
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Variaties in het waterbeleid 
De waterkwaliteit in Vlaanderen blijft systematisch 

verbeteren. De provincies Antwerpen en Limburg scoren het 

beste, zowel voor de waterkwaliteit als voor de vispopulaties. 

Vissen die gevoelig zijn voor verontreiniging tonen pas een 

duidelijk herstel bij grote extra inspanningen om de Europese 

milieudoelen te halen én bij volledige ontsnippering van 

hun leefgebied. Als het milieubeleid overal gedeeltelijk 

wordt versterkt, levert dat weinig meerwaarde op voor 

die soorten. Het is dus gunstiger om gebiedsgericht (bv. 

enkele deelbekkens) versneld een goede waterkwaliteit 

én ontsnippering te realiseren in functie van gevoelige 

populaties, en voorlopig minder in te zetten op de overige 

waterlopen. Een budgetverschuiving van waterzuivering naar 

ontsnipperingsprojecten zou de efficiëntie van het herstel 

kunnen verhogen. 

Klimaatverandering 
Vlaanderen kan tegen 2100 in de winter tot 4,4 °C en in de 

zomer tot 7,2 °C warmer worden (Demarée et al., 2009). Dat 

betekent dat meer warmteminnende plant- en diersoorten 

zich zullen kunnen vestigen, op voorwaarde dat ze kunnen 

migreren en een gepast leefgebied vinden. Tegelijkertijd 

verliest Vlaanderen soorten waarvoor het te warm wordt. 

De neerslag neemt eerder toe in de winter en af in de zomer. 

In valleigebieden die voldoende gebufferd worden door de 

aanvoer van grondwater kunnen de netto effecten worden 

beperkt. 
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De resultaten van de natuurverkenning 2030 zijn te 

raadplegen op de website www.natuurverkenning.be. Via 

een interactieve webtool kunnen de indicatoren voor alle 

scenario’s uit het rapport in kaart- en tabelvorm worden 

weergegeven. De teksten van het rapport en de begeleidende 

achtergrondrapporten van de natuurverkenning 2030 zijn 

online beschikbaar op de website www.nara.be. 
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Bescherming van natuurwaarden 
in de provincie Antwerpen 
Lon Lommaert, Steven De Saeger en Carine Wils 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 

Kliniekstraat 25, 1070 Brussel, e-mail: lon.lommaert@inbo.be 

In deze bijdrage worden de ruimtelijke spreiding en het 

beschermingsstatuut besproken van enkele natuurtypen die 

typisch zijn voor de provincie Antwerpen. 

Methodologie 
Voor de bepaling van het natuurtype werd de typologie van 

de Biologische Waarderingskaart (BWK) genomen. Deze voor 

Vlaanderen gebiedsdekkende informatielaag is momenteel 

beschikbaar in een recente versie 2.2. (De Saeger et al. 2010 en 

kadertekst). 

Op basis van de Antwerpse prioritaire soorten en van een 

aantal vegetatietypen waarvoor de provincie Antwerpen een 

aanzienlijke bijdrage levert, worden in deze bijdrage volgende 

natuurtypen behandeld: 

• heidelandschap met 
- landduinen met pioniervegetatie 
- droge heide 
- natte heide 
- vergraste heide 
- heischraal grasland 

• vennen en mesotrofe plassen 
• open moeras 
• vallei- en moerasbos 
• eiken- en beukenbossen 
• bestanden van grove den 

Rechtszekerheid voor natuur bestaat in verschillende vormen. 
Hier wordt een opdeling in 4 categorieën gehanteerd: al dan 
niet planologisch groengebied in combinatie met al dan niet 
Speciale Beschermingszone (SBZ). Op militaire domeinen 
worden de natuurwaarden veilig gesteld via een protocol 
tussen de militaire overheid en het Agentschap voor Natuur en 
Bos. Voor de eenvoud werd hier geen aparte categorie gemaakt 
maar wordt het protocol aanzien als een planologische 

mailto:lon.lommaert@inbo.be
http:INBO.R.2009.20
http:INBO.R.2009.48
http:www.nara.be
http:www.natuurverkenning.be
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bescherming. De meeste militaire oefenterreinen zijn tevens 
Speciale Beschermingszone (SBZ). 

