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PRIORITEITENATLAS ONTSNIPPERING
Hoofdnetwerk lineaire transportinfrastructuur Vlaams Gewest
- Hoofdwegen, kanalen en spoorwegen -

Versnippering wordt als een sleutelindicator gezien binnen de milieuproblematiek
in Vlaanderen en vormt één van de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang
van natuurwaarden1. Het infrastructuurnetwerk van wegen, spoorlijnen en kanalen
draagt in een aanzienlijke mate bij tot de problematiek van versnippering naast
nog andere factoren zoals de bebouwing, de landbouwactiviteiten of de vervuiling
van waterlopen e.d.
Er is een overvloed aan bewijsmateriaal voorhanden dat de directe en indirecte
invloed van vervoerswegen op milieu en natuur aantoont. Onder meer speelt de
belasting op het milieu door verkeersemissies en de versnippering van de open
ruimte veroorzaakt door de transportinfrastructuur hierin een betekenisvolle rol. De
fysische aanwezigheid van transportinfrastructuur in het landschap en het intensief
gebruik ervan wijzigt natuurlijke processen zoals migratie, de verspreiding of de
uitwisseling van genetisch materiaal en verstoort de leefomgeving van dieren en
planten. Een belangrijk effect van infrastructuur en verkeer is de fysische barrière
die het voor de meeste dieren vormt. Ook worden jaarlijks miljoenen dieren
gedood door aanrijdingen in het verkeer. Deze verschillende biotische en
abiotische factoren veroorzaken niet alleen een nettoverlies aan biodiversiteit
maar splitsen het landschap ook letterlijk op (“versnippering”).
De uitbouw van een transportwegennetwerk veroorzaakt een fragmentatie van de
leefomgeving waardoor natuurlijke kerngebieden waarbinnen er geen
transportwegen voorkomen van elkaar geïsoleerd worden. Tengevolge van een
stijgende verkeersintensiteit en de bijhorende verstoringen worden deze gebieden
nog verder verkleind en geïsoleerd. Op langere termijn zal de kritische
drempelwaarde van dit fragmentatieproces voor een bepaalde soort afhangen van
factoren zoals het verkeersvolume, de breedte en het type van wegen, de
maaswijdte van het infrastructuurnetwerk, de landschappelijk samenstelling en
tevens ook van het benodigde minimumareaal en de vereisten van de soort. Ook
zal er een correlatie bestaan tussen de dichtheid van het wegennet met andere
omgevingsfactoren die de leefomstandigheden van fauna en flora beïnvloeden
zoals het landgebruik, de bevolkingsdichtheid en verstedelijking. Deze secundaire
effecten vallen niet rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de
transportsector maar verhogen wel in aanzienlijke mate de versnippering van de
open ruimte.
Verwacht wordt dat de transportinfrastructuur en de daaruit voortvloeiende
activiteiten in de komende jaren een ernstige factor in de bedreiging van de
kwaliteit van de leefomgeving zal blijven en dat het treffen van uitgebreide
maatregelen op de verschillende schaalniveaus noodzakelijk zullen zijn. De
uitdaging op Europees niveau is om op langere termijn te komen tot de uitbouw
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van een ecologisch verantwoord pan-Europees transportnetwerk waarin de
algemene biodiversiteit niet bedreigd wordt.

1. Problematiek
De complexiteit van het versnipperende effect van lineaire transportinfrastructuur
op natuur en fauna heeft tot gevolg dat het niet evident is op korte termijn om
onderbouwde uitspraken te doen over de exacte invloed ervan. Nochtans heeft het
ruimtelijk beleid en het milieubeleid behoefte aan pragmatische instrumenten die
milieueffecten van plannen, projectvoorbereidingen, infrastructuurwerken, e.a.
helpen beoordelen. In de eerste stappen van de planningsfase en besluitvorming
zijn projecten nog "vaag" en kunnen alternatieven een belangrijke rol spelen in het
zoeken naar oplossingen met minder potentiële milieueffecten. Vanuit deze
context kan de kwetsbaarheidsbenadering een van de instrumenten zijn om deze
problematiek te ondervangen.
In dit kader werd in eerste instantie een methodologie uitgewerkt voor de opmaak
van kwetsbaarheidkaarten op schaalniveau Vlaanderen uitgaande van bestaande
ecologische cartografische informatie en kennis omtrent dosis-effectrelaties en
effectvoorspellingsmodellen. Aan de hand van signaalkaarten voor de
effectgroepen ecotoopverlies en barrière-effect voor een aantal fauna richtsoorten
wordt op een uniforme wijze een uitspraak gegeven over de potentiële
ecosysteemkwetsbaarheid van locaties. Verder wordt door het toekennen van
wegingswaarden aan een reeks criteria zoals de kwetsbaarheid, het
beschermingskader, de verspreidingsgegevens, de connectiviteit van gebieden en
data over de infrastructuurconstructie zelf, een gradiënt van prioritaire knelpunten
‘prioriteitenatlas’ op het transportwegennet bekomen.
Deze gegevens zullen aan de hand van een aantal “dragende maatregelen”
geïmplementeerd worden in de 5e strategische doelstelling van het huidige
transportbeleidsplan. Om bepaalde negatieve aspecten van verkeersinfrastructuur
op natuur en fauna te vermijden of milderen.
1.1.

Versnipperende effecten op natuur van het vervoerswegennetwerk
Versnippering van natuur en landschap is een ruimtelijk probleem en is het
uiteenvallen van het leefgebied in van elkaar gescheiden fragmenten. Het is een
proces van opsplitsing van grote ruimtelijke gehelen en vormt een belangrijke
oorzaak van de achteruitgang van natuurwaarden. Het beïnvloedt zowel de
kwantiteit als de kwaliteit van het leefgebied door onder andere een afname van
de omvang en bereikbaarheid van leefgebieden. De redenen hiervoor zijn complex
maar algemeen kunnen volgende factoren aangehaald worden:
(1) Isolatie van populaties met inteelt, genetische degradatie en verkleining van de
populatie tot gevolg; (2) Door externe factoren fluctueren populatieaantallen
steeds maar kleinere populaties zijn kwetsbaarder om uit te sterven dan een
grotere. (3) Eens een populatie in een geïsoleerd leefgebied uitgestorven is, kan
dit gebied niet of moeilijker geherkoloniseerd worden vanuit naburige populaties.
(4) Verlies aan oppervlakte en kwaliteit van het leefgebied.
De voornaamste historische tendensen qua ruimtelijke organisatie in Vlaanderen
kunnen als volgt worden samengevat:
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??

drastische versnippering van natuurgebieden door land - en bosbouw

??

vermindering van houtelementen en kleine landschapselementen in het
algemeen; het verdwijnen van moerassige beekvalleien

??

algemene versnippering ten gevolge van grote infrastructuurwerken en
toenemende bebouwing

??

algemene versnippering ten gevolge van een afname van de milieukwaliteit

Versnippering wordt in de laatste decennia vooral of zelfs bijna uitsluitend
veroorzaakt door een toename van de infrastructuur en de bebouwing.
De versnipperende effecten van verkeersinfrastructuur kunnen uitgesplitst worden
in biotoopverlies, barrière-effect, verstoring, verontreiniging, het veroorzaken van
verkeersslachtoffers en verdroging (Figuur 1). Bovendien bestaat tussen deze
invloeden vaak een interactie en treden er cumulatieve effecten op. Het wijd
verbreid voorkomen van lintbebouwing bijvoorbeeld stelt in Vlaanderen zeker een
ernstig probleem en heeft een zeer sterk bijkomend versnipperend effect op
natuur.
FIGUUR 1

SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN EFFECTEN VAN TRANSPORTINFRASTRUCTUUR OP NATUUR:
BIOTOOPVERLIES; VERSTORING EN VERONTREINIGING; CORRIDOR EFFECT; BARRIÈRE-EFFECT EN
STERFTE DOOR AANRIJDINGEN.

Barrière-effect

Verkeersslachtoffers

Geleidingsfunctie

Verontreiniging

Biotoopverlies

Corridor functie

Habitat wijziging
Ontwijking
Predatie

Verstoring/ verdroging

biotoopverlies
De constructie van wegen, kanalen of spoorlijnen veroorzaakt steeds een
nettoverlies aan biotoop voor fauna en flora (biotoopverlies). Waarschijnlijk is bij
de aanleg van transportinfrastructuur het directe ruimtebeslag het meest duidelijke
effect op de natuur. Een groot deel van de oppervlakte ingenomen door
transportinfrastructuur is verhard en bijgevolg verloren als natuurlijke leefomgeving
voor planten en dieren.
Niet alleen vervoerswegen veroorzaken een druk op de natuurlijke ruimte
(habitatverlies, barrièrevorming, versnippering) ook het urbanisatiepatroon zorgt
voor een negatieve impact. Zo is het voorkomen van lintbebouwing,
tuinafsluitingen, winkelcentra, kmo-zones en industriezones een duidelijk
secundair gevolg van de aanwezigheid van grote verbindingswegen
verontreiniging en verstoring
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De veranderen en bedreigen de fysische, chemische en biologische omgeving
(hinderaspecten) (verstoring & verontreiniging). Dit wijzigt de habitatgeschiktheid
voor veel plant- en diersoorten in de nabijheid van de infrastructuur. Hierdoor
vermindert de kwaliteit van het leefgebied over een veel grotere oppervlakte dan
louter het ruimtebeslag ingenomen door de constructie zelf.
verontreiniging
Bij de afvoer van hemelwater komen er heel wat verontreinigde stoffen in het
milieu terecht. Ook leidt het gebruik van herbiciden voor bermbeheer, op
wegverhardingen en ten behoeve van spoorweginfrastructuur tot een
verontreiniging van de bodem en spoelen de gebruikte producten zoals diuron,
glyofosfaat, amitrol, simazine, atrazine e.d uit naar de oppervlaktewaters.
Andere verontreinigingen die via het hemelwater in waterlopen terechtkomen zijn
olie- en benzineresten, stofdeeltjes van rubber, metaal, plastics, e.d. Verder geeft
het zwerfvuil langs de (water)wegen tevens aanleiding tot verontreiniging van
water en bodem.
verstoring
Naast emissies van schadelijke stoffen veroorzaakt verkeer ook geluidshinder. Het
wegverkeer is de belangrijkste lawaaibron, gevolgd door spoorverkeer,
vliegverkeer, industrie en recreatie. Geluidsverstoring kan wellicht worden
verwaarloosd voor het scheepvaartverkeer behalve bij jetski, motorraceboten e.d.
lichtverstoring is de hinder die fauna en flora (en mens) kunnen ondervinden van
het gebruik van kunstmatig licht. Met lichtvervuiling wordt de ongewenste
overdracht van kunstmatig licht op de omgeving bedoeld.
Het gebruik van voertuigen geeft ten slotte ook aanleiding tot geurhinder.
barrière-effect
Voor het merendeel van de diersoorten betekenen de transportconstructies op
zich en het gebruik ervan (bvb. ook het meezuigeffect op lichtere soorten door
snel rijdend verkeer) een belemmering naar oversteekbaarheid in het leefgebied
van de soort (barrière-effect). Het kan resulteren in een inkrimping van het areaal
van de soort door het onbereikbaar maken van bepaalde delen van het leefgebied
en kan op den duur zelfs leiden tot isolatie van hele populaties. Kunstmatig
aangelegde waterlopen of verstevigde oevers van waterlopen kunnen eveneens
versnipperend werken en kunnen hetzelfde versnipperend effect hebben als
wegen of spoorwegen. Het versnipperende effect van waterlopen wordt tevens
veroorzaakt door het inrichten van de waterlopen ten behoeve van de
bevaarbaarheid (aanleg van sluizen en stuwen) en bemoeilijken tevens de
opwaartse migratie van allerlei waterorganismen.
Het verkeer maakt verkeersslachtoffers bij veel soorten die dan toch proberen de
vervoerswegen over te steken. Vanuit deze optiek kunnen de dieren die
verdrinken in kanalen ook beschouwd worden als infrastructuurslachtoffers. Deze
aspecten kunnen als een deelfacet van het barrière-effect gezien worden.
verdroging
Een ander effect is verdroging als gevolg van de vervoersinfrastructuur.
Verdroging is de verstoring van de waterinhoud en -cyclus van de
grondwaterlagen, waterlopenstelsel en van de bodem door menselijke
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beïnvloeding. Hierdoor neemt de beschikbaarheid van water voor natuur en mens
af. Wegen voeren het hemelwater zo snel mogelijk af en het kan dus niet
percoleren en infiltreren in de grond. De vroegere zienswijze was dat waterlopen
en waterwegen zo snel mogelijk het water moesten afvoeren. Grachten werden
volledig verhard, minder water werd opgehouden en de infiltratiemogelijkheid nam
in grote mate af. In deze grachten was geen plaats voor een natuurlijke vegetatie.
De nieuwe visie bestaat erin het water zo lang mogelijk op te houden trager en af
te voeren en de waterlopen ook meer ruimte te geven. Bovendien zorgen
bufferbekkens tot verontreiniging vooraleer het water geloosd wordt in de
waterloop. Deze bekkens kunnen natuurtechnisch worden ingericht.
corridorfunctie
Enerzijds zorgt de aanleg van een transportweg tot de creatie van wegbermen,
wegkanten, kanaalranden en taluds die een negatieve wijziging in het landschap
betekenen. Aan de andere kant kunnen deze nieuwe biotopen eventueel dienst
doen als (geleidings-) corridor voor fauna. Dit is vooral het geval voor kanaal- en
spoorwegranden die kunnen functioneren als goede verbindingscorridors tussen
bepaalde deelgebieden binnenin een groter ecologisch netwerk. De corridorfunctie
van wegen is niet zo duidelijk. Natuurlijke waterlopen fungeren ook als corridors
waarlangs migratie mogelijk is, dit is ook mogelijk - ofschoon veel beperkter - bij
kunstmatige waterlopen. Net zoals bij meer natuurlijke landschapselementen zoals
heggen en oevervegetatie kunnen deze corridors een rol spelen in het vergroten
van de connectiviteit voor faunapopulaties.
Secundaire effecten
Naast de direct effecten van transportinfrastructuur op natuur kunnen nog een
hele reeks secundaire negatieve effecten opgesomd worden. Hieronder verstaan
we effecten die als gevolg van de aanleg van de weg een verandering in
ruimtegebruik met zich meebrengen.

