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Wijze van citeren: Paelinckx D. & Vanden Borre J. (2021). Advies over een selectie van
zones „buiten de S-IHD besluiten‟ nodig voor het realiseren van de regionaal gunstige staat
van instandhouding van graslandhabitats (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek; nr. INBO.A.4098). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Aanleiding
Het ANB heeft als opdracht zones ter realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
buiten Speciale Beschermingszones (SBZ) voor te stellen, zodat deze door de Vlaamse
regering kunnen worden aangeduid (zie Natuurdecreet art. 50ter, §3 en zie Beleidsnota
Omgeving).
In de nota aan de Vlaamse regering bij de S-IHD besluiten (VR 2014 2304 DOC.0467/1BIS) 1
is onderstaande tabel opgenomen.

Een oppervlakte van 122 ha graslandhabitat moet buiten speciale beschermingszones en
buiten Sigma gerealiseerd worden. Het gaat om extra oppervlakte, waarbij het kan gaan om
graslanden die reeds in natuurbeheer zijn maar nog niet als habitat kwalificeren of om
andere percelen die nog niet in natuurbeheer zijn. Er wordt hierbij verder niet aangegeven
om welke graslandhabitats het gaat.

Vragen
1) Kan het INBO een selectie maken van graslandhabitats waarvoor extra oppervlakte buiten
de in tabel 1 vermelde besluiten meest noodzakelijk is (graslandhabitats die het meest
bedreigd zijn of o.b.v. rapportage habitats i.k.v. HRL)?
2) Kan het INBO een voorstel van zones maken (bij voorkeur in een GIS-laag) waar deze
habitats uitgebreid/versterkt moeten worden, o.b.v. actuele aanwezigheid en/of
abiotische potenties?

1

Bisnota bij de ontwerpbesluiten (nvdr. in de versie die finaal goedgekeurd werd) van de Vlaamse Regering tot
aanwijzing van de speciale beschermingszones in het kader van de Habitatrichtlijn en tot vaststelling van de bijhorende
instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (S-IHD-besluiten).
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Bemerk dat de oppervlakte potenties voor realisatie van extra graslandhabitat in die
zones groter mag zijn dan die 122 ha, zodat er marge is om de oppervlaktes te realiseren
binnen de zones.

Toelichting
1

Vertrekbasis

Met betrekking tot de 122 ha graslandhabitat die ontwikkeld dient te worden „buiten de
besluiten‟ zijn we ervan uitgegaan dat de keuze voor die te realiseren 122 ha (zie aanleiding
van dit advies) het resultaat is van het gevoerde proces ter voorbereiding van die besluiten.
Daarbij werd door Poelmans et al. (2013) nagegaan waar de instandhoudingsdoelstellingen
in de SBZ-H in Vlaanderen kunnen worden gerealiseerd op basis van een ecologisch en
socio-economisch optimale allocatieoefening. Bij die toewijzing van 122 ha „buiten de
besluiten‟ blijkt er geen informatie beschikbaar over welke graslandhabitats het gaat.
Tabel 1 (vermeld in de aanleiding van dit advies) betreft extra, dus nieuw te realiseren
habitat (bovenop bestaand habitat) en stelt dat die 122 ha „doelen betreft die in de
resterende S-IHD besluiten moeten worden toegewezen of buiten SBZ zullen worden
geplaatst‟. ANB deelt mee dat er in die „resterende S-IHD besluiten’ geen graslanddoelen
geplaatst zijn (Bot & Defoort, persoonlijke mededeling). Die ‘resterende S-IHD besluiten’
betreffen drie besluiten voor Vogelrichtlijngebieden2.

2

Selectie van graslandhabitats waarvoor gebieden buiten
de S-IHD besluiten 2014 essentieel zijn

2.1

Toestand van de graslandhabitats

Tabel 2 geeft de toestand weer van de graslandhabitats in Vlaanderen volgens de methodiek
van de meest recente rapportage van de staat van instandhouding aan de EU (Paelinckx et
al., 2019). De globale of geïntegreerde staat van instandhouding is de resultante van de
beoordeling
van
de
criteria
„areaal‟,
„oppervlakte‟,
„habitatkwaliteit‟
en
„toekomstperspectieven‟. Een gunstige toestand van de ruimtelijke samenhang en van de
habitattypische soorten (beide zijn deelaspecten van het criterium habitatkwaliteit) zijn ook
nodig om de graslandhabitats in een gunstige staat van instandhouding te brengen. Vandaar
dat we deze criteria meenemen in de selectiecriteria voor de keuze van de graslanden buiten
SBZ-H (zie 2.2 Criteria voor het bepalen van de selectie).

Tabel 2. Toestand van graslandhabitats in Vlaanderen zoals bepaald in de rapportage 2019 van de staat
van instandhouding aan de EU (Paelinckx et al., 2019).
Toestand: FV = gunstig, U1 = matig ongunstig, U2 = zeer ongunstig;
Trend: ↗ toenemend / verbeterend, ≈ stabiel, ↘ afnemend / verslechterend, o onzeker,
Status: G = goed; M = matig, S = slecht
korte naam
areaal
oppervlakte
kwaliteit
TP
globaal
(a)
(met
%
buiten SBZ-H)
U2 ↘ (78 %)
U2 ↘
U2 ↘
stroomdalgraslanden
FV ≈
U2
droge kalkgraslanden en
FV ≈
U2 ≈ (74 %)
U2 x
U2
U2 ≈
(e)
struweel op kalkbodem
heischrale graslanden
FV ≈
U2 o (33 %)
U2 x
U2
U2 x
blauwgraslanden
U1 ≈
U2 o (31 %)
U2 x
U2
U2 x
voedselrijke zoomvormende
FV ≈
X (2013: FV)
U2 x
U2
U2 x
(f)
graslanden
x (ca. 16 %)
soortenrijke
FV ≈
U2 o (75 %)
U2 x
U2
U2 x
glanshavergraslanden

code

6120
6210
6230
6410
6430
6510

x onbekend;
ruimtelijke
samenhang
B (b) A(c)
S
S
S
S

typische
soorten
(d)

