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Tussentijds rapport fase 2 

1. INLEIDING 

Dit rapport is het verslag. van de tweede van 5 fasen van de opdracht: 'Optimaliseren 
en meetbaar maken van de ecologische inbreng in de ruilverkaveling'. In dit project 
wordt een studie gemaakt van de ecologische uitgangspunten voor de 
ruilverkaveling. Deze uitgangspunten worden vertaald naar de planvorming en leiden 
tot een specifieke methode voor gegevensverzameling, gegevensverwerking en -
toepassing tijdens de fase van het 'onderzoek naar het nut' . Het resultaat van dit 
alles moet zijn dat de voorbereiding van de ruilverkaveling met betrekking tot de 
ecologische inbreng nauwkeuriger en controleerbaarder wordt en dat het resultaat 
van de ruilverkaveling voor natuur en milieu optimaler wordt. De 5 fasen van de 
opdracht zijn:- verzamelen informatie en achtergrondgegevens 

- voorlopig schema ecologische logica 
- detaillering en verdieping 
- toetsing aan concreet project 
- eindrapportering 

In het rapport van fase 1 werd het verzamelen en verwerken van de informatie en 
achtergrondgegevens besproken. In het voorliggende rapport wordt weergegeven 
wat er in de tweede fase is gebeurd. In de eerste plaats is er de verwerking van de 
antwoorden op de stellingen, die tijdens fase 1 naar de verschillende provinciale 
afdelingen werden verstuurd (zie tussentijds rapport fase 1 ). Zoals afgesproken 
tijdens fase 1 werden een aantal begrippen, die in de voorgestelde methode vaak 
gebruikt zullen worden, gedefinieerd. Tot slot werd tijdens deze tweede fase, zoals 
de planning voorzag, een eerste ecologische logica opgesteld. Het betreft hier een 
ruw schema van de voorgestelde te volgen weg betreffende ecologie tijdens het 
onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling . 
Daarnaast worden onder het hoofdstuk 'Aanvullingen' 2 punten aangekaart die in het 
kader van deze opdracht belangrijk zijn, maar niet als een concrete stap in de 
ecologische logica in te passen zijn. 
Op het einde van dit rapport zal in het kort een vooropgestelde planning voor fase 3 
fase gegeven worden. 

In deze tweede fase werden via het opzoeken van literatuur nog bijkomende 
achtergrondgegevens verzameld. Ter volledigheid werd daarom achteraan het 
rapport een lijst van de nieuwe geraadpleegde literatuur toegevoegd. 

2. VERWERKEN ANTWOORDEN STELLINGEN 

Zoals vermeld in het rapport van fase 1, werden naar 21 mensen (zie naamlijst), 
verdeeld over de verschillende PA's, 3 stellingén verstuurd die refereerden naar de 
belangrijkste knelpunten in de nu gehanteerde werkmethode (zie rapport fase 1). 
Tijdens deze tweede fase werden de antwoorden en commentaren op deze 
stellingen doorgenomen en verwerkt. 
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Naamlijst: P.A. Brugge: ir. A. Beuselinck, F. De Beil, A. De Grande, L. Gellinck 
en ir. J . Vulsteke 

P.A. Gent: ir. G. Bekaert, ir. N. Bogaert, Dr. M. De Pelsmaeker, J . 
Verboven, en E. Vergauwen 

P.A. Herentals: P. De Keyser, ir. T. Denys, R. Gielis, D. Sanders, E. 
Verhaert en ir. B. Veughs 

P. A. Diest: ir. P. Devis, E. Dupae, ir. J; Kerkhof, C. Moens en M. 
Stulens 

2.1 . ALGEMENE OPMERKINGEN 

Er werden, 20 antwoorden ontvangen. Hoewel het de bedoeling was dat de 21 
aangeschreven personen ieder voor zich de stell ingen beantwoordden of 
becommentarieerden, werden van een aantal PA's gezamenlijke antwoorden 
ontvangen. Vooral met betrekking tot stelling 3 (definiëren van de begrippen) kan dit 
geresulteerd hebben in een vertekend resultaat. Uit de opmerkingen van de mensen 
die individueel antwoordden, werd immers duidelijk dat zelfs binnen de PA's geen 
eensgezindheid bestaat over de betekenis of inhoud van de aangehaalde begrippen. 

2.2. SAMENVATTING ANTWOORDEN 

Omdat het individueel bespreken van alle antwoorden te omvattend zou zijn en 
tevens niet relevant, wordt hier een samenvatting gegeven waarin de belangrijkste 
conclusies of opmerkingen die uit de antwoorden naar voren kwamen aan bod 
komen. 