1.2.

??

Lintbebouwing en verspreid liggende industrieterreinen welke op zich een
enorme versterking van versnippering en barrière met zich meebrengt;

??

Recreatie, zowel verblijfsrecreatie als bijvoorbeeld de aanleg van stations,
themaparken, tankstations, aanleg van carpoolparkings;

??

Het aanleggen van extra op- en afritten voor het ontsluiten van gebieden;

??

Bruggen, sluizen, jachthavens, e.d.

Situatieschets versnippering door infrastructuur en de verschillende
vervoersmodi
In dit rapport worden er 3 types van transportinfrastructuur onderscheiden, nl. de
hoofdwegen, spoorlijnen en kanalen. Bij het hoofdwegennet wordt er nog een
onderscheid gemaakt in autosnelwegen, hoofdwegen, secundaire- en
(gemeentelijke) verbindingswegen. De kleinere en locale wegen, alsook de
vliegvelden, hoogspanningsleidingen en pijplijnen worden hier buiten beschouwing
gelaten. Het meest duidelijke effect van de aanleg van infrastructuur is de
vernietiging van de aanwezige biotoop.
De lengte van het hoofdinfrastructuur netwerk, namelijk de hoofdwegen, kanalen
en spoorlijnen bedraagt een 19.860km (Figuur 2) en beslaat een geschatte
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oppervlakte van het 43.149 ha (Tabel 1). Een groot deel van de oppervlakte
ingenomen door transportinfrastructuur is verhard en bijgevolg (tot aan het
opbreken) verloren als natuurlijke leefomgeving voor planten en dieren. Wanneer
ook de kleinere/locale wegen meegerekend worden, beloopt de totale lengte van
het transportwegennet een 65.977 km wat neer komt op een gemiddelde
versnijdingsindex van het Vlaamse grondgebied van 4,8 km/km². Hetgeen veel
hoger ligt dan het Europees gemiddelde. De hoofdwegen, kanalen en spoorlijnen
beslaan ±6,5% van de totale oppervlakte terwijl het gemiddelde in de E.U. ±1,2%
bedraagt2.
FIGUUR 2:

IN BESCHOUWING GENOMEN HOOFDINFRASTRUCTUUR IN VLAANDEREN, NL. GEWESTWEGEN
(DONKERROOD), OVERIGE HOOFDWEGEN (LICHTROOD), KANALEN (BLAUW) EN SPOORLIJNEN
(ZWART).

2
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TABEL 1:

GROTERE TRANSPORTINFRASTRUCTUUR IN
RUIMTEBESLAG (NATUURRAPPORT, 2001).

VLAANDEREN EN DE RAMING VAN HET DIRECTE

Type
infrastructuur

Totale lengte
(km)

Geschatte gemiddelde
breedte (m)

Ruimtebeslag (ha)

Autosnelwegen

2 x 791 = 1.582

2 x 25

7.910

Hoofdweg

3.404

30

10.212

Secundaire weg

2.662

30

7.985

Verbindingsweg

9.560

9

8604

Spoorweg

1.929

25

4.823

Kanaal

723

50

3.615

Totaal

19.860

/

43.149

Wegen
Het wegennet neemt in Vlaanderen een aanzienlijk ruimte in beslag. Zo neemt
een autosnelweg met 2 rijstroken in beide rijrichtingen al gauw een breedte van 50
meter in en resulteert in 5 ha per km rijweg aan ruimtebeslag. Uit het oogpunt van
versnippering is naast de dichtheid en de maaswijdte van het wegennet tevens de
breedte en de verkeersintensiteit van belang.
Het wegverkeer is de belangrijkste lawaaibron, gevolgd door vliegverkeer,
industrie en recreatie. De effectafstand van het geluid neemt toe naarmate de
intensiteit en de snelheid van het verkeer hoger. De mate waarin dit plaatsgrijpt zal
afhankelijk zijn van factoren zoals het wegtype, de verkeersintensiteit, het type
voertuigen, het verkeersvolume, de vervoerssnelheid, de landschappelijke
inpassing, de rijstijl alsook het type landschap op die locatie.
Wegverkeer impliceert ook een visuele verstoring voor fauna en wordt veroorzaakt
door kunstlicht of het bewegingseffect van het verkeer. De beweging van
voertuigen, waarschijnlijk in combinatie met geluid, kan stressreacties opwekken
bij fauna.
Regenwater afkomstig van het wegdek van relatief drukke wegen is dikwijls zwaar
verontreinigd met olie- en teerresten en zware metalen zoals lood, kwik, e.d. In
Vlaanderen wordt dit afvoerwater niet afzonderlijk opgevangen of gezuiverd maar
het gaat rechtstreeks naar beken en sloten via afwateringsgrachten en/of riolering.
Een belangrijke bron van verontreiniging vormt strooizout (Tabel 2). Dit zout leidt
tot verzilting van de bermen en komt zonder het treffen van speciale maatregelen
via de afwatering in de waterlopen terecht. Gedurende de wintermaanden,
wanneer er gestrooid wordt, bevat het afvoerwater bovendien zeer hoge
concentraties dooizouten. Deze zijn in de eerste plaats schadelijk voor de
vegetatie in de bermen.
Verder veroorzaakt de aanwezigheid van een weg met zijn bermen een gradiënt in
een aantal abiotische factoren en het microklimaat ter plaatse. Dit wordt
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weerspiegeld in de vegetatie. Zo vormen bijvoorbeeld steile naar het zuiden
georiënteerde bermen dikwijls een milieu voor andere levensgemeenschappen.
TABEL 2:

GESTROOIDE HOEVEELHEID ZOUTOPLOSSING (NACL + PEKELOPLOSSING) IN DE PERIODE 19952000 (IN TON) (AWV, 2001).

Gestrooide hoeveelheid
zout oplossing (TON)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Antwerpen

8.124

9.889

3.967

6.462

11.641

5.847

Vlaams-Brabant

10.724

13.382

3.774

7.485

12.153

5.730

West-Vlaanderen

7.946

11.844

4.503

5.521

9.203

5.195

Oost-Vlaanderen

11.171

13.038

3.231

9.005

11.964

7.505

Limburg

11.578

13.011

3.270

5.745

9.661

4.625

Totaal

49.543

61.164

18.745

34.218

54.622

28.902

Een belangrijk effect van de grotere wegen op faunasoorten is het barrière-effect
dat het veroorzaakt. En door het beperkt houden van de verkeersstromen kan het
barrière-effect ook beperkt gehouden worden. Aangenomen wordt dat eens de
verkeersintensiteit boven de 5.000 voertuigen daags uitstijgt, wordt de
verkeersweg een ernstige barrière voor veel niet-vliegende diersoorten, maar ook
voor sommige vliegende soorten. Door het meezuigeffect bij snel rijdend verkeer
kan een verkeersweg ook niet oversteekbaar worden voor sommige vliegende
soorten. Met stijgende verkeersintensiteiten zal het aantal dieren dat aangereden
wordt door het verkeer lineair toenemen tot aan het punt dat de geluids-, licht- en
zichtverstoringen door het verkeer de dieren dermate afschrikken dat ze het
oversteken van de weg beginnen te mijden. Bij nog hogere verkeersdensiteiten
(boven de 10.000 voertuigen daags) kan het aantal verkeersslachtoffers toch
verminderen en lager zijn dan bij minder drukke wegen. Het barrière-effect echter
zal dan quasi absoluut worden. Er kunnen een 4-tal niveaus van grootte van
barrière-effect op onafgerasterde wegen onderscheiden worden (Figuur 3).
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CONCEPTUEEL MODEL MET DE RELATIE TUSSEN VERKEERSINTENSITEIT (VOERTUIGEN/DAG),
MORTALITEIT
OP
DE
WEG
(ROOD), BARRIÈRE-EFFECT (BLAUW), ONDERNOMEN
OVERSTEEKBEWEGINGEN (GROEN) EN DE GESLAAGDE OVERSTEEKBEWEGINGEN (ZWART)
3
(AFGELEID UIT MÜLLER & BERTHOUD , 1997; COST341-RAPPORT, 2001).
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FIGUUR 3
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Het model is een theoretisch model waarbij geen rekening wordt gehouden met de
gemiddelde verkeerssnelheid en met de verschillen tussen dag en nacht. Ook is
de kans dat een dier succesvol een bepaalde weg over geraakt afhankelijk van de
oversteektijd die een soort nodig heeft om een weg over te steken. Die tijd zal
afhangen van de verplaatsingssnelheid van het dier alsook de breedte van de
weg.
(1) Wegen met lage verkeersintensiteit (minder dan 1.000 auto’s/dag) blijven
normaalgezien redelijk oversteekbaar voor fauna. Veel exemplaren proberen nog
over te steken en het aantal verkeersslachtoffers blijft beperkt.
(2) Een weg met een verkeersintensiteit van rond de 5.000 voertuigen/dag
betekent al een aanzienlijke barrière voor een aantal diersoorten
(3) Wegen met een verkeersintensiteit van 5.000 à 10.000 voertuigen daags
betekenen reeds een grote barrière. De geluids- en zichtverstoring zullen veel
dieren afschrikken en diegene die toch proberen over te steken zullen een
aanzienlijk risico lopen om aangereden te worden. Door het sterke afschrikeffect
van de weg zal het aantal dieren dat er aangereden wordt niet meer verhogen.
(4) Autowegen met een intensiteit van meer dan 10.000 voertuigen/dag kunnen
beschouwd worden als “niet- oversteekbaar” voor fauna. Aangezien het grote

3

Müller, S. & Berthoud, G., Fauna and traffie safety, Lausanne, CH: LAVOC, 1997.
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verstoringseffect van dergelijke wegen kan het aantal verkeersslachtoffers op
zulke wegen toch lager zijn dan bij secundaire wegen.

