7.2 Bijlage 2: bijlagen bij de habitats
7.2.1 Bijlage 2-1 Aanvulling bij de SWOT-analyse van de BWK, deel relevante
zwakten van de BWK (uit Paelinckx et al. 2009, in voorbereiding).
Een foutloze en gebiedsdekkende BWK opmaken zou een dergelijk grote hoeveelheid middelen
en personeel vereisen dat dit niet haalbaar is.
Daarbij is er binnen de BWK, versie 2 een belangrijke evolutie opgetreden (zie Figuur 7-9 en
Figuur 7-10):
-

-

de in 1999 gepubliceerde kaarten (16, 3-9-17, 10-18, 19-20, 23, 27-28-36 en 31-39) zijn tot
9
stand gekomen met 1 à 1,5 VTE per 1/50.000 kaartblok (3-9-17 is meer dan één 1/50.000
kaartblok). Met dergelijke beperkte inzet aan VTE’s is het quasi onmogelijk om op 1 jaar tijd
een degelijk (Figuur 7-10) en volledig kaartenblok gebiedsdekkend op terrein te karteren
(Figuur 7-12);
hoe recenter het kaartblok hoe meer VTE-inzet wegens toenemende eisen die aan de BWK
gesteld worden;
de latere kaartblokken hebben, in functie van de hoeveelheid van de gebieden met
natuurwaarden (die gedetailleerder en intensiever onderzocht worden), een gemiddeld aantal
VTE van 4 à 8 en meer, met een uitschieter van 16 VTE in een zeer natuurrijke streek
(kaartblad 25; Figuur 7-10).

Figuur 7-9. Aantal VTE karteerders (veldwerk, databankopbouw, controles) per kaartblad (VTE operatoren
voor digitalisatie niet in rekening gebracht).
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Voltijdse Eenheden ( 1 VTE = voltijdse job voor één persoon)
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Figuur 7-10 Inzet karteerders gewogen t.o.v. het oppervlakteaandeel met biologische waarden per kaartblok
(zones met biologische waarden worden intensiever onderzocht en vergen dus meer tijd).

Daarbij geeft een herberekening van het aantal VTE per kaartblok (Figuur 7-9) rekening houdende
met het aandeel oppervlakte met natuurwaarden (Figuur 7-10) een beter beeld van de geleverde
inspanningen per kaartblok; of de legende van Figuur 7-10 geïnterpreteerd mag worden als een
maatstaf voor ‘nauwkeurigheid’ van een kaartblok vergt verder onderzoek. Er kan dus bv. niet
zondermeer gesteld worden dat de klasse ‘VTE gemiddeld’ een (veel) hogere nauwkeurigheid
heeft dan ‘minder dan gemiddeld’. Wel is het duidelijk dat zeker het kaartblok 3-9-17 (‘VTE zeer
beperkend’) en vermoedelijk ook een aantal gebieden van de blokken in de klasse ‘VTE veel
minder dan gemiddeld’ aan verbetering toe zijn. De BWK (en bijgevolg ook de habitatkaart) van
deze blokken moet duidelijk met een grotere omzichtigheid benut worden dan deze van de
kaartblokken met ‘een gemiddeld tot veel meer dan gemiddeld aantal VTE’

De tijdsperiode 1997 – 2009 nodig voor het beëindigen van een volledige karteercyclus is lang.
Figuur 7-11 geeft, via een aantal klassen, de hoofdperiodes van kartering per kaartblok weer. Hoe
langer geleden een kaartblok gekarteerd is, hoe groter de kans dat er inmiddels op terrein
wijzigingen zijn en de kaart dus (deels) een verouderd beeld weergeeft. Met de interpretatie van
een dergelijke figuur moet evenwel genuanceerd omgegaan worden. Zo zijn niet alle landschappen
even onderhevig aan veranderingen. Zo is het algemeen gekend dat bepaalde landschappen meer
onderhevig zijn aan wijzigingen dan andere. In grotere bossen en andere halfnatuurlijke, laag
dynamische landschappen met een hoge beschermingsgraad verwachten we minder wijzigingen
dan in landschappen onder grote druk van urbanisatie, industrialisatie en intensivering van het
(landbouw)gebruik.
Uit een recent Europees onderzoek bleek dat in Vlaanderen zowel in de periode 1950-1990 als in
de periode 1990-2000 er grote veranderingen in het Vlaamse landschap optraden. Samengevat
waren de conclusies dat de veranderingen buiten SBZ groter waren dan binnen de SBZ’s en dat de
veranderingen binnen het landbouwgebied en in en langs het urbaan gebied groter waren dan in
gebieden met hoge natuurlijkheid zoals bossen en andere natuurlijke begroeiingen (bv. heide,
duinen,…; Olschofsky et al. 2006).
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Figuur 7-11. Hoofdperiode van het veldwerk per kaartblok.

Figuur 7-12. Herkomstgegevens (hoofdperiode veldwerk + andere herkomsten) van de BWK versie2.

