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Rjvierprikken die opnieuw de Schelde binnendringen, de Gevlekte witsnuidibel en de
Tweekleurige vleermuis die werden waargenomen, het toenemend aantal overwinterende
watervogels,... het zijn enkele posideve noten in het Natuurrapport Vlaanderen. De
algemene toonaard is er echter één van achteruitgang. Soorten stellen vaak zeer specifieke randvoorwaarden aan habitat- en milieukwaliteit. En ze hebben voldoende ruimte
nodig om zich te kunnen verplaatsen tussen voortplantings-, overwïnterings- en foerageerplaatsen. Uit het Vlaamse Natuurrapport 2003 blijkt dat heel wat soorten alleen
kunnen voortbestaan wanneer ook buiten de reservaten de gepaste maatregelen worden
genomen. Kansen hiervoor liggen onder meer in aansluiting op andere beleidsvelden,
waarbij natuur ook andere doelstellingen kan dienen, zoals waterbeheer.

Natuurrapport 2003 laat zien:
natuur kan niet leven van reservaten alleen
Bescherming kan het tij niet keren
Het Natuurrapport 2003 {Dumortier et
al., 2003} bevat opnieuw een reeks zorgwekkende cijfers over achteruitgang. O m
de biodiversiteit in stand te houden gelden drie basisregels: verbeteren, vergroten
en verbinden. Beschermingsstatutcn zijn
onmisbaar, maar op zich onvoldoende
effectief om de biodiversiteit in stand te
houden. We geven drie voorbeelden:
beschermde amfibieën, beschermde heide
en voor vissen afgebakend Habitatrichtlijngebied.
BESCHERMDE AMFIBIEËN

Alle soorten amfibieën, behalve de Groene
en de Bruine kikker, staan sinds 1980 op
de lijst van beschermde soorten. Dit heeft
niet kunnen beletten dat zelfs van de algemene soorten het aantal populades ondertussen met een derde terugviel (fig. 1).
Het aantal vindplaatsen van de Kleine
watersalamander is gehalveerd (Colazzo et
al., 2002). Amfibieën stellen een aantal
kwaliteitseisen aan hun waterbiotoop.
Daarnaast is het essentieel dat ze regelmatig kunnen migreren tussen hun water- en
landbiotoop en dat er voldoende dispersie
is naar andere waterbiotopen. Het complexe samenspel van vernietiging, verontreiniging en versnippering maakt samen
de negatieve balans. De pad is de soort die
zich nog het best in stand kan houden
door dispersie en het koloniseren van
nieuwe waterbiotopen. O m het aantal
verkeersslachtoffers tijdens de migratie en
dispersie te vermijden, worden onder meer
amfibieënnmnels en -geleidingspanelen
aangelegd. Eind 2002 was 13 % van de
vastgestelde migratieknelpunten structureel aangepakt. De maatregelen bleken
echter niet overal effectief
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BESCHERMDE HEIDE

Vlaanderen bezit nog 15.000 ha heide.
De heide is beschermd door het verbod
op vegetatiewijziging en de grotere eenheden die ons nog resten zijn aangeduid
als reservaatgebied. Heidevogels zoals
Korhoen en Klapekster komen echter
niet meer tot broeden en de Tapuit gaat
sterk achteruit. De helft van de typische
heideplanten staat op de Rode Lijst (De
Bruyn, 2003). Een effectgerichte maatregel als plaggen, die werd toegepast om
zuurgevoelige soorten zoals Klokjesgentiaan in stand te houden, blijkt niet meer
effectief (Vanreusel & Smets, 2002). De
verzuring is te ver gevorderd. Ondanks
de opvallende daling van de emissies van
verzurende stoffen. Is er nog maar weinig
vermindering van de atmosferische zuurdeposities gevolgd (Van Avermaet et al.,
2002). Emissies uit het buitenland en de
hoge regenval van de laatste jaren zijn
hiervoor mede verantwoordelijk. De
deposities zijn nog steeds veel hoger dan
de kritische last voor heide. Ze hebben
bovendien ook een vetmestend effect.
V O O R VISSEN AFGEBAKEND HABITATRICHTLIJNGEBIED

