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AANLEIDING
De vraagsteller heeft in een woonzone met landelijk karakter een verkavelingsaanvraag ingediend met
infrastructuurwerken (plan voor en na verkaveling in bijlage). De Raad van State heeft geoordeeld dat het
advies van het Agentschap voor Natuur en Bos niet behoorlijk werd weerlegd en dat het voorzorgsprincipe
niet werd gehanteerd.
De vraagsteller wenst advies over welke de waardevolle elementen zijn, gezien het gebied ligt op recente
graslanden waar voordien (jaren 1990-2000) serres stonden.
Verder wordt gevraagd: ‘Indien deze kaarten (met name de Biologische Waarderingskaart) erg precies zijn,
kan u mij dan melden hoe wij op deugdelijke wijze de juridische en feitelijke aspecten kunnen
inventariseren, voor zover dit nodig is? Blijkbaar bevinden zich er struwelen.’
In het arrest van de Raad van State wordt o.a. vermeld:
-

Doordat de gronden waarop de bestreden beslissing betrekking heeft zijn gelegen in een
biologisch waardevol gebied en werd gekarteerd als zijnde historisch permanent graslandschap, …

-

Voormelde wetsbepalingen en algemene rechtsbeginstelen vereisen bij de aftoetsing van de
mogelijkheid tot aanleg van de wegenis in een verkaveling, dat de biologische waardering in
rekening wordt gebracht. Uit de bestreden beslissing blijkt op het eerste gezicht nergens dat dit
het geval zou zijn geweest of dat enige maatregel werd getroffen teneinde (vermijdbare)
milieuschade te verhinderen.

-

In het verweer wordt gestipuleerd dat:

-

o

‘het zou gaan om ‘struweelopslag van allerlei aard, vaak gestoorde gronden en verruigd
grasland’. Van een historisch permanent grasland is geen sprake. De gronden waren
overigens tot voor enige jaren bebouwd met serres. Het middel dat er van uitgaat dat het
gaat om een historisch permanent grasland mist dus feitelijke grondslag. …

o

Delen van het te verkavelen gebied zijn te beschouwen als een biologische waardevol
gebied. Er is evenwel geen sprake van vegetatie waarvoor een verbod tot wijziging geldt of
waarvan de wijziging onderworpen is aan een natuurvergunning. Er is geen enkele
indicatie van het voorkomen van beschermde dier- of plantensoorten van bijlage II of III
van het Soortenbesluit.

Verzoeker benadrukt dat het middel geenszins enkel opgebouwd is op grond van het uitgangspunt
dat er sprake is van het historisch permanent grasland. Verzoeker stelt dat wanneer, …, het gebied
biologisch waardevol is, een zorgvuldige overheid alleszins noodzakelijk de alternatieven dient te
onderzoeken. Het gaat niet op louter te stellen dar ter geen beschermde soorten zouden worden
getroffen …

VRAAG
1. Welk zijn de waardevolle elementen van het betreffende gebied?
2. Is er historisch permanent grasland?
3. Klopt de stelling dat het gebied ligt op ‘recente graslanden waar voordien (jaren 1990-2000) serres
stonden’?
4. Zijn er gegevens over, of is er kans op beschermde soorten?
5. Is er bijkomende inventarisatie nodig en zo ja welke?

INBO.A.3159 - 2/11

TOELICHTING

1. Weergave op de Biologische Waarderingskaart (De Saeger et al., 2014)
De Biologische Waarderingskaart is weergegeven in figuur 1 (met inkleuring van de biologische waarde) en
2 (zonder inkleuring om de onderliggende, meest recente orthofoto te kunnen interpreteren).
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de databank van de BWK-vlakken die geheel of deels in het
verkavelingsgebied liggen.