Stelling1 : Oe manier van inventariseren (en dan hoofdzakelijk wat betreft fauna) 
wordt niet of onvoldoende geargumenteerd. Zijn de keuzen die tijdens de 
planvorming - o.a. op basis van deze inventarisaties - worden gemaakt dan nog wel 
verdedigbaar? 
Met deze stelling ging men over het algemeen akkoord . Het is noodzakelijk dat de 
manier van inventariseren wat betreft fauna beter geargumenteerd wordt en dat die 
argumentatie op een degelijke manier onderbouwd wordt. Er werd expl iciet vermeld 
dat men echter niet vindt dat er meer geïnventariseerd moet worden, maar wel dat er 
doelgericht moet gewerkt worden. Voor het gebrek aan argumentatie in de huidige 
rapporten werden in de antwoorden verschillende verklaringen gegeven: opleiding 
van de bioloog (vaak een plantkundige), t ijdsbestek, voorhanden zijnde 
informatie ... Wat betreft de inventarisatie van vegetatie en flora, vindt men de manier 
van werken wel bevredigend. Vaak werd ook toegevoegd dat de fauna-inventarisatie 
nu reeds veel beter is dan vroeger. 

Stelling 2: Oe eindevaluatie betreffende de inrichtingsmaatregelen voor natuur wordt 
te weinig in verband gebracht met de vooropgestelde visie en doelstelling. Daarnaast 
worden uitgangssituatie en inrichtingsvoorstellen te weinig ten opzichte van elkaar 
afgewogen. Dit alles mogelijk door een gebrek aan samenhang tussen voorstudie 
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(inventarisatie - evaluatie - interpretatie), planning en eindevaluatie wat het 
ecologisch aspect betreft. 
Met het eerste deel van deze tweede stelling stemde men over het algemeen niet in. 
De eindevaluatie wordt wel degelijk in verband gebracht met visie en doelstellingen, 
maar het plan wordt uiteraard beïnvloed door alle functies, waardoor het vaak 
moeilijk wordt om op het einde van het proces het verband tussen het uiteindelijke 
plan en de visie en doelstellingen van een bepaalde functie nog terug te vinden. 
Met het tweede deel van deze stelling was men het wel eens. Er is inderdaad geen 
formele eindevaluatie, specifiek voor ecologie, in de rapporten terug te vinden. Velen 
vinden dit ook een tekort. Een formele eindevaluatie zou immers nuttige informatie 
kunnen verschaffen met het oog op toekomstige projecten. Men vroeg zich wel af op 
basis waarvan deze evaluatie zou moeten gebeuren. Is het immers mogelijk om te 
berekenen wanneer er voldoende winst is voor natuur? Hoe moet men dit gaan 
bepalen? Anderen waren van mening dat zulke eindevaluatie al wordt gemaakt bij 
het MER en dat het overbodig is om dit ook in de rapporten van de desbetreffende 
ruilverkaveling te doen. 
Bij het derde deel van deze stelling merkte men op dat er geen gebrek aan 
samenhang is tussen voorstudie, planning en eindevaluatie, maar wel dat er een 
lacune bestaat tussen planning en uitvoering. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde 
initiatieven, die voortvloeien uit specifieke doelstellingen, wel in het plan worden 
opgenomen, maar niet worden uitgevoerd. 

Stell ing 3: Oe begrippen referentie, randvoorwaarde, doelstelling en streefbeeld 
worden in verschillende betekenissen gebruikt. Dit heeft als resultaat dat zowel de 
inhoud van de begrippen als hun relatie onderling onduidelijk wordt. 
Hanteert men verschillende soorten randvoorwaarden? Worden randvoorwaarden 
naar doelstellingen vertaald of geven doelstellingen eerder aanleiding tot 
randvoorwaarden? Hoe verhouden streefbeeld en doelstelling zich t.o.v. elkaar? 
Bij welk van de 4 genoemde begrippen situeert men: autonome evolutie, 
uitgangssituatie, beleidskader, juridisch kader, fysisch-geografische toestand en 
ecologische basiskwaliteit? 
De antwoorden op de derde stelling waren, zoals verwacht, zeer uiteenlopend. De 
definities van de verschillende begrippen, alsook de onderlinge relaties tussen de 
begrippen, verschilden zowel tussen als binnen de PA's. Er werd meermaals 
opgemerkt dat een eenduidig begrippenkader de duidelijkheid van rapporten ten 
goede zou komen. Sommige begrippen bleken niet in alle PA's gehanteerd te 
worden. 

