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Natuur in Vlaanderen, de situatie  



Natuur in Vlaanderen, de situatie  

Hoge mate van fragmentatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebieden met hoge biologische waarde (Biologische Waarderingskaart) (‘natuurgebieden’) 

Gemiddelde opp. : 30 ha 

Maximum opp. : 1033 ha 
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Onaangepaste milieukwaliteit 

De daling in de stikstofdeposities heeft de laatste jaren geleid tot een aanzienlijke vermindering 

van het areaal waar de kritische last overschreden wordt. In 2009 werd nog voor 65 % van het 

N2000-areaal (65.000 ha) een overschrijding berekend. In 1990 was dit nog 92%.  



Beleidsmaatregelen  

 Soortgericht beleid 

 Gebiedsgericht beleid 

  Natuurgericht milieubeleid             wordt opgestart Programmatische Aanpak Stikstofdepositie  

  Doelgroepenbeleid 

  Samenwerking met lokale overheden 
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Agentschap voor 

Natuur en Bos  

Van primair biotiek 

georiënteerd beheer naar 

condities controlerend of 

creërend beheer  



Soortenbeleid  

 het herstel van een populatie/soort/ecosysteem 

 het duurzame gebruik van een soort 

 het vermijden van schade/overlast veroorzaakt door een aanwezige soort.  
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64 % van de MINA-plan 4 doelstelling gehaald 

Bv. soortenbeschermingsplannen 
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In 2013 bedroeg de oppervlakte ‘met effectief natuurbeheer’ 69.897 ha of 99 % van de plandoelstelling 

Natuur goed beheren  



Inzetten op Ecologische Netwerken 

 het Vlaams Ecologisch Netwerk VEN  
Afbakening 125.000ha; natuur = hoofdfunctie 

 het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk IVON 
Natuurverwevingsgebied 80.000ha; natuur = nevengeschikt  

Natuurverbindingsgebied onbepaalde opp. 



Vlaams Ecologisch Netwerk 
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Vlaams Ecologisch Netwerk met 
Natuurverbindingsgebieden  



Realisatie Ecologisch Netwerk …  
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10 jaar / 5 jaar na verstrijken streefdatum zijn afgebakend:  

 72 % van het VEN (ca. 89.700 ha)  

 3 % (of 5 % volgens het herziene RSV) van het NVWG (ca. 4.000 ha)  

het Natuurdecreet & het Milieu- en Natuurbeleidsplan (Natuur & Milieu) 
Doelen opgenomen in  

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (Ruimtelijke ordening)  
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Toestand (31/12/2010) : 3% NVBG 

Realisatie Natuurverbindingsgebieden  



http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/kwetsbaarheidskaarten/ 

Ontsnippering van natuur : instrumenten 

Prioriteitenatlas Ontsnippering 

Ontsnippering van natuur 

http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/kwetsbaarheidskaarten/
http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/kwetsbaarheidskaarten/
http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/kwetsbaarheidskaarten/
http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/kwetsbaarheidskaarten/
http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/kwetsbaarheidskaarten/
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 Momenteel heeft ongeveer 3,6 % van 1.200 km transportwegen met lage tot zeer hoge 

prioriteit voor ontsnippering, een matige tot goede ontsnippering voor een bepaalde diergroep 

Ontsnipperingsindicator  



INTERNATIONAAL EN EUROPEES BESCHERMDE 
GEBIEDEN  

totale oppervlakte   97.745ha 
totale oppervlakte 101.891ha 

totale oppervlakte     5.780ha 

Natura2000 



42% van alle reservaten (opp.) ligt in Vogelrichtlijngebied 

68% van alle reservaten (opp.) ligt in Habitatrichtlijngebied  

Richtlijngebieden zijn aangegeven als prioritaire gebieden voor het 

aankoopbeleid natuur- en bosgebieden 

 

10% van de Vogelrichtlijngebieden is als natuur- of bosreservaat 

verworven 

15% van de Habitatrichtlijngebieden is als natuur- of bosreservaat 

verworven 

Grote totale oppervlakte → niet enkel verantwoordelijkheid voor overheid of erkende 

terreinbeherende verenigingen, maar voor alle betrokken eigenaar/gebruikers.  

 

Oppervlakte : 166.187 ha of 12,3% van Vlaanderen 
 



Ontsnippering van natuur : instrumenten Natuurgerichte beheerovereenkomsten landbouw 
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Onderzoek  

Vlaanderen – Nederland: leren van elkaar?  

  

 30 à 40 jaar geleden … 
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Wij naar Nederland voor 

studiedagen en excursies  

 Stichting Studiedag Heidebeheer, Ede 

 Werkgroep Maaien en Begrazen 

 Plantensociologische Kring Nederland  
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Nederlanders naar ons voor  

 

unieke ecosystemen 

referentiesystemen  

Buitengoor   



We benijden de gestructureerde kennisopbouw …  
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Verandering:  

wetenschappelijke onderzoeksinstellingen van de overheid worden 

opgericht  

1986 1991 

2006 
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INBO: ± 220 VTE 

15.106 € 

 

EV-INBO: ± 40 VTE 

3.106 € 

 

Wettelijk verplichte 

taken (monitoring; 

N2000; wildbeheer; 

natuurrapportage,… 

Vraaggestuurd 

onderzoek (enveloppe 

voor partners) 

Strategisch onderzoek 

(eigen initiatief) 

 

EV-INBO = door derden 

betaald (Europees, 

lokaal, …)  
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MB 10.05.1995 

art. 1: ecologisch en humaan-wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten 

als basis voor de realisatie van beleidsdoeleinden omschreven in het 

Natuurontwikkelingsplan voor Vlaanderen. 