Cat 1: planologisch groengebied én Speciale Beschermingszone 

(SBZ) 

Cat 2: enkel Speciale Beschermingszone (SBZ) 

Cat 3: enkel planologisch groengebied 
Cat 4: geen planologische bescherming 

Naast de behandelde planologische bescherming hebben sommige 

natuurwaarden een bescherming via andere instrumenten (bosdecreet, 
natuurdecreet, ...). In deze bijdrage wordt hier niet verder op ingegaan. 
In de kaartweergaven (figuren 2 t.e.m. 7) wordt het voorkomen van 

een natuurtype getoond, ook als het betreffende type geen 100% 

omvat van het terrein. Een oud, waardevol dennenbestand met 

natuurlijke verjonging van eik en berk dat op de BWK gekarteerd 

is als Ppmb (70%) + Qb (30%) wordt hierdoor zowel getoond op 

figuur 7 als op figuur 6. In de taartdiagrammen van deze figuren 

is de oppervlakte van het perceel echter slechts voor 70% in 

rekening gebracht bij oppervlakte waardevolle dennenaanplant 

en voor 30% bij oppervlakte eiken- en beukenbos. 

Bespreking 
Vooraleer in te zoomen op de afzonderlijke natuurtypen, toont 

tabel 1 de som van alle terreinen die minstens voor een deel 

zeer waardevol zijn (volgens de BWK versie 2.2). Met 29.058 ha 

Tabel 1: Provinciale verdeling van de (deels) zeer waardevolle biotopen 

Provincie Oppervlakte (ha) Oppervlakte (deels) zeer waardevol (ha) Aandeel (%) 

Antwerpen 287.619 29.058 10,1 

West-Vlaanderen 319.338 15.214 4,8 

Oost-Vlaanderen 300.794 18.511 6,2 

Limburg 242.797 40.871 16,8 

Vlaams-Brabant 211.881 25.904 12,2 

Tabel 2: Gewestplanbestemming van niet-beschermde (of 10% van de 287.619 ha die de provincie groot is) plaatst de 
(deels) zeer waardevolle natuur in de provincie Antwerpen provincie Antwerpen zich op een derde plaats (tabel 1). 

Gewestplanbestemming Oppervlakte (ha) Aandeel (%) 

Woongebied 852 15 

Openbaar nut 401 7 

Recreatie 628 11 

Landbouw 3.234 56 

Overige 622 11 

Totaal 5.737 19,7 

Het overgrote deel (80%) van deze natuurwaarden heeft 

een juridische bescherming: 36% is actueel zowel SBZ als 

groene bestemming, 6% is enkel SBZ en 37% enkel groene 

gewestplanbestemming. Dit betekent ook dat 5.737 ha of 

bijna 20% van de hoogste natuurwaarden geen planologische 

bescherming geniet. Welke gewestplanbestemming deze niet-

beschermde gebieden hebben, wordt getoond in tabel 2. 

Figuur 1: Situering van de (deels) zeer waardevolle biotopen in Antwerpen 
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Het kaartbeeld (figuur 1) toont een belangrijke rode 

onbeschermde zone ter hoogte van de vallei van de Grote 

Nete te Heist-op-den-Berg. Hier is in 2007 een Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt dat de hoofdfunctie natuur 

en waterberging aan de vallei toekende. Verder stroomafwaarts 

tot Lier kleurt de vallei echter actueel onbeschermd 

waardevol. Herkenbaar zijn eveneens een aantal kanalen en 

spoorwegbermen die plaatselijk waardevolle vegetaties dragen. 

