330_da buitendijkse schorren 

 1330_mz buitendijkse schorren met dominantie van Heen 

 1330_hpr binnendijkse zilte vegetaties: zilte graslanden 

  1330_bin binnendijkse zilte vegetaties: overige zilte vegetaties 

21 Kustduinen van de Atlantische Oceaan, de Noordzee en de Oostzee 

2110 Embryonale wandelende duinen 

2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (‘witte duinen’) 

2130* Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (‘grijze duinen’) 

 2130_hd duingraslanden van kalkrijke milieus 

 2130_had duingraslanden van kalkarme milieus 

2150* Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetae) 

2160 Duinen met Hyppophaë rhamnoides 

2170 Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) 

2180 Beboste duinen van het Atlantische, Continentale en Boreale gebied 

2190 Vochtige duinvalleien 

  2190_mp  duinpannen met kalkminnende vegetaties 

  2190 overige waterrijke duinbiotopen 

23 Oude, ontkalkte landduinen 

2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

  2330_bu  buntgrasverbond 

  2330_dw  dwerghaververbond 

3 Zoetwaterhabitats 

3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflorae) 

3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorelletalia 
uniflorae en/of de Isoëto-Nanojuncetea 

  3130_aom  oligotrofe tot mesotrofe vijvers en vennen met pioniersgemeenschappen 
op de kale oever of in de ondiepe oeverzone 
(oeverkruidgemeenschappen; Littorelletea) 

  3130_na  oevers van tijdelijke of permanente plassen of poelen met eenjarige 
dwergbiezenvegetaties (Isoëto-Nanojuncetea) 

3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties 

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition 

3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren  

3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en 
het Callitricho-Batrachion 

3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodietum 
rubri p.p. en Bidention p.p. 
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4 Heide- en struikvegetaties van de gematigde klimaatzone 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030 Droge Europese heide 

5 Thermofiel struikgewas 

5130 Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland 

  5130_hei Jeneverbestruweel in heide 

  5130_kalk Jeneverbestruweel in kalkgrasland 

6 Natuurlijke en halfnatuurlijke graslanden 

6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem (Alysso-Sedion) 

6120* Kalkminnend grasland op dorre zandbodem  

6210*(1) Droge half-natuurlijke graslanden en struikvormende faciesop kalkhoudende 
bodems (Festuco Brometalia) (*gebieden waar opmerkelijke orchideeën 
groeien) 

  6210_hk 
kalkrijk grasland, exclusief duingrasland (kalkgrasland (Gentiano-
Koelerietum)) 

  6210_sk kalkrijke zomen en struwelen 

6230* 
Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 
submontane gebieden in het binnenland van Europa) 

  6230_hn droog, heischraal grasland 

  6230_hmo vochtig, heischraal grasland 

  6230_hnk droog, kalkrijker heischraal grasland (Betonica-Brachypodietum) 

  6230_ha soortenrijke graslanden van het struisgrasverbond 

6410 
Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion 
caeruleae) 

  6410_ve veldrusgrasland (veldrusassociatie) 

  6410_mo blauwgrasland 

6430 
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en 
alpiene zones 

  6430_hf moerasspireaverbond (moerasspirearuigten) 

  6430_hw verbond van Harig wilgenroosje 

 6430_mr 
ruigere rietlanden in zwak brakke omstandigheden met echte 
heemst, moeraslathyrus en/of moerasmelkdistel (brakke 
rietvegetaties met heemst ) 

  6430_bz boszomen 

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

  6510_hu glanshaverhooilanden (Arrhenaterion) 

  6510_hus glanshavergraslanden met Grote pimpernel 

  6510_hua grote vossenstaartverbond (Alopecurion) 

  6510_huk kalkrijk kamgrasgrasland (Galio-Trifolietum)  

7 Venen 

7110* Actief hoogveen 

7140 Overgangs- en trilveen 

  7140_oli Oligotroof en zuur overgangsveen 

 7140_meso mineraalarm, circum-neutraal overgangsveen 

  7140_base basenrijk trilveen met ronde zegge 

  7140_mrd varen- en/of (veen)mosrijke rietlanden op drijftillen  

7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 

7210* 
Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion 
davallianae 

7220* Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion) 

7230 Alkalisch laagveen 

8 Rotsachtige habitats en grotten 

8310 Niet voor het publiek opengestelde grotten 

9 Bossen   

9110 Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum 
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9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de 
ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 

 9120_qb eikenberkenbos als successiestadium van de zure eiken- en beukenbossen 

9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum. 