Bittervoorn, Rivierdonderpad, Rivierprik
en Beekprik zijn vissen of rondbekken,
waarvoor Vlaanderen Habitatrichtlijngebied afbakende. Migrerende soorten als
Rivierprik profiteren van de verbeterde
waterkwaliteit en trekken opnieuw de
Schelde op. Maar de herkolonisatie

Het aantal vindplaatsen van
Lidsteng in de kustpolders
ging gedurende de voorbije
decennia sterk achteruit
(foto: Yves Adams).
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houdt op bij de stuwen en sluizen (Buyssc
et al., 2003). Het is nog onzeker of de
nieuwkomers zich zullen kunnen voortplanten. Veel paaiplaatsen zijn ondertussen verloren gegaan door rechttrekkingen
en infrastructuurwerken. Bovendien is het
de vraag of ook bij een lage waterafvoer
de zuurstofvoorziening verbeterd zal blijven, zoniet is er een risico op massale vissterfte. In de waardevolle bovenlopen van
de rivieren komen nog geïsoleerde populaties voor van soorten als Rivierdonderpad en Beekprik. Ondanks de afgrenzing
als Habitatrlchdijngebied blijven beide
soorten bedreigd en worden soortbeschermingsplannen niet uitgevoerd. De zeer
goede waterkwaliteit in de bovenlopen
waar ze voorkomen gaat bovendien achteruit door een toenemende diffuse
inspoeling van meststoffen. Bij de kleine
afgezonderde populaties Rivierdonderpad
treedt genetische verarming op (Knaepkens et al., 2001). Stuwen en sluizen veroorzaken niet enkel een versnippering
maar ook een verlies aan sneller stromende beektrajecten en bijgevolg het
verdwijnen van habitat voor stroomminnende vissoorten zoals de Barbeel, eveneens een Habitatrichdijnsoort (Schneiders
et al-, 2003).

Naar functionele ruimte voor
natuur
De ruimte voor natuur is in een dicht
bevolkte regio als Vlaanderen beperkt.
O m natuur uit zijn isolement te halen,
kiest het beleid naast meer en grotere
reservaten, ook voor de inbedding van
de reservaten in een ruimer ecologisch
netwerk. Dit sluit aan op de Vogel- en
Habitatrichdijngebiedcn, het netwerk op
Europese schaal.
RESERVATEN

De totale oppervlakte reservaat is in 2001
en 2002 aanzienlijk gegroeid en bereikte
op l januari 2003 25.645 ha of 1,9%
van Vlaanderen {Decleer & Vanroose.
2003). De helft hiervan wacht momenteel nog op een officieel statuut {Weyembergh, 2003). 2001 en 2002 waren piekjaren voor wat betreft de aankoop van
reservaten. De helft hiervan werd verwezenlijkt door de terreinbeherende verenigingen. De budgetten voor verwerving
waren in 2002 hoger dan ooit tevoren.
Deze toename zorgt voor een belangrijke
inhaalbeweging. Ter vergelijking: in
Nederland was eind 1999 al ongeveer
7 % van de oppervlakte afgebakend als
natuurreservaat.

Fig. 1. Het aantal
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VLAAMS ECOLOGISCH NETWERK