S
M

S
S
S

S
S
S

S
S
M

S

S

S

2

Het betreft de SBZ-V‟s BE2300222 Kuifeend en Blokkersdijk, partim Kuifeend (BVR 08.09.2017), BE2217310 Bocholt,
Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer (BVR 03.10.2017) en het ontwerpbesluit voor BE2500831 IJzeren Handzamevallei.
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(a) TP = toekomstperspectieven: deze zijn functie van de mate waarin een gunstige staat van instandhouding
voor de habitat bereikt kan worden (incl. het verlagen van alle drukken en bedreigingen tot hooguit een
matig niveau) in de volgende twee rapportagecycli, dus in de periode 2019 – 2030.
(b) De B-status is afhankelijk van de specifieke habitatoppervlakte per functionele habitatcluster. De B-status
is „goed‟ als 75 % of meer (en „slecht‟ bij minder van 75 %) van de habitatoppervlakte gelegen is binnen
functionele clusters die voldoen aan het habitatspecifieke oppervlaktecriterium voor B-status; dit is de
minimale habitatoppervlakte nodig in een cluster om een gemiddeld aantal (50 %) van het totale aantal
potentieel zich voortplantende faunadoelsoorten in stand te kunnen houden. Voor de graslandhabitats is dit
criterium 2 ha. Het is een harde randvoorwaarde uit het calibratiemodel (Poelmans et al., 2013).
(c) De A-status is afhankelijk van de totale oppervlakte van de vlekken van de functionele habitatclusters in
de essentiële en zeer belangrijke SBZ-H waarin de betreffende habitat aanwezig is. De A-status van een
habitat is „goed‟ als 50 % of meer (en „slecht‟ bij minder dan 50 %) van die habitatoppervlakte gelegen is
in functionele clusters die groter zijn dan het habitatspecifieke oppervlaktecriterium voor A-status; dit is de
minimale oppervlakte nodig om het merendeel (75 %) van het totaal aantal potentieel zich voortplantende
faunadoelsoorten in stand te kunnen houden. Voor de graslandhabitats is dit criterium 30 ha. Het is een
harde randvoorwaarde uit het calibratiemodel (Poelmans et al., 2013).
(d) De toestand van de habitattypische soorten is „slecht‟ indien één of meer soort(en) als Rode-Lijststatus
„ernstig bedreigd‟ of „regionaal uitgestorven‟ hebben, OF meer dan 25 % van de typische soorten een
Rode-Lijststatus (bedreigd of kwetsbaar) hebben. De toestand is „matig‟ als 10 – 25 % van de typische
soorten zulke Rode-Lijststatus hebben (en dus „goed‟ in geval van minder dan 10 % van de soorten).
(e) Trend gecorrigeerd (t.o.v. Paelinckx et al., 2019) na controle van de eerste opgeleverde data door de EU
en dit ten gevolge van een laattijdig EU-advies dat twee stabiele en één onbekende trend geïntegreerd
dienen beschouwd te worden als „stabiel‟.
(f) De toestand voor de oppervlakte van 6430 is in 2019 als „onbekend‟ beoordeeld omdat een groot deel van
de oppervlakte nog steeds vertalingen betreft uit oude BWK-karteringen en het daardoor niet gekend is of
het habitat 6430 dan wel regionaal belangrijk biotoop rbbhf betreft.

2.2

Criteria voor het bepalen van de selectie

Extra, dus nieuw te realiseren habitat heeft tot doel bij te dragen aan:
het realiseren van een gunstige toestand op het vlak van de criteria „areaal‟ en
„oppervlakte‟;
het verhogen van de connectiviteit zodat de ruimtelijke samenhang minder ongunstig
wordt;
eventueel bij te dragen aan het verbeteren van de toestand van de habitattypische
soorten.
Het zorgen voor een betere ruimtelijke samenhang en het zorgen voor een
kwaliteitsverbetering van de graslandhabitats zijn de eerste beoogde doelen, maar soms kan
het nodig zijn extra aandacht te besteden aan gebieden met hoog belang voor bepaalde
habitattypische soorten.
Volgende criteria bepalen de selectie, toegepast in de volgorde zoals vermeld:

graslandhabitats die in een ongunstige toestand verkeren volgens de (deel)criteria
„areaal‟, „oppervlakte‟, „ruimtelijke samenhang‟ en eventueel „habitattypische
soorten‟;

significant aandeel van de habitatoppervlakte buiten het SBZ-H-netwerk; hoe groter
de grootteorde hiervan, hoe essentiëler de habitatoppervlakte buiten het SBZ-Hnetwerk is om de regionaal gunstige staat van instandhouding te bereiken en
behouden.
Het laatste criterium hangt samen met het feit dat voor het criterium „habitatkwaliteit‟ ten
minste 75 % van de oppervlakte een lokaal gunstige toestand moet hebben om van een
„zeer ongunstige‟ naar een „matig ongunstige‟ regionale toestand voor habitatkwaliteit te
evolueren (European Commission DG Environment, 2005). Dit impliceert dat voor alle
habitats met meer dan 25 % oppervlakteaandeel buiten het SBZ-H-netwerk maatregelen
buiten dat netwerk essentieel zijn 3.
3

Om van een matig ongunstige naar een gunstige staat van instandhouding te evolueren is evident een significant
groter oppervlakteaandeel dan 75 % in gunstige lokale toestand noodzakelijk. De rapportagerichtlijnen (DG
Environment, 2017) schuiven daarvoor 90 % oppervlakteaandeel naar voren. In Paelinckx et al. (2019) is dit toegepast
voor in Vlaanderen „zeldzame habitats‟.
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2.3

Selectie van de graslandhabitats

De habitat „6430 voedselrijke zoomvormende graslanden‟ wordt in dit advies buiten
beschouwing gelaten. Immers, in de Habitatkaart versie 2020 (De Saeger et al., 2020) is de
habitatwaardigheid van moerasspirearuigten buiten het SBZ-H-netwerk overwegend
aangeduid als „onzeker habitat‟. Uit recente karteringen blijkt dat het vaak het regionaal
belangrijke biotoop (rbbhf) betreft en dus niet habitatwaardig is4. Bijgevolg moeten we
stellen dat de kennislacune van de verspreiding buiten de Habitatrichtlijngebieden dermate
groot is dat het onmogelijk is te bepalen wat het aandeel in en buiten het SBZ-H-netwerk is,
en al zeker niet om op zinvolle wijze gebieden af te baken waar met hoge zekerheid een
grote oppervlakte van de habitat aanwezig is buiten het netwerk.
Wat het criterium areaal betreft zijn alle graslandhabitats in een gunstige toestand, behalve
„6410 blauwgraslanden‟ (tabel 2). Voor de blauwgraslanden is het referentieareaal voor een
gunstige staat van instandhouding groter dan het actueel gerealiseerde areaal en dit ten
gevolge van in de S-IHD reeds voorziene doelen; de gunstige toestand voor het areaal wordt
voor de blauwgraslanden dus nagestreefd binnen het SBZ-H-netwerk. Het behalen van een
gunstige toestand voor het criterium areaal is dus op dit moment geen reden om
extra oppervlakte van dit graslandhabitat te ontwikkelen buiten het Natura2000-netwerk, al
kan het areaal daardoor wel een positieve trend vertonen.
Alle beschouwde habitats (i.e. alle graslandhabitats met uitzondering van 6430) scoren zeer
ongunstig voor oppervlakte en habitatkwaliteit en matig tot slecht voor ruimtelijke
samenhang en habitattypische soorten. Al deze habitats hebben ook meer dan 25 %
oppervlakte-aandeel buiten het SBZ-H-netwerk: dit aandeel varieert van ca. 30 % (6230,
6410) tot 70 à 80 % (6120, 6210, 6510). Omdat een ongunstige lokale toestand over 25 %
of meer van de totale habitatoppervlakte steeds leidt tot een zeer ongunstige beoordeling
voor habitatkwaliteit (zie § 2.2), betekent dit dat een gunstige staat van instandhouding voor
deze habitats niet gerealiseerd kan worden binnen het SBZ-H-netwerk alleen. Ook buiten het
SBZ-H-netwerk moet een (vaak substantieel) deel van de habitatoppervlakte lokaal een
goede kwaliteit vertonen.
Bovenstaande leidt ertoe dat inspanningen buiten het SBZ-H-netwerk essentieel zijn voor:

-

„6120 stroomdalgraslanden‟;
„6210 droge kalkgraslanden en struweel op kalkbodem‟;
„6230 heischrale graslanden‟;
„6410 blauwgraslanden‟ ;
„6510 soortenrijke glanshavergraslanden‟.