  9130_end Atlantische neutrofiel beukenbos gekenmerkt door een 
uitgesproken Atlantische invloed 

  9130_fm Midden-Europese neutrofiel beukenbos dat voorkomt in het 
Continentaal gebied op kalkhoudende, rijke bodems met typische 
aanwezigheid van Eenbloemig parelgras en Lievevrouwebedstro 

9150 Midden-Europese kalkminnende beukenbossen behorende tot het 
Cephalanthero-Fagion 

9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-
haagbeukbossen behorend tot het Carpinion-betuli 

9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur   

  9190_doel oude eikenberkenbossen van voedselarme zandgronden   
91E0*  Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

  91E0_vo oligotroof broekbos, inclusief elzen-berkenbroekbos en 

berkenbroekbos (Carici laevigata-Alnetum) 

 91E0_vm mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen (Carici 
elongatae-Alnetum) 

 91E0_vn ruigt-elzenbos (Filipendulo-Alnetum, Macrophorbio-Alnetum, 
Cirsio-Alnetum) 

 91E0_sf wilgenvloedbos (zachthoutooibos; Salicetum albae) 
 91E0_va beekbegeleidend vogelkers-essenbos (Pruno-Fraxinetum) en 

essen-iepenbos (Fraxino-Ulmetum) 
  91E0_vc goudveil-essenbos (Carici-Remotae fraxinetum) 
91F0  Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia, langs de grote rivieren (Ulmenion 
minoris) 

(1)Indien orchideeënrijk 
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Bijlage 2: overzicht van de terrestrische habitattypen 
waarvoor een meetnet habitatkwaliteit wordt 
ontworpen 

Habitattype 
Aantal 

polygonen 
Oppervlakte 
habitat (ha) 

Oppervlakte 
polygonen 

met habitat 
(ha) 

Proportie 
habitat in 
polygonen 

Proportie 
habitat in 
SBZ-H (ha) 

Meetnet 
habitatkwaliteit 

Opmerking 

1130 1753 5268 5310 0,99 0,81 0 Overkoepelend landschapstype 

1140 64 2344 2372 0,99 0,02 0 Nog geen beoordelingskader 

1310 167 76,1 246,0 0,31 0,79 0 Kwaliteitsbepaling via kartering 

1320 40 1,2 5,4 0,23 1,00 0 Kwaliteitsbepaling via kartering 

1330 698 282,2 763,9 0,37 0,81 1 
 

2110 20 26,6 85,7 0,31 0,45 0 Kwaliteitsbepaling via kartering 

2120 478 535,0 852,1 0,63 0,85 0 Kwaliteitsbepaling via kartering 

2130 1080 748,3 1281,2 0,58 0,91 1 
 

2160 928 653,0 1088,3 0,60 0,92 1 
 

2170 104 64,5 299,4 0,22 0,98 1 
 

2180 262 241,4 271,0 0,89 0,94 1 
 

2190 213 51,7 82,4 0,63 0,99 1 
 

2310 1630 2450,2 3736,0 0,66 0,91 1 
 

2330 628 817,1 1597,1 0,51 0,77 1 
 

4010 2114 1948,5 2837,5 0,69 0,95 1 
 

4030 3144 4841,9 6845,1 0,71 0,83 1 
 

5130 31 20,1 46,5 0,43 0,78 1 
 

6110  3    0 Zeer zeldzaam habitattype(1) 

6120 65 61,3 74,0 0,83 0,51 1 
 

6210 28 1,8 5,7 0,31 0,65 0 Zeer zeldzaam habitattype(1) 

6230 665 411,7 1026,1 0,40 0,65 1 
 

6410 188 68,8 149,9 0,46 0,61 1 
 

6430 6722 3968,8 6297,7 0,63 0,41 1 
 

6510 6928 3684,1 6496,8 0,57 0,19 1 
 

7110 1 1,5 2,2 0,70 1,00 0 Zeer zeldzaam habitattype
(1)

 

7140 426 268,5 661,1 0,41 0,89 1 
 

7150 98 19,5 58,5 0,33 0,97 1 
 

7210 12 5,6 37,2 0,15 1,00 0 Zeer zeldzaam habitattype
(1)

 

7220 1 0,1 0,5 0,20 0,00 0 Zeer zeldzaam habitattype
(1)

 

7230 20 8,3 32,8 0,25 0,95 0 Zeer zeldzaam habitattype
(1)

 

8310 1 0,0 0,2 0,10 1,00 0 Zeer zeldzaam habitattype
(1)

 

9110 283 297,5 378,7 0,79 0,86 0 
Afzonderlijke uitspraak voor Vlaanderen 

niet relevant 

9120 12418 19603,4 24520,8 0,80 0,50 1 
 

9130 2658 3257,4 4300,4 0,76 0,61 1 
 

9150 16 6,3 22,8 0,28 0,98 0 Zeer zeldzaam habitattype(1) 

9160 3420 3087,7 4895,7 0,63 0,55 1 
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Habitattype 
Aantal 

polygonen 
Oppervlakte 
habitat (ha) 

Oppervlakte 
polygonen 

met habitat 
(ha) 