Met de ontwikkeling van een Vlaams
Ecologisch Netwerk (VEN) streeft het
beleid naar een samenhangend en ecologisch ftincdoneel geheel van 125.000 ha
natuur. Dit ontsnippcrt een groot deel
van de reservaten en het planologisch
groen en herwaardeert de eco(hydro)logische samenhang. In het V E N is het
beheer gericht op het behoud en de ontwikkeling van een hoogwaardige natuur.
Het VEN wordt aangevuld met 150.000
ha natuurverwevingsgebied en een onbepaalde oppervlakte natuurverbindingsgebied, samen het Integraal Verwevingsen Ondersteunend Netwerk of IVON
(Decleer, dit nummer). Binnen het VEN
is er aandacht voor de internationaal
bedreigde Habitat- en Vogelrichdijnsoorten, maar ook voor regionaal
bedreigde soorten (bv. bepaalde dagvlinders en libellen) en biotopen (bv. dotterbloemhooilanden), die niet in de Europese richdijnen zijn opgenomen. De
afbakening gebeurt op basis van uitgebreid overleg tussen de administrades
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(entiteiten binnen het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap) van de beleidsdomeinen leefmilieu, landbouw en ruimtelijke ordening. De eerste 85.000 ha
VEN werd in oktober 2003 definitief
goedgekeurd door de Regering. Het gaat
hier om gebieden die reeds een geschikte
planologische bestemming bezitten. Het
is echter vooral de nog ontbrekende
40.000 ha, waarover nog geen consensus
bestaat, dïe de ontsnippering moet realiseren. O m deze optimaal in te vullen werd
een prioriteitenkaan bos en natuur ontwikkeld. Deze bakent een areaal van
140.000 ha prioritair VEN af, een zoekzone om ten siortc tot de geplande
125.000 ha VEN te komen. Bij realisatie
van deze 140.000 priontair VEN zou het
aantal gebieden groter dan 1000 ha van
25 naar 43 stijgen (fig. 2). De afbakening
van het VEN botst echter op veel weerstand bij andere gebruikers van de open
ruimte. Vooriichting en meer duidelijkheid over gebods- en verbodsbepalingen
binnen het VEN moeten dit helpen doorbreken.
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In Vlaanderen broeden 27 soorten uit de
Vbgelrichdijn in een totale oppervlakte
van 97.580 ha Vogelrichtlijngebied. Voor
45 habitats en 22 soorten uit de Habitatrichdijn is 102.000 ha Habitatrichdijngebied afgebakend. Beide gebieden overlappen elkaar gedeeltelijk en samen levert
dit voor Vlaanderen 163.040 ha Speciale
Beschermingszones (SBZs). De Vogel- en
Habitatrichdijnen l e ^ e n een actieve
instandhouding op. Dit kon tot nu toe
onvoldoende worden gegarandeerd. Zo
werd in de vallei van de Zwarte Beek
Vogelrichtlijngebied afgebakend omwille
van o.a. Korhoen en Duinpieper en
Habitatrichtlijngebied omwille van o.a.
Beekprik. Sinds de afbakening in 1994
zijn Korhoen en Duinpieper er echter
verdwenen. Een recente ingreep door
lokale waterbeheerders heeft een groot
deel van het habitat van de Beekprik vernietigd. De aanpassingen op het Natuurdecreet (31 /8/2002) moeten hierin verbetering brengen. Ze leggen aan alle
activiteiten in en rond Speciale Beschermingszones een afweging op in funcde
van de richthjncn. Dit zorgt ervoor dat
niet alleen ruimte wordt afgebakend,
maar dat ook naar een geschikte leefomgeving voor de soorten wordt gestreefd.
Het is de bedoeling de SBZs multifunctioneel en duurzaam te gebruiken. Activiteiten zonder negarieve impaa op de
beschermde soorten en habitats kunnen
gewoon doorgaan. In gevallen van openbaar belang én bij gebrek aan alternatieven kunnen aantastingen worden toegestaan op voorwaarde van compensatie.
Naar aanleiding van twee havenuitbreidingen en een industrieterrein werden het
overstromingsgebied Bazel-KruibekeRupeimonde (1998) en aanvullende
poldercomplexen (2000) als compensatie
voorzien.
N a t u u r b e l a n g e n en a n d e r e b e l a n g e n
Bovenstaande voorbeelden bewijzen dat
het realiseren van natuurdoelstellingen
inspanningen v r a ^ van veel meer actoren. Dat andere sectoren bij natuurbehoud worden betrokken is een nieuw
gegeven in het namurbeleid. Bij her ontwikkelen van concrete gebiedsvisies zoals
de 'Levende Grensmaas' en de Dijlevallei
stellen we vast dat dit vooral lukt waar
natuurbelangen en andere belangen zoals
bv. wateroverlast samen kunnen worden
opgelost. Voor minder companbele activiteiten zijn stimulerende of bindende

Zelfs in de mooiste natuurgebieden van Vlaanderen
-hierde vallei van de
Zwarte Beek - is samenwerking met lokale waterbeheerders nog niet
vanzelfsprekend. Recent
werd deze beek
drastisch geruimd (foto:
Willy Vanlook).