Voor 6410 zou het openstaand saldo evenwel in belangrijke mate gerealiseerd worden in het
SBZ-H-netwerk (mondelinge mededeling ANB).
Het Voorontwerp Vlaams Natura2000 programma 2021–2026 stelt als doel tegen 2026 een
verbetering van de staat van instandhouding voor de habitats 6120, 6210 en 6230 in deze
periode.
De EU verzoekt alle lidstaten om ervoor te zorgen dat de instandhoudingstrends en -toestand
van alle beschermde habitats en soorten tegen 2030 niet verslechterd zullen zijn. Bovendien
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat tegen 2030 ten minste 30 % van de soorten en
habitats die momenteel niet in een gunstige staat van instandhouding verkeren, wel in die
categorie terechtkomen of een sterk positieve trend vertonen (Europese Commissie, 2020).

4

Moerasspirearuigtes kunnen ontstaan zijn uit voormalige soortenrijke graslanden, waaronder graslandhabitat, en zijn
dan niet habitatwaardig (conform de EU-Interpretation Manual; DG Environment, 2013). Het is net de herkenbaarheid
op het terrein van een graslandverleden die het onderscheid maakt tussen al dan niet habitatwaardig zijn van deze
vegetaties. Niet-habitatwaardige moerasspirearuigtes kunnen in aanmerking komen voor herstel van graslandhabitat
(ook andere habitats dan 6430).
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Voorstel van zones waar deze habitats
uitgebreid/versterkt kunnen worden

De tweede vraag is om zones voor te stellen op basis van actuele aanwezigheid en/of
abiotische potenties voor die graslandhabitats. Zoals in § 2 gesteld is een uitbreiding van de
oppervlakte van de graslandhabitats nodig in functie van een verbeterde toestand op vlak
van de criteria oppervlakte en kwaliteit. De regionale kwaliteit wordt bepaald door zowel het
oppervlakte-aandeel in een gunstige lokale toestand (= lokale habitatkwaliteit) alsook door
de regionale toestand van de ruimtelijke samenhang en habitattypische soorten.
Nieuw gerealiseerd habitat zal op vlak van lokale habitatkwaliteit, met name voor structuur,
vegetatieontwikkeling en/of verstoringsindicatoren (Oosterlynck et al., 2020), vaak in
aanvang ongunstig scoren. De nabijheid van actueel graslandhabitat is belangrijk om de
ontwikkeling naar een gunstige lokale kwaliteit mogelijk te maken of te versnellen.

3.1

Criteria voor het selecteren van gebieden

Bij deze selectie wordt uitgegaan van ecologisch-wetenschappelijke criteria in functie van het
realiseren van een regionaal gunstige staat van instandhouding van de graslandhabitats. In
dit advies wordt nog geen rekening gehouden met socio-economische factoren. Dit is één
van de redenen waarom we in dit advies de selectie ruimer afbakenen dan de netto
gevraagde oppervlakte van 122 ha. Dit advies kan ook geen rekening houden met de
realisatie van doelen voor bosuitbreiding buiten SBZ-H, omdat dit proces nog loopt en het
kiezen tussen grasland- versus boshabitat een beleidsverantwoordelijkheid is.
Zowel in functie van het behalen van de goede regionale toestand van de habitattypische
soorten als van de ruimere aan graslanden gebonden biodiversiteit, die in het licht van de
EU-Biodiversiteitsstrategie 2030 eveneens zeer belangrijk is, is het essentieel te streven naar
relatief grote graslandcomplexen met een goede ruimtelijke samenhang. Deze
graslandcomplexen hoeven niet per definitie integraal te evolueren naar graslandhabitat of
regionaal belangrijke biotopen omdat we ervan uit kunnen gaan dat graslandsoorten ook
kunnen migreren door of over andere soortenrijke tot ruige graslanden en door of over
graslanden met verspreide natuurwaarden (in of tussen de graslandpercelen).
Omwille van voldoende ecologische kansen voor habitatontwikkeling en het relatief snel
realiseren van habitatcomplexen in een gunstige lokale toestand is het eveneens essentieel
dat er (in de directe omgeving) actueel habitat aanwezig is in de te selecteren zones of
dat die zones aansluiten bij graslandhabitat in een aanpalend SBZ-H. Gezien de adviesvraag
handelt over het selecteren van zones waar extra en dus nieuw graslandhabitat gerealiseerd
kan worden, is vanzelfsprekend ook de aanwezigheid van hoge ‘vrije’ potenties voor de
geselecteerde habitats noodzakelijk. Met „vrije‟ potenties doelen we op zones met
potenties die niet ingenomen zijn door andere Europees beschermde habitats of door
regionaal belangrijke biotopen. Deze „vrije‟ potenties kunnen betrekking hebben op vlakken
die volgens de Biologische Waarderingskaart actueel deels habitat zijn (en waar dus binnen
het vlak nog habitatuitbreiding mogelijk geacht wordt), maar evengoed op plekken waar
volgens de Habitatkaart actueel nog geen habitat aanwezig is.
Noot: ook het ontwikkelen van graslandhabitat op locaties waar vandaag regionaal
belangrijke graslandbiotopen aanwezig zijn kan bij de verdere implementatie van dit advies
overwogen worden. Sommige regionaal belangrijke graslandbiotopen5 kunnen op bepaalde
standplaatsen een degradatiestadium zijn van vroegere habitatwaardige graslanden. Op vlak
van leefgebied van soorten kan graslandhabitat een gelijkaardige of zelfs betere rol vervullen
dan regionaal belangrijke graslandbiotopen. Het geëigende niveau om ten volle rekening te
houden met dergelijke overwegingen is evenwel dat van de (lokale) beheerplanning.
5

Met name moerasspirearuigten (rbbhf), struisgraslanden (rbbha) en mogelijk of
vossenstaartgraslanden (rbbvos) en kamgrasland (rbbkam) (Van Uytanck & De Blust, 2012).
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3.2