Kanalen
Naast het ruimtebeslag dat de aanleg van kanalen veroorzaakt, gaan er ook een
reeks verstoringseffecten uit van de aanwezigheid en het gebruik van kanalen.
Geluidsverstoring kan wellicht worden verwaarloosd voor het scheepvaartverkeer
(behalve jetski, motorraceboten). Rustverstoring treedt op bij intensief gebruik van
het water voor binnenvaart en recreatie alsook van de oevers (hengelen e.d).
Daarentegen kan scheepvaart aanleiding geven tot het verstoren van het habitat
van waterorganismen verstoring broed- en paaizones door golfslag, turbiditeit als
gevolg van omwoeling van sediment.
Verder zorgen kanalen er vaak voor dat gebiedsvreemd water afkomstig van
verschillende watersystemen aangevoerd wordt. Dit kan een verandering van de
samenstelling van de vegetatie en fauna veroorzaken.
De aanwezigheid van kanalen kunnen een sterk versnipperend effect hebben. De
oevers van kanalen maken het dieren vaak praktisch onmogelijk om van uit het
water terug aan land te geraken. Door het onderdoor het kanaal geleiden van
kruisende beken en riviertjes met sifon systemen treedt er vaak een probleem
naar de oversteekbaarheid door het sifonsysteem op en is er geen uitwisseling
meer mogelijk via de natuurlijke oever of het open water. Kanaalranden kunnen
eventueel dienst doen voor migratiebewegingen en als geleidingsfunctie van
dieren in de richting van het kanaal.
Ondanks het feit dat er weinig cijfers voorhanden zijn, kan er worden aangenomen
dat er veel dieren door verdrinking omkomen omdat ze door de aanwezigheid van
steile oevers er niet in slagen om op de oever te klimmen eens ze in het water
terechtgekomen zijn.
Een secundair effect van kanalen is dat er jaarlijks aanzienlijke hoeveelheden
baggerspecie vrijkomt bij het onderhoud van maritieme toegangswegen, havens,
kanalen, en andere waterwegen. Eind jaren ’80 werd tot 40 miljoen m³ baggerslib
uit de toegangswaterlopen van Vlaamse zeehavens gebaggerd. Het grootste
gedeelte ervan wordt terug in de zee of in de Westerschelde gestort, maar toch
wordt er nog jaarlijks ongeveer 4 miljoen m³ specie op het land geborgen.
Uitgaande van een ophogingdikte van 2,5 tot 3 meter betekent dit een
ruimtebeslag van 135 tot 160 ha per jaar. In 1989 waren er 28 stortplaatsen voor
onderhoudsbaggerspecie in Vlaanderen. Met een totale capaciteit van 12,1
miljoen m³ namen deze een oppervlakte van ongeveer 450 hectare in beslag4.
Spoorwegen
Het meest directe gevolg van de aanleg van een spoorlijn is vernietiging van de
aanwezige habitat door de aanleg van de spoorbedding. Het versnipperende
effect wordt verder vergroot door de aanwezigheid van bovenleidingen,
geluidsbeperkende maatregelen, spoorsloten en eventueel rasters.

4

COST 341 rapport, Habitatfragmentatie ten gevolge van transportinfrastructuur, ‘State of the Art’ België (Vlaanderen), 2000.
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De geluidsbelasting in de omgeving van een spoorlijn is discontinue. Enerzijds zijn
er dus langs spoorwegen grote stilteperiodes maar aan de andere kant zou er bij
een continue geluidsemissie een vorm van gewenning optreden. Tevens is de
visuele en licht verstoring door treinen sterk discontinue en kan dit leiden tot een
aanzienlijk schrikeffect. Het trillingsniveau in de directe omgeving van een
spoorlijn is groter dan bij een autoweg maar het is niet duidelijk wat de effecten
van deze verstoringen op natuur zijn.
De aanleg van een spoorlijn kan de toestand van grond- en oppervlaktewater
wijzigen alsook veranderingen in de vegetatie veroorzaken. Tevens kunnen de
sloten langsheen de spoorlijnen tot de verdroging van de directe omgeving
veroorzaken. Omdat de spoorbermen en taluds soms een geschikt biotoop zijn
voor een reeks soorten kunnen deze eventueel ook dienst doen voor
migratiebewegingen en als geleidingsfunctie van dieren in de richting van het
spoor.
De barrièrewerking van spoorlijnen is naar verwachting enkel groot voor kleine
niet-vliegende dieren (insecten e.d). Grotere zoogdieren kunnen de niet
afgerasterde spoorwegen gewoonlijk vlot oversteken al zal het tevens afhangen
van de al dan niet verhoogde ligging tegenover het maaiveld (taluds). Sterfte door
aanrijdingen van vogels komt veelvuldig voor. Ook zoogdieren, reptielen en
amfibieën zijn vaak slachtoffer van aanrijdingen. Maar omdat de
verkeersintensiteit op spoorlijnen laag is, blijven spoorwegen normaalgezien
redelijk oversteekbaar voor fauna. En de kans dat een dier veilig over de spoorlijn
geraakt is relatief hoog.
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2. Bepalen van beleidsmogelijkheden tot ontsnippering
We kennen in Vlaanderen zo’n hoge mate van versnippering dat er voor het
probleem geen eenvoudige oplossing meer bestaat. Gelegen in het economisch
hart van Europa en met reeds meer dan 60.000 km wegen kunnen we de
problematiek van de habitatfragmentatie door transportinfrastructuren niet
negeren.
Het natuurbeleid richt zich dan ook al jaren op de ontwikkeling van een
samenhangend netwerk van natuurgebied (VEN, IVON, Natura 2000, e.d). In het
ontwerp van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen krijgen het behoud van de
open ruimte en de leefbaarheid van de stedelijke gebieden de hoogste prioriteit en
wordt er meer concreet voor de uitbouw van een ecologisch netwerk gezorgd. Er
bestaat echter momenteel in Vlaanderen nog geen globale visie op
landschapszorg waardoor er slechts weinig inzicht is in de toestand, de processen
en referentiewaarden van versnippering. Figuur 4 illustreert de situatie van de
doorsnijding van het grondgebied door de hoofdwegen, kanalen en spoorlijnen.
Omdat er tot op heden geen normen en indicators gedefinieerd werden, is er
duidelijk een behoefte aan het verzamelen van gegevens voor een
gewestdekkende en gedetailleerde inventaris van versnipperingeffecten in
Vlaanderen. Er is nood aan een lijst van knelpunten inzake fysieke barrières
tussen (of binnen) ecologisch waardevolle landschappen en waardevolle biotopen
met inbegrip van de waterlopen.
Verder wordt veel belang gehecht aan het vrijwaren van corridors en
corridorzones die van belang zijn als onderdeel van de ecologische structuur, de
kleinere stukken natuur of natuurelementen die dienst kunnen doen als
ecologische
stapstenen,
als
lineaire
verbindingszones,
natuurverwevingsgebieden, de passagegebieden voor faunamigratie en de
prioritaire waterlopen van ecologisch belang.
In het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen werden
benaderingswijzen voor versnippering geformuleerd, nl.:

13

er

6

verschillende

??

Inventarisatie knelpuntzones op bestaande infrastructuur met natuurbeleid
(gebiedsgerichte aanpak)

??

Aanduiding knelpuntzones op bestaande infrastructuur (soortgerichte
aanpak)

??

Het voorzien van een basisontsnippering, vermits zowat elke
transportinfrastructuur in meer of mindere mate bijdraagt tot het probleem
van de versnippering, kan dit probleem op lage(re) termijn enkel aangepakt
worden door bij de aanleg, heraanleg of onderhoud ervan een bepaalde
vorm van basis ontsnippering te realiseren.

??

Het inspelen op de geplande projecten van AWV, AWZ en de NMBS

??

De deelname aan ad hoc projecten van de andere administraties (Aminal,
VLM), gemeentebesturen, provinciebesturen, natuurverenigingen.

??

Het opstellen van bestekteksten, ook voor een ander uitvoering van
bepaalde infrastructuurelementen
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In deze ontsnipperingsatlas is de gevolgde werkwijze van de 1e en de 4e
benaderingswijze verder verduidelijkt.

Benaderingswijze A: Inventarisatie
knelpuntzones
infrastructuur met natuurbeleid (gebiedsgerichte aanpak)

op

bestaande

Een eerste stap is het opstellen van signaalkaarten voor versnippering. Het
verkeerswegennet doorsnijdt op talloze plaatsen gebieden van ecologisch belang
en veroorzaakt bijgevolg op duidelijk aanwijsbare locaties potentiële ‘knelpunten’
met natuur. Bovendien zullen bepaalde faunamigratie routes afgesneden worden
en kunnen er problemen rijzen met betrekking tot oversteekbaarheid voor
diersoorten. Door rekening te houden met het type gebied ervan krijgen de
locaties een verschillende waarde toegekend.
Het geeft in eerste instantie de knelpunten aan om vervolgens in functie van de
haalbaarheid de knelpunten op te lossen. Haalbaarheid heeft ondermeer te maken
met de bestaande situatie
qua grondgebruik en van bepaalde
gewestplanbestemmingen (decretaal bepaald), aangezien er in de praktijk vaak
enkel stimulerende maatregelen ingezet kunnen worden op privé-gronden e.d.
Nadruk ligt hier niet specifiek op soorten, maar eerst gebieden selecteren te
maken met de haalbaarheid, dan aangeven voor welke soorten dit dan een
probleem stelt.
Door het gebruik van deze methode en de combinatie ervan met gegevens over
de specifieke kenmerken van de infrastructuur naar fauna wordt een gradiënt van
‘knelpunten’ op het vervoerswegennet opgesteld.
Met deze prioritaire aanpak is een theoretische benadering gevolgd. Met deze
werkwijze wordt de nadruk gelegd op een gebiedsgerichte aanpak waarbij in
eerste instantie gestreefd wordt naar het ‘ontsnipperen’ van grotere eenheden
aaneengesloten natuur. Vermits dus deze gevolgde methode alleen niet volstaat
om voldoende concrete en nauwkeurig te bepalen ontsnipperingsmaatregelen aan
te duiden, zijn er in het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen 5 bijkomende en
mekaar aanvullende benaderingswijzen gesteld.
Benaderingswijze B:

Inspelen op de geplande projecten van AWV, AWZ en
de NMBS

Op een aantal locaties wordt er overwogen om nieuwe infrastructuurmaatregelen
uit te voeren op het wegennet, de spoorwegen en waterwegen.
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FIGUUR 4:

SIGNAALKAART VAN GRONGEBRUIK IN VLAANDEREN IN CONFRONTATIE MET HOOFDINFRASTRUCTUUR (WITTE LIJNSEGMENTEN). AFGELEID A.D.H.V.
DE EERSTE KARTEREINGSEENHEID VAN DE GIS DATABASE: BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART (BWK).