maatregelen vereist. Het aangepaste
Natuurdecreet, met zijn implicaties voor
de regelgevingen rond naruur, bos, landschapszorg, mest, landinrichting en ruilverkaveling, biedt hiertoe een aanzet.
Hierna wordt ingegaan op bosbeleid,
waterbeleid, landbouwbeleid en mobiliteitsbeleid.

bosareaal geen groene planologische
bestemming bezit, vormt een ernstig
knelptmt. Het verbod op ontbossing verhindert dikwijls het herstel van verboste
heidegebieden. De bosuitbreiding verloopt moeizaam, o.a. vanwege lokale
weerstand uit de landbouw.
WATERBELEID

BOSBELEID

Het huidige bosbeleid stelt duurzaamheid centraal. De aandacht voor natuurbehoud is sterk toegenomen. De beheerders van openbare bossen, en in mindere
mate van ptivé-bossen, krijgen een planmatig en natuurgericht bosbeheer opgelegd. Het aantal bosbeheerplannen is
evenwel nog beperkt. Via subsidies worden ook privé-eigenaars aangemoedigd
om natuurdoelstellingen te realiseren. De
hourvoorraad van de Vlaamse bossen
reflecteert nog de oude bosbouwopvattingen: 46 % naaldhout en 16 % populier
tegenover 11 % Zomer- en Wintereik en
8 % Beuk (Waterinckx & Roelandt,
2001). Dat in bosbestanden jonger dan
20 jaar inheemse loofboomsoorten domineren is een eerste resultaat van de vernieuwde visie binnen het bosbeheer. De
verwerkende nijverheid zal daar rekening
mee moeten houden. Daarnaast gaat veel
aandacht naar het absolute behoud van
de huidige bosoppervlakte én naar de
uitbreiding ervan. Dat 30 % van het

De Europese Kaderrichtlijn Water brengt
een omwenteling teweeg in het Vlaamse
waterbeleid. Terwijl vroeger het menselijke gebruik centraal stond, is nu het
uitgangspunt behoud, beschermingen
herstel van de namurlijke levensgemeenschappen in alle oppervlaktewateren. In
Vlaanderen is er een algemene consensus
over het principe dat er in valleigebieden
meer ruimte moet komen voor water. De
urgenüe bleek nog maar eens tijdens de
overstromingen van eind 2002. Het
decreet Integraal Waterbeleid werd in juni
2003 definitief goedgekeurd. Het uitgangspunt is een integrale benadering van
de waterproblemariek op stroomgebiedniveau en een geïntegreerde aanpak op
verschillende lagere planniveaus. Vergunningsplichtige activiteiten moeten in de
toekomst een watertoets - een afweging in
functie van de bekkenbeheerdoelsteilingen
— doorstaan. Toch verloopt het uitvoeren
van geïntegreerde plannen op het terrein
zeer moeizaam en blijven veel aquatische
biotopen achteruitgian in kwaliteit.
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LANDBOUWBELEID

De afname van de oppervlakte soortenrijk
grasland, de moeizame reductie van de
mestverliezen en de weerstand tegen bosuitbreiding getuigen van de moeilijke
relatie tussen landbouw en natuur. Slechts
een fractie van de graslanden in Vlaanderen is nog soortenrijk en deze oppervlakte
blijft achteruitgaan. Terwijl de bescherming van het volledige bosareaal een hoge
beleidsprioriteit krijgt, is dit voor soortenrijke graslanden veel te weinig het geval.
En waar er al regelgeving is, laat de juridische opvolging van vastgestelde overtredingen al te dikwijls op zich wachten.
130 typische graslandplanten staan op de
Rode Lijst. Dit is het hoogste aantal van
alle biotopen. Naast de graslandplanten
vertonen ook de vegetaties van poelen en
sloten een zorgwekkende achteruitgang.
Eerste gegevens over de ontwikkeling van
waterplanten in de Uitkerkse Polders
toont op 20 jaar tijd een terugval tot
15 % van de oorspronkelijke vindplaatsen. Soorten als Puntkroos en Grof
hoornblad verdwenen en algemene soorten als Klein kroos, Buitkroos en Fijn
hoornblad zijn nu zeldzaam (Vanhecke et
al., 2003). Lidsteng ging in alle kustpolders achteruit. Mogelijke oorzaken zijn
vermesting, verzildng, verdroging en
bestrijdingsmiddelen. Kwartel kon ing,
Ortolaan en Grauwe klauwier zijn vooral
aan grasland gebonden vogelsoorten die
tussen 1994 en 1997 als broedvogel uit
Vlaanderen verdwenen. Ook het aantal
broedgevallen van Paapje kent een forse
daling. De natuur in het agrarisch gebied
heeft behoefte aan een multiftanctioneel
beheer. Beheerovereenkomsten kunnen
landbouwers hierin stimuleren: het
onderhoud van poelen en heggen, de aanleg van perceelsranden (vooral langs
waterlopen) en het plaatsen van nestbeschermers kennen een toenemend succes.