2.3. CONCLUSIE 

In de te ontwikkelen methode moet extra aandacht worden besteedt aan een 
werkwijze om de fauna-inventarisatie te verbeteren. Het betreft hier dan vooral de 
manier waarop gekozen wordt voor het inventariseren van bepaalde diergroepen. 
Het is belangrijk dat de methode toelaat dat deze keuzen doordacht en 
geargumenteerd gemaakt worden. 
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Het is aangewezen om in de methode een globale evaluatie wat betreft ecologie op 
het einde van de planvorming te voorzien. In het MER is wel reeds een evaluatie 
voor ecologie voorzien, maar hier gaat het voornamelijk over het opsporen van 
negatieve milieueffecten en niet over het nagaan van lacunes tussen doelstellingen 
en planning zoals in de stelling werd bedoeld . Om te kunnen controleren of de 
doelstellingen van een bepaalde functie werden bereikt, heeft men immers nood aan 
een globale evaluatie van het plan voor de desbetreffende functie. Belangrijk hierbij 
is dat wordt aangegeven ten opzichte waarvan geëvalueerd moet en kan worden en 
wat men uit de resultaten van zulke evaluatie kan besluiten. Dit houdt dus 
onvermijdelijk in dat er bij het begin van het planvormingsproces duidelijk wordt 
vooropgesteld wat men wil bereiken op het gebied van ecologie en dat dit 
geformuleerd wordt onder de vorm van een aantal concrete doelstellingen. 
Daarnaast lijkt het ook aangewezen om een vorm van planbewaking in de procedure 
te voorzien en tevens een eindevaluatie na de uitvoering van de werken; beiden om 
de leemte tussen planning en uitvoering in te vullen . Indien men de resultaten van 
een ruilverkaveling meetbaar wil maken, is het immers belangrijk te weten wat er 
concreet van het plan werd uitgevoerd en ook waarom bepaalde dingen eventueel 
niet werden uitgevoerd. 

Het eenduidig definiëren van een aantal courant gebruikte begrippen is zeker 
noodzakelijk om verwarring te vermijden. Tevens is het aangewezen om het verband 
tussen de begrippen onderling en hun plaats in het gehele planvormingsproces te 
verduidelijken. Een eenduidig begrippenkader is immers de eerste vereiste om tot 
een uniforme werkmethode en rapportering te kunnen komen. Daarom zullen in de 
loop van de ontwikkeling van de methode de gebruikte specifieke begrippen 
gedefinieerd worden en zal in de eindfase aan de methode een lijst van de gebruikte 
begrippen met bijbehorende definities worden toegevoegd. 

3. BEGRIPPEN 

Er werd voor gekozen om reeds vóór het opstellen van een eerste ecologische 
logica een aantal begrippen, die reeds in ruilverkavelingsrapporten gebruikt werden 
en in de voorgestelde methode zullen terugkomen, maar waarvan de betekenis niet 
altijd duidelijk is, eenduidig te definiëren. Om de betekenis van de definitie, alsook 
het onderlinge verband tussen de begrippen, toe te lichten, werden de begrippen 
tevens kort in het globale planvormingsproces gesitueerd. 
Na het uitwerken van de definities en het onderlinge verband tussen de verschillende 
begrippen, werd hierover met de stuurgroep vergaderd, waarna enkele 
aanpassingen werden doorgevoerd. In dit rapport worden enkel de defin itieve 
definities vermeld. 
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3. 1. DEFINITIES BEGRIPPEN 

Voor het uitwerken van deze definities werd naast de antwoorden op de derde 
stelling (zie hoger) en het gehanteerde begrippenkader in bestaande 
ruilverkavelingsrapporten en MER's, ook gebruik gemaakt van literatuur. Deze wordt 
op de gepaste plaats vermeld. 

Doelstelling: Deze definitie is gedeeltelijk gebaseerd op de definitie voor doelstelling 
(van het milieubeleid) die wordt gegeven in MI RA 11 (Verbruggen, 1 996), maar dan 
toegepast op de ruilverkaveling. 

Een doelstelling is een expliciete formulering van hetgeen moet worden gerealiseerd 
binnen een zekere termijn. Men onderscheidt hierbij 'strategische' van 'operationele' 
doelstellingen en 'algemene' van 'specifieke' doelstellingen. 
Strategische doelstellingen hebben betrekking op de hoofddoelen, die men vaak op 
langere termijn gerealiseerd wil zien. 
Operationele doelstellingen geven een nauwkeurigere omschrijving van het doel, 
inclusief het beoogde tijdstip van de realisatie. 
Onder algemene doelstellingen verstaan we hier de doelstellingen, zoals 
geformuleerd voor de 'ruilverkaveling nieuwe stijl' (verbrede doelstellingen). 
Specifieke doelstellingen zijn dan de doelstellingen van de verschillende 
belanghebbende functies (landbouw, natuur, recre"atie ... ). 
De termen algemeen en specifiek worden gebruikt in combinatie met de termen 
operationeel en strategisch en hebben op zichzelf weinig betekenis. Zo kan men 
spreken over een algemene strategische doelstelling, wanneer het gaat over een 
functie-overschrijdend doel dat men op lange termijn gerealiseerd wil zien. Een 
specifieke strategische doelstelling staat daarentegen voor een doelstelling die één 
bepaalde functie op lange termijn gerealiseerd wi l zien. Met algemene en specifieke 
operationele doelstellingen worden respectievel ijk functie-overschrijdende en mono
functionele, nauwkeurig omschreven doelstellingen bedoeld, die men op een beoogd 
tijdstip gerealiseerd wil zien. 
Het is belangrijk dat men bij gebruik van het begrip doelstelling steeds aangeeft over 
welk soort doelstelling men het heeft, zodat duidelijk is vanuit welke functies en op 
welke termijn hieraan gevolg zal. worden gegeven. 