BWK-codes
hp
sz + hr
ua + ur + kq

biologisch minder waardevol
biologisch waardevol
biologisch minder waardevol

Legende:
hp
hr
sz
kq
ua
ur

soortenarm permanent grasland
verruigd grasland
opslag van allerlei aard
serres
bebouwing
bebouwing in agrarische omgeving

kartering

info

mei 2001
mei 2001
mei 2001

deels hp

De kartering (terreinbezoek) dateert van mei 2001. De buitenste zone van de verkavelingszone bestaat
grotendeels uit bebouwing met tuinen. In het zuidelijk deel ligt een soortenarm permanent grasland (hp).
Beiden worden als biologisch minder waardevol aangeduid.
De discussie betreft het als biologisch waardevol aangeduide vlak met ‘opslag van allerlei aard’ en
‘verruigd grasland’. De verdere bespreking beperkt zich tot deze zone.
‘Opslag van allerlei aard’ betreft jonge (meestal) spontane opslag van struiken en/of jonge bomen.
‘Verruigd grasland’ ontstaat na het wegvallen van het klassieke graslandgebruik (maaien, grazen). Op de
orthofoto is dit verruigd grasland herkenbaar door het korrelig patroon en vaak ook door de meer bruinige
kleur (afhankelijk van het seizoen waarin de orthofoto genomen is). Het betreft in beide gevallen recent
ontstane biotopen. Zoals in de kolom ‘info’ vermeld, bestaat een deel van dit vlak uit ‘hp’, soortenarm
permanent grasland. Heden betreft dit enkel een perceel in het ZO van het vlak (zie figuur 3, effen groen
vlakje met 1 boom) dat aansluit bij, of deel uitmaakt van een tuin, maar ten tijde van de kartering betrof dit
het gehele zuidelijke deel (zie verder).
Uit figuur 2 blijkt dat het vlak ‘sz + hr + deels hp’ te ruim gedigitaliseerd is 1 omdat het aan de oostkant
delen van tuinen bevat. Dit hebben we aangepast vanaf figuur 3.
Gezien de kartering dateert uit 2001 is de orthofoto die er het dichtst bij aanleunt deze met uitgave 2002
(opname maart 2002; figuur 7). Het ‘hp’ deel omvatte toen het gehele zuidelijke deel en bestond uit een 3tal individuele graslandjes. Dit hp-deel is biologisch minder waardevol. Verder blijkt uit figuur 7 dat toen het
eigenlijke deel ‘sz + hr’ vooral bestond uit verruigd grasland met enkele verspreide bomen of struiken en
een zone met meer struiken en eventueel jonge bomen in het noordoosten. Op de luchtfoto van 2000 zijn
deze struiken en bomen ook zichtbaar (figuur 8).

2. Evolutie doorheen de tijd
Zoals in § 1 reeds gesteld, is het hp-deel in het vlak ‘sz + hr + deels hp’ verkleind doordat 2 van de 3
graslandjes in het zuiden (deels) inmiddels verruigd zijn (vergelijk figuur 3 en 7).

1

Als gevolg van digitalisatie op de oude zwart-wit orthofoto , waar grenzen minder duidelijk zijn (figuur 8)
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Het sinds de kartering permanent verruigde deel blijkt op de orthofoto met uitgave 2007 (opname april
2007; figuur 6) gemaaid en de struiken en jonge bomen verwijderd. Nadien is er geen of slechts in zeer
beperkte mate opnieuw opslag van struiken of bomen. Actueel lijkt het dan ook een ‘verruigd grasland’,
met enkel in het zuidoosten enkele verspreide bomen.
Uit de orthofoto’s met uitgave ouder dan 2002, hoewel deze qua detail minder duidelijk zijn, is telkens een
verruigd grasland met plaatselijk opslag van struiken of bomen te zien (met uitzondering van de 3 zuidelijke
hp-graslanden). Op geen enkele van de orthofoto’s is er een spoor van serres, binnen de contour van het
betreffende vlak.