MOBILITEITSBELEID

60.000 km wegen versnipperen de
Vlaamse ruimte. De zorg voor natuur
vindt stilaan ingang bij de Administratie
voor Wegen en Verkeer (AWV) en de
Administratie voor Waterwegen en Zeewezen (AWZ). De wegenwachters hebben
nu de permanente opdracht gegevens over
aangereden diersoorten te verzamelen om
migratieknelpunten te helpen opsporen.
Bij het uitvoeren van maatregelen voor
ontsnippering krijgen grote eenheden
aaneengesloten natuur prioritaire aandacht. Migratieknelpunten op waterwe-

gen — zoals stuwen en sluizen — staan al op voorbije jaren gevoelig s t e ^ , maar toch nog
kaart. Er is een BENELUX-doelstelling
maar 0,6 % van het totale Vlaamse budget
om tegen 2010 migratie door alle waterbedraagt. Ook op lokaal niveau lijkt de aanlopen weer mogelijk te maken. In 2001
dacht voor het natuurbeleid licht te stijgen.
en 2002 werd de eerste 6 % van de vastgestelde knelpunten gesaneerd.
Conclusies
Het VEN moet de reservaten uit hun isolement halen en bedreigde soorten en biotoOverleden is de boodschap
pen nieuwe kansen bieden. Het VEN zal
Natuurbeleid gaat steeds meer deel uitmaken van andere beleidsvelden. Deze inte- pas echt functioneren wanneer het volledig
wordt gerealiseerd, incl. de natuurverwegratie vergt veelvuldige communicatie en
vings- en natuurverbindingsgebieden. Ook
afweging van belangen. Hierbij ïs een voldoende breed draagvlak voor natuur vereist. dan blijft het functioneren van kwetsbare
natuur afhankelijk van de inspanningen van
andere
sectoren, ook buiten de aangeduide
BETROKKENHEID
gebieden.
De kwaliteit, en dus de meerDe afbakening van het V E N gebeurt op
waarde,
van
het VEN hangt sterk af van het
basis van ruim overleg tussen administradraagvlak voor natuurbehoud.
ties. Na de afbakening van de eerste fase
was er in het najaar 2002 een uitgebreide
communicatiecampagne rond het VEN
en de SBZ's. Natuurrichtplannen voor
VEN-gebieden en SBZ's, Bekkenbeheerplarmen e.a. maken een gedifferentieerd
gebiedsgericht beleid mogelijk door in
overleg met betrokkenen een gebiedsvisie,
insmndhoudingsdoelstellingen en stimulerende en bindende maatregelen en instrumenten vast te l e ^ e n . De afttemming
tussen de diverse plannen zal permanente
aandacht vergen. De inspraak van de doelgroepen verstevigt het draagvlak, maar
kan ook tot suboptimale beheer- en
inrichtingsmaatregelen leiden.

Literatuur
Avermaet, P. Van, C. Mensink, A. Colles & J. Brouwers, 2002. Verzuring, In: Van Steertegem. 2002. Milieuen Natuurrapport Vlaanderen - thema's. Vlaamse Milieumaatschappij en Garant, Brussel.
Bogaert, D., M. De Zitter & T. Wymeersch, 2003.
Draagvlak voor natuur. In: Dumortier et al., 2003. Natuurrapport 2003, Toestand van de natuur in Vlaanderen:
cijfers voor het beleid. Mededeling van het Instituut voor
Natuurbehoud nr 21, Brussel.
Bruyn, L De, 2003. Heiden en vennen. In: Dumortier et
al., 2003, Natuurrapport 2003. Toestand van de natuur in
Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededeling van het
Instituut voor Natuurbehoud nr 21. Brussel.
Buysse, D., S. Martens, R. Baeyens & J. Coeck, 2003.