Randvoorwaarde: Onder randvoorwaarden verstaat men de factoren of 
omstandigheden die maken dat de keuzevrijheid over de manier waarop een doel 
bereikt kan worden, beperkt is. Alle randvoorwaarden samen vormen als het ware 
het kader waarbinnen de activiteit kan en mag doorgaan. Een randvoorwaarde kan 
zowel vanuit de eigen functies als vanuit een andere functies aangebracht worden . 
Het kan gaan om juridische bepalingen, technische beperkingen, normen .... 

Referentiebeeld: Het referentiebeeld voor natuur is een toestand elders of uit het 
verleden die - omwille van haar optimale biodiversiteit en sterk gelijkende abiotische 
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omstandigheden - model kan staan voor de meest optimale ontwikkeling van het 
type natuur dan men in het plangebied wenst. Daar men per plangebied over het 
algemeen verschillende types natuur heeft en per type een ander model, zullen voor 
elk plangebied meerdere referenties gezocht moeten worden. Het referentiebeeld 
wordt enerzijds gebruikt om inzicht te krijgen in de potenties van het gebied en 
anderzijds om begrip te krijgen van de voorwaarden die vervuld zouden moeten 
worden om hier die potenties te bereiken. 

Streefbeeld: Het streefbeeld is de dichtst mogelijke benadering van het 
referentiebeeld, gelet op een aantal maatschappelijke randvoorwaarden. Het 
streefbeeld kan tijdens de evaluatie van de planvorming als toetsingskader gebruikt 
worden. 

3.2. ONDERLINGE RELATIE EN PLAATS VAN DE BEGRIPPEN IN HET 
PLANVORMINGSPROCES 

De eerste stap in het planvormingsproces is de toestandsbeschrijving van het gebied 
en de formulering van de algemene doelstellingen van de ruilverkaveling om 
mogelijke knelpunten aan te pakken. Dit is dus op het overkoepelende niveau. 
Daarna gaat elke functies op zichzelf te werk met het uitzoeken van een 
referentiebeeld en het formuleren van een streefbeeld. Tot slot worden de 
verschillende streefbeelden met elkaar geconfronteerd om na evaluatie en 
probleemoplossing tot een uiteindelijk plan te komen. 

Het begrip van waaruit de functies natuur vertrekt is het referentiebeeld. Dit 
referentiebeeld beschrijft de maximale ecologische potenties van het gebied onder 

· de vorm van een ideale toestand die zich elders of in het verleden 
voordoet/voordeed. Het referentiebeeld is niet de toestand die men wil bereiken, 
maar dient enkel als voorbeeld. Het geeft aan welke voorwaarden moeten worden 
voldaan om een zo optimaal mogelijke toestand te kunnen bereiken. Het 
referentiebeeld kan dus beschouwd worden als een bron van basisinformatie en een 
vergelijkingspunt voor welke toestand haalbaar is. 

Om het referentiebeeld te kunnen uitwerken heeft men nood aan een heleboel 
gegevens die toelaten de potenties van het gebied te bepalen. Vooreerst is er de 
fysisch geografische toestand of de abiotische omstandigheden en de processen die 
daarbinnen plaatsgrijpen. Op basis hiervan bepaalt men welke natuurtypes in het 
gebied voorkomen en gaat men op zoek naar een gebied· dat een optimaal beeld 
geeft van dit gewenste natuurtype. Samen met een inventarisatie van fauna en flora 
vormt dit de basis voor het bepalen van de mogelijkheden in het gebied. 
De volgende stap is dan het ontwerpen van het streefbeeld. Dit streefbeeld 
vertegenwoordigt de meest optimale situatie voor het plangebied betreffende natuur, 
rekening houdend met de geldende maatschappelijke randvoorwaarden. De richting 
van het streefbeeld wordt dus enerzijds bepaald door het eerder geformuleerde 
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referentiebeeld, maar anderzijds ook door een aantal richtlijnen , volgend uit de 
maatschappelijke randvoorwaarden. Belangrijk hierbij is dat de abiotische 
omstandigheden en processen bepalend zijn. Indien het streefbeeld voor de natuur 
niet past bij de abiotische kenmerken van het landschap, kan men er immers zeker 
van zijn dat de gewenste natuur zich niet zal ontwikkelen, tenzij door het toepassen 
van intensieve beheersmaatregelen (Pedroli et al, 1996). 