Herkenbaar is de relatief natuurarme Noorderkempen en 

de omgeving van het grondgebied van de stad Antwerpen 

inclusief de haven en de zuidelijke randgemeenten. Ook de 

interfluvia tussen de rivieren Grote en Kleine Nete, Aa, Wamp 

en Molenbeek zijn beduidend armer aan waardevolle natuur 

dan de valleien zelf. 

Een verdere analyse leert dat de mate van bescherming voor de 

diverse types van natuurwaarden sterk verschillend kan zijn. 

Heidelandschap 
Als heidelandschap werd hier genomen het complex van natte 

(ce) en droge heide (cg), vergraste heide (cm), stuivende zanden 

(dm) en heischrale graslanden (hn en delen van ha). 

In de provincie Antwerpen is deze vegetatie sterk gebonden 

aan de zeer voedselarme kwartaire dekzanden van de Kempen. 

De verspreidingskaart (figuur 2) toont duidelijk drie grote 

kernen: Kalmthoutse heide, Klein en Groot Schietveld. Samen 

omvatten deze gebieden meer dan 2/3 van alle heidehabitats in 

de provincie. Nagenoeg alle heideterreinen zijn aangeduid als 

speciale beschermingszone én hebben een groene bestemming. 

Vooral Landschap de Liereman en het Turnhouts Vennengebied 

vormen in het noordoosten van de provincie een zwaartepunt. 

De grootste concentratie aan verboste heide zonder 

bescherming bevindt zich ter hoogte van het SCK te Mol. Dit 

zijn terreinen bestemd voor de industriële ontwikkeling van 

kernenergie. In Balen betreft het terreinen in de nabijheid 

van de Keiheuvel met een sterk recreatief gebruik of nog niet 

bebouwde gronden in woongebied. 

De getoonde BWK-eenheden komen bijna volledig overeen met 

de Europees beschermde habitattypen van heide en landduinen 

(habitattypen 2310, 2330, 4010 en 4030). Dit verklaart in 

belangrijke mate de zeer sterke beschermingsstatus van 

de heide. Heischrale graslanden (habitattype 6230) worden 

geregeld aangetroffen op en in het verlengde van (militaire) 

landingsbanen. 

Opvallend is tevens de sterke correlatie van heidelandschap 

met militair gebruik. Dit is niet enkel in de provincie Antwerpen 

maar algemeen in Vlaanderen (en zelfs in West-Europa) 

(http://www.danah.be). 

Oligo- tot mesotrofe wateren 
In de BWK worden oligotrofe wateren met de karteringseenheid 

ao aangeduid en mesotrofe wateren als aom. 

De verspreidingskaart van de voedselarme wateren (figuur 

3) volgt in grote lijnen deze van de heide. Ook nu komen 

Kalmthoutse heide, Groot en Klein Schietveld duidelijk naar 

voor, evenals de gebieden ten noorden en oosten van Turnhout. 

Het betreft hier de typische heidevennen. Een bijkomende 

zone situeert zich in de Zuiderkempen waar in de Langdonken 

een ruimtelijk aaneengesloten complex van zeer waardevolle 

oeverkruidvegetaties aanwezig is. In de Noorderkempen is 

de regio met de kleiontginningen nu zichtbaar met een brede 

Figuur 2: Situering van het heidelandschap 

http:http://www.danah.be
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Figuur 3: Situering van de oligo- tot mestrofe wateren 

zone van Brecht tot Oud-Turnhout. In vele van de oude, eerder 

ondiepe kleiputten en hun droogvallende oevers heeft zich een 

waardevolle water- en oevervegetatie ontwikkeld. 

In Beerse situeren zich in dezelfde zone nog een aantal plassen 

in of aansluitend bij actueel klei-ontginningsgebied. Deze 

hebben momenteel geen bescherming; via het delfstoffenplan 

van de klei in de Kempen wordt wel speciale aandacht besteed 

aan de herinrichting van de ontginningsputten. 