DRAAGVLAK

Onderzoek naar de migratie van vissen tussen Boven-Zee-

Voor het voeren van een natuurbeleid is
de aanwezigheid van een draagvlak essentieel. Beschikbare gegevens getuigen van
een positieve houding van de individuele
burger tegenover natuur (Bogaert et al.,
2003). Een onderzoek rond vier natuurontwikkelingsprojecten, wijst op een
groot draagvlak bij omwonenden en recreanten. Bij de natuurverenigingen zien we
een licht groeiend draagvlak. De grootste
van hen, Natuurpunt, telde op 1 januari
47.000 leden en bereikt daarmee bijna
2 % van de gezinnen in Vlaanderen.
Naast de traditionele natuurverenigingen
verschijnen nieuwe actiegroepen met heterogene netwerken van sympathisanten.
Hierbij worden voor het natuurbehoud
ongekende actiemethoden ingezet, zoals
het bezetten van bossen. Bij de adtninistratie kent de personeelsinzet voor natuur
een stijgende lijn, maar door het sterk toenemende takenpakket zien we nog steeds
een discrepantie tussen de feitelijke en de
gewenste personeelsinvulling. O p beleidsvlak valt op dat het budget voor natuur de

schelde en Bovenschelde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud Brussel.
Colazzo, S., P. Baert, F. Valck & D. Bauwens, 2002.
Vindplaatsen van de algemene amfibieen in Vlaanderen:
winst en verlies. Natuur.focus 1: 103-109.
Decleer, K. & S. Vanroose, 2003. Ven/verving van
natuurgebieden, In: Dumortier et al„ 2003. Natuurrapport
2003. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor
het beleid. Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud nr 21. Brussel.
Dumortier M., L De Bruyn, i. Peymen, A. SchneJders,
T. Van Daele, G. Weyembergh, D. van Straaten, &
E. Kuijken, 2003. Natuurrapport 2003. Toestand van de
natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededeling
van het Instituut voor Natuur-behoud nr 21, Brussel.
Knaepkens, G., L Bruyndoncx, W. Meeus,
D. Knapen, E. Vandervennet L Bervoets, R. Blust
J. Coeck, E. Verheyen, & M. Eens, 2001. Verlies van
genetische variatie bij zeldzame en bedreigde inheemse
vissoorten: omvang, consequenties en maatregelen: eindverslag Rapport VLINA 99/03, Brussel.
Nymen, J. & S. Monden, 2003. Versnippering. In:
Dumortier et al., 2003. Natuurrapport 2003. Toestand van
de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud nr 21. Brussel.

i>e_
Levende
Natuur

104de jaargang november 2003 nummer 6

Schneiders, A., J. Coeck, D. Buysse, G. Van Thuyne,
C, Belpare & i. Breine, 2003. Vissen en rondbekken.
In: Dumortier el ai., 2003. Natuurrapport 2003.
Toestand van de natuur Jn Vlaanderen: cijfers voor het
beleid. Mededeling van hel Instituut voor Natuurbehoud

232

Beleidswijzigingen EHS:
een bedreiging voor soorten?