Samen met het streefbeeld zullen ook de uitgangssituatie (de toestand van het 
gebied op het moment van de inventarisatie) en de verwachte autonome evolutie (de 
ontwikkeling van het gebied indien er geen ruilverkaveling plaatsvindt) beschreven 
worden. Wanneer men later gaat evalueren, kan men zo kijken naar de positie die 
het uiteindelijke plan inneemt tussen het streefbeeld, de autonome evolutie en de 
uitgangssituatie. 

Het streefbeeld vertegenwoordigt echter nog niet de toestand die men in de realite it 
zal kunnen bereiken. Elke belanghebbende functies formuleert immers eigen 
strategische doelstellingen - eventueel voorgesteld onder de vorm van een 
streefbeeld - die onvermijdelijk op bepaalde punten met die van andere functies 
zullen botsen. 

De volgende stap omvat dan ook de confrontatie van de verschillende strategische 
doelstellingen en streefbeelden, zodat de knelpunten kunnen worden gelocaliseerd 
en er voor deze knelpunten naar oplossingen kan worden gezocht, uitgaande van 
bijgestelde doelen. De oplossingsrichtingen zijn tenslotte vervat en geconcretiseerd 
in een ruilverkavelingsplan . 

Het gehele proces wordt afgerond met een evaluatie. Deze evaluatie kan op 
verschillende manieren gebeuren en is afhankelijk van de vraag die men stelt. Indien 
men wil weten in hoeverre men de potenties (in dit geval voor natuur) van het gebied 
heeft kunnen aanspreken en hoever men verwijderd is gebleven van de ideale 
situatie, zal men bijvoorbeeld de inrichtingsvoorstellen tegenover het streefbeeld 
moeten uitzetten. Bij het vergelijken van uitgangssituatie en inrichtingsvoorstellen 
ziet men wat men concreet in het gebied heeft kunnen verwezenlijken. Men kan het 
uiteindelijke plan ook tegelijkertijd tegen streefbeeld, uitgangssituatie en autonome 
evolutie afwegen. Hierbij kan men ervan uitgaan dat het gebied met het oog op 
natuur optimaler zal zijn naarmate het streefbeeld dichter wordt benaderd. 

Naast deze planevaluatie t.a.v. ecologie, zal na het beëindigen van de werken nog 
een evaluatie van die werken t.o.v. het plan uitgevoerd moeten worden om de 
conformiteit van beiden te beoordelen. 
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4. EERSTE ECOLOGISCHE LOGICA 

Als vertrekpunt voor een methode ter optimalisering van de ecologische inbreng in 
de ruilverkaveling, werd een eerste ecologische logica opgesteld. Het gaat hier om 
de uitwerking van het te volgen denkpatroon, onder vorm van een stappenplan. 
Het schema van de eerste ecologische logica dat in dit rapport is weergegeven, is 
reeds een verbeterde versie, op basis van de opmerkingen van de stuurgroep. 

De eerste ecologische logica wordt eerst weergegeven onder vorm van een 
opsomming en verklaring van de verschillende te nemen stappen. Ter verduidelijking 
werd tevens een stroomdiagram (figuur 1) toegevoegd waarop de verschillende 
stappen en hun onderlinge relatie terug te vinden zijn. 

4.1. STAPPENPLAN EERSTE ECOLOGISCHE LOGICA 

1. Men begint steeds met de globale verkenning. Deze verkenning behelst de positie 
van 'natuur' in de huidige omstandigheden. Dit kan een zeer algemene beschrijving 
zijn van 'natuur'; hoe en waar die zich voordoet. Deze positiebepaling geeft, 
kwalitatief gesteld, reeds enkele tendensen weer: "het gaat er goed, slecht, .. . mee en 
is richtinggevend voor de latere grondige en systematische inventarisatie. De globale 
verkenning wordt gehaald uit beschikbare literatuur, informatie van plaatselijke 
verenigingen .... Om de knelpunten, waarden en onderliggende oorzaken te kunnen 
lokaliseren en inschatten, is het echter nodig om het gebied van naderbij te gaan 
bekijken. 