In Mol, ten noorden van het Buitengoor is de nabestemming 

van een ouder zandontginningsgebied recreatie: het provinciaal 

domein Zilvermeer. 

De Goorbossen in Retie is een waardevolle visvijver maar 

gelegen in recreatieve bestemming. Een aaneengesloten 

complex van visvijvertjes staat genoteerd voor de Schrieken te 

Herselt. Hier groeien zeer waardevolle pioniervegetaties bij het 

graven van de vijvers, maar ze zijn zeer tijdelijk want ze worden 

snel vervangen door allerhande cultuuraanplanten, eigen aan 

recreatiewoningen. 

Verder betreft het voornamelijk kleinere, eerder geïsoleerde 

plassen, verspreid in het landbouwgebied. 

Moerassen 
Voor dit type werd uit de BWK een selectie genomen van de 

rietlanden (mr), grote zeggemoeras (mc), kalkmoeras (mk), 

galigaanvegetaties (mm) en laagvenen (ms). 

Bij de verspreiding (figuur 4) is het meest opvallende complex 

het Graafschap te Bormen in de Schelde- en Rupelvallei. In de 

grotere riviervalleien vallen de beneden- en middenloop van 

de Kleine Nete op (met ‘De Zegge’) evenals de Molse en Grote 

Nete. Het gaat hier dikwijls om venige bodems. 

Sterk basenrijke moerassen vinden we het Buitengoor te Mol 

en in het Goorken te Arendonk. 

De moerassen hebben een matige bescherming: meer dan een 

kwart van de moerassen hebben geen beschermingsstatuut. 

Eveneens in de Rupelvallei hebben een aantal moerassen op oude 

klei-ontginningen geen bescherming. Ze zijn nog steeds ontgin-

ningsgebied of soms is de nabestemming recreatie. 

In de bovenloop van de Molse Nete bevinden zich verruigende 

rietvegetaties in landbouwbestemming. Opvallend is een ruime 

zone binnen de driehoek Lier-Aarschot-Mechelen met talrijke 

kleine, alleenstaande vlekken in een sterk versnipperd (tuinbouw) 

landschap. Hier liggen lokale oppervlakkige kleilagen aan de basis 

van moerassige situaties. 

Moerasbossen 
Als moerasbos worden de volledige reeks van vallei- en moe-

rasbossen genomen: van de zeer venige moerasbossen (vm, vo), 

over de alluviale elzenbossen (va, vn, vc) tot het wilgenvloedbos 

(delen van sf). 

Zowel de Kempense beekvalleien als de grotere riviervalleien 

worden zichtbaar bij weergave van de moerasbossen (figuur 

5). Naast de open moerassen komen ook moerasbossen talrijk 

voor in het Graafschap Bornem. De Zuiderkempen valt op 

door enkele kernen rond Asbroek, Schaapwees-Kwarekken en 

Swinnebroeken. Centraal in de provincie liggen waardevolle 

alluviale bossen langsheen de Wamp en Rode loop (Tikkebroeken 

en de Winkelsbroek), langsheen de Visbeek en de 

Pulsebeek/Molenbeek en de Tappelbeek. 

Analoog met de moerassen hebben ook moerasbossen geen 

optimale bescherming. Ze markeren, zoals uit figuur 5 blijkt, 
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Figuur 4: Situering van de open moerasvegetaties 

Figuur 5: Situering van de moerasbossen 

nog wel de rivierloop en geregeld vinden we ze terug aan de 

rand van beschermde valleigebieden. Ze genieten een iets 

betere bescherming dan de open moerassen omdat in het 

verleden nogal wat bossen als kleine entiteit aangeduid werden 

op de gewestplannen. Hun bescherming is in de praktijk tevens 

veel hoger doordat vele bossen via het bosdecreet een feitelijke 

bescherming genieten omwille van de verschijningsvorm. 