LEGENDE:
Bebouwing

Water/Moeras

Grasland

Akkerland

Heide/Duin/Schorre

Bos

Overige of geen informatie beschikbaar
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3. Opbouw van basisdata

3.1.

Informatie afgeleid uit het beleidskader

De eerste globaal uitgewerkte natuurbehoudwetgeving kwam tot stand met de wet op het
natuurbehoud van 12 juli 1973. Vooral inzake gebiedsgericht natuurbehoud werd deze
wet echter slechts beperkt uitgevoerd. Vanaf het eind van de jaren ’80 werd de noodzaak
van het creëren van een samenhangend netwerk van natuurgebieden en van het
integreren van het natuurbeleid in andere maatschappelijke sectoren steeds duidelijker
aangevoeld. Dit resulteerde in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Het regelt onder meer de natuurbeleidplanning, de
algemene maatregelen, de totstandkoming van en de maatregelen in een ecologisch
netwerk, de natuurreservaten, de beheersovereenkomsten en de bescherming van wilde
dier- en plantensoorten en hun levensgemeenschappen. Het eerste uitvoeringsbesluit van
het decreet natuurbehoud (23 juli 1998) gaat in op de afbakening van het VEN en het
IVON, het recht van voorkoop, de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en van
kleine landschapselementen en de natuurinrichtingsprojecten.
Daarnaast vervangt het decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van
landschappen de oude wet van monumenten en landschappen. Dit decreet gebruikt de
term “bescherming” in plaats van “rangschikking” van landschappen en heeft veel
aandacht voor het beheer van en het grondgebruik in zulke beschermde landschappen.
Vijf internationale wetgevende initiatieven hebben gevolgen voor het Vlaamse
gebiedsgerichte natuurbeleid. Het gaat om twee Europese richtlijnen, namelijk de
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, de Conventie van Ramsar, de Conventie van Bern en
de Benelux overeenkomst over natuurbehoud en landschapsbescherming (1982).
Die werden nadien wel, zij het in beperkte mate, opgenomen in het kader van andere
natuur- en milieuwetgevingen. Volgende maatregelen zijn relevant in de problematiek van
versnippering:
??

Bij ruilverkaveling-, landinrichting- en waterhuishoudingprojecten of de aanleg van een
hoofdtransportleiding binnen deze gebieden is een milieueffectenrapport vereist;

??

Bepaalde delen genieten bescherming die gerealiseerd wordt via een andere
regelgeving (erkende staatsreservaten, reservaaten natuurgebieden op het
gewestplan en het bosdecreet).

In de Vogelrichtlijngebieden en Ramsargebieden legde de Vlaamse overheid enkele
beschermingsmaatregelen of beperkingen voor bepaalde activiteiten wettelijk vast
waarvan de volgende relevant zijn in het kader van versnippering:
??

Een vergunningsplicht voor vegetatiewijzigingen;

??

Een milieueffectrapport voor activiteiten die de waterhuishouding beïnvloeden:
ruilverkavelingen, infrastructuurwerken, e.d;

??

Uitzonderingen zijn enkel mogelijk voor dwingende redenen van groot openbaar
belang als er geen alternatieven beschikbaar zijn: in dat geval mag het plan of project
wel worden uitgevoerd, maar geldt er een compensatieplicht. De Europese
Commissie moet in dat geval op de hoogte gesteld worden;
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Op termijn dienen deze gebieden samen met de vogelrichtlijngebieden aangesloten te
worden op het Europese Natura 2000 netwerk.
De Conventie van Bern is een initiatief van de Raad van Europa en beoogt een
bescherming van bedreigde wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu met
bijzondere aandacht voor de trekkende soorten. Deze conventie werd in België
goedgekeurd door de wet van 20 april 1989 maar in de praktijk is binnen het Vlaamse
natuurbeleid nooit of nauwelijks aandacht besteed aan deze Conventie en haar
potentiële functie als instrument voor gebiedsgerichte beschermingmaatregelen.
De Benelux - overeenkomst werd in de eerste plaats opgesteld met het oog op een
doeltreffende bescherming van grensoverschrijdende natuurgebieden en waardevolle
landschappen.
Hieronder wordt een beknopte omschrijving van het beschermingsstatuut per juridische
status weergegeven (Natuurrapport, 2001).
Natuurreservaten
In natuurreservaten wordt via een aangepast beheer een natuurstreefbeeld behouden of
ontwikkeld en voor elk natuurreservaat wordt een beheersplan worden opgesteld. De
Vlaamse minister van leefmilieu kan terreinen die van belang zijn voor het behoud en
ontwikkeling van de natuur aanwijzen of erkennen als natuurreservaat.
Er is een onderscheid tussen Vlaamse natuurreservaten (van de Vlaamse overheid) en
erkende natuurreservaten gewoonlijk van natuurverenigingen, maar ze kunnen ook van
een particuliere eigenaar zijn. Binnen de natuurreservaten gelden heel wat
verbodsbepalingen; er is onder meer een verbod op individuele of groepssporten en
groepsspelen, het maken van vuur, verstoren van dieren, beschadigen van planten e.d.
Bosreservaat
In uitvoering van het Bosdecreet van 13/06/1990 en uitvoeringsbesluiten
(B.VI.R.20/01/1993) kunnen door de Vlaamse regering ook bosreservaten worden
aangeduid. Het betreft biologisch waardevolle bosgebieden. Inhoudelijk worden er twee
types onderscheiden, nl. “Integrale bosreservaten” zijn bossen waar de ontwikkeling van
de natuur ongemoeid wordt gelaten. In “gerichte bosreservaten” wil men door een
aangepast beheer specifieke bostypes ontwikkelen en/of behouden.
Beschermd duingebied en voor duingebied belangrijk landbouwgebied
Het Duinendecreet maakt een onderscheid tussen “beschermd duingebied” en “voor het
duingebied belangrijk landbouwgebied”. Agrarische gebieden kunnen niet worden
opgenomen in de eerste categorie maar enkel in de tweede categorie.
De eerste categorie van “beschermd duingebied” bevat gebieden die niet in agrarisch
gebied gelegen zijn en onvoldoende bescherming genoten. Het gaat vooral om
woongebieden en recreatiegebieden. De natuurgebieden en natuurreservaten werden
niet als beschermd duingebied aangeduid. Omdat ze geacht worden reeds in voldoende
mate beschermd te zijn door de ruimtelijke ordeningswetgeving.
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De tweede categorie van “voor het duingebied belangrijk landbouwgebied” bevat
uitsluitend terreinen in agrarisch gebied die belangrijk zijn voor het natuurbehoud of voor
het behoud van het globale duinareaal. Het gaat vooral om gebieden die hoge potenties
hebben voor natuurontwikkeling van de binnenduinrand als gevolg van de specifieke
abiotische omstandigheden, o.m. bodemgradiënten en kalkrijke kwel. Het zijn gebieden
die de decreetgever wil vrijwaren van toekomstige landbouwintensivering en bebouwing.
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
Het Vlaams Ecologisch Netwerk is een samenhangend en georganiseerd geheel van
gebieden van de open ruimte waarin een specifiek natuurbeleid wordt gevoerd. De
Vlaamse regering bakent tegen 2003 een effectief te realiseren oppervlakte van 125.000
ha af en draagt zorg voor de totstandkoming van de natuurrichtplannen tegen 2008.
Het VEN kan enkel worden afgebakend in bepaalde bestemmingsgebieden volgens de
gewestplannen of ruimtelijke uitvoeringsplannen: de groengebieden, parkgebieden,
buffergebieden, bosgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen met als overdruk overstromingsgebied, wachtbekkens en de militaire
domeinen op de ruimtelijke uitvoeringsplannen, en ook de beschermde duingebieden die
beschermd zijn door het Duinendecreet.
Verder kunnen ook worden afgebakend als VEN: de delen die samenhangen met
bovengenoemde
bestemmingsgebieden
van
de
militaire
domeinen,
de
ontginningsgebieden met een groene nabestemming, de valleigebieden, brongebieden,
de agrarische gebieden met ecologisch belang, de agrarische gebieden met bijzondere
waarde en de natuurontwikkelingsgebieden.
De procedure van de afbakening wordt momenteel voorbereid. Er is een eerste fase van
afbakening gepland in 2001 en een tweede fase in 2002.
Gewenste natuur en bosstructuur (GNBS)
Een "gewenste natuur- en bosstructuur voor Vlaanderen" (planningsdocument met
tijdshorizont 2003) als basis voor de afbakening van "Grote eenheden natuur en
Natuurverwevingsgebieden”. Dit beleidsdocument wordt uitgewerkt tot op perceelsniveau
en wetenschappelijk onderbouwd. De argumentatie heeft betrekking op beschrijving van
huidige en potentiële natuurwaarden (biotisch, abiotisch), ecologische streefbeelden en
gewenste maatregelen, huidige toestand van het gebied (juridisch statuut, bedreigingen
e.d) en prioriteitenstelling voor het natuur- en bosbeleid binnen de context Vlaanderen en
de betrokken ecoregio.
Natuurverwevingsgebied: categorie van gebieden uit het Decreet Natuurbehoud
waarbinnen een specifiek gebiedsgericht natuurbeleid gevoerd wordt. Dit beleid is gericht
op handhaving en ontwikkeling van bepaalde natuurwaarden waarbij andere functies dan
natuur (bvb. landbouw, bosbouw, militair domein, drinkwaterwinning) nevengeschikt zijn.
Binnen Natuurverwevingsgebied kunnen de natuurwaarden ruimtelijk verweven zijn (bvb.
een landbouwgebied met lokaal waardevolle halfnatuurlijke graslanden) ofwel functioneel
verweven zijn (bvb. landbouwperceel met weidevogels). Samen met de
Natuurverbindingsgebieden geven de natuurverwevingsgebieden gestalte aan een
‘Integraal verwevings- en ondersteunend netwerk’ (IVON).