2. De eerste stap hiertoe is . een grondige en systematische inventarisatie van de 
abiotische en biotische kenmerken van het gebied. Grondig houdt in dat men op de 
hoogte moet zijn van alle structuurbepalende factoren van het gebied. Met 
systematisch wordt bedoeld dat men gaat inventariseren volgens de hiërarchie van 
de opbouw van het gebied. Aangewezen is om hierbij met de diepste laag van het 
landschap te beginnen en steeds verder op te klimmen: 

• geologie & geomorfologie 
• hydrologie 
• bodemgebruik 
• vegetatie & flora 
• fauna 

Daarnaast moeten ook de verticale en horizontale relaties bekeken worden. En dit 
zowel binnen het onderzoeksgebied als tussen het gebied en het omringende 
landschap. Enkel op deze manier kan het gebied getypeerd worden en kan gekeken 
worden waar en hoe de natuurlijke relaties verstoord werden/worden. 

3. Een volgende stap is dan de inventarisatie van het maatschappelijk aspect of de 
voorwaarden en randvoorwaarden die op het gebied van toepassing zijn. Hier gaat 
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het om het geldende juridisch- en beleidskader, maar ook om interesses en wensen 
van plaatselijke belangengroepen. Deze gegevens zullen later op een hiërarch ische 
manier verwerkt moeten worden. 

4. De informatie uit 2 & 3 moet toelaten om vervolgens een duidelijke probleem
stelling met betrekking tot de toestand van de natuur in het gebied te formuleren. 

5. Op de probleemstelling volgt dan logischerwijze de formulering van de 
strategische doelstellingen voor de natuur in het betreffende gebied. Deze 
doelstellingen zullen het eenvoudigst geformuleerd kunnen worden voor de bovenste 
of meest zichtbare laag van het landschap. Daar echter de bovenste 'laag' van het 
landschap voornamelijk het resultaat is van de onderliggende 'lagen' en 
bijbehorende processen, zal aanpassing van de bovenste laag onvermijdelijk 
inhouden dat zal moeten worden ingegrepen in diepere lagen. 
Bij het formuleren van deze strategische doelstellingen moet men tevens voor ogen 
houden dat de doelstellingen ook op lange termijn gehaald moeten kunnen worden 
of dat ze met andere woorden duurzaam moeten zijn. In vele gevallen zal de 
gewenste natuur bij het opleveren van de ruilverkaveling immers nog niet aanwezig 
zijn, maar zal zij zich nog moeten ontwikkelen. Men moet er dan ook op toezien dat 
de zorg voor deze natuurlijke ontwikkeling op de daartoe voorziene plaats verzekerd 
kan worden. 

De strategische doelstellingen vormen de basis voor het verdere 
planvormingsproces. Zij moeten gezien worden als een vaststaand feit, waaraan 
voldaan moet worden. De manier waarop eraan zal worden voldaan (zie verder) kan 
echter wel ter discussie staan. Daar de strategische doelstellingen de basis vormen 
voor de verdere planvorming, zullen zij gedurende het volledige proces worden 
meegenomen en zal op elk keuzemoment gecontroleerd moeten worden of er nog 
aan voldaan wordt. 

6. Om praktischer te werk te kunnen gaan, is het aangewezen om het grote 
onderzoeksgebied vervolgens op te delen in subgebieden. Deze indeling kan in 
verschillende niveaus plaatsvinden. Een eerste niveau zal bijvoorbeeld als resultaat 
groepen van ecologisch homogene gebieden (waarvoor een bepaald natuurtype 
geformuleerd kan worden) geven. 

7. Eens de indeling van de gebieden werd vervolledigd, kan men per gebied de 
geformuleerde strategische doelstellingen gaan vertalen naar een streefbeeld. 
Opnieuw zal dit gebeuren op een systematische manier; waarbij de eisen van elke 
landschapscomponent weergegeven worden. De achtergrondinformatie zal men 
halen uit een referentiebeeld . Dit referentiebeeld is een toestand elders of uit het 
verleden die - omwille van haar optimale biodiversiteit en sterk gelijkende abiotische 
omstandigheden - model kan staan voor de meest optimale ontwikkeling van het 
type natuur dat men in het subgebied wenst. 
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Het is nodig om in dit streefbeeld ook de noodzakelijke kenmerken voor elke laag op 
te nemen, zodat men kan nagaan wat het effect is van een verandering in de ene 
laag op de toestand in een andere laag. 

8. Eénmaal dat uit de streefbeelden duidelijk is wat de noodzakelijke kenmerken 
voor de verschillende lagen zijn, moeten zij ruimtelijk vertaald worden . Dit houdt in 
dat per laag concreet zal worden uitgewerkt hoe men het vereiste ruimtelijk kan 
verwezenlijken. Hierbij moet uiteraard steeds rekening worden gehouden met de 
wisselwerking tussen de lagen onderling, alsook met de horizontale relaties die 
aanwezig zijn in het landschap. Als resultaat zou men dan de operationele 
doelstellingen voor elk subgebied moeten bèkomen. 