Selectie van gebieden

3.2.1

Werkwijze

Volgende basisdata (GIS-lagen) werden gebruikt:
De Biologische Waarderingskaart en de Habitatkaart versie 2020 (De Saeger et al.,
2020);
POTNAT-kaarten 2014.04.30 met zeven klassen, zoals gebruikt voor de afbakening
van de voorlopige zoekzones instandhoudingsdoelen Natura 2000 versie 2. De
kaarten zijn een combinatie van de zgn. “actuele” en “natuurlijke” potenties
(Poelmans et al. 2015; Wouters et al., 2013, 2014);
De zogenaamde natuurdoelenlaag, die een ruimtelijk expliciete plaatsing bevat van
de te realiseren doeloppervlakte van zowel habitattypen als regionaal belangrijke
biotopen in het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn. Het gaat hier om
doelstellingen
die
reeds
vervat
zitten
in
goedgekeurde
of
geplande
natuurbeheerplannen
of
hieraan
gelijkgestelde
plannen.
Hoewel
deze
natuurdoelenlaag nagenoeg enkel beperkt is tot het SBZ-H-netwerk is ze in dit
advies toch van belang om na te gaan of het zinvol is om SBZ-H-(deel)gebieden met
actuele en/of geplande graslandkernen te verbinden door een graslandzone ertussen.
Tevens bevat de natuurdoelenlaag lokaal toch ook percelen buiten het SBZ-Hnetwerk;
De afbakening van de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden.
Volgende stappen werden in onderstaande volgorde doorlopen om tot een overzicht te
komen van mogelijk relevante gebieden:
1. selectie van zones buiten SBZ-H waar de Habitatkaart een concentratie van
graslandhabitatpercelen weergeeft. Merk op dat:
a. het niet altijd hoeft te gaan om open complexen: ook graslanden met
biologische waarden waarop bomen ingeplant zijn (bv. populieren) of die rijk
zijn aan bomenrijen en houtkanten zijn mee ingekleurd in de figuren in
bijlage bij dit advies;
b. de kartering op het terrein van diverse weerhouden zones relatief oud is (zie
tabel 3);
2. nagaan of er zones zijn die een verbindende functie kunnen hebben tussen SBZ-H(deel)gebieden met actuele en/of volgens de natuurdoelenlaag geplande
graslandkernen;
3. nagaan of er zones zijn waar volgens de natuurdoelenlaag een concentratie is aan
graslanddoelen buiten SBZ-H6 (al dan niet samen met actueel graslandhabitat);
4. nagaan, voor de zones uit stap 1 tot 3, of er „vrije‟ potenties voor graslandhabitats
zijn buiten SBZ-H (andere dan voor „6430 voedselrijke zoomvormende graslanden‟);
5. nagaan of na de voorgaande stappen minder dan 25 % (of voor de zeldzame
habitats minder dan 10 %) van de actuele oppervlakte resteert buiten de som van de
oppervlakte in het SBZ-H-netwerk en de oppervlakte van de in dit advies
voorgestelde zones (zie tabel 4). In voorkomend geval werd nagegaan of er alsnog
extra zones afgebakend konden worden.
Een belangrijk knelpunt bij de selectie van zones buiten SBZ-H is dat de Biologische
Waarderingskaart en Habitatkaart buiten het SBZ-H-netwerk bijna overal sterk verouderd
zijn. Die oudere karteringen zijn vaak ook minder in detail uitgevoerd. Vóór 2004 werden
habitats overigens niet rechtstreeks op terrein gedetermineerd, maar achteraf vertaald uit de
BWK. Dit kan ertoe leiden dat een aantal graslandhabitatzones niet af te leiden zijn uit de
BWK–Habitatkaart versie 2020.

6

Dit is voor de uitzonderlijke gevallen waar zulke percelen zijn opgenomen in de natuurdoelenlaag. Zone 12 Durme te
Hamme en Waasmunster is op basis van deze stap toegevoegd. Ook voor de zone 11 Grote Nete heeft de combinatie
van actueel en volgens de natuurdoelenlaag gepland graslandhabitat de doorslag gegeven voor opname ervan als
relevante zone in het kader van dit advies.
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3.2.2

Selectie

Tabel 3 is het resultaat van de toepassing van de bovenvermelde criteria en werkwijze en
geeft de selectie van zones die relevant geacht worden voor het vastleggen van
uitbreidingsdoelen buiten de SBZ‟s. De zones 1 tot en met 10 in tabel 3 zijn het resultaat van
de toepassing van de stappen 1-2-4. Via de stappen 3-4 zijn de zones 11 en 12 toegevoegd.
Stap 5 bleek noodzakelijk voor habitat 6210, met zone 13 als gevolg. Zone 13 bestaat uit
percelen die grenzen aan SBZ-H en deels zelfs uit delen van percelen die al grotendeels in
SBZ-H liggen. Deze zone kan dus beschouwd worden als een correctie op de begrenzing van
de SBZ-H.
Ook elders in Vlaanderen zijn er percelen met actueel habitat of gelokaliseerde doelen voor
graslandhabitat die grenzen aan SBZ-H. Enkele andere voorbeelden worden vermeld in §
3.2.3. Hoewel we deze niet afgebakend hebben als extra zones (omdat ze niet voldoen aan
de vereiste van „grote aaneengesloten graslandcomplexen‟, zie § 3.1) is het aan te bevelen
deze alle mee in ogenschouw te nemen bij de implementatie van het instandhoudingsbeleid
op het terrein.
De afbakening van de zones is indicatief. Sommige zones zijn groot en kunnen harde
barrières (o.a. bebouwde zones) bevatten. Dit geldt zeker voor de zones 4 Voeren, 7 Maas
en Albertkanaal en 11 Grote Nete. Het eventueel verfijnen of opsplitsen van zones kan zinvol
zijn bij de implementatiefase.

Tabel 3. Selectie en prioritering van zones buiten SBZ-H die belangrijk zijn voor de realisatie van een
gunstige regionale staat van instandhouding van graslandhabitats.
Nr.
(a)
1

gemeente /
toponiem
Wortegem-Petegem,
Langemeersen
Sint-Truiden,
vliegveld van
Brustem7

complex
(b)
GA

3

Diest, vliegveld van
Schaffen

GA

4

Voeren

GA

5

Alken

G (f)

6

Hoegaarden, valleien
van de Mene en
Schoorbroekbeek

G

7

Maas en Albertkanaal

AK (h)

8

Dilsen–Stokkem, De
Wateringen
Sint-Truiden –
Nieuwerkerken,
vallei van de

AK (i)

2

9

7

GA

AK

actueel
habitat (c)
6510_hua
6510_hu
6510_hu
6230_ha
6230_hnk

‘vrije’
potenties (d)
6510

extra rol voor
toestand habitats

6510

6230_ha
6230_hn
6510_hu
(6230_hnk)
(6230_hn)
6510_huk
6510_hu

6230
6510

6230_ha
6410
6510_hu
(f)
6210
6510_hu
(g)