Eiken- en beukenbossen 
Onder dit natuurtype vallen alle oudere bossen waarin eik 

(qb, qs, qa) of beuk (fs, fa) voorkomen. Ook parkachtige 

bossen, bossen met hoofdzakelijk Amerikaanse eik en oude 

dennenaanplanten met verjonging van eik vallen hieronder. 

Meest opvallend is het dichte complex van bossen aan de 

ruime oostzijde van de agglomeratie Antwerpen (figuur 6), 
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met een beperkte of geen planologische bescherming. 
Het zijn de talloze parken en villawijken in een ruime 
gordel rond Antwerpen: Kapellen, Brasschaat, Schoten en 
Schilde. In het habitatrichtlijngebied ‘Bossen ten oosten van 
Antwerpen’, situeren zich de grotere aaneengesloten bossen 
als Muizenbos, Halse hoek, Zoerselbos, ‘s Herenbossen en 
Grotenhoutbos. In Postel en Ravels vinden we eveneens 
uitgestrekte aaneengesloten bossen: het zijn voornamelijk 

grove dennenbestanden in omvorming naar inheems loofhout.
�
Verder is er in de Zuiderkempen nog een bosrijke zone met
�
Prinsenbos/Asbroek, Hertberg en Averbode.
�
Met uitzondering van het volledige westen van de provincie
�

(Klein-Brabant en het grondgebied van de stad Antwerpen met
�
de aansluitende polders) liggen honderden kleinere bossen
�

verspreid over de provincie.
�
Een analyse van de bestemming van deze ‘zonevreemde bossen’
�

Figuur 6: Situering van de eiken- en beukenbossen 

Figuur 7: Situering van bossen met grove den 
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leert dat ongeveer de helft op agrarische bestemming, een 

vierde op woonbestemming, en een achtste op recreatiegebied 

ligt. Het overige niet-beschermde deel (het laatste achtste) is 

zeer divers. Een groene gewestplanbestemming is de meest 

voorkomende bescherming. 

Bossen van grove den 
Dennenaanplanten (ppi, ppa, ppmh, ppms, ppmb) worden 

op de BWK standaard als waardevol aangeduid. Vele van 

de oudere, structuurrijke dennenaanplanten (delen van 

ppmb) hebben dikwijls eenzelfde kruid- en struiklaag als het 

eikenberkenbos (qb) en krijgen een hogere waardering. 

Aanplanten van grove den zijn voornamelijk gebonden 

aan de zandige Kempen, dit vanuit de zeer lage eisen die 

deze boomsoort aan de bodem stelt. Deze grootschalige 

aanplantingen die in het verleden hebben plaats gevonden zijn 

het gevolg geweest van staatsbebossingen en de nabijheid van 

de Limburgse mijnbouw, de voornaamste afnemer. 

Er is een belangrijke ruimtelijk overlap van dit vegetatietype 

met de eiken-beukenbossen. Ook nu komt de bosrijke 

zone ten oosten van Antwerpen op de voorgrond, evenals 

de boscomplexen ten oosten van Antwerpen en de grote 

bosgebieden van Ravels en Postel. 

In sommige kernen van de Zuiderkempen is grove den 

nagenoeg totaal afwezig (Asbroek, Varenbroek). 

Een bijkomende concentratie is er op de landduinen rond 

Bonheiden. Zonder bescherming liggen ook hier de (zeer) 

waardevolle dennenbestanden in villawijken. 

Conclusie en aanbevelingen voor het ruimte-
lijk beleid 
5.737 ha of bijna 20 % van de zeer waardevolle terreinen in 

Antwerpen hebben geen planologische bescherming. De 

bescherming tussen de verschillende vegetatietypes is sterk 

verschillend: heide (senso lato) kent een sterke bescherming, 

open moerassen een eerder zwakke bescherming. Bossen 

kennen een belangrijke bescherming via de ruimtelijke ordening 

en het bosdecreet dat ontbossing vergunningsplichtig maakt. 