Proportie 
habitat in 
polygonen 

Proportie 
habitat in 
SBZ-H (ha) 

Meetnet 
habitatkwaliteit 

Opmerking 

9190 2468 3156,3 6126,4 0,52 0,40 1 
 

91E0 13066 11954,1 16427,8 0,73 0,50 1 
 

91F0 9 9,7 12,7 0,76 0,83 0 Zeer zeldzaam habitattype 

 

(1) Habitattypen kleiner dan 10 ha of gelegen op minder dan 15 locaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
66 Monitoring Natura 2000-habitats www.inbo.be 

 

Bijlage 3: Overzicht van de terrestrische 
habitatsubtypen waarvoor een meetnet 
habitatkwaliteit wordt ontworpen 

Habitattype Subtype 
Aantal 

polygonen 
Oppervlakte 

(ha) 

Oppervlakte 
polygonen (ha) 

met habitat 

Proportie 
habitat in 
polygonen 

Meetnet 
habitatkwaliteit 

Opmerking 

1310 pol 58 21,8 123,7 0,18 0 
Zeer zeldzaam habitatsubtype 

(habitatkaart geeft overschatting) 

1310 zk 91 40,6 91,6 0,44 0 Kwaliteitsbepaling via kartering 

1310 zv 12 10,7 21,4 0,50 0 Kwaliteitsbepaling via kartering 

1330 bin 3 1,0 4,1 0,24 0 Zeer zeldzaam habitatsubtype 

1330 da 220 116,6 168,0 0,69 1 
 

1330 hpr 314 156,5 583,7 0,27 1 
 

1330 mz 161 8,1 8,1 1,00 0 Zeer zeldzaam habitatsubtype 

2130 had 69 125,7 186,5 0,67 1 
 

2130 hd 1030 622,6 1159,8 0,54 1 
 

2190 mp 59 30,6 50,9 0,60 1 
 

2330 bu 570 790,8 1524,1 0,52 1 
 

2330 dw 63 26,3 76,8 0,34 1 
 

6230 ha 242 120,2 277,1 0,43 1 
 

6230 hmo 176 73,5 308,2 0,24 1 
 

6230 hn 188 145,6 332,6 0,44 1 
 

6230 hnk 26 4,4 11,4 0,38 0 Zeer zeldzaam habitatsubtype 

6410 mo 53 13,4 36,8 0,36 1 
 

6410 ve 135 55,4 113,1 0,49 1 
 

6430 bz 32 5,6 24,1 0,23 0 Zeer zeldzaam habitatsubtype 

6430 hf 6255 3874,8 6155,8 0,63 1 
 

6430 hw 370 50,9 51,9 0,98 1 
 

6430 mr 76 37,6 72,9 0,52 1 
 

6510 ha 2 0,5 1,6 0,30 0 Zeer zeldzaam habitatsubtype 

6510 hu 6595 3503,3 6208,6 0,56 1 
 

6510 hua 21 88,6 92,2 0,96 1 
 

6510 huk 281 72,2 170,7 0,42 1 
 

6510 hus 36 19,6 30,8 0,64 1 
 

7140 bas 5 0,4 1,8 0,21 0 Zeer zeldzaam habitatsubtype 

7140 mes 318 163,4 389,7 0,42 1 
 

7140 mrd 10 1,5 9,3 0,16 0 Zeer zeldzaam habitatsubtype 

7140 oli 93 103,3 260,3 0,40 1 
 

9130 end 2596 3206,7 4213,2 0,76 1 
 

9130 fm 62 50,7 87,3 0,58 0 
Aparte uitspraak voor Vlaanderen niet 

relevant 
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Habitattype Subtype 
Aantal 

polygonen 
Oppervlakte 

(ha) 

Oppervlakte 
polygonen (ha) 

met habitat 

Proportie 
habitat in 
polygonen 

Meetnet 
habitatkwaliteit 

Opmerking 

91E0 oli 1 0,8 0,8 1,00 0 Zeer zeldzaam habitatsubtype 

91E0 sf 418 333,1 493,8 0,67 1 
 

91E0 va 4390 3807,7 4985,2 0,76 1 
 

91E0 vc 542 331,1 600,3 0,55 1 
 

91E0 vm 2466 2560,5 3635,6 0,70 1 
 

91E0 vn 4662 4368,5 6045,1 0,72 1 
 

91E0 vo 698 550,0 842,0 0,65 1 
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Bijlage 4: verkenning LSVI-beoordelingstabellen 

In Vlaanderen dient voor 68 habitat(sub)typen van de Bijlage II van de Habitatrichtlijn een 

beoordeling te gebeuren. In de LSVI is sprake van 116 verschillende indicatoren om deze te 

beoordelen. De indicatoren in de LSVI-beoordelingsmatrices zijn steeds ondergebracht in 3 

hoofdcategorieën: structuur, verstoring en vegetatiesamenstelling (cfr. structuur, functie en 

compositie volgens Noss ….). 52% van de variabelen heeft betrekking op structuur, 33% op 

verstoringen en 15% op vegetatiesamenstelling.   