6510
6410
(6230)

ook essentieel voor
verbetering
regionale
habitatkwaliteit
stapsteen tussen
BE2223316 en
BE2400014-15
vaak palend aan
en/of stapstenen
tussen
deelgebieden van
SBZ-H BE2200039
essentieel voor
betere toestand in
SBZ-H BE220003813
versterken van de
graslandkernen in
het kleine
BE2400012-16
(h)

6120
6210
6230_ha
6230_hmo
6510_hu
6510_huk
6230_ha
6510_hu
6230_ha
6230_hn
(6410)

6510

6510
(6230)
(6410)
6210? (g)
6510
6120
6210
(6230)
(h)
6230
6510 (deels
onder 91E0)
(6230)

Kartering
(e)
2012
(1999)
2013
2016

2019

2004
2006

2015

2001
2012
2016
2003 – 2007
2015 – 2019

2016
(2001)
2014

Zie ook De Saeger et al., 2016
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10

11

12

13

(a)
(b)

(c)
(d)

(e)
(f)
(g)

(h)

(i)

Kelsbeek
Wellen, vallei van de
Herk
Grote Nete tussen
Lier en Westerlo

G, MAAR
deels
6430
AK

6510_hu
6510_hu

(6410)
6510
6410

2006

6230_ha
(6230)
verbinding tussen
1998 – 2007
6230_hmo
6410
BE2100040 en
(2016)
6230_hn
6510
BE2100026
(6410)
6510_hu
Durme te Hamme en
AK
natuurdoe6410
grenzend aan
(1999 en
Waasmunster
lenlaag:
6510
BE2300006
2019)
6410_ve
6510
Mergelzones te
AK
6210
6210
deelzones
2006 – 2007
Riemst
6230_hnk
6230
grenzend aan
2011
6510_hu
6510
BE2200036
6510_huk
Het nummer komt overeen met de nummering van de detailfiguren. De situering ervan in Vlaanderen
wordt weergegeven in figuur 14.
Criterium „groot complex van graslanden met biologische waarden‟ (en met eventueel ook intensief
grasland). GA: groot aaneengesloten graslandcomplex dat zelfs alleenstaand een essentiële rol voor de
gunstige toestand vervult; G: groot, al dan niet samen met grasland in het aanpalende SBZ-H; AK:
afzonderlijke min of meer van elkaar gescheiden kernen.
Habitats in vette tekst: de desbetreffende zone is één van de weinige gebieden (samen met enkele SBZ-H)
waar deze habitat voorkomt of kan voorkomen.
Dit zijn zones met potenties die niet ingenomen zijn door een ander habitat of een regionaal belangrijk
biotoop. Deze „vrije‟ potenties kunnen betrekking hebben op vlakken die momenteel deels graslandhabitat
zijn (waar dus uitbreiding in die vlakken mogelijk is) of waar volgens de Habitatkaart nog geen habitat is.
Habitats tussen haakjes staan voor een beperkte oppervlakte aan potenties of voor matige potenties.
De jaartallen verwijzen naar de (hoofd)karteerperiode van de graslandhabitats (met eventueel tussen
haakjes een afwijkende karteerperiode van andere delen van de zone).
Samen met graslandzones (deels beplant met populier) in SBZ-H BE2200038-13 met de actuele habitats
6510 en 6230.
Voor „6210 kalkgraslanden‟ bestaan er geen potentiekaarten; of uitbreiding hier mogelijk is, wordt best
bepaald door experten die de betrokken locaties goed kennen. De zone is verder ook belangrijk voor
habitat „6430 voedselrijke zoomvormende graslanden‟.
Het gaat hier vaak over smallere zones, vaak aansluitend op bestaande SBZ-H-gebieden. Hierdoor kunnen
de randeffecten groter zijn, maar het zijn, samen met de SBZ-H zelf, de enige gebieden voor het realiseren
van de gunstige toestand voor de „6120 stroomdalgraslanden‟, en belangrijke gebieden voor de „6210
kalkgraslanden‟. Voor 6120 en 6210 bestaan er geen potentiekaarten; hier zijn de lokale beheerders het
best geplaatst om kansrijke locaties voor uitbreiding te bepalen.
Samen met de grasland(habitat)zones in deelgebied 2 van SBZ-H BE2200034 een relatief grote
oppervlakte, plaatselijk min of meer gescheiden door akkerland in de zone buiten SBZ-H en bos.

Alle zones samen bevatten actueel 335 ha zeker graslandhabitat (en nog eens een 100 ha
aangeduid als „onzeker 65108-habitat‟):
bekeken per habitat nemen 6510 en 6230 daarvan het grootste oppervlakteaandeel
in, nl. 85 % respectievelijk 10 % van het zekere graslandhabitat in alle zones (dus
met uitsluiting van het „onzeker habitat‟);
bekeken per zone nemen de zones 7 Maas en Albertkanaal en 2 Sint-Truiden,
vliegveld van Brustem het grootste aandeel van het zekere habitat voor hun rekening
(respectievelijk 29 en 26 %), gevolgd door de zones 3 Diest, vliegveld van Schaffen
en 4 Voeren (respectievelijk 15 en 8 %). Deze vier zones, samen met de zones 11
Grote Nete tussen Lier en Westerlo (5,8 %), 1 Wortegem-Petegem, Langemeersen
(5,3 %) en 8 Dilsen-Stokkem, De Wateringen (4,5 %) omvatten samen 93 % van
het zekere graslandhabitat.
De zones 1 tot 4 (i.e. Langemeersen, de vliegvelden van Brustem en Schaffen, Voeren) zijn
essentieel om in Vlaanderen een gunstige staat van instandhouding te bereiken voor de
8