Aaneengesloten natuurwaarden zijn doorgaans goed 

beschermd, versnipperde waarden kennen de minste 

bescherming. 

In het verleden hebben hoge natuurwaarden aanleiding 

gegeven tot bescherming (via gewestplan) en bijgevolg behoud 

van natuurwaarde. Deze behouden waarde heeft aanleiding 

gegeven tot extra bescherming als Speciale Beschermingszone 

(SBZ). 

In verschillende provinciale domeinen zijn belangrijke 

natuurwaarden aanwezig die niet allemaal een optimale 

planologische bescherming genieten. 

Via een beleid in de open ruimte, kunnen de verspreide hoge 

natuurwaarden, met actueel weinig bescherming, blijvend 

bijdragen aan de migratievriendelijkheid van het landschap. 

Het provinciale project ‘landschapsbeelden’ kan hier mee 

sturing geven. 

Literatuur 
•	� De Saeger S., Ameeuw G., Berten B., Bosch H., Brichau 

I., De Knijf G., Demolder H., Erens G., Guelinckx R., 
Oosterlynck P., Rombouts K., Scheldeman K., T’jollyn F., 
Van Hove M., Van Ormelingen J., Vriens L., Zwaenepoel 
A., Van Dam G., Verheirstraeten M., Wils C. & Paelinckx D., 
2010: Biologische Waarderingskaart versie 2.2. Rapporten 
van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2010 (36). 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 

Biologische waarderingskaart 
Wetenschappers van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek (INBO) inventariseerden de afgelopen 
12 jaar de bodembedekking en de biotopen in heel 
Vlaanderen. Dit resulteerde in een volledig nieuwe versie 
van de Biologische Waarderingskaart (BWK). 

Een team van 12 karteerders bracht gebiedsdekkend alle 
natuurlijke, seminatuurlijke en antropogene milieus in 
kaart. Hierbij maakten zij gebruik van een vaste set van 
ongeveer 300 karteringseenheden. Deze eenheden zijn 
het best uitgewerkt voor natuurlijke biotopen (bossen, 
moerassen, graslanden, heiden, duinen, stilstaand wateren, 
…) en voor kleine landschapselementen (bomenrijen, 
heggen, veedrinkpoelen, holle wegen, …). 
Elke karteringseenheid heeft een bepaalde, vooraf 
vastgelegde, biologische waarde (biologisch zeer 
waardevol, biologisch waardevol, biologisch 
minder waardevol). Deze waarde is gebaseerd op 4 criteria, 
namelijk zeldzaamheid, vervangbaarheid, kwetsbaarheid en 
biologische kwaliteit. Uiteindelijk ontstaat een vlakkenkaart 
waarbij elk vlak een code en een kleur heeft die de kartering 
respectievelijk de waardering weergeeft. Faunistisch 
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belangrijke gebieden krijgen een afzonderlijke rode arcering 
en worden hierdoor opgewaardeerd. 
De eerste versie van de BWK (periode 1978 - 1996) 
maakte aanvankelijk deel uit van het nationaal project “De 
ecologische kaart van België” dat in 1978 van start ging. 
Sinds 1990 zorgt een apart onderzoeksteam binnen het INBO 
(toen nog Instituut voor Natuurbehoud) voor de actualisatie 
van de BWK voor Vlaanderen. 
In 1997 werd begonnen aan de 2de versie omdat de 
noodzaak aan een geactualiseerde kaart zich opdrong. 
De BWK is immers hét basisdocument bij uitstek voor 
iedereen die betrokken is bij natuurbehoud, ruimtelijke 
planning en beleid, milieueffectenrapportering, … . 
Naast de meest gedetailleerde bodembedekkingskaart 
van Vlaanderen is het tevens de enige gebiedsdekkende 
inventaris van de natuurlijke biotopen waardoor het een 
uitstekend referentiekader vormt. Ten slotte worden de 
karteringseenheden ook regelmatig gebruikt in wetteksten 
en omzendbrieven zodat zonder een correcte en actuele 
BWK de naleving van deze beleidsinstrumenten onmogelijk 
zou worden (verbod op vegetatiewijziging, erkenning en 
aankoop natuurreservaten, bebossing valleigebieden, …). 
Ten opzichte van de 1ste versie is de nauwkeurigheid 