n r Z l . Brussel.
Vanhecke, L, M. Hoffmann & A. Zwaenepoel,
2003. Water- en moerasplanten in de Uitkerkse Polder:
een vergelijking tussen de situatie in 1980/81 en 2000,
Vanreusel, W. & M. Smets, 2002. Plagbeheer niet
altijd voldoende voor het herstel van zeldzame heidesoorten. Natuur.focus 1:53-55.
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In het strategisch akkoord van 2002 heeft het kabinet Balkenende I een
aantal beleidswijzigingen opgenomen met betrekking tot de realisatie van
de Ecologische Hoofdstructuur. Z o vindt een ombuiging plaats van aankoop van gronden naar beheer door agrariërs en andere particulieren.
O m dit te realiseren is het budget voor aankoop beperkt en wordt dit
deels aangewend voor agrarisch en particulier beheer. Vervolgens heeft
het kabinet voor 2 0 0 3 een aankoopstop van natuurgronden doorgevoerd.
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Summary
Nature report 2003 in Flanders: nature cannot live
in reserves only
The report on the state of nature in Flanders (2003)
concludes that the downward trend of biodiversity
has not stopped, although lists of protected species,
reserves and protected areas do exist. Atmosphehc
deposition, roads and sluices and many more external
fact05 still have a negative impact, The public and
policy support for nature conservation increases. Other
policy fields are slowly exploring more nature oriented
approadies. This is most obvious in forest and water
policy. Communication is essential to enhance cooperation.
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Het kabinet Balkenende I onderkende dat
de beleidswijziging gepaard gaat met vertraging van de realisatie van de EHS en
accepteert een dergelijke vertraging. In de
briefwisseling in de herfst van 2002 tussen
LNV en de Tweede Kamer over het EHSbeleid wordt echter aangegeven dat de
beleidswijziging de kwaliteitsdoelen van
het natuurbeleid onverlet laat. Geluiden
vanuit maatschappelijke organisaties,
wetenschap en provincies wijzen erop dat
dit niet reëel wordt geacht en dat de
beleidsverschuiving zal leiden tot andere,
c.q. lagere ambities.
De Raad voor het Landelijk Gebied
heeft: begin van dit jaar een advies uitgebracht over consequenties van de beleidswijzigingen (Raad voor het Landelijk
Gebied, 2003). Ter onderbouwing van
dat advies legde de Raad aan Alterra de
volgende vragen voor;
• welke risico's kunnen worden vooraen
voor in Nederland voorkomende soorten
door een vertraging van de realisatie van
de EHS?
• welke consequenties kunnen worden
voorzien voor in Nederland voorkomende
soorten van een verandering van het
ambitieniveau met betrekking tot te realiseren natuurdoelen?
Via een quick scan is een globaal
antwoord gegeven op deze vragen (van
Oostenbru^e et al., 2003}. Ondanks de
beperkt beschikbare tijd (de resultaten
moesten vóór de verkiezingen van januari
2003 beschikbaar zijn), leverde het onderzoek een aantal opmerkelijke resultaten op.

D, van Straaten & E. Kuijken.
Naast het rapport (352 biz.) is er een samenvatting
(44 bIz.) beschikbaar. Beide zijn gratis verkrijgbaar
bij anja.de,braekeleer@instnat.be, Kiiniekstraat 25,
B-1070 Bmssel, Rapport en samenvatting zijn ook
digitaal beschikbaar op www.nara.be. An English
summary is available on vtww.nara.be.

Gevolgen van vertraging
De afgelopen jaren hebben onder meer
Natuurbalansen laten zien dat de realisade
van de EHS nog ver verwijderd is van het
uiteindelijke doel: het creëren van een
samenhangend netwerk van natuurgebie-
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den. Het is niet voor niets dat de rijksoverheid gekozen heeft voor aanvullend
beleid in de vorm van onder meer
Robuuste Verbindingen (LNV, 2000).
Weliswaar laat een aantal soorten een
positieve trend zien, duidend op effect
van het ingezette natuurbeleid, veel soorten zijn echter nog ver verwijderd van de
status van duurzame instandhouding.
Vertraging betekent dat (landbouw)enclaves in natuurgebieden langer blijven
bestaan en versterking van natuurkernen
langer op zich laat wachten of misschien
zelfï helemaal niet tot stand komt. Voor
diverse locaties van de EHS geldt, dat met
het inrichten van de laatste 'puzzelstukjes'
een grote eenheid natuur kan worden
gerealiseerd. Vertraging betekent hier verder uitstel van de veelal noodzakelijke
ingrijpende maatregelen, zoals hydrologische ingrepen. Deze zullen pas kunnen
worden genomen waneer de laatste landbouwenclave is aangekocht. Zolang dat
niet gebeurt, bUjven de milieuomstandigheden niet of minder geschikt voor het
behoud of herstel van kwetsbare habitats,
planten en dieren. Dit kan leiden tot het
verdwijnen van kwetsbare (voedselarme)
habitats met bijbehorende popidaties
planten en dieren.
Doordat bestaande natuurkernen
niet kunnen worden uitgebreid, bestaat