Zone 11 Grote Nete bevat het grootste deel (75 %) van die als „onzeker habitat‟ aangeduide 6510. Ervaring uit de
herkarteringen 2013–2019 in het SBZ-H-netwerk leert dat dit vaak niet-habitatwaardige vegetaties betreft.
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graslandhabitats
„6230
heischrale
graslanden‟
en
„6510
soortenrijke
glanshavergraslanden‟. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de oppervlakte habitat
die daar nu al aanwezig is en de mogelijkheden die er zijn om nog bijkomende oppervlakte
buiten de SBZ-H te realiseren. Verder bieden drie van deze zones kansen (actueel en/of
potentieel voorkomen) voor habitatsubtypes die wegens een beperkt verspreidingsgebied
maar in een klein aantal gebieden kunnen voorkomen (tabel 3 - kolom actueel habitat:
vetgedrukte habitats 6510_hua, 6230_hnk, 6510_huk). Samen met de aanwezige regionaal
belangrijke graslandbiotopen en de uitgestrektheid van het open graslandcomplex vervullen
ze een essentiële rol op het vlak van de regionale graslandbiodiversiteit.
Ook de zones 5 Alken en 7 Maas en Albertkanaal (met o.a. 6510), en 8 Dilsen–Stokkem en
11 Grote Nete (met o.a. 6230_hmo), dragen in belangrijke mate bij tot het realiseren van
een gunstige regionale staat van instandhouding van voormelde habitats. Zone 5 en zone 11
zijn ook belangrijk voor de habitat „6410 blauwgraslanden‟.
Zone 7 Maas en Albertkanaal is samen met de daar gelegen Habitatrichtlijngebieden ook de
enig mogelijke zone in Vlaanderen om habitat „6120 stroomdalgraslanden‟ in een gunstige
staat van instandhouding te brengen. De zone (en dan vooral nabij het Albertkanaal) is
samen met zones 4 Voeren, 6 Hoegaarden en 13 Mergelzones te Riemst ook noodzakelijk
voor habitat „6210 kalkgraslanden‟.
Een specifiek aspect van de gunstige regionale staat van instandhouding betreft de RodeLijststatus van de habitattypische soorten. Soortbeschermingsplannen zijn een geëigend
instrument om bij te dragen aan het verbeteren van hun Rode-Lijststatus. Zoals in voetnoot
(d) van tabel 2 gesteld is de toestand van de habitattypische soorten „slecht‟ indien één of
meer soort(en) als Rode-Lijststatus „ernstig bedreigd‟ of „regionaal uitgestorven‟ hebben.
Zulke soorten vereisen dan ook extra aandacht. Het betreft:
voor 6230: aardbeivlinder;
voor 6410: watersnip en de planten blonde zegge, vlozegge en grote muggenorchis;
voor 6510: kwartelkoning en paapje.
De relatie van de habitattypische soorten aardbeivlinder, kwartelkoning en paapje tot hun
respectievelijke habitat wordt getypeerd als „karakteristiek‟. Dat wil zeggen dat deze soorten
zich bij voorkeur (minimaal 50 %) in de vermelde habitat voortplanten (De Knijf & Paelinckx,
2013). Bijgevolg vervult de habitat een cruciale rol voor het realiseren van een betere RodeLijststatus voor de soort. Voor kwartelkoning, en dus voor 6510, is het duidelijk dat het
Vogelrichtlijngebied IJzer- en Handzamevallei een essentiële rol vervult, zoals voorzien in het
soortbeschermingsprogramma kwartelkoning. Kwartelkoning is hier de doelsoort, waarmee
paapje kan meeliften. Dit Vogelrichtlijngebied bestaat uit een groot aaneengesloten, open en
overwegend voldoende rustig groot graslandcomplex van natte graslanden, met onder meer
het habitatsubtype „6510_hua hooilanden met weidekervel of weidekerveltorkruid‟.
Hier is dus ook een grote oppervlakte graslandhabitat aanwezig die essentieel is voor het
bereiken van de regionaal gunstige staat van instandhouding voor de habitat 6510. De
IJzervallei is evenwel niet opgenomen in tabel 3 omdat de graslanden reeds onderdeel zijn
van de actuele en tot doel gestelde leefgebieden van kwartelkoning.
De aardbeivlinder komt momenteel enkel nog voor in een beperkt aantal SBZ-Hdeelgebieden in de westelijke helft van Vlaanderen. Ook het actueel relevant potentieel
leefgbied (i.e. geschikt leefgebied dat binnen het kolonisatiebereik van bestaande populaties
ligt; Maes et al., 2016) ligt volledig binnen diezelfde SBZ-H‟s, zodat in de eerste plaats
binnen deze SBZ-H‟s aan een verbetering van de toestand van de soort gewerkt moet
worden. Mogelijks kunnen aansluitend aan deze SBZ-H‟s nog geschikte locaties voorkomen
waar 6230 gerealiseerd kan worden in functie van de aardbeivlinder. Dergelijk maatwerk kan
best op het niveau van de lokale beheerplanning bekeken worden.
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Het bepalen van de precieze oppervlakte aan uitbreidingsdoelen die gerealiseerd kan worden
in elke zone vergt meer diepgaande analyse9 en behoort niet tot de opdracht van dit advies.
Ook analyses van de praktische haalbaarheid en de socio-economische impact van het
realiseren van bijkomende graslandhabitatoppervlakte in deze zones vallen buiten de
mogelijkheden van dit advies. Wel kunnen we stellen dat in de voorgedragen zones alvast
een deel van de actueel aanwezige graslandhabitats en/of „vrije‟ potenties voor uitbreiding
onder natuurbeheer zijn. De meeste zones overlappen (groten)deels met het Vlaams
Ecologisch Netwerk (VEN10). Anderzijds kan een deel van de „vrije potenties‟ op vandaag in
landbouwgebruik zijn. Wegens voormelde redenen kan het nodig zijn bijkomende analyses
uit te voeren bij de verdere implementatie van dit advies, zoals bv. de inzet van het
kalibratiemodel (Poelmans et al., 2013).
Zoals al eerder vermeld zal de uiteindelijke toets van de praktische haalbaarheid en
uitvoering zich eerder op het niveau van de beheerplanning situeren en de inzet van
gebiedsexperten vereisen. Het is in dit verband zeker nuttig te wijzen op het belang van de
uitgangssituatie bij het creëren van graslandhabitat. Vanuit bestaande graslandecosystemen
(bv. soortenrijke permanente graslanden of gedegradeerde voormalige habitats) zal de kans
op een succesvol resultaat groter zijn en/of sneller bereikt worden, dan vanuit ernstig
verstoorde situaties (akkers, omgeploegde graslanden). Voor laatstgenoemde situaties wordt
in de literatuur uitgegaan van een herstelduur van minimum vijftig jaar (Van Uytvanck &
Decleer, 2018).

3.2.3

Overige zones belangrijk voor de regionale toestand

Tabel 4 geeft het oppervlakteaandeel van de graslandhabitats in en buiten het SBZ-Hnetwerk en de voorgestelde zones. Vooral habitat 6510 heeft nog een heel groot aandeel (60
%) buiten het SBZ-H-netwerk en de voorgestelde zones. Ook voor 6230 en 6410 is het
resterende oppervlakteaandeel nog 26 % en 22 %. In onderstaande paragrafen worden de
redenen daartoe geduid.