Instituut voor Natuurbehoud – Prioriteitenatlas ontsnippering

18

Ramsar gebied
De internationale overeenkomst inzake watergebieden die in het bijzonder als
woongebied voor watervogels van internationale betekenis zijn (Ramsar Convention,
1971). Dit was de eerste internationale conventie betreffende het behoud en het
verstandig gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De Ramsarconventie is één van de
belangrijkste overeenkomsten op het gebied van natuurbescherming en natuurbehoud
omdat gebieden slechts in aanmerking kunnen komen voor de Ramsarconventie wanneer
zij aan welbepaalde voorwaarden voldoen. In België werden 6 Ramsargebieden
aangeduid, waarvan 5 in Vlaanderen. Er voldoen in totaal wel 11 gebieden in Vlaanderen
aan de criteria van de Ramsarconventie.
Vogelrichtlijn gebied
Europese richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand (Vogelrichtlijn). De
doelstelling ervan is de bescherming van de geregeld voorkomende trekvogels alsook
van soorten die in Europees verband kwetsbaar en/of zeldzaam zijn. De EU lidstaten
dienen speciale beschermingszones aan te duiden en beschermingsmaatregelen te
nemen
met
betrekking
tot
de
bijzonder te beschermen vogelsoorten
(Vogelrichtlijngebieden).
In het Vlaamse Gewest werden 23 vogelrichtlijngebieden aangeduid (Besluit van de
Vlaamse regering van 17 oktober 1988, B.S., 29 oktober 1988). Van deze 23
vogelrichtlijngebieden zijn er 7 integraal beschermd. En de overige 16 gebieden zijn
slechts deels beschermd. Er werd wel een globale perimeter afgebakend maar enkel de
in het besluit van 17 oktober 1988 opgesomde habitats en gewestplanbestemmingen
binnen deze perimeter worden als beschermd beschouwd.
Habitatrichtlijn gebied
Europese richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de
wilde fauna en flora (Habitatrichtlijn). De doelstelling is het waarborgen van de biologische
diversiteit. De EU lidstaten moeten speciale beschermingszones aanduiden
(habitatrichtlijngebieden), beschermingsmaatregelen nemen met betrekking tot de
habitatrichtlijngebieden en ook maatregelen treffen om fauna en flora te beschermen. De
Habitatrichtlijn geeft vorm aan het “netwerkconcept” van het gebiedsgerichte natuurbeleid
en zal op termijn leiden tot een Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden (Natura
2000).
In 1996 werden door de Vlaamse regering 40 gebieden als Habitatrichtlijngebied
geselecteerd. Omdat de Europese Commissie vond dat er een onvoldoende oppervlakte
gebied en ter bescherming van populaties was voorgesteld, is op 4 mei 2001 door de
Vlaamse regering de afbakeningen van 1996 vervangen en werd de totale oppervlakte
uitgebreid. De volgende stap in de procedure is dat de Commissie een lijst vaststelt van
gebieden van gebieden van communautair belang die samen het Natura 2000-netwerk
vormen. De Europese Commissie beveelt de lidstaten aan om ondertussen geen
activiteiten te ondernemen die ertoe kunnen leiden dat de kwaliteit van een aangemeld
gebied afneemt (Europese Commissie, 2000).
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Regionale landschappen
Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot vaststelling van de regelen
voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen (B.S., 12 februari
1999), gewijzigd bij besluit van 11 mei 1999 (B.S., 24 juni 1999).
Dit besluit bevat naast de regels voor de erkenning van een regionaal landschap, ook een
specificiëring van de doelstelling van regionale landschappen en regels voor hun
subsidiëring.
De initiatieven van een regionaal landschap in het kader van het doelgroepenbeleid zijn
gericht op de bevordering en promotie van: het streekeigen karakter; de natuurrecreatie;
de natuureducatie; het recreatief medegebruik; het natuurbehoud zoals gedefinieerd in
het Natuurdecreet; het beheer, het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine
landschapselementen.
Ecoimpulsgebied
In 1992 werden vijf gebieden met een belangrijke ecologische waarde aangeduid als
ecoimpulsgebied. Het ging om één gebied per provincie van tussen de 10.000 en de
20.000 ha groot. De bedoeling ervan was om maatregelen te stimuleren ter
natuurbescherming, -herstel en –ontwikkeling.
Weidevogelgebieden
In uitvoering van de EU-Verordening 2078/92 betreffende landbouwproductiemethoden
die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieubescherming en natuurbeheer en het
Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, is het mogelijk om
beheersovereenkomsten met landbouwers af te sluiten voor het behoud en beheer van
weidevogels. Op een werkkaart met schaal 1/50.000 werden er door de Vlaamse
administratie gebieden afgebakend die voor weidevogels (exclusief overwinterende
ganzen en eenden) belangrijk worden geacht en waarbinnen beheersovereenkomsten
kunnen worden afgesloten (44.000 ha).
3.1.1. Opstellen signaalkaart van beschermde gebieden
De bedoeling van de signaalkaart van de beschermde gebieden is om er knelpunten met
het infrastructuurnetwerk op aan te duiden en dan in functie van de “haalbaarheid”
bekijken welke knelpunten er opgelost kunnen worden. De beschermde gebieden die in
deze analyse gebruikt werden zijn: VEN-waardig (Vlaams Ecologisch Netwerk), IVONwaardig (Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk), GNBS (Gewenste Natuur en
Bos Structuur, bestaande uit natuur, militaire domeinen en verwevingsgebieden),
Ramsargebied, Natuurreservaat, Bosreservaat, Duingebied, Vogelrichtlijngebied,
Habitatrichtlijn, Ecoimpulsgebied, Regionaal landschap en Weidevogelgebied.
De afbakening van de gebieden met een bepaald juridisch statuut is een momentopname
en onderhevig aan veranderingen. De afbakening en erkenning van gebieden allerlei van
belang voor natuur is een dynamisch proces. Zo loopt momenteel de procedure ter
afbakening Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), alsook het uitwerken van een "gewenste
natuur- en bosstructuur voor Vlaanderen" als basis voor de afbakening van "Grote
eenheden natuur en Natuurverwevingsgebieden”.
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De gevolgde werkwijze bestaat erin om per gebied een weging naar geschatte
belangrijkheid toe te kennen aan de hand van het toekennen van criteria aan de
verschillende categorieën van het beschermingsstatuut van het beleidskader. Door de
informatie uit deze gebieden met elkaar te combineren kan een volgend beeld van het
ecologisch netwerk afgelijnd worden. Hierbinnen kan een gradiënt van ingeschatte
belangrijkheid volgens beleidsstatus worden afgeleid en kunnen vervolgens prioritaire
zones voor het treffen van maatregelen afgebakend worden.
Door het toekennen van een wegingsfactor van de waarde 1, 3 of 5 naargelang de
ingeschatte beleidsmatige belangrijkheid van de verschillende natuurgebieden en hun
juridische beschermingsstatus werd een signaalkaart van het natuurnetwerk in
Vlaanderen opgesteld. Door de informatie uit deze gebieden met elkaar te combineren
kan een volgend beeld van het ecologisch netwerk afgelijnd worden en waarbinnen dan
ook een gradiënt van ingeschatte belangrijkheid volgens beleidsstatus kan afgeleid
worden, en kunnen bijgevolg prioritaire zones voor het treffen van maatregelen
afgebakend worden (Figuur 5). Door middel van een gewogen optelling van de
verschillende beleidscategorieën per locatie (Tabel 3 & 4) is een gradiënt van
(theoretische) belangrijkheid van elk gebied bekomen. In Figuur 5 is het geselecteerde
netwerk weergegeven en is ingedeeld in 5 verschillende klassen van belangrijkheid
(Tabel 5).
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TABEL 3

SELECTIE CRITERIA VOLGENS DE BELEIDSSATUS VAN NATUURGEBIED EN DE GENOMEN
WEGINGSFACTOR.

Gebruikte weging

Selectie criteria

5

Gebieden met een hoofdfunctie natuur.

3

Gebieden met een afbakening volgens een juridisch bindende
beschermingsstatus.

1

Gebieden met een minder bindende beleidsmatige afbakening.

De klassen 2, 3 en 4 kunnen gezien worden als gebieden met een hoge
beschermingsstatus en bijgevolg prioritair bij het treffen van maatregelen.
TABEL 4

IN REKENING GENOMEN NATUURGEBIEDEN ALSOOK DE GEBRUIKTE WEGINGSFACTOR VOLGENS
BELEIDSSATUS.

Beleidsstatus gebied

Gebruikte
weging

Natuurreservaat

5

Bosreservaat

5

Beschermd duingebied / voor het duingebied belangrijk
landbouwgebied

5

VEN- waardig (Vlaamse Ecologisch Netwerk)

5

GNBS (natuur / militair)

5

Ramsar gebied

3

Vogelrichtlijngebied

3

Habitatrichtlijngebied

3

GNBS (verweving)

3

IVON- waardig

1

Regionaal landschap

1

Weidevogelgebied

1

Ecoimpulsgebied

1
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FIGUUR 5:

TABEL 5

SIGNAALKAART NATUURNETWERK GESELECTEERD AAN DE HAND VAN BELEIDSKADER.
GRADIËNT GEEFT DE INGESCHATTE BELANGRIJKHEID VOLGENS BELEIDSSTATUS WEER.
(LEGENDE CF. TABEL 5).

LEGENDE SIGNAALKAART NATUURNETWERK VAN DE PRIORITAIRE GEBIEDEN UIT FIGUUR 5
ALSOOK VOORGESTELDE PRIORITERING.

Range

Klasse

Voorgestelde implicatie

(1*) - 2

1A

Verbindingsgebieden

3–6

1B

Overgangszone

7 – 12

2

13 – 20

3

21 – 28

4

Prioritaire zone

* Indien IVON-waardig

3.1.2. Snijpunten van beschermde gebieden met het infrastructuurnetwerk
Een van de knelpunten bij het functioneren van een ecologisch netwerk voor de
natuur en specifiek fauna kan o.a. verwacht worden op plaatsen waar ecologisch
belangrijke zones doorsneden worden door het transportinfrastructuur netwerk van
kanalen (Figuur 6), spoorlijnen (Figuur 7) en hoofdwegen (Figuur 8).
Verder is de uitbouw van de functie waterloop als verbindingselement tussen
biotopen en als migratie-element voor dieren en planten tevens belangrijk. Naast
de watervoerende functie van riviersystemen en zodoende voor de migratie van
allerlei waterorganismen doen ze vaak dienst als hoofdassen voor migratie van
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fauna (natuur) in het algemeen. Watergebonden dieren die zich volledig of
gedeeltelijk langsheen de oevers verplaatsen zullen proberen de oever te volgen.
Vaak treedt er op die plaatsen waar infrastructuurwegen waterlopen kruisen een
probleem op naar oversteekbaarheid en ontbreekt een geschikte
passagemogelijkheid aangezien de oevers niet onder de weg doorlopen.
FIGUUR 6:

NETWERK VAN KANALEN TEGENOVER ZONES VAN BELANG VOOR NATUUR
VOLGENS
BELEIDSSTATUS. LIJNSEGMENTEN (ROOD EN ORANJE) DOORSNIJDEN RESP. KLASSEN 2, 3 EN 4
(DONKERGROEN) EN KLASSE 1 (LICHTGROEN).

FIGUUR 7:

NETWERK VAN SPOORWEGEN TEGENOVER ZONES VAN BELANG VOOR NATUUR VOLGENS
BELEIDSSTATUS. LIJNSEGMENTEN (ROOD EN ORANJE) DOORSNIJDEN RESP. KLASSEN 2, 3 EN 4
(DONKERGROEN) EN KLASSE 1 (LICHTGROEN).
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FIGUUR 8:

3.2.

NETWERK VAN GEWESTWEGEN EN ANDERE HOOFDWEGEN TEGENOVER ZONES VAN BELANG VOOR
NATUUR VOLGENS BELEIDSSTATUS. LIJNSEGMENTEN (ROOD EN ORANJE) DOORSNIJDEN RESP.
KLASSEN 2, 3 EN 4 (DONKERGROEN) EN KLASSE 1 (LICHTGROEN).

Informatie afgeleid uit kwetsbaarheidskaarten
Naast informatie over locaties die een bepaalde beschermingsstatus hebben,
leveren de gegevens afgeleid uit de kwetsbaarheidskaarten voor een aantal
verschillende effectgroepen bijkomende informatie voor het opstellen van een
prioriteitenatlas voor ontsnippering. In het kader van het Vlaams
Impulsprogramma Natuurontwikkeling in opdracht van de Vlaamse minister
bevoegd voor natuurbehoud werd een studie uitgevoerd over het opstellen en
beoordelen van ecosysteemkwetsbaarheidkaarten met betrekking tot
biotoopverlies en barrière-effect5. Dit project had als doel een
kwetsbaarheidbenadering uit te werken uitgaande van ecologische informatie en
kennis omtrent dosis-effectrelaties en effectvoorspellingmodellen.
Een kwetsbaarheidbenadering is een pragmatische instrument dat uit gaat van
bestaande ecologische informatie en kennis omtrent dosis-effectrelaties en
effectvoorspellingsmodellen. Het kan geschikt zijn bij het inbrengen van
milieuaspecten in de eerste stappen van de planningsfase en besluitvorming en
volgt een andere en meer integrerende methodologie dan deze die gebruikt wordt
in vb. de milieueffectrapportage waar de effecten van concrete projecten
voorspeld en beoordeeld worden. Vaak zijn projecten nog “vaag” en kunnen
alternatieven een belangrijke rol spelen in het zoeken naar oplossingen met
minder potentiële milieueffecten. Essentieel in de kwetsbaarheidbenadering is niet
dat een milieueffect voorspeld wordt maar dat er uitgegaan wordt van een
verwachting dat een specifiek milieusysteem in negatieve zin zal veranderen door
een bepaalde effectgroep (ecotoopverlies, barrière-effect, e.d).