Het valt op dat bepaalde indicatoren met regelmaat terugkomen doorheen de LSVI-

beoordelingstabellen (bv. aantal sleutelsoorten, bedekking sleutelsoorten, invasieve exoten, 

verbossing, e.a.), maar ook dat meer dan de helft van de indicatoren slechts 1 tot 2 maal 

gebruikt worden in de 68 beoordelingstabellen. Dit geeft in zekere mate aan dat 

habitatkwaliteit een zeer contextspecifiek gegeven is en erg variabel is naargelang het 

beschouwde habitattype. Tussen de verschillende habitatsubtypen van eenzelfde habitattype 

is die variatie merkelijk kleiner. 

Daarnaast is een grote variatie in aantal indicatoren per habitatgroep vast te stellen (Figuur 

1). Dit is in de eerste plaats te wijten aan de methodologie die door de verschillende 

habitatexperten gehanteerd is en niet zozeer aan het verschil in complexiteit van een 

gegeven habitatkwaliteit tussen de habitatgroepen onderling. Zo wordt er bv. voor de bossen 

en zoete wateren een relatief laag aantal indicatoren voorgesteld in vergelijking met de 

moerassen en kustduinen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met een langere (internationale) 

geschiedenis en eerdere ervaring met het uitwerken van andere kwaliteitsbeoordelingen voor 

deze groepen (voor bossen: o.a. Van Den Meersschaut et al., 2001; Govaere et al., 2005; 

voor wateren: o.a. Leysen et al., 2005; Schneiders et al. 2004) en de beschikbaarheid van 

bruikbare data (bvb. Vlaamse Bosinventaris, INBO en VMM databanken over 
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Figuur 1 Verdeling van de LSVI-indicatoren over de verschillende habitatgroepen (rood). Ter illustratie van de 

variatie in aantal indicatoren per groep is eveneens het aantal habitats per groep weergegeven 

(blauw) 
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oppervlaktewateren).  

Voor de structuurvariabelen is de selectie veeleer gebaseerd op expertkennis en 

literatuurstudie en is er een sterke variatie qua aantal en aard van de criteria naargelang 

habitattype merkbaar (zie bv. in bijlage LSVI-indicatoren voor graslandhabitattypen). Elk 

habitattype heeft m.a.w. zijn specifieke structuurindicatoren (tussen de subtypen van één 

habitattype zijn deze wel eerder constant). Gemiddeld 40% van de beoordelingen die 

gemaakt dienen te worden voor de Vlaamse Natura 2000 habitats heeft betrekking op 

structuur. Dit hoge aandeel is in overeenstemming met de literatuur waarin gepleit wordt om 

structuurvariabelen te verkiezen boven soortindicatoren (McElhinny et al., 2006). Er is wel 

een sterke variatie tussen verschillende habitatgroepen. Zo maakt het onderdeel 

structuurbeoordeling bij de graslanden slechts 17% van het eindoordeel uit, terwijl dat bij de 

bossen 58% is. Gemiddeld 21% van de beoordelingen betreft indicatoren over de 

vegetatiesamenstelling. Dit zijn in hoofdzaak aantallen en bedekkingen van sleutelsoorten. 

Voor de selectie van verstoringsindicatoren is er deels uitgegaan van het DPSIR-model en 

zijn bestaande overzichten van de belangrijkste bedreigingen vertaald naar indicatoren. 

Verstoringen worden doorheen de tabellen enigszins verwarrend uitgevat, zowel in termen 

van hun impact op de vegetatietypen (verruiging, vergrassing, vervilting, verbossing…), als 

in termen van de originele drukfactoren. Dit zijn onder meer de klassieke VERs (verdroging, 

vernatting, verzuring, , …). Verstoringen worden indirect ingeschat op basis van 

indicatorsoorten en zijn met andere woorden dus ook afgeleid uit de vegetatiesamenstelling. 

Heel wat van de geïdentificeerde verstoringsprocessen worden stelselmatig in de 

beoordelingenstabellen aangetroffen, maar de gebruikte indicatorsoorten verschillen sterk 

per habitattype (zie ook bijlage). 38 % van de beoordelingen die gemaakt dienen te worden 

voor de Vlaamse Natura 2000 habitats zijn gebaseerd op verstoringsindicatoren.  

Voor de graslanden, bijvoorbeeld, zijn er in totaal 78 soorten getypeerd als indicatief voor 

één of andere verstoring. Sommige soorten worden vrij consequent vermeld als indicator in 

diverse graslandhabitattypen (bijv. akkerdistel, grote brandnetel, ridderzuring), maar 

daarnaast zijn er ook tientallen soorten die slechts 1 tot 3 maal gebruikt worden als indicator 

(Figuur 2). Voor de invasieve exoten is er wel een standaardlijst voor alle graslandhabitats 

opgesteld (14 soorten). 