Tabel 4. Oppervlakteaandeel van de graslandhabitats in en buiten het SBZ-H-netwerk en voorgestelde
zones. Enkel ‘zeker habitat’ wordt in rekening gebracht. De data zijn ontleend aan de BWK-Habitatkaart
versie 2020.
habitat
oppervlakte
% zeker
% zeker
% zeker habitat
waarvan %
zeker habitat
habitat in
habitat in de
resterend buiten
zeker habitat
Vlaanderen in
SBZ-H (a)
voorgestelde
SBZ-H en de
in SBZ-V (b)
ha (a)
zones
voorgestelde
zones
6120
14,1
27
73
0
0
6210
4,4
26
73
1
0
6230
729
69
5
26
3
6410
48
76
2
22
2
6510
1812
24
16
60
10
(a) Doordat het data betreft conform de BWK-Habitatkaart versie 2020 zijn er verschillen met deze vermeld bij
de rapportage 2019 (gebaseerd op BWK-Habitatkaart versie 2018). In 2018 en 2019 zijn immers nog
belangrijke delen van het SBZ-H-netwerk geherkarteerd.
(b) Enkel SBZ-V delen die niet overlappen met SBZ-H.

9

POTNAT geeft immers slechts een ruwe indicatie en volstaat niet om lokaal uitsluitsel te geven over werkelijke
potenties. Die potenties kunnen overigens gunstiger gemaakt worden door inrichtingsmaatregelen.
10

Het betreft een Grote Eenheid Natuur (GEN), en in geval van zone 7 Maas en Albertkanaal ook een Grote Eenheid
Natuur in ontwikkeling (GENO). De overlap met VEN is beperkt voor zones 4 Voeren, 7 Maas en Albertkanaal en 9 SintTruiden – Nieuwerkerken, vallei van de Kelsbeek. Er is geen overlap met VEN voor de zones 2 Sint-Truiden, vliegveld
van Brustem, 3 Diest, vliegveld van Schaffen, 5 Alken en 13 Mergelzones te Riemst (in voorkomend geval overlappen
de aangrenzende SBZ‟s wel met VEN).
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Alle actuele locaties én alle eventuele potenties tot uitbreiding van de habitat „6120
stroomdalgraslanden‟ zijn vervat in de voorgestelde zone 7 Maasvallei, samen met de
daar aanwezige SBZ-H.
Voor de zeldzame habitat „6210 droge kalkgraslanden en struweel op kalkbodem’ is
ca. 99 % van de huidige aanwezige habitat vervat in het geheel van het SBZ-H-netwerk en
de voorgestelde zones. Dit is een habitat waarvoor ten minste 90 % van de oppervlakte een
lokaal gunstige habitatkwaliteit moet hebben voor het bereiken van een regionaal gunstige
staat van instandhouding. Zoals blijkt uit tabel 3 hangt dit, naast de SBZ-H waarin de habitat
voorkomt, samen met de afbakening van zone 6 Hoegaarden, zone 7 Maas en Albertkanaal
en zone 13 Mergelzones te Riemst. Deze zones samen met zone 4 Voeren en een aantal
SBZ-H bevatten ook het grootste deel van de oppervlakte van de kalkrijke subtypes
„6230_hnk kalkrijke heischrale graslanden‟ en „6510_huk kalkrijke kamgraslanden‟.
De resterende 6210-locaties betreffen twee tumuli (beide op grondgebied Tongeren) en
enkele delen van percelen tussen het SBZ-H-deelgebied BE2200036-1 en de grens met het
Waalse deel van de Sint-Pietersberg (in wezen digitalisatieverschillen tussen de grenzen van
de SBZ-H en de grens van Vlaanderen).
Voor de habitats „6230 heischrale graslanden‟ en „6410 blauwgraslanden‟ blijft er een
belangrijk aandeel buiten het geheel van het SBZ-H-netwerk en de voorgestelde
graslandzones. Het betreft in de eerste plaats meer geïsoleerde graslandpercelen, vaak als
open plekken in bos of andere natuur en/of palend aan een SBZ-H11. Vaak gaat het over
percelen onder natuurbeheer. Ook veel bosdreven in het verspreidingsareaal van deze
habitats bevatten de habitat (vooral dan 6230). Gezien het streven naar grote
graslandcomplexen de vertrekbasis is voor de selectie van nieuwe graslandzones (§ 3.1) zijn
deze locaties hier niet weerhouden.
Het spreekt voor zich dat deze percelen en lineaire elementen even belangrijk zijn voor het
behalen en behouden van een regionaal gunstige staat van instandhouding als de
graslandpercelen in de hier voorgestelde zones. Merk op dat Vlaanderen voor 6230 in de
Europese Atlantische regio zeer belangrijk is, omdat het een Europees prioritair habitat is
met een „gemiddeld oppervlakteaandeel‟12 in Vlaanderen, in combinatie met de
aanwezigheid van het uitzonderlijke subtype „6230_hnk kalkrijke heischrale graslanden‟
(Paelinckx et al., in voorbereiding).
6230 (en soms ook 6410) komt ook voor:
in bermen langs kanalen 13, (snel)wegen14 en verkeerswisselaars;
in holle wegen;
in grasvelden in of nabij urbaan gebied of in bebouwde zones op militair domein, in
(kasteel)parken,… (bv. in Grobbendonk, rondom Leuven, kerkhof te Lommel,…);
als (soms grote) sterk geïsoleerde percelen in akkerlandschap.
Behalve de geselecteerde zones en de hoger al genoemde rol van de IJzer- en
Handzamevallei voor de habitattypische soorten en het habitatsubtype 6510_hua (zie §
3.2.2), zijn er nog andere zones die samen een aanzienlijk aandeel van de actuele
oppervlakte van de habitat „6510 soortenrijke glanshavergraslanden‟ omvatten:
een aantal ruime verkeerswisselaars (bv. de verkeerswisselaars van Strombeek–
Bever15 en Bertem), brede (snel)weg- en spoorwegbermen;
11

Enkele gebieden zijn de Bonte Klepper in Rijkevorsel, de bossen bij Ekstergoor ten zuiden van het kanaal in Beerse,
de bossen te Lommel – Pelt – Hechtel-Eksel (Kattenbossenbergen, Pijnven),… Voor 6410 ook percelen aansluitend aan
SBZ-H BE2300007-28 te Affligem, aan BE2400010-4 te Herent, ten noorden van de vallei van Winge en Motte
(BE2400012-1),…
12
Een gemiddeld oppervlakteaandeel van de habitat in de Europese Atlantische regio betekent een aandeel tussen 0,5
en 8 % (het Vlaamse grondgebied omvat 2 % van de Europese Atlantische regio) (Paelinckx et al., in voorbereiding).
13
Bijvoorbeeld 6230 langs het kanaal van Gent naar Oostende.
14
Voor 6410 is dit meer uitzonderlijk, maar de habitat is bv. recent aangetroffen in de bermen van de N42 te
Oosterzele.
15
zie ook De Saeger & Vriens (2018)
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dijken langs de (hoofd)rivieren en kanalen en in de polders;
holle wegen en taluds in de leemstreek.
Bovenvermelde meer lineaire elementen kunnen sterk onder invloed staan van hun
omgeving. Potenties tot uitbreiding zijn er meestal beperkt of al volledig ingenomen door
habitat. De verkeerswisselaars en bermen bevatten interne harde barrières. Om al deze
redenen hebben we ze niet weerhouden bij de selectie. Anderzijds kan er een hoge
botanische diversiteit aanwezig zijn of zich ontwikkelen. Naar vegetatieontwikkeling en –
structuur kunnen ze dus gunstig scoren. Met de botanische diversiteit kunnen ook bepaalde
soorten meeliften. Bijgevolg bevatten ze vaak intrinsiek hoge biologische waarden. Ze
fungeren ook als belangrijke verbindingsgebieden of als stapstenen om de sterke
versnippering in het Vlaamse landschap te milderen. Daarom is het belangrijk met de
beheerders in overleg te blijven of te treden. In bermen en op dijken is het toepassen van
het wettelijk voorgeschreven bermbeheer (met afvoer van maaisel) een geëigend instrument
voor een positieve vegetatieontwikkeling.