aanzienlijk toegenomen. Versie 2 wordt gekenmerkt door 
een veel grotere mate van detail. De karteringseenheden 
werden verfijnd en er werd zoveel mogelijk gekarteerd 
tot op perceelsniveau met meer aandacht voor kleine 
landschapselementen en voor natuurlijke elementen tussen 
de bebouwing en in landbouwgebied. Ook de evaluatie 
gebeurde nu nauwkeuriger door het gebruik van 6 i.p.v. 3 
waarderingsklassen en door een wetenschappelijk beter 
onderbouwde manier van afbakening van de faunistisch 
belangrijke gebieden. 

De Biologische Waarderingskaart (BWK), versie 2 kan 
geraadpleegd worden op loket van Geo-Vlaanderen: 
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bwk 
De verdeling van de digitale bestanden gebeurt door het 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 
(AGIV). Bestellen kan via de module GIRAF op de website 
http://giraf.agiv.be . Deze files bevatten enkel de polygonen 
van de Biologische Waarderingskaart én dus niet de 
topografische ondergrond. 

Voor meer informatie kan je terecht op volgende website: 
www.inbo.be/bwk 

Hoe verging het de Antwerpse prioritaire 
broedvogelsoorten in het voorbije decennium 
(2000-2009)? 
Glenn Vermeersch en Anny Anselin 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 

Kliniekstraat 25, 1070 Brussel, e-mail: Glenn.vermeersch@inbo.be 

Foto’s © Glenn Vermeersch 

Inleiding 
Eind 2008 sloegen het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

(INBO) en de provincie Antwerpen de handen in elkaar. 

Het INBO werd gevraagd op basis van zo actueel mogelijke 

verspreidingsgegevens van verschillende soortengroepen 

(hogere planten, sprinkhanen, libellen, dagvlinders, spinnen, 

vissen, zoogdieren amfibieën, reptielen en broedvogels) te komen 

tot prioritaire soorten voor het provinciale natuurbeleid. De 

samenwerking van een groot aantal soortenexperts resulteerde 

in 2009 in de publicatie van het eindrapport rond prioritaire 

soorten in de provincie Antwerpen (verder PPS-rapport 

genoemd, Beckers et al., 2009). 

(zie ook http://www.provant.be/leefomgeving/natuur_en_landschap/ 

natuurbeleid/soortenbeleid) 

Wat broedvogels betreft, werden 11 soorten weerhouden 

als prioritair (tabel 1). Voor die soorten heeft Antwerpen een 

grote verantwoordelijkheid om ze op termijn te behouden 

mits bescherming van hun leefgebieden of soortgerichte 

beschermingsplannen. De analyses in het PPS-rapport zijn 

gebaseerd op de situatie tijdens het veldwerk voor de Vlaamse 

broedvogelatlas wat plaatsvond in 2000-2002 (Vermeersch 

et al., 2004) (afgekort als ‘Atlas2002’). In die periode vond de 

meest grootschalige inventarisatiecampagne ooit plaats rond 

broedvogels in Vlaanderen. Maar broedvogelaantallen blijven 

uiteraard niet constant. Om die veranderingen in de tijd op 

een wetenschappelijk goed onderbouwde manier op te volgen, 

werd in 2007 gestart met het project ‘Algemene Broedvogels 

Vlaanderen’ (afgekort als ‘ABV2007’) (Vermeersch et al., 2007a; 

Vermeersch & Lewylle, 2008). Een aantal zeldzamere soorten 

wordt al sinds 1994 opgevolgd in het kader van het project 

‘Bijzondere Broedvogels Vlaanderen’ (afgekort als ‘BBV1994’) 

(Vermeersch et al., 2006, Anselin et al., 2007). 