 

Figuur 2 Graslandindicatorsoorten voor verstoring, verdeeld volgens de frequentie waarmee ze gebruikt worden in de 

LSVI-beoordelingsmatrices voor graslandhabitats 
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Bijlage 5: formules voor de berekening van de 
steekproefgroottes 

De berekening van de steekproefgroottes gebeurt op basis van volgende stappen. 

 Stap 1: op basis van de populatiegrootte van elk habitattype in het SBZ-H–

netwerk wordt de steekproefgrootte voor eindige populatiegroottes berekend. 

           
              

                  
 

 Stap 2: voor de berekening van de steekproefgrootte buiten SBZ-H berekenen 

we eerst de gewenste steekproefgrootte voor Vlaanderen, om vervolgens te 

bepalen hoeveel van deze punten er buiten SBZ-H vallen (à rato van de 

oppervlakte buiten SBZ-H).  

 

                 (
          

              
)  (  

            

         
) 

 Stap 3a: voor habitattypen die niet onderverdeeld worden in subtypen is de 

totale steekproefgrootte de som van stap 1 en stap 2. 

                                     

 Stap 3b: voor habitattypen met subtypen wordt de verwachte verdeling van de 

steekproefgrootte in stap 1 en stap 2 over de verschillende habitatsubtypen 

berekend à rato van de oppervlakte van de subtypen (binnen en buiten SBZ-H).  

                         
               

            
 

  

                                     
                     

                  
 

  

 Stap 4: vervolgens wordt voor de gewenste steekproefgrootte per habitatsubtype 

(           ) de fractie binnen en buiten SBZ-H berekend à rato van de 

oppervlakte. 

                              
               

            
 

  

                                    (  
               

            
) 

  

 Stap 5: indien de verwachte steekproefgrootte uit stap 3b binnen en/of buiten 

SBZ-H lager is dan de nodige steekproefgrootte uit stap 4, wordt er 

overbemonsterd. 

    (                               )                                                      

    (                                           )                           
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 Stap 6: de totale steekproefgrootte voor habitattypen die uit verschillende 

subtypen bestaan is de som van de steekproefgrootte uit stap 1, stap 2 en de 

extra te bemonsteren punten binnen en buiten SBZ-H, zoals berekend in stap 5 

voor alle habitatsubtypen waaruit het habitattype bestaat. 

                                     ∑                    

   

 ∑                         
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Bijlage 6: steekproefgrootte per habitattype 
onderverdeeld per subtype (terrestrische 
habitattypen) 

habt subt Steekproef habitattype Vlaanderen + SBZ-H-netwerk Overbemonstering Subtypen 

  
Gewenst aantal punten Te bezoeken aantal punten Gewenst aantal punten Te bezoeken aantal punten 

  
binnen buiten tot binnen Buiten tot binnen buiten tot binnen buiten tot 

1330 da 81 0 81 113 0 113 0 0 0 0 0 0 

1330 hpr 71 13 84 251 40 291 0 11 11 0 32 32 

1330 mz 5 0 5 6 0 6 0 0 0 0 0 0 

2130 had 29 0 29 36 0 36 44 2 46 53 2 55 

2130 hd 136 6 142 224 12 236 0 1 1 0 3 3 

2160 
 

165 6 171 234 12 246 0 0 0 0 0 0 

2170 
 

126 1 127 381 2 383 0 0 0 0 0 0 

2180 
 

158 5 163 175 5 180 0 0 0 0 0 0 

2190 
 

50 1 51 69 1 70 0 0 0 0 0 0 

2190 mp 76 0 76 124 0 124 0 0 0 0 0 0 

2310 
 

169 7 176 222 13 235 0 0 0 0 0 0 

2330 bu 160 18 178 289 28 317 0 1 1 0 1 1 

2330 dw 6 0 6 9 0 9 49 4 53 81 6 87 

4010 
 

168 4 172 229 7 236 0 0 0 0 0 0 

4030 
 

169 13 182 204 21 225 0 0 0 0 0 0 

5130 hei 81 9 90 95 34 129 0 0 0 0 0 0 

6120 
 

109 35 144 154 35 189 0 0 0 0 0 0 

6230 
 

14 7 21 20 10 30 0 0 0 0 0 0 

6230 ha 53 7 60 93 18 111 0 16 16 0 38 38 

6230 hmo 30 2 32 62 4 66 27 10 37 58 23 81 

6230 hn 54 13 67 128 21 149 0 20 20 0 33 33 

6230 hnk 2 0 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 

6410 mo 21 6 27 48 17 65 6 16 22 14 43 57 

6410 ve 97 22 119 197 30 227 0 5 5 0 6 6 

6430 bz 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

6430 hf 160 46 206 245 70 315 0 1 1 0 2 2 

6430 hw 5 0 5 5 0 5 59 5 64 59 6 65 

6430 mr 3 0 3 4 0 4 43 19 62 65 26 91 

6510 ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6510 hu 150 62 212 224 83 307 0 3 3 0 4 4 