9. Deze operationele doelstell ingen worden vervolgens omgezet in termen van 
ecologie. 

10. Deze vereisten voor ecologie moeten vervolgens vertaald worden naar algemene 
termen, die ook door de andere functies worden gebruikt, zoals er zijn: 

• hoofdafvvatering 
• detailontwatering 
• bodemgebruik 
• hoofdontsluiting 
• interne ontsluiting 
• aanplantingen 

De stappen uit 7, 8 en 9 zijn niet vaststaand. Het is op dit niveau van de planvorming 
dat er bij het optreden van knelpunten met andere functies (zie verder) 
a~npassingen kunnen gebeuren om de strategische doelstellingen via een andere 
weg te kunnen voldoen. 

11. Alvorens men klaar is voor een confrontatie met de andere .functies, is het 
belangrijk dat de streefbeelden (vertaald in ruimtelijke strategieën) van de 
verschillende subgebieden terug in elkaar gepast worden. Hoewel het 
vanzelfsprekend zou moeten zijn dat er geen knelpunten optreden, is een extra 
controle aangewezen. Hierbij is belangrijk dat het gebied in haar geheel haar functie 
kan vervullen en dat de relaties met het omringende landschap niet verstoord 
worden. Indien hier reeds knelpunten optreden, zullen streefbeeld en ru imtelijke 
strategie van één of meerdere subgebieden moeten worden aangepast. 

12. De volgende stap is dan de uiteindelijke confrontatie van de streefbeelden ( en 
dus ook ruimtelijke strategieën) van de verschillende functies. Indien op dit moment 
knelpunten tussen de verschillende strategieën aan het licht komen (wat 
onvermijdelijk is), zal er een terugkoppeling plaatsvinden naar de fase waarin 
streefbeeld en ruimtelijke strategie werden gevormd. Hieraan kan men dan gaan 
sleutelen totdat een oplossing voor het betreffende knelpunt uit de bus komt. Steeds 
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opnieuw moet hierbij worden geëvalueerd of nog wel wordt voldaan aan de eerder 
geformuleerde strategische doelstellingen én of het specifieke beheer, noodzakelijke 
om het initiatief op lange termijn te onderhouden, wel kan ingevuld worden. 

13. Op deze manier komt men dan tot een plan waarin men de strategische 
doelstellingen van de verschillende disciplines verwezenlijkt moet zien. 

14. Tot slot volgt er dan nog de evaluatie van het plan, die voor elke discipline 
afzonderlijk zal gebeuren. Bij deze evaluatie zal men gebruik maken van drie 
mogelijke toestanden van het gebied (in dit geval betreffende natuur): 

• de uitgangssituatie (gekend uit inventarisatie) 
• de autonome evolutie (moet voorspeld worden op 

basis van vooropgesteld beleid en huid ige gang van 
zaken) 

• het streefbeeld 

Hierbij kan men er vanuit gaan dat het resultaat van het plan voor het gebied 
gunstiger zal zijn naarmate het plan naar het streefbeeld nadert. 

15. Na de evaluatie en vóór de planuitvoering moet men bekijken welke ingrepen ten 
behoeve van natuur voor in aanmerking komen. Op deze manier is het mogelijk om 
voor aanvang van de werken het betreffende gebied gericht en eventueel grondiger 
te inventariseren, zodat later de resultaten van de ingreep geëvalueerd kunnen 
worden ten opzichte van de actuele situatie. Deze tweede inventarisatie is 
noodzakelijk om de situatie van het gebied te kennen op het moment dat de werken 
beginnen (uitvoeringssituatie). Tussen de inventarisatie van de uitgangssituatie en 
de uiteindelijke aanvang van de werken - een periode die meerdere jaren in beslag 
neemt - is het gebied immers onvermijdelijk geëvolueerd. Een actualisering van de 
inventarisatie is daarom aangewezen. 

16. Daar een plan nooit statisch .is en onvermijdelijk evolueert tijdens de uitvoering, is 
planbewaking gewenst. Dit houdt in dat moet vermeden worden dat van het plan 
afgeweken wordt en dat indien het toch gebeurt steeds getoetst wordt of de 
strategische doelstellingen nog wel nagekomen worden. 

