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Inhoud 



Bebouwd: 3.393 km2 (25,1 %) 

Lintbebouwing: + 6.000 km 

 

 

satellietbeelden Europees Milieuagentschap 

 

 

Het probleem 



Probleem 

VERSNIPPERING 

OORSPRONKELIJK LEEFGEBIED HUIDIG LEEFGEBIED 

1. leefgebied gaat verloren 

2. resterende leefgebieden  

 raken geïsoleerd 

3. randlengte leefgebieden 
 neemt toe 

3 

3 

2 

2 
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Probleem 

  

 

“Versnippering wordt algemeen erkend als één van 
de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang 
van de biodiversiteit “ 

 

   

 

 

 

o.a. De Vries & Damarad 2002  



Gevolgen van fragmentatie 

 Genetische aspecten 

 Niveau van de soort (populatie) 

 Niveau levensgemeenschappen 
(ecosystemen) : cascade-effect 



De ‘genetische verarmingscirkel’ 

Kleine 
populatie
s 

Inteelt 

Genetische 
drift 

Genetische 
verarming 

Inteeltdepressie Verhoogde kans op 
uitsterven 

Lenders et al. 1997  

1 immigrant per generatie nodig ! 

Voldoende grote effectieve 
populatiegrootte 



De ‘extinctievortex’ 

Kleine, 
gefragmenteerde, 
geïsoleerde populaties 

Inteelt-depressie 
Verlies aan 

genetische diversiteit 

Gereduceerde 
adaptatievermogens, 

overleving en 
reproductie 

 

Demografische stochasticiteit 

Afname 
populatiegrootte Katastrofes 

Variatie in milieuomstandigheden 

EXTINCTIE 
VORTEX 

Vervuiling 

Habitatverlies Exotische soorten 

Overexploitatie 

Frankham et al. 2002  
 

 



Samengevat : het probleem 

 Door het uiteenvallen van natuurgebieden worden 
leefgebieden te klein om leefbare populaties te 
herbergen. 

 Kleine leefgebieden hebben meer last van 
randeffecten, waardoor de kwaliteit ervan afneemt. 

 Habitatfragmentatie grijpt eveneens in op het niveau 
van levensgemeenschappen en kan bestaande 
concurrentieverhoudingen, predator-prooi relaties, 
parasiet-gastheer relaties aantasten. 

 Door de afstand en infrastructurele barrières raken 
leefgebieden geïsoleerd, waardoor noodzakelijke 
genetische uitwisseling tussen populaties wordt 
verhinderd  



De oplossing 

 

Drie strategieën 

 

 Vergroten = ontwikkeling 

 Verbinden = verminderen van de weerstand 

 Verhogen van de ruimtelijke samenhang 

 Creatie van een functioneel ecologisch netwerk 

 Verbeteren = beheer  





Nuances: het ‘vingertje’ van de ecoloog 



Nuances 

 verbinden : niet altijd de meest aangewezen 
strategie 

 Verbindende maatregelen : gekoppeld worden 
aan specifieke soorten(groepen) 

 heel wat wetenschappelijke kennis 
(populatiedynamica, dispersie, genetica,…) 
vereist om een verbinding als functioneel te 
kunnen optimaliseren en evalueren 



Praktijk 

 Het beleid kan vaak niet blijven wachten op 
nieuwe kennis 

 Streven naar voldoende ‘robuuste’ 
verbindingen 

 Gebruik maken van de kennis die er is (vb. 
soorten met goed gekende ecologie) 
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Juridisch en beleidsmatig kader 



Juridisch en beleidsmatig kader 

1e FASE 
(consensus) 

2e FASE 
(discussie) 

3e FASE 

DN 

RSV 

PRS 

RSV 

87.000ha VEN 

8.000ha  GEN/GENO via RUP  
overdruk 

+/- 21.400ha  VEN 
  
150.000ha  NVWG 

opp. niet opgelegd  NVBG 



Juridisch en beleidsmatig kader 



Juridisch en beleidsmatig kader 



342 NVB 

155 EIB 

Aangeduide verbindingsgebieden 



Natuurverbindingsgebieden 

 

§2 Het IVON omvat de volgende onderdelen: (…) 

 

 2° natuurverbindingsgebieden: gebieden die 
ongeacht hun oppervlakte van belang zijn voor 
de migratie van planten en dieren tussen de 
gebieden van het VEN en/of natuurreservaten en 
die strook- of lijnvormig zijn met een 
aaneenschakeling van kleine 
landschapselementen. 