5
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Een ruimtelijke "gevoeligheid" is de eigenschap van karteringseenheden (bvb..
ecotopen) of van een andere landschapscomponent (bvb. faunagroep,
geomorfologie, bodem, kwelzone) om beïnvloedbaar te zijn door een ingreep of
proces. Gevoeligheden worden uitgedrukt in een graduele en relatieve schaal.
Een beoordeling naar kwetsbaarheid gebeurt door rekening te houden met zowel
het actuele als belang t.a.v. het natuurbehoud.
Belangrijk hierbij is dat er werd uitgegaan van bestaande informatie. Door
ecologische informatie te integreren naar een ruimtelijk niveau kan een
kwetsbaarheid cartografisch weergegeven worden. De ruimtelijke milieu-informatie
wordt vertaald naar een specifieke kwetsbaarheidwaarde voor een bepaalde
effectgroep. In de Vlina- studie werden er kwetsbaarheidkaarten voor volgende
effectgroepen, nl. biotoopverlies, verdroging, eutrofiëring, verzuring en het
barrière-effect opgesteld. Het zijn signaalkaarten en duiden aan waar door een
ingreep potentieel negatieve effecten met betrekking tot het natuurbehoud te
verwachten zijn. Belangrijk hierbij is dat het toekennen van de waarden aan
geschiktheidcriteria en gevoeligheidsgetallen voor de verschillende effectgroepen
arbitrair gebeurde en steunde op een ‘best professional judgement’ analyse.
De gevolgde werkwijze van de kwetsbaarheidbenadering kan opgevat worden als
een ‘voorstudie’ die een eventuele project-m.e.r. voorafgaat (cf. Richtlijnenboek
MER). Het is de bedoeling om op een gestructureerde en systematische wijze
milieuaspecten te betrekken in de afweging van alternatieven (locatieniveau). De
signaalkaarten opgesteld voor de effectgroepen ecotoopverlies en barrière-effect
voor een aantal fauna richtsoorten leveren extra informatie over de potentiële
ecosysteemkwetsbaarheid van locaties die doorsneden worden door lineaire
transportinfrastructuur.
3.2.1. Kwetsbaarheidskaarten met betrekking tot het barrière-effect
Er zijn een hele reeks zowel primaire en secundaire effecten op fauna die uitgaan
van transportinfrastructuur. Hierin vormt het barrière-effect slechts één - weliswaar
een belangrijk - onderdeel. Voor niet-vliegende dieren alsook voor een aantal
niet-vliegende dieren betekent het een fysische belemmering (naar
oversteekbaarheid) in het leefgebied. Bij het opstellen van de verschillende
impactscores voor de verschillende types van transportwegen werden gekozen in
functie van de mate aan potentiële oversteekbaarheid voor fauna. Bij het opstellen
van de eigenlijke kwetsbaarheidkaarten voor barrière moet er rekenschap van
gegeven worden dat een bepaald type natuurlijk landschap voor een bepaalde
soort evengoed een barrière kan betekenen als een infrastructuurconstructie door
de mens gebouwd.
De oorzaken van habitatfragmentatie zijn velerlei, maar voor Vlaanderen kan men
stellen dat de verkeersinfrastructuur hierbij een belangrijke rol speelt. Daarom is
ook in het Vlina- project besloten om het concept barrière te beperken tot de
barrière veroorzaakt door de lijnvormige transportinfrastructuur, i.e. hoofdwegen,
spoorlijnen en kanalen.
Voor een aantal soorten (indicatorsoorten) werden er barrièrekaarten
gegenereerd. Voor de zoogdieren (Waterspitsmuis, Ree, Otter, Bunzing,
Eekhoorn, Hamster, Boommarter, Das), bij de broedvogels (Tureluur) en voor de
herpetofauna (Gladde slang, Vuursalamander, Hazelworm, Heikikker,
Levendbarende hagedis, Rugstreeppad). De toekenning van wegingwaarden aan
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verschillende biotopen naargelang ze meer of minder geschikt zijn voor een soort
duidt de mate van geschiktheid van een gebied aan als biotoop voor die soort.
Ook kan gesteld worden dat naarmate de geschiktheid van een gebied hoger is,
het gebied des te kwetsbaarder zal zijn voor (in ons geval) barrière
(versnippering). De verschillende gebieden van de habitatkaart krijgen afhankelijk
van hun potentiële geschiktheid voor die richtsoort een verschillende waarde
toegekend. Dit onderscheid maakt het mogelijk om een doorsnijding door een
infrastructuurbouwwerk van bvb. een zeer geschikt habitatgebied anders te
klasseren dan een doorsnijding van een weinig geschikt habitatgebied. Voorts kan
men stellen dat het barrière-effect ook in belangrijke mate zal afhangen van het
type infrastructuur dat het leefgebied van een dier doorsnijdt. Zo mogen we ervan
uitgaan dat de impact naar barrière toe groter zal zijn bij een doorkruising van het
leefgebied door bvb. een autostrade dan door slechts een lokale weg of een
weinig gebruikte spoorlijn. Om dit aspect ook in de kwetsbaarheidweging voor
barrière (uiteindelijke barrièrekaart) te betrekken, wordt het databestand met de
lineaire transportinfrastructuur uitgesplitst in een aantal typeklassen. Dit op basis
van de (ingeschatte) mate van oversteekbaarheid voor fauna van de constructie.
Op deze manier werden er in totaal 4 categorieën van wegtransportinfrastructuur,
één categorie kanalen en één klasse voor de spoorwegen onderscheiden.
Aan de hand van deze wegingmatrix (afhankelijk van de ingeschatte grootte van
barrière) werd een opwaardering gegeven aan het kwetsbaarheidgetal zoals
toegekend aan de wegsegmenten. Op basis van deze kwetsbaarheidmatrix werd
de eigenlijke barrièrekaart bekomen.

TABEL 6:

VERSCHILLENDE IMPACTKLASSEN MET BETREKKING TOT HET BARRIÈRE-EFFECT VOOR FAUNA;
VOOR LINEAIRE TRANSPORTINFRASTRUCTUUR I.E. WEGEN, KANALEN EN SPOORLIJNEN (CF. OOK
FIGUUR 3).

Type infrastructuur

Toegekende
klasse

Gebruikte implicatie grootte barrièreeffect

Autosnelwegen

4

Zeer groot barrière-effect

Hoofdweg

4

Zeer groot barrière-effect

Secundaire weg

3

Aanzienlijk barrière-effect

Verbindingsweg/locale weg

2

Barrière-effect maar nog vrij oversteekbaar

Spoorweg

1

Redelijk oversteekbaar

Kanaal

4

Zeer groot barrière-effect

Uit Tabel 6 komt naar voor dat de locale wegen met lage verkeersintensiteit en
spoorlijnen normaalgezien redelijk oversteekbaar voor fauna zijn. Veel exemplaren
proberen nog over te steken en het aantal verkeersslachtoffers blijft beperkt. Een
verbindingsweg of secundaire weg betekent al een aanzienlijke barrière voor een
aantal diersoorten. Druk bereden autowegen zijn vaak een zeer grote barrière en
die nog eens versterkt wordt door de geluids- en zichtverstoring die veel dieren
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afschrikken. Diegene die toch proberen over te steken zullen een aanzienlijk risico
lopen om aangereden te worden. Ook het barrière-effect voor niet-vliegende
diersoorten dat uitgaat van kanalen met verharde oeverbescherming wordt tevens
als zeer groot beschouwd.
Op deze manier werd er voor elke gekozen richtsoort een signaalkaart naar
barrière uitgewerkt. Nu is het mogelijk om die verschillende signaalkaarten te
combineren tot een totaalkaart voor de behandelde soorten. Per richtsoort werd er
per wegsegment gekeken naar de maximale score voor barrière-effect en werd
geïntegreerd in een totaalkaart. Uit deze kaart komen een aantal locaties naar
voor die een ‘barrière knelpunt’ vormen op het wegennet voor de beschouwde
soorten.
Voor een aantal prioritaire zones is aan de hand van richtsoorten de potentiële
kwetsbaarheid (Figuur 9) van bestaande infrastructuurtrajecten (hoofdwegen,
kanalen en spoorlijnen) met betrekking tot het barrière-effect naar
oversteekbaarheid weergegeven. Waarbij de score 4 overeenkomt met aan een
potentieel “zeer groot barrière-effect”, 3 een potentieel “barrière-effect”, 2 een
potentieel “klein barrière-effect” en 1 als “Geen prioriteit voor barrière”.
FIGUUR 9:

GEÏNTEGREERDE SIGNAALKAART VAN KWETSBAARHEID MET BETREKKING TOT HET BARRIÈREEFFECT GEZIEN NAAR OVERSTEEKBAARHEID VOOR FAUNA. OPGESTELD DOOR COMBINATIE VAN
DE DATA VAN EEN AANTAL (15) RICHTSOORTEN (PEYMEN ET AL ., 2000). AANDUIDING VAN DE
GEWESTWEGEN TER ORIËNTATIE.

niet kwetsbaar

weinig kwetsbaar

kwetsbaar

zeer kwetsbaar

3.2.2. Kwetsbaarheidskaarten met betrekking tot het ecotoopverlies
De meest cruciale fase van de studie is het opstellen voor elk van de
effectgroepen van de beschouwde disciplines (mens, fauna en flora, landschap)
van de kwetsbaarheidkaarten die een vertaling inhoudt van bestaande ruimtelijke
milieu-informatie naar een specifieke kwetsbaarheid voor elke optredende
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effectgroep. De kwetsbaarheid met betrekking ecotoopverlies werd uiteindelijk
bekomen door middel van een gewogen optelling van de biologische waarde en
zeldzaamheid van een ecotoop. Hierbij werd door toepassing van een
wegingscore rekening gehouden met de plaats van een ecotoop binnen een
complex, alsook met de aard ervan (kleine landschapselementen).
Om de kwetsbaarheidkaart als uiteindelijk resultaat te bekomen, moeten een
aantal voorbereidende stappen doorlopen worden. In eerste instantie moet men
beschikken over een digitale basiskaart die de bestaande toestand weergeeft.
Voor de berekening van de uiteindelijke kwetsbaarheid moet men enerzijds
beschikken over een gevoeligheidgetal met betrekking tot een specifieke
effectgroep en anderzijds moet een numerieke waardering beschreven worden
(volgens maatschappelijk-sociale sector). Indien deze getallen bekend zijn, kan in
een volgende stap de berekende kwetsbaarheid uitgewerkt worden en deze in een
ruimtelijke dimensie weergegeven worden.
Onder gevoeligheid wordt hier uitsluitend de mate waarin een karteringseenheid
verandert bij een milieuverandering verstaan. Dit wil zeggen dat deze indicatie niet
aangeeft in hoeverre de natuurbehoudwaarde van de karteringseenheid bij een
milieuverandering wijzigt. Dit laatste wordt doorgaans de kwetsbaarheid genoemd.
Deze gevoeligheidswaarde geeft verder ook geen beeld van de mogelijke
alternatieve karteringseenheid die zich op die plaats ingevolge de “ingreep”
ontwikkelt. Zij geeft dus alleen een indicatie in hoeverre de huidige
karteringseenheid op die plaats zal wijzigen als gevolg van de ingreep.
Figuur 10 geeft de kwetsbaarheid weer voor ecotoopverlies. De onderscheiden
kwetsbaarheidsklassen
variëren van zeer kwetsbaar, kwetsbaar, weinig
kwetsbaar, niet kwetsbaar en gebieden waarvoor er geen data beschikbaar zijn.
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FIGUUR 10: SIGNAALKAART KWETSBAARHEID VOOR EFFECTGROEP ECOTOOPVERLIES INGEDEELD IN 4
KWETSBAARHEIDSKLASSEN(NATUURRAPPORT, 2001).