6510 huk 12 0 12 19 1 20 40 19 59 62 54 116 

6510 hus 4 0 4 5 0 5 40 13 53 53 31 84 

7140 bas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7140 mes 88 8 96 148 16 164 0 5 5 0 10 10 

7140 mrd 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 
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habt subt Steekproef habitattype Vlaanderen + SBZ-H-netwerk Overbemonstering Subtypen 

  
Gewenst aantal punten Te bezoeken aantal punten Gewenst aantal punten Te bezoeken aantal punten 

  
binnen buiten tot binnen Buiten tot binnen buiten tot binnen buiten tot 

7140 oli 69 0 69 155 1 156 4 0 4 9 1 10 

7150 
 

84 2 86 181 8 189 0 0 0 0 0 0 

9120 
 

170 40 210 203 51 254 0 0 0 0 0 0 

9130 end 165 31 196 200 42 242 0 0 0 0 1 1 

9130 fm 4 0 4 7 0 7 0 0 0 0 0 0 

9160 
 

168 36 204 246 57 303 0 0 0 0 0 0 

9190 doe 168 47 215 280 86 366 0 0 0 0 0 0 

91E0 oli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91E0 sf 8 0 8 12 0 12 59 10 69 86 15 101 

91E0 va 44 15 59 54 19 73 0 32 32 0 41 41 

91E0 vc 5 1 6 9 1 10 40 32 72 66 38 104 

91E0 vm 45 7 52 60 9 69 4 24 28 6 34 40 

91E0 vn 56 16 72 73 21 94 0 28 28 0 37 37 

91E0 vo 11 1 12 16 2 18 45 22 67 63 37 100 
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Bijlage 7: steekproefgrootte per habitattype 
(terrestrische habitattypen) 

Habitattype 

Steekproef Vlaanderen + SBZ-

H-netwerk 
Overbemonstering subtypen Totaal 

Gewenst aantal 

punten 

Te bezoeken 

aantal punten 

Gewenst aantal 

punten 

Te bezoeken 

aantal punten 

Gewenst 

aantal punten 

Te bezoeken 

aantal punten 

1330 171 410 11 32 182 442 

2130 172 273 47 58 219 331 

2160 171 246 0 0 171 246 

2170 126 383 0 0 126 383 

2180 163 181 0 0 163 181 

2190 127 194 0 0 127 194 

2310 176 235 0 0 176 235 

2330 183 326 53 88 236 414 

4010 172 237 0 0 172 237 

4030 182 226 0 0 182 226 

5130 89 129 0 0 89 129 

6120 144 189 0 0 144 189 

6230 182 361 74 151 256 512 

6410 147 292 26 64 173 356 

6430 215 325 128 158 343 483 

6510 217 349 110 196 327 545 

7140 166 322 9 20 175 342 

7150 86 188 0 0 86 188 

9120 210 254 0 0 210 254 

9130 199 249 0 1 199 250 

9160 205 303 0 0 205 303 

9190 215 365 0 0 215 365 

91E0 209 276 296 423 505 699 

Totaal 3927 6313 754 1191 4681 7504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
www.inbo.be Monitoring Natura 2000-habitats 75 

 

Referenties 

 

Adriaens D., Westra T., Onkelinx T., Louette G., Bauwens D., Waterinckx M. & Quataert P. 
(2011). Monitoring Natura 2000-soorten: Prioritering van de informatiebehoefte. 
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2011 (rapportnr. 27). 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Brussel. 

 

Aggenbach C. J. S., Hunneman H. & Jalink M. J. (2008). Indicatieve plantensoorten voor 

habitattypen. Alterra-rapport 2008 (1707). Alterra, Wageningen. 
 

Bunce R., Roche P., Bogers M., Walczak M., Blust G. D., Geijzendorffer I. & Borre J. V. 

(2010). Handbook for Surveillance and Monitoring of Habitats, Vegetation and 
Selected Species. 2010 Alterra-EBONE. 

 

Decleer K. (2007). Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de 

Noordzee. Habitattypen | Dier- en plantsoorten. . Mededelingen van het Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek 2007 (INBO.M.2007.01). Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, Brussel. 

 

Delbaere B. (2004). An inventory of biodiversity indicators in Europe. Technical Report 2004 
(92). European Environmental Agency, Luxembourg. 

 

Ecosysteemdiversiteit I. O. (2011). MONEOS – Geïntegreerd datarapport Toestand 
Zeeschelde tot 2009. Datarapportage ten behoeve van de VNSC voor het vastleggen 
van de uitgangssituatie anno 2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur-en 

Bosonderzoek 2011 (Rapport INBO.R.2011.8). Instituut voor Natuur-en 
Bosonderzoek, Brussel. 