Decreet Natuurbehoud 

 

 



In natuurverbindingsgebieden 

 

 is de natuurfunctie ondergeschikt  
 aan de andere functies en wordt deze bepaald door de aanwezigheid 

van kleine landschapselementen en kleinere natuurgebieden als 
verbinding;  
 

 zijn enkel stimulerende maatregelen mogelijk  
 (beheerovereenkomsten, subsidies voor aanleg en onderhoud van 

kleine landschapselementen, voor de aanleg van natuurvriendelijke 
akkerranden, bufferstroken, bermbeheer enz.); 
 

 kan de natuurfunctie verbeteren en toenemen door de 
ontwikkeling van kleine landschapselementen  

 om een verbinding te realiseren tussen grote eenheden natuur, grote 
eenheden natuur in ontwikkeling en natuurverwevingsgebieden. 

Decreet Natuurbehoud 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

 

 



Juridisch en beleidsmatig kader 

 In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
(PRS) duiden de provincies zoekzones voor 
natuurverbindingsgebieden en de ecologische 
infrastructuur van bovenlokaal belang (natuur- 
en bosgebieden die niet tot het VEN behoren) 
aan.  

 De gedetailleerde afbakening van deze gebieden 
vormt een onderdeel van de provinciale 
ruimtelijke uitvoeringsplannen en gebeurt in 
principe nadat het Vlaams gewest de gebieden 
van de natuurlijke structuur (gewenst VEN en 
gewenst natuurverwevingsgebied) op Vlaams 
niveau heeft afgebakend. 



Types verbindingsgebieden 

1. Natte natuurverbindingsgebieden : 
 waternetwerk als uitgangsbasis 
  
2. Droge natuurverbindingsgebieden : 
 hoger gelegen gronden worden verbonden 
 
3. Natuurverbindingsgebieden in stedelijk 
 gebied.  



Types verbindingsgebieden 



Aangeduide verbindingsgebieden 



342 NVB 

155 EIB 

Aangeduide verbindingsgebieden 
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 Natuurwaarden  

 Te verbinden gebieden 

 Administratief-juridisch 
kader 

 Landschapsecologische 
processen  

 Streefbeeld, 
inrichtingsvisie 

 Maatregelen 

 Stappenplan voor 
monitoring 

 

Opmaak ecologische verkenningen 



Stand van zaken  



Aangeduide verbindingsgebieden 



Beleidsdoelstellingen formuleren 
 

 behoud en de ontwikkeling van 
basisnatuurkwaliteit en actuele verbindende 
kwaliteiten  

 behoud van opvallende natuurwaarden eigen aan 
de natuurverbinding  

 afstemmen van de inrichtingsvisie voor de 
zoekzone op de ontwikkelingen in de te 
verbinden natuurkernen  

 ruimtelijke configuratie en het beheer van de 
beoogde biotopen wordt bepaald door een aantal 

gidssoorten-(groepen)  

 
 

multifunctionele habitatnetwerk dat 
verschillende landschapsfuncties 

incorporeert    



Inrichtingsvisie voor gidssoorten 

 

 Selectie van relevante groep gidssoorten  

 Opstellen van ecoprofielen  

 Toepassen op het gebied  

 Maatregelen voorstellen  

 
 



Streefbeeld 

 Duurzaam bosbeheer 
introduceren, afgestemd 
op gidssoorten 

 

 Aandacht voor 
boomleeuwerik en 
boompieper 

 

 Behoud en uitbreiding 
(relicten) van 
halfnatuurlijke 
graslandtypes 

 

 KLE netwerk 
geconfigureerd ifv oude 
bosplanten 

 

“ Kleinschalig landschap “ 



Streefbeeld 

 Bescherming en 
uitbreiding vochtige en 
natte bostypes.  
Configuratie 
afgestemd op ‘oude 
bosplanten’ 

 

 Vermijden verdroging 
veenbodems 

 

 Mozaïek met 
halfnatuurlijke 
graslandtypes en open 
water 

 

 KLE netwerk 
afgestemd op oude 
bosplanten 

 

“ Nat kralensnoer “ 



Afstemming Afdeling 

Ruimtelijke Planning 

RUP (1,5 jaar) 

Uitwerking via : 

 

-sectoren 

-overheden 

 

Permanente begeleidingsgroep 

 

Terugkoppeling 

wetenschappelijke 

begeleidingsgroep 

Richtplan 

Richtplan 

 Stuurgroep 

Finalisering ontwerp 

Ecologische ontwerpstudie 

natuurverbinding 

Intern + extern  

sectorenoverleg 

Toetsing RUP-waardigheid 

+ 

Bestendige Deputatie 

Overleg dienst Ruimtelijke 

Planning 

 

Procedure 