niet kwetsbaar

weinig kwetsbaar

kwetsbaar

zeer kwetsbaar

Aan de hand van deze kaart kan de potentiële invloed van ingrepen die gebeuren
op het bestaande infrastructuurnet alsook bij eventuele aanleg van nieuwe
trajecten (missing links) op een vlugge manier bepaald worden. In verband met
het bestaande infrastructuurnetwerk is het moeilijk in te schatten welk type
begroeiing aanwezig was op de plaats waar het vervoersnet nu aanwezig is. Wel
kan via een GIS bewerking uitgaande van de ecosysteemkwetsbaarheidskaart
voor ecotoopverlies een schatting gemaakt worden van de kwaliteit aan verloren
gegaan habitat ten gevolge van ruimtebeslag door het infrastructuurnetwerk. Door
in een rasterkaart de waarde van de wegpixels te herdefiniëren naargelang de
waarde van het omliggende ecotoop kan er een (theoretisch) inschatting gemaakt
worden van de oppervlakte aan biotoop die ten gevolge van de infrastructuur
verloren is gegaan.
3.3.

Informatie afgeleid van verspreidingsgegevens
Verspreidingsgegevens van diersoorten worden normaal gezien verzameld als
punt of als (gebieds)gegevens. De opslag ervan in een databank gebeurt meestal
in rastervorm. In Vlaanderen worden twee verschillende rasters gebruikt: het IFBLraster voor de verspreiding van flora en herpetofauna en UTM-rasters voor overige
faunagroepen. Het gebruik van verspreidingsgegevens voor de beoordeling van
milieueffecten of voor het opstellen van kwetsbaarheidskaarten heeft wel een
aantal beperkingen. Voor de meeste verspreidingsgegevens worden
rastereenheden als basis gebruikt (km-hokken) wat impliceert dat de ruimtelijke
nauwkeurigheid bepaald wordt door deze rasters alsook zijn heel wat
verspreidingsgegevens nog niet beschikbaar.
Voor de als kwetsbare beschouwde diersoorten is een “Rode Lijst” opgesteld. Het
voorkomen van deze soorten op een bepaalde plaats zegt met andere woorden
erg veel over de aanwezige natuurwaarden (zeer specifieke habitateisen) van het
betreffende biotoop. Voor een aantal soortgroepen zijn er verspreidingsgegevens
van rode-lijst soorten voorhanden, nl. broedvogels, overwinterende vogels,
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reptielen, amfibieën, libellen en vlinders. Deze gegevens zijn voor 110 soorten per
kilometerhok verzameld (Figuur 11). Plaatsen met een groot aantal zeldzame
diersoorten duiden plaatsen aan waar er bij doorkruising van het gebied door
transportinfrastructuur een aanzienlijke negatieve impact - zogenaamde
'knelpunten' - naar fauna kan verwacht worden.

FIGUUR 11: SIGNAALKAART AANWEZIGHEID VAN RODE LIJST SOORTEN (110) PER KILOMETERHOK.
AANDUIDING VAN DE GEWESTWEGEN ENKEL TER ORIËNTATIE.
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4. Gebiedsgerichte aanpak met betrekking tot ontsnippering op netwerk
bestaande infrastructuur

4.1.

Nood aan bepaling prioritaire knelpunten
Er is nood aan een lijst van knelpunten inzake fysieke barrières (of binnen)
ecologisch waardevolle landschappen en waardevolle biotopen met inbegrip van
de waterlopen. De grootte van de negatieve impact van transportinfrastructuur op
natuur is erg locatieafhankelijk. De plaatsen waar het transportwegennet een
aanzienlijke negatieve impact op milieu en natuur uitoefent, kunnen dan als een
knelpunt beschouwd worden en moeten in aanmerking genomen worden voor het
treffen van specifieke ontsnipperende maatregelen op het terrein. Het is daarom
logisch dat er bij het afbakenen van zones die prioritair zijn om ontsnipperd te
worden en het aanduiden van specifieke locaties rekening werd gehouden met de
beschermingsstatus van voor natuur belangrijke gebieden.

4.2.

Gevolgde werkwijze ter prioritering van de knelpunten
Het verkeerswegennet doorsnijdt op talloze plaatsen gebieden van ecologisch
belang en veroorzaken bijgevolg vaak op duidelijk aanwijsbare locaties potentiële
‘knelpunten’ met natuur. Alsook zullen bepaalde fauna migratieroutes afgesneden
worden en kunnen er problemen rijzen met betrekking tot oversteekbaarheid voor
faunasoorten.
Door de ruimtelijke informatie van de verschillende datalagen samen te brengen
wordt een “signaalkaart” verkregen die aandachtzones aanduidt van gebieden met
een theoretisch ecologisch belang. Uit deze zones is het mogelijk een inschatting
te maken en van een aantal deelgebieden te onderscheiden, nl.: grotere
eenheden aaneengesloten natuur, corridors en corridorzones als belangrijk
onderdeel van de ecologische structuur, kleinere stukken natuur of
natuurelementen van belang als ecologische stapstenen of als lineaire
verbindingszones en verwevinggebieden, passagegebieden die belangrijk kunnen
zijn voor faunamigratie (aan de hand van gekozen richtsoorten).
Door rekening te houden met het type gebied en het ingeschatte ecologisch
belang ervan krijgen de locaties afhankelijk van hun potentiële geschiktheid een
verschillende waarde toegekend. Dit onderscheid maakt het mogelijk om een
doorsnijding van deze gebieden door een infrastructuurbouwwerk verschillend te
classificeren. Door het gebruik van deze methode te combineren met gegevens
over de specifieke kenmerken van de infrastructuur (naar fauna), kan een gradiënt
van “knelpunten” op het vervoerswegennet opgesteld worden. Aan de hand van
een detailstudie op het terrein zelf kunnen dan op deze locaties specifieke
mitigerende maatregelen uitgevoerd worden. Figuur 12 duidt de wegsegmenten
op het infrastructuurnetwerk aan die de voor natuur belangrijke gebieden
doorsnijden.
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FIGUUR 12: ECOLOGISCH BESCHERMDE ZONES (KLASSE 2, 3 EN 4) EN ALS PRIORITAIR BESCHOUWD UIT DE
ANALYSE IN TABEL 5 EN FIGUUR 5. AANDUIDING VAN DE GEWESTWEGEN ENKEL TER ORIËNTATIE.

prioriteit

prioriteit hoog

prioriteit zeer hoog

Verder is gebruik gemaakt van ecologische informatie afgeleid uit de
kwetsbaarheidkaarten voor de effectgroepen ecotoopverlies en barrière-effect; de
karakteristieken van het vervoerswegennetwerk (hoofdwegen, spoorlijnen en
kanalen); en de beschikbare verspreidingsgegevens van als kwetsbaar
beschouwde ‘Rode Lijst’ diersoorten (Tabel 7).
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TABEL 7:

GEVOLGDE TOEKENNING VAN WEGINGSSCORES TER BEPALING VAN DE KNELPUNTEN NAAR
NATUUR OP HET NETWERK VAN INFRASTRUCTUUR. DE LAGEN IN REKENING GEBRACHT:
BELEIDSSTATUS NATUURGEBIEDEN, SIGNAALKAART M.B.T. BARRIÈRE-EFFECT, SIGNAALKAART
M.B.T. ECOTOOPVERLIES, GROOTTE VAN HET AANEENGESLOTEN GEBIED EN HET AANTAL
VOORKOMENDE RODE LIJST SOORTEN.

Beleidsstatus
natuur gebieden

/

Prioritair
gebied

Prioriteit hoog

Prioriteit zeer
hoog

Prioriteit score

/

2

3

4

Niet
kwetsbaar

Weinig
kwetsbaar

Kwetsbaar

Zeer kwetsbaar

1

2

3

4

Niet
kwetsbaar

Weinig
kwetsbaar

Kwetsbaar

Zeer kwetsbaar

1

2

3

4

Opp.>50 ha

Opp.>100 ha

Opp.>500 ha

Opp.>1.000 ha

1

2

3

4

1-2

3-5

6 - 10

11 - 21

1

2

3

4

=9

10 - 12

13 - 15

= 16

Kleiner
knelpunt

Knelpunt

Groot
knelpunt

Zeer groot
knelpunt

Signaalkaart m.b.t.
barrière-effect
Prioriteit score

Signaalkaart m.b.t.
ecotoopverlies
Prioriteit score

Grootte
aaneengesloten
gebied
Prioriteit score

Aantal rode lijst
soorten
Prioriteit score

Totaal
Prioriteit score
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4.3.

Resultaat signaalkaart
Figuur 13 geeft het ruimtelijk resultaat weer van de gevolgde knelpuntenanalyse
uit Tabel 7. Het duidt de wegsegmenten op het infrastructuurnetwerk
(hoofdwegen, kanalen, spoorwegen) aan die de ecologisch belangrijke gebieden
doorsnijden. Meer informatie is af te leiden uit de CD-ROM.

FIGUUR 13: SIGNAALKAART INVENTARIS KNELPUNTZONES VAN BESTAANDE HOOFDWEGEN, SPOORWEGEN EN
KANALEN (LIJNSEGMENTEN) MET NATUURGEBIEDEN VOLGENS BELEIDSSTATUS. AANDUIDING VAN
GEWESTWEGEN ENKEL TER ORIËNTATIE.

Gebied:
prioriteit

prioriteit hoog

prioriteit zeer hoog

Lijnsegmenten:
kleiner knelpunt
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knelpunt

groot knelpunt

zeer groot knelpunt
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5. Inspelen op de nieuw geplande infrastructuurprojecten
Op een aantal locaties wordt er overwogen om nieuwe infrastructuurmaatregelen uit te
voeren op het wegennet, de spoorwegen en de waterwegen (Figuur 14). De aanleg van
nieuwe infrastructuurtrajecten op zich heeft steeds een bijkomend negatief effect op
natuur. Al zijn de negatieve effecten naar natuur bij de inplanting van een nieuwe weg
sterk afhankelijk van de locatie, het type en de en grootte van de constructie. Figuur 15
geeft de signaalkaart van de nieuwe tracés van wegen, kanalen en spoorlijnen in
confrontatie met het natuurnetwerk.
FIGUUR 14: LOCATIES BIJ BENADERING VAN DE NIEUW GEPLANDE AANPASSINGEN AAN HET BESTAANDE
WEGENNET (ROOD), SPOORLWEGENNET (GROEN) EN KANALENNETWERK (BLAUW) IN HET
VLAAMS GEWEST. AANDUIDING VAN DE GEWESTWEGEN ENKEL TER ORIËNTATIE. BESCHRIJVING
VAN DE LOCATIES CF. TABELLEN 8, 9 EN 10.