 

Elzinga C. L., Salzer D. W., Willoughby J. W. & Gibbs D. P. (2001). Monitoring Plant and 
Animal Populations. Abingdon, UK, Blackwell Scientific Publications. 

 

Gibbons P. & Freudenberger D. (2006). An overview of methods used to assess vegetation 
condition at the scale of the site. Ecological Management & Restoration 7: S10-S17. 

 

Kershaw K. A. & Looney J. H. (1985). Quantitative and Dynamic Plant Ecology. London, 

Edward Arnold. 
 

Leyssen A., Adriaens P., Denys L., Packet J., Schneiders A., Van Looy K. & Vanhecke L. 

(2005). Toepassing van verschillende biologische beoordelingssystemen op Vlaamse 
potentiële interkalibratielocaties overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water 
partim "macrofyten". 2005 (IN.R.2005.05). 

 

McElhinny C., Gibbons P., Brack C. & Bauhus J. (2005). Forest and woodland stand structural 
complexity: Its definition and measurement. Forest Ecology and Management 218(1–
3): 1-24. 

 



 

 
76 Monitoring Natura 2000-habitats www.inbo.be 

 

Normander B., Levin G., Auvinen A.-P., Bratli H., Stabbetorp O., Hedblom M., Glimskär A. & 
Gudmundsson G. A. (2012). Indicator framework for measuring quantity and quality 
of biodiversity—Exemplified in the Nordic countries. Ecological Indicators 13(1): 104-
116. 

 

Noss R. F. (1990). Indicators for Monitoring Biodiversity: A Hierarchical Approach. 
Conservation Biology 4(4): 355-364. 

 

Onkelinx T. (2013). Introduction to the ’GRTS’ package (version 0.1.3-58). 2013. 
 

Onkelinx T., Quataert P., Wouters J. & Bauwens D. S. (2007). Kwaliteitsvolle monitoring voor 
het beleid: aanzet tot een steekproefschema voor het monitoren van de staat van 
instandhouding. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 

2007 (INBO.IR.2007.27). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 
 

Paelinckx D., De Saeger S., Oosterlynck P., Demolder H., Guelinckx R., Leyssen A., Van Hove 
M., Weyembergh G., Wils C., Vriens L., T'Jollyn F., Van Ormelingen J., Bosch H., Van 

de Maele J., Erens G., Adams Y., De Knijf G., Berten B., Provoost S., Thomaes A., 
Vandekerkhove K., Denys L., Packet J., Van Dam G. & Verheirstraeten M. (2009). 
Habitatkaart, versie 5.2. Indicatieve situering van de Natura 2000-habitats en de 
regionaal belangrijke biotopen. Integratie en bewerking van de Biologische 
Waarderingskaart, versie 2. . Rapporten van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek 2009 (INBO.R.2009.4). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 
Brussel. 

 

Provoost S., Van Gompel W. W., Feys S. S., Vercruysse W. W., Packet J. J., Van Lierop F. F., 
Adams Y. & Denys L. (2010). Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten 
aan de Kust: Eindrapport periode 2007-2010. Brussel, Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek. 
 

Runhaar J. & Jansen P. C. (1999). Standaard meetprotocol verdroging. Vegetatiemonitoring. 
1999 (NOV-rapport 15.3.). Riza, Lelystad. 

 

Schmidt A. M., van Strien A. J., Soldaat L. L. & Janssen J. A. M. (2008). Monitoring van 
Natura 2000 soorten en habitattypes - advies voor een landelijk meeptogramma ten 
behoeve van de rapportageverplichtingen in kader van de Europese Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn. Alterra-rapport 2008 (1646). Alterra, Wageningen. 

 

Seddon J., Bourne M., Murphy D., Doyle S. & Briggs S. (2011). Assessing vegetation 
condition in temperate montane grasslands. Ecological Management & Restoration 
12(2): 141-144. 

 

Stevens D. L. & Osen A. R. (2003). Variance estimation for spatially balanced samples of 
environmental resources. Environmetrics 14(6): 593-610. 

 

Stevens D. L. & Osen A. R. (2004). Spatially balanced sampling of natural resources. Journal 
of the American Statistical Association 99(465): 262-278. 

 

T'Jollyn F., Bosch H., Demolder H., De Saeger S., Leyssen A., Thomaes A., Wouters J., 
Paelinckx D. & Hoffmann M. (2009). Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling 



 

 
www.inbo.be Monitoring Natura 2000-habitats 77 

 

van de lokale staat van instandhouding van de Natura 2000 habitattypen. 2009 
INBO. 