In Figuur 7-12 worden de herkomstgegevens van de afzonderlijke polygonen van de Habitatkaart
versie 5.2 afzonderlijk weergegeven. De herkomst van het urbaan gebied werd buiten
beschouwing gelaten, aangezien de herkomst ‘veldwerk’ of ‘ortho’ niet op uniforme wijze aan deze
karteringseenheden toegekend werd. Als ‘urbaan gebied’ werden alle ‘minder waardevolle’
polygonen met eenheid 1 gelijk aan u., spoor, weg of wat (grote waterlopen en kanalen)
geselecteerd, wat dus ruimer is dan louter het bebouwd gebied. Uit de figuur blijkt tevens dat
vooral in verouderde blokken het aandeel met herkomst ortho, BWK versie 1, externe – of
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literatuurgegevens niet te verwaarlozen is, waar rekening mee gehouden wordt bij het toekennen
van een kwaliteitsbepaling aan de verschillende kaartblokken (zie Figuur 7-13).
In de toelichtingen per kaartblok is het detail van de herkomst van de gegevens en het aandeel
urbaan terug te vinden. Hieruit blijkt dat het aandeel ‘urbaan’ voor de meeste kaartblokken rond de
20% bedraagt, met een aantal uitschieters boven de 30 en 40 %, wat een vertekend beeld zou
geven, moesten deze percentages enerzijds herkomst ‘ortho’ krijgen of anderzijds als veldwerk
beschouwd worden. Uit deze figuur werd voor ieder kaartblok de hoofdperiode van het veldwerk
afgeleid, waarbij deze in klassen werden ondergebracht om Figuur 7-11 en Figuur 7-12
overzichtelijk te maken. De totale veldwerkperiode van 1997 tot en met 2008 werd herleid tot 4
klassen: oud (1997-1998), vrij oud (1999-2000), vrij recent (2001-2004) en recent (2005-2008).
Voor een aantal kaartblokken geeft Figuur 7-12 meer in detail weer dat binnen een kaartblok zowel
(vrij) oude als (vrij) recente gegevens aan de grondslag van een kaartenblok, BWK versie 2,
kunnen liggen. In Figuur 7-11 wordt deze informatie afgevlakt, hoewel door te werken met een
arcering toch enige nuancering doorgevoerd is.

Er kan gesteld worden dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens niet uniform is
voor de BWK, versie 2.
Dit is enerzijds te wijten aan de lange karteercyclus en anderzijds aan verschillen in het aantal VTE
dat ingezet werd (zie Figuur 7-9) en de verhouding veldwerk t.o.v. andere gegevensbronnen.
Er werd nagegaan wat het oppervlakteaandeel van gegevens met een gemiddeld lagere
betrouwbaarheid per kaartblok bedraagt. Hiertoe werd per kaartblok de som van de
oppervlaktepercentages van polygonen met herkomst veldwerk ’97, orthofoto-interpretatie, BWK
versie 1, literatuur-, GNOP- en externe gegevens uitgezet in Figuur 7-13. Deze som duikt onder de
10% bij vrij recent tot recent gekarteerde kaartblokken, met zelfs waarden kleiner dan 1%. Bij de
kaartbladen die (vrij) oud zijn varieert dit aandeel van rond de 70% tot vlak boven 10%. Drie
kaartblokken vallen hier buiten, met waarden tussen de 7 en 4%: kaartbladen 10-18, 16 en 29-37.
Voor deze kaartblokken ligt het aantal besteedde VTE in verhouding tot de aanwezige
natuurwaarden echter laag (zie Figuur 7-10), net zoals bij de andere oudere kaartblokken. Over het
algemeen kan dus gesteld worden dat de gegevens van de oudere kaartblokken een gemiddeld
lagere betrouwbaarheid hebben, zelfs zonder rekening te houden met de grotere kans dat er
inmiddels op terrein wijzigingen zijn gebeurd.
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Figuur 7-13. Aandeel in percentage (excl.urbaan) van respectievelijk herkomst veldwerk‘97+ortho+BWK
versie 1, literatuur+GNOP, externe gegevens voor de verschillende kaartbladen.

De combinatie van de twee factoren, nl. de hoofdperiode waarin het veldwerk uitgevoerd werd en
het aantal besteedde VTE in verhouding tot de aanwezige natuurwaarden kan ook voor andere
kaartblokken beschouwd worden als een maat voor de kwaliteit van de BWK versie 2. Figuur 7-14
geeft hiervan een overzicht per kaartblok. Hierbij wordt aangenomen dat de huidige bruikbaarheid
stijgt naarmate de kartering recenter is en naarmate het aantal VTE (veel) meer dan gemiddeld
bedraagt in verhouding tot de aanwezige natuurwaarde.

Figuur 7-14. Betrouwbaarheid van de BWK, versie 2 per kaartblok o.b.v de hoofdperiode van het veldwerk en
de hoeveelheid personeelsinzet, gewogen tot de aanwezige oppervlakte natuurwaarde

In Figuur 7-15 worden de verschillende stappen die leiden tot de globale kwaliteitsbepaling,
voorgesteld in Figuur 7-14 nogmaals op schematische wijze samengevat.
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Figuur 7-15. Analyse van een aantal essentiële kenmerken van de BWK, versie 2 in functie van het
verantwoord gebruik ervan.
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