Middelen 

 500 miljoen BEF = 12,5 miljoen € totaal 

 

 jaarlijks 250.000 € gereserveerd voor IN en IBW 

  

 werking 

  500.000 € operationele cel 

  62.500 € buitenlandse experts 

1996 - 2000 

± 6 projecten per jaar  



Indicatoren voor biodiversiteit en natuurgerichte normstelling 

 Indicatoren voor natuurwaarde en biodiversiteit : toestand van de natuur in 

Vlaanderen (Mina acties 103,  121) 

 Natuurgerichte normstelling, signaalkaarten en kwetsbaarheidskaarten (Mina acties 

22 en 134) 

 Dosis-effectrelaties van menselijke verstoringen (Mina acties 36, 83, 112, 144) 

5 thema’s  

32 % van budget 

30 % van aanvragen 



Ecologische aspecten van natuurontwikkeling 

 Ecosysteemvisies en natuurontwikkeling  

  (Mina acties 51, 102, 105) 

 Populatieonderzoek, biogeografie, ecologie en genetica (Mina actie 117) 

 Natuurbeheer in terrestrische milieu’s (Mina actie 114) 

 Natuurbeheer in aquatische milieu’s 

 Mogelijkheden voor natuurtechnische milieubouw (Mina actie 74)  

25 % van budget 

21 % van aanvragen 



Habitatfragmentatie 

 Genetische verarming bij kleine en geïsoleerde populaties, minimale omvang van 

leefbare populaties 

 Corridorfunctie van kleine en lineaire landschapselementen (Mina acties 92, 93, 98) 

11 % van budget 

12 % van aanvragen 



Eco-hydrologie 

 Grond- en oppervlaktewaterstromingen in valleigebieden, gericht op 

natuurvriendelijke scenario’s voor waterbeheer 

 Eco-hydrologie van kwelafhankelijke ecosystemen, herstel van 

overstromingspatronen, onderzoek naar evapotranspiratie en infiltratie in 

natuurgebieden (Mina acties 66, 73) 

18 % van budget 

14 % van aanvragen 



Maatschappelijke aspecten 

 Cultuurgerichte normstelling (Mina acties 153, 154) 

 Maatschappelijke implementatie en evaluatie van natuurontwikkeling (Mina acties 

124, 145, 147, 149) 

14 % van budget 

23 % van aanvragen 
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• Het VLINA geeft een belangrijke impuls aan de 

problematiek van de habitatfragmentatie en de 

maatschappelijke aspecten van natuurontwikkeling. 

• De thema’s eco-hydrologie en maatschappelijke aspecten 

scoren relatief zwak in de evaluatieprocedure 

• Niet alle goede projecten kunnen gefinancierd worden 

VLINA   Conclusies  
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Echte impuls 

Succesrijk onderzoek 
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Stimulans voor en versterking van onderzoeksgroepen van de 

Instituten en Universiteiten  

 IN/INBO, VUB    eco-hydrologie 

 UGent     begrazing, herstel van voedselarme systemen 

 KULeuven   populatiegenetica, metapopulaties, groenbeheer 

 UA, UCL/Louvain-la-Neuve  landschaps- en habitatgebruik 

 ….. 

Onderzoeksproject Stroomlijning wetenschappelijk natuuronderzoek in Vlaanderen 

 Mark Wiering, Ann Crabbé, Pieter Leroy en Bas Arts. 2001.  

 Geen nieuwe overkoepelende programma’s meer 

 Weinig tot geen sturing vanuit het beleid of vraagzijde /  

 Onvoldoende terugkoppeling van onderzoeksresultaten en –ervaringen  

 Geen geïnstitutionaliseerde communicatie  

 Weinig evaluatie 
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Onderzoeksimpulsen ook n.a.v. grote projecten en beleidsinitiatieven 

Grensmaas – Internationale Maascommissie   

Modelleringen, habitatrestoratie, dispersie, populatiegenetica, …  
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Schelde – Havenontwikkeling en Internationale Scheldecommissie   

Onderzoeksimpulsen ook n.a.v. grote projecten en beleidsinitiatieven 

Hoogwaterbescherming + bevaarbaarheid + natuurontwikkeling 

Modelleringen, schorre & nutriëntenhuishouding,  habitatrestoratie, 

tijdelijke natuur, ecosysteemdiensten, …  

Gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij  
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Onderzoeksimpulsen ook n.a.v. grote projecten en beleidsinitiatieven 

Bosreservatenmonitoring – i.k.v. bosreservatenbeleid 

Bosdynamiek, biodiversiteit, bosvitaliteit, … 
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Steeds nauwe banden met projectuitvoerders en beheerders;  

korte afstanden en hechte netwerken  

 

Investeren in gerichte communicatie  



Kennis samenvatten en toegankelijk maken voor (particuliere) beheerders  