In dit artikel wordt nagegaan hoe het de prioritaire Antwerpse 

broedvogelsoorten is vergaan sinds de eeuwwisseling door een 

vergelijking te maken tussen de gegevens uit de broedvogelatlas 

(Atlas2002) en die uit het ABV- en BBV-project. 

Het natuurbeleid van de provincie speelt zich vooral af buiten 

http://www.provant.be/leefomgeving/natuur_en_landschap
mailto:Glenn.vermeersch@inbo.be
www.inbo.be/bwk
http:http://giraf.agiv.be
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bwk
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	Nederlandse naam 
	Nederlandse naam 
	Wetenschappelijke naam 
	PopA 
	PopVl 
	%PopA 
	Sign 
	RL VL 
	Annex1 VRL 

	Nachtegaal 
	Nachtegaal 
	Luscinia megarhynchos 
	825 
	1527 
	54 
	*** 
	3 

	Kluut (figuur 3) 
	Kluut (figuur 3) 
	Recurvirostra avosetta 
	359 
	696 
	52 
	*** 
	3 
	1 

	Zwarte specht (figuur 6) 
	Zwarte specht (figuur 6) 
	Dryocopus martius 
	416 
	850 
	49 
	*** 
	1 

	Gekraagde roodstaart (figuur 8) 
	Gekraagde roodstaart (figuur 8) 
	Phoenicurus phoenicurus 
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	*** 
	3 

	Boompieper (figuur 10) 
	Boompieper (figuur 10) 
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	39 
	*** 
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	Porseleinhoen (figuur 2) 
	Porseleinhoen (figuur 2) 
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	28 
	76 
	37 
	2 
	1 

	Matkop (figuur 9) 
	Matkop (figuur 9) 
	Parus montanus 
	1607 
	4353 
	37 
	*** 
	3 

	Ijsvogel (figuur 1) 
	Ijsvogel (figuur 1) 
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	358 
	980 
	36 
	*** 
	1 

	Boomleeuwerik (figuur 11) 
	Boomleeuwerik (figuur 11) 
	Lullula arborea 
	232 
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	34 
	*** 
	3 
	1 

	Blauwborst (figuur 7) 
	Blauwborst (figuur 7) 
	Luscinia svecica 
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	33 
	*** 
	1 

	Wielewaal 
	Wielewaal 
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	*** 
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	Blauwborst 
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	Boomleeuwerik 
	18 
	15 
	-1,20 
	0,4630 

	Boompieper 
	Boompieper 
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	Gekraagde roodstaart 
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	Matkop 
	45 
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	Nachtegaal 
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	Tabel 3: Trends van enkele prioritaire s
	Soort 
	Soort 
	Soort 
	1999/2000 
	2004/2005 
	2009 
	% Toe-/Afname 
	R² 
	P 

	Blauwborst 
	Blauwborst 
	14 
	21 
	10 
	-29 
	0,14 
	0,5130 

	Boomleeuwerik 
	Boomleeuwerik 
	73 
	68 
	48 
	-34 
	0,90 
	0,0012 

	Boompieper 
	Boompieper 
	317 
	304 
	280 
	-12 
	0,97 
	0,0019 

	Gekraagde roodstaart 
	Gekraagde roodstaart 
	142 
	123 
	91 
	-36 
	0,98 
	0,0015 

	Matkop 
	Matkop 
	39 
	25 
	12 
	-69 
	0,99 
	<0,0001 

	Nachtegaal 
	Nachtegaal 
	7 
	0 
	0 
	-100 
	0,77 
	0,0048 

	Zwarte specht 
	Zwarte specht 
	6 
	11 
	8 
	33 
	0,18 
	0,4837 
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