 

Van Calster H., Van Uytvanck J., Waterinckx M. & Quataert P. (2011). Monitoring 

natuurbeheer en kostenaspecten van beheer en beheermonitoring: Fase I: 
Prioritering van de informatiebehoefte. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek 2011 (rapportnr. 25). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). 

 

Vittoz P. & Guisan A. (2007). How reliable is the monitoring of permanent vegetation plots? A 
test with multiple observers. Journal of Vegetation Science 18(3): 413-422. 

 

Westra T., Vanden Borre J., Paelinckx D., Wouters J., Louette G., Onkelinx T., Waterinckx M. 
& Quataert P. (2011). Monitoring Natura 2000- habitats: Fase I: prioritering van de 

informatiebehoefte. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2011 
(rapportnr. 26). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Brussel. 

 

Wouters J., Onkelinx T., Bauwens D. & Quataert P. (2008). Ontwerp en evaluatie van 

meetnetten voor het milieu- en natuurbeleid. Leidraad voor de meetnetontwerper. 
2008 Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 

 

Wouters J., Quataert P., Onkelinx T. & Bauwens D. (2008). Ontwerp en handleiding voor de 
tweede regionale bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest. Rapporten van het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2008 (INBO.R.2008.17). Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Brussel. 

 

                                                

 

 

 

 


	1 Inleiding
	1.1 Leidraad ontwerp beleidsgerichte meetnetten
	1.2 Leeswijzer
	1.3 Terminologie
	1.3.1 Meetnetbegrippen


	2 Prioritering informatiebehoefte
	2.1 Prioritaire vragen
	2.2 Invulling informatiebehoefte
	2.3 De habitattypen en subtypen waarvoor we meetnetten habitatkwaliteit ontwikkelen

	3 Habitatkwaliteit: welke gegevens inzamelen?
	3.1 Wat is habitatkwaliteit?
	3.2 Selectie van indicatoren voor habitatkwaliteit
	3.2.1 Selectie in functie van beleidsrelevantie
	3.2.2 Selectie in functie van meetbaarheid

	3.3 De LSVI-beoordelingstabellen als basisinstrument voor het bepalen van de habitatkwaliteit

	4 Meetnetontwerp terrestrische habitattypen
	4.1 Bemonsteringsmethodiek
	4.1.1 Algemeen
	4.1.2 Typen LSVI-indicatoren i.f.v. meetbaarheid
	4.1.3 Eigenschappen van de vegetatieopnames en structuurmetingen
	4.1.3.1 Keuze van locaties
	4.1.3.2 Permanente of tijdelijke proefvlakken?
	4.1.3.3 Vorm en dimensie van de vegetatieopnames en structuurmetingen
	4.1.3.4 Bedekkingsschaal

	4.1.4 Welke meerwaarde biedt het werken met vegetatieopnamen?

	4.2 Steekproefontwerp
	4.2.1 Steekproefkader
	4.2.1.1 Hoe steekproefkader aflijnen per habitat(sub)type?
	4.2.1.2 Fouten in het steekproefkader

	4.2.2 Wanneer behoort een opname tot het doelhabitat?
	4.2.3 Steekproefgrootte
	4.2.3.1 Keuze minimaal detecteerbaar verschil en onderscheidend vermogen

	4.2.4 Steekproeftrekking
	4.2.4.1 Algemene principes
	4.2.4.2 Allocatie van de steekproefpunten over de verschillende jaren binnen de meetcyclus
	4.2.4.3 Selectie van reservepunten
	4.2.4.4 Aanpassingen aan de steekproef als gevolg van wijzigingen in het steekproefkader


	4.3 Monitoring van zeer zeldzame habitattypen
	4.4 Synergiën met bestaande monitoringprogramma’s
	4.4.1 Boshabitattypen
	4.4.1.1 Steekproefontwerp
	4.4.1.2 Bemonsteringsmethodiek

	4.4.2 Kustduinen
	4.4.2.1 Steekproefontwerp
	4.4.2.2 Bemonsteringsmethodiek

	4.4.3 Slikken en schorren


	5 Meetnetontwerp aquatische habitattypen
	5.1 Stromende wateren
	5.1.1 Bemonsteringseenheid en bemonsteringsmethodiek
	5.1.1.1 Habitattype 3260
	5.1.1.2 Habitattype 3270

	5.1.2 Doelpopulatie en steekproefkader
	5.1.2.1 Habitattype 3260

	5.1.3 Steekproefgrootte en steekproefontwerp
	5.1.3.1 Habitattype 3260
	5.1.3.2 Habitattype 3270

	5.1.4 Meetcyclus
	5.1.5 Overzicht

	5.2 Stilstaande wateren
	5.2.1 Bemonsteringseenheid en bemonsteringsmethodiek
	5.2.2 Doelpopulatie en steekproefkader
	5.2.3 Steekproefgrootte en steekproeftrekking
	5.2.4 Meetcyclus