Nu is het zo dat ter preventie van negatieve ontwikkelingen in Habitatrichtlijngebieden en
Vogelrichtlijngebieden de bepalingen van art. 6.3 en 6.4. van de Habitatrichtlijn een
belangrijke procedurele verplichting opleggen aan de overheden. Deze bepaling heeft
directe werking m.a.w. ze moet toegepast worden ook al is ze nog niet in de Vlaamse
wetgeving opgenomen. Hierbij heeft ze een zeer belangrijke impact op alle plan- en
vergunningsprocedures. Deze verplichting is als volgt samen te vatten:
(1) Voor elk plan of project dat een significante impact op een Vogel- of
Habitatrichtlijngebied kan hebben, moet een voorafgaande passende beoordeling van de
gevolgen worden gemaakt.
-“elk plan”: bijvoorbeeld alle plannen in de ruimtelijke ordening (gewestplannen, BPA’s en
de nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen);
-“elk project”: bijvoorbeeld alles waarvoor een stedenbouwkundige of milieuvergunning
vereist is.
(2) De overheid mag het plan of project slechts toelaten of vergunnen indien de zekerheid
bestaat dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast.
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(3) Uitzonderingen zijn enkel mogelijk voor dwingende redenen van groot openbaar
belang als er geen alternatieven beschikbaar zijn. In dat geval mag het plan of project wel
worden uitgevoerd maar geldt er een compensatieplicht. De Europese Commissie moet in
dat geval op de hoogte gesteld worden.
(4) Wanneer het in het laatste geval bovendien gaat om een gebied met een prioritair type
habitat of een prioritaire soort dan kunnen enkel argumenten i.v.m. de menselijke
gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu gunstige effecten worden
aanvaard als dwingende reden van groot openbaar belang; de Europese Commissie kan
eventueel nog een ander argument aanvaarden.
FIGUUR 15: SIGNAALKAART

CONFRONTATIE NIEUW GEPLANDE TRACÉS
NATUURNETWERK. LEGENDES CF. FIG. 5 & 14 EN TABEL 5.

INFRASTRUCTUUR

EN

HET

In eerste instantie Aangezien de locaties van de wegtracés nog niet bekend is, is
als eerste benadering enkel bekeken op welke nieuwe infrastructuurtrajecten de
grootste knelpunten met Ramsargebied, Vogelrichtlijngebied, natuurreservaten,
Habitatrichtlijngebied alsook met de signaalkaart voor biotoopverlies te
verwachten zijn.
5.1.

Geplande projecten op het wegennet
De aanleg van elk nieuw wegtraject op zich heeft een bijkomend negatief effect op
natuur. Tabel 8 levert een inschatting met betrekking tot de grootte van een
knelpunten per traject binnen de geschatte verstoringsafstand.
Aan de hand van een knelpuntenanalyse wordt een idee verkregen over de
potentiële kwaliteit van de natuurwaarde van het op te offeren gebied per locatie.
Op deze manier kan ook per locatie gekeken worden hoeveel gebied en van welke
kwaliteit er elders 'herwonnen' zou dienen te worden wil men het ‘stand-still’
principe introduceren.
De hoeveelheid aan beschermd gebied dat binnen de verstoringsinvloed van de
nieuwe weg terechtkomt, zal uiteindelijk afhangen van de exacte locatie van de
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weg. De aanduidingen geven een indicatie weer op welke wegtrajecten de
grootste knelpunten te verwachten zijn.
Tabel 8 levert een inschatting over de mate aan gebied met een
beschermingsstatus (Ramsar-gebied, vogelrichtlijngebied, habitatgebied en
natuurreservaten) binnen een afstand van 1.200 meter van een geplande “missing
link” en dat dreigt verstoord te worden. Een verstoringsafstand van 1.200 meter is
gekozen aangezien deze afstand gekozen is als visuele perceptieafstand. Bij 11
locaties ligt er beschermd gebied in de onmiddellijke buurt van de nieuw geplande
wegtrajecten en daar kunnen er aanzienlijke negatieve verstoringseffecten op die
gebieden verwacht worden. De hoeveelheid aan beschermd gebied dat binnen de
verstoringsinvloed van de nieuwe weg terechtkomt, zal wel afhangen van de
uiteindelijke exacte locatie van de weg. De aanduidingen geven een indicatie weer
op welke wegtrajecten de grootste knelpunten met beschermd gebied te
verwachten zijn. Bij het nieuwe traject te Diksmuide komt mogelijks een
aanzienlijke
hoeveelheid
aan
Ramsargebied,
vogelrichtlijngebied
en
natuurreservaat binnen de verstoringszone terecht. Ook bij de constructie van de
Oosterweelverbinding, de N31 te Brugge en door de omleiding te Neerpelt zullen
waarschijnlijk aanzienlijke hoeveelheden beschermd gebied aangetast worden.
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ecoto
opver
lies

Natuu
rreser
vaat b
innen
1200
m

Rams
argeb
ied bi
nnen
1200
m

Infrastructuurmaatregelen wegennet (locaties bij benadering)
Diksmuide
N41 (Gijzegem - Lebbeke)
Ring Mechelen
Boezingen - Vleteren op 2X1
Antwerpen (A102)
N60 - Ring Ronse (2)
N8 Zwevegem (noordelijke omleiding)
N31 - Brugge
Oosterweelverbinding
N36 (Bavikhove - Izegem)
Ring Brakel
Omleiding Neerpelt op 2 x 2
Roeselare - R32
Doorgetrokken tot Boezingen
Rodenhuizentunnel
R4 Zwijnaarde-Merelbeke
Verbinding E 19 - Luchthaven Z
Verbinding E 40 - Luchthaven Z
Eeklo (verb N499 - N49)
Verbinding N32 - A17 Torhout
Oostende (Kennedy - Bolle)

Habit
atrich
tlijng
ebied
binne
n 120
0m

KNELPUNTEN BIJ GEPLANDE INVETSERINGEN OP HET WEGENNETWERK (GRIJS=MINDER ERNSTIG
OF NIET VAN TOEPASSING; ORANJE=ERNSTIG, ROOD=ZEER ERNSTIG PROBLEEM), TEN OPZICHTE
VAN VOGELRICHTLIJNGEBIED, HABITATRICHTLIJNGEBIED, RAMSARGEBIED, NATUURGEBIEDEN
EN VOOR EFFECTGROEP ECOTOOPVERLIES.

Voge
lricht
lijnge
bied b
innen
1200
m

TABEL 8:
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Tevens is de kwestbaarheidskaart voor ecotoopverlies een zeer geschikt
instrument om de negatieve impact van de inplanting van een nieuw wegtracé
naar de natuurwaarde af te wegen. Deze analyse is geïntegreerd in de Tabel6.
5.2.

Geplande projecten op het spoorwegennet
Ook wordt de aanleg van enkele nieuwe spoorwegtracés overwogen. Vooral in de
provincie Antwerpen wordt op dit ogenblik een aantal tracés bekeken. De
negatieve effecten bij de inplanting ervan naar natuur zijn ook hier sterk
locatieafhankelijk. In Tabel 9 zijn de voornaamste nieuwe lijnen bekeken met
betrekking tot Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied, Ramsargebied en
natuurreservaten die liggen binnen de geschatte verstoringsafstand alsook de
kwetbaarheidskaart voor ecotoopverlies. De aanduidingen geven enkel een
indicatie weer en de schade naar natuur zal afhangen van de uiteindelijke
inplanting van de infrastructuur.
Als zeer zware knelpunten naar natuur toe komen naar voor de
Liefkenshoekspoortunnel naar Kallo en de lijn 11 (Antwerpen-Noord naar Bergen
op Zoom) met het oog op de voorstadsbediening langs de lijn 12: Antwerpen Essen. Alsook de tweede spoorontsluiting van de haven (de verbinding
Antwerpen-Noord - vertakking Nazareth (ten oosten van Lier), de HSL lijn
Antwerpen - Rotterdam. In West-Vlaanderen dient evenwel een kort traject de
bijkomende spoorvertakking van Ter Doest (Zeebrugge) aangehaald te worden.
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ecoto
opver
lies

Natuu
rreser
vaten
binne
n 120
0m

Rams
argeb
ied bin
nen 1
200m

Nieuwe spoorwegtracés (locaties bij benadering)
Antwerpen-Noord - vertakking Nazareth (ten oosten van Lier)
Antwerpen-Noord naar Bergen op Zoom
Liefkenshoekspoortunnel naar Linkeroever
HSL Antwerpen-Rotterdam
Zaventem verbinding naar E19 / ofwel naar bestaande spoorlijn
HSL Brussel - Antwerpen langs E19 / ofwel op bestaande spoorlijn
Verbindingsbocht lijn 35-36 (Leuven)
Melle - Ledeberg: spoorverdubbeling
Genk: uitbreiding bundel goederenverkeer
Haven Zeebrugge: bijkomende spoorboog vertakking Ter Doest

Habit
atrich
tlijng
ebied
binne
n 120
0m

KNELPUNTEN I.V.M. GEPLANDE PROJECTEN OP HET SPOORWEGENNETWERK (GRIJS=MINDER
ERNSTIG OF NIET VAN TOEPASSING; ORANJE=ERNSTIG, ROOD=ZEER ERNSTIG PROBLEEM), TEN
OPZICHTE
VAN
VOGELRICHTLIJNGEBIED,
HABITATRICHTLIJNGEBIED,
RAMSARGEBIED,
NATUURGEBIEDEN EN VOOR EFFECTGROEP ECOTOOPVERLIES.

Voge
lrichtl
ijnge
bied b
innen
1200
m

TABEL 9:

5.3.

Geplande infrastructuurmaatregelen op het waterwegennetwerk
Verder wordt het uitvoeren van een aantal infrastructuurmaatregelen op het
scheepvaartwegennet bekeken. Ook hier geldt dat het aanleggen van nieuwe
infrastructuur een negatief effect kan hebben op de natuur. In Tabel 10 werden de
voorgestelde maatregelen afgewogen aan de hand van de aanwezigheid van
Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied, Ramsargebied en natuurreservaten die
liggen binnenin de geschatte verstoringsafstand, alsook met de
kwetbaarheidskaart voor ecotoopverlies. De aanduidingen geven enkel een
indicatie weer. De schade naar natuur zal afhangen van de uiteindelijke inplanting
van de infrastructuur.
Ernstige knelpunten i.v.m. natuur worden verwacht bij de uitvoering van eventuele
uitbreidingswerken op het kanaaltraject Gent-Oostende en met de aansluiting naar
Zeebrugge; alsook bij de werken aan de Van Cauwelaertsluis.
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ecoto
opver
lies

Natuu
rreser
vaten

Rams
argeb
ied

Infrastructuurmaatregelen binnenvaart (locaties bij benadering)
Haven van Antwerpen, vervangen Royerssluis
Haven van Antwerpen, vervangen Van Cauwelaertsluis
Albertkanaal (Antwerpen-Wijnegem), aanpassen doorvaartbreedte
Ringvaart noord, sluis Evergem
Kanaal Gent-Oostende en aansluiting haven Zeebrugge

Habit
atrich
tlijng
ebied

KNELPUNTEN I.V.M EEN INFRASTRUCTUURMAATREGEL VOOR DE BINNEVAART (GRIJS=MINDER
ERNSTIG OF NIET VAN TOEPASSING; ORANJE=ERNSTIG, ROOD=ZEER ERNSTIG PROBLEEM), TEN
OPZICHTE
VAN
VOGELRICHTLIJNGEBIED,
HABITATRICHTLIJNGEBIED,
RAMSARGEBIED,
NATUURGEBIEDEN EN VOOR EFFECTGROEP ECOTOOPVERLIES.

Voge
lrichtl
ijngeb
ied

TABEL 10:
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