17. Na het uitvoeren van de werken is het gewenst om te bekijken waar er 
uiteindelijk nog afwijkingen zijn gebeurd in vergelijking met het goedgekeurde plan. 
Het is immers logisch dat de verwachte resultaten teniet zullen worden gedaan 
indien het plan niet correct werd uitgevoerd. 
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Figuur1 : Stroomdiagram ecologische logica 
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4.2. BIJKOMENDE OPMERKINGEN 

De hierboven gegeven ecologische logica is zeker niet volledig; het gaat dan ook om 
een ruw schema. De verdere verfijning ervan zal in fase 3 gebeuren. Een belangrijke 
tekortkoming in dit schema is bijvoorbeeld een concrete invulling van de momenten 
van overleg en inspraak. Dit zal echter, na raadpleging van het 'communicatieplan 
ruilverkaveling', uitgewerkt worden in fase 3. Ook stap 6 (verdeling in subgebieden), 
die nu zeer summier wordt beschreven, zal verder verfijnd worden. Voor stap 9 en 
10 zal dan weer aangegeven worden naar welke ecologische en algemene termen 
de operationele doelstellingen kunnen worden vertaald. Dit alles om duidelijk te 
maken dat het hier neergeschreven schema nog geen uitgewerkte plannings
methode is. 

5. AANVULLINGEN 
5.1. DECREET BETREFFENDE HET NATUURBEHOUD EN HET NATUURLIJK MILIEU 

Het 'decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu', dat door het 
Vlaams Parlement op 8 oktober 1997 werd goedgekeurd, is ongetwijfeld een 
belangrijk beleidsdocument waarmee men bij de ruilverkaveling in de toekomst 
rekening zal moeten houden. Een voorbeeld hiervan zijn de decretale beg inselen -
verklaard in de Memorie van Toelichting -die door het natuurbeleid in Vlaanderen in 
strikte zin moeten worden toegepast, wil men de doelstellingen van dit beleid 
(natuurbehoud en bevordering van de biologische diversiteit) kunnen waarmaken. 
Zo zal de ru ilverkaveling in de toekomst dan ook rekening moeten houden met het 
'stand-still beginsel', het 'voorzorgsbeginsel', het 'voorkomingsbeginsel', .... 
Daar het met dit decreet duidelijk gaat om beleidsinitiatieven kan men deze 
begrippen in de voorgestelde ecologische logica situeren bij de strategische 
doelstellingen. Het is belangrijk nu reeds aan te geven dat bij het formuleren van 
deze strategische doelstellingen zeker met deze nieuwe principes rekening zal 
moeten worden gehouden. Men kan er immers van op aan dat een 
ruilverkavelingsplan in de toekomst getoetst zal worden op haar conformiteit met dit 
nieuwe beleid. Ook bij de globale evaluatie van het plan wat betreft de functie 
natuur, zal er bij de toetsing van het resultaat aan de strategische doelstellingen, 
extra aandacht moeten worden besteed aan de inhoud van deze principes en hun 
toepassing in het ruilverkavelingsplan. 

5.2. MINIMALE KWALITEITSEISEN 

Het Instituut voor Natuurbehoud ziet het als haar taak om in het kader van deze 
opdracht een aantal minimale kwaliteitseisen te formuleren , waaraan een 
ruilverkaveling haar inziens moet voldoen wil zij op een verantwoorde manier 
omspringen met de in het ruilverkavelingsgebied aanwezige natuur. Het gaat hier 
dan niet om een wettelijke verplichting of om een beleidsinitiatief, maar wel om een 
aanbeveling vanuit het Instituut voor Natuurbehoud zelf. Deze minimale 
kwaliteitseisen kunnen niet op een bepaalde plaats in de methode ingevuld worden, 
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maar zouden ons inziens bij elke ruilverkaveling als vanzelfsprekend moeten worden 
voldaan. Er wordt dan ook voorgesteld om bij het eindrapport een bijlage te voegen, 
waarin deze minimale kwaliteitseisen opgesomd en verklaard zullen worden. 

6. PLANNING FASE 3 

In de derde fase van deze opdracht zal het ruwe schema van de ecologische logica 
in de eerste plaats verfijnd en vervolgens geconcretiseerd worden. Dit houdt in dat 
de nu aangegeven stappen verder uitgewerkt zullen worden en dat vervolgens zal 
aangegeven worden welke informatie verzameld moet worden, welke gegevens 
mogelijk reeds beschikbaar zijn, welke methoden men dient te hanteren en welke 
resultaten men kan verwachten. 
Er wordt voorzien dat tegen de eerste tussentijdse vergadering (24/03/98) de 
verfijn ing voltooid is. Daarna zal dan de onderbouwing en concretisering van de 
verschillende stappen uitgewerkt worden, met afronding tegen de eindvergadering 
van fase 3 (24/06/98). 
Voor begrippen die op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden en die 
in het kader van dit project nog niet werden gedefinieerd, zal een definitie uitgewerkt 
worden. 
Tot slot zal uiteraard nog meer lectuur geraadpleegd met het oog op het verzamelen 
van bijkomende achtergrondgegevens. 
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