3. Reflectie over de biologische waarde
Zoals gesteld bestaat de zone heden uit verruigd grasland, met enkele verspreide bomen in het zuidoosten.
Zoals blijkt uit Vriens et al. (2011) is dit biotooptype vrij algemeen en komt het voor in nagenoeg geheel
Vlaanderen, met een totale oppervlakte tussen 7200 à 11000 ha. Indien bijzondere vegetaties aanwezig
zijn, wordt dit in de kartering normaal geduid met extra karteringseenheden, wat hier niet het geval is.
Indien het gaat over een biotoop met, voor dat biotoop, onverwacht interessante plantensoorten worden
deze vaak geduid en in een afzonderlijke databank opgenomen, wat hier evenmin het geval is. Verruigde
graslanden in een (half)natuurlijke context met talrijke andere (half)natuurlijke biotopen errond kunnen een
belangrijke rol vervullen voor soorten, terwijl dit minder tot zelden het geval is in meer geïsoleerde biotopen
in een bebouwde en vertuinde omgeving. De hier beschouwde zone is volledig omgeven door tuinen met
bebouwing en serres.
Het INBO benadrukt dat we niet beschikken over specifieke soorteninventarisaties en dus enkel over een
‘verwachting’ kunnen spreken. Uit voorgaande beschouwingen oordelen we dat de verwachtingen hier laag
liggen.
CONCLUSIE
1. De biologisch waardevolle elementen omvatten een zone die sinds 1990 bestaat uit verruigd grasland,
alvast sinds 2007 zonder opslag van struiken en (jonge) bomen. Zulke verruiging hangt samen met het
wegvallen van het traditionele graslandbeheer (grazen, maaien). Dergelijke vegetaties zijn biologisch
waardevol. Maar gezien het relatief jong biotoop betreft, zijn ze vervangbaar (m.a.w. ze zijn elders op
korte termijn te realiseren). Ze zijn vrij algemeen en komen in nagenoeg geheel Vlaanderen voor. Dit
biotoop heeft geen specifiek beschermingsstatuut. De aanwezige biologische waarden moeten eerder
gesitueerd worden in een lokaal en maatschappelijk-sociaal kader dan dat zij liggen in de intrinsieke
waarde van deze natuur op een provinciaal of Vlaams niveau.
2. Er is geen historisch permanent grasland aanwezig. ‘Verruigd grasland’ valt immers niet onder de
wettelijke definitie van ‘historisch permanent grasland’.
3. In het onder 1 bedoelde perceel blijkt uit de bij ons beschikbare orthofoto-reeks niet dat er in de
periode 1990 tot heden serres zouden geweest zijn. Het lijkt in die periode altijd een verruigd grasland
geweest, en sinds 2007 zonder spontane opslag van struiken en jonge bomen (die er plaatselijk
voordien wel was). Het klopt wel dat het om (in biologische termen) ‘recent’ verruigde graslanden gaat.
4. Beschermde soorten: het INBO beschikt niet over een soorteninventaris van het betreffende gebied.
Gezien de beschouwingen in § 3 zijn de verwachtingen naar bijzondere soorten laag.
5. Nood tot bijkomende onderzoeken: gezien de reflecties behandeld in § 3 acht het INBO het niet nodig
bijkomende vaststellingen te doen. De aard van de biologische waarden van de biotopen zijn gekend
(‘eerder van lokaal en maatschappelijk sociaal belang’) en het lijkt ons aannemelijk dat hun rol voor
bijzondere soorten in een door tuinen, serres en bebouwing omringde omgeving beperkt is. Indien er
voor het dossier toch een inventaris nodig is, dan bevelen wij aan een erkende deskundige fauna-flora
milieueffectrapportage te raadplegen.
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FIGUREN
Figuur 1
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Figuur 2

Figuur 3

INBO.A.3159 - 6/11

Figuur 4

Figuur 5
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Figuur 6

Figuur 7

INBO.A.3159 - 8/11

Figuur 8

Figuur 9
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Figuur 10

INBO.A.3159 - 10/11

BIJLAGE
Plan voor de verkaveling

Plan na de verkaveling
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