Conclusies
Vraag 1: selectie van graslandhabitats
Voor graslandhabitats met een regionaal ongunstige staat van instandhouding en met een
belangrijk oppervlakteaandeel buiten het SBZ-H-netwerk is het aandeel buiten het SBZ-Hnetwerk belangrijk voor het realiseren van een regionaal gunstige toestand. Zo moet voor
habitatkwaliteit ten minste 75 % van de oppervlakte in een lokaal gunstige toestand
verkeren om voor dat criterium van een „zeer ongunstige‟ naar een „matig ongunstige‟
toestand te evolueren (European Commission, DG Environment, 2005). Dit impliceert dat
voor alle habitats met meer dan 25 % oppervlakteaandeel buiten het SBZ-H-netwerk
maatregelen buiten dat netwerk essentieel zijn. Om in een gunstige staat van
instandhouding te geraken is een significant groter oppervlakteaandeel in gunstige lokale
toestand noodzakelijk dan in de huidige toestand, voor zeldzame habitats zelfs ten minste 90
% (DG Environment, 2017; zie ook Paelinckx et al., 2019). Voor 6120, 6210 en 6510 is het
oppervlakteaandeel buiten SBZ-H 74 tot 78 % van de totale regionale oppervlakte, voor
6230 en 6410 is dat 31 à 33 %.
Het realiseren van extra oppervlakte van deze habitats buiten het SBZ-H-netwerk is zeker
essentieel wanneer de regionale toestand van het areaal, de habitatoppervlakte, hun
ruimtelijke samenhang en/of de habitattypische soorten ongunstig is. Ook voor het
realiseren van een lokaal gunstige habitatkwaliteit kan oppervlakte-uitbreiding nodig zijn.
Dit leidt ertoe dat inspanningen buiten het SBZ-H-netwerk essentieel zijn voor „6120
stroomdalgraslanden‟, „6210 droge kalkgraslanden en struweel op kalkbodem‟,
„6230 heischrale graslanden‟, „6410 blauwgraslanden‟ en „6510 soortenrijke
glanshavergraslanden‟. Voor 6410 zou het openstaand saldo evenwel in belangrijke mate
gerealiseerd worden in het SBZ-H-netwerk.

Vraag 2: voorstel van zones ‘buiten de S-IHD 2014 besluiten’
Hieronder worden de zones buiten het netwerk van Habitat- en Vogelrichtlijngebieden
opgelijst die meest essentieel geacht worden voor het realiseren van de gunstige regionale
staat van instandhouding van de geselecteerde graslandhabitats. De mogelijke inbedding in
grote graslandcomplexen met een goede ruimtelijke samenhang, de nabijheid van actueel
graslandhabitat en de aanwezigheid van „vrije‟ potenties voor graslandhabitat zijn daarbij de
gehanteerde criteria. Figuur 14 geeft de situering van de voorgestelde zones weer in
Vlaanderen. Details per zone zijn weergegeven in tabel 3 en in de figuren 1 tot 13 (conform
onderstaande nummering, met hun indicatieve ruwe begrenzing).
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Zones die grote min of meer aaneengesloten graslandcomplexen bevatten. Samen
met de daar aanwezige regionaal belangrijke graslandbiotopen vervullen ze elk een
essentiële rol op vlak van graslandbiodiversiteit:
1
2
3
4



Wortegem-Petegem, Langemeersen
Sint-Truiden, vliegveld van Brustem
Diest, vliegveld van Schaffen
Voeren

Kleinere zones die evenwel eveneens in belangrijke mate bijdragen aan de regionale
staat van instandhouding van een of meer graslandhabitats:
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Alken
Hoegaarden, valleien van de Mene en Schoorbroekbeek
Maas en Albertkanaal
Dilsen–Stokkem, De Wateringen
Sint-Truiden – Nieuwerkerken, vallei van de Kelsbeek
Wellen, vallei van de Herk
Grote Nete tussen Lier en Westerlo
Durme te Hamme en Waasmunster
Mergelzones te Riemst

Daarnaast zijn er nog andere graslandzones die een rol vervullen voor het bereiken van de
regionaal gunstige staat van instandhouding, in het bijzonder voor habitat „6510 soortenrijke
glanshavergraslanden‟. Deze zijn niet geselecteerd omdat ze niet voldoen aan de
gehanteerde criteria. Een geschikt beheer van zulke zones is en blijft evenwel essentieel.
Kennislacunes


De Biologische Waarderingskaart en Habitatkaart buiten het SBZ-H-netwerk zijn
bijna overal sterk verouderd (met minder detail en met een niet altijd eenduidige
vertaling van habitatwaardigheid uit de BWK). Hierdoor kunnen zones met
concentratie aan actueel habitat over het hoofd gezien zijn. Inzet van de
natuurdoelenkaart in de voorliggende analyse heeft dit knelpunt reeds in beperkte
mate geremedieerd.



Bij de verdere implementatie van dit advies is het belangrijk:
o het plaatsen van de doelen voor uitbreiding van graslandhabitat in de
weerhouden zones verder te analyseren. Dat kan bv. via de inzet van het
kalibratiemodel (Poelmans et al., 2013). Zo wordt meteen ook de socioeconomische haalbaarheid getoetst;
o de indicatie van potenties via POTNAT te evalueren samen met andere
aspecten van haalbaarheid. De inbreng van gebiedsexperten is daarbij
essentieel, het geëigende niveau daartoe is dat van de beheerplanning.

Referenties
De Knijf G. & Paelinckx D. (2013). Typische faunasoorten van de verschillende Natura 2000
habitattypes, in functie van de beoordeling van de staat van instandhouding op niveau
Vlaanderen. Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2013, INBO.A.3063.
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
De Saeger S., Guelinckx R., Oosterlynck P., De Bruyn A., Debusschere K., Dhaluin P., Erens
R., Hendrickx P., Hendrix R., Hennebel D., Jacobs I., Kumpen M., Opdebeeck J., Spanhove
T., Tamsyn W., Van Oost F., Van Dam G., Van Hove M., Wils C. & Paelinckx D. (red.) (2020).
www.inbo.be

INBO.A.4098

14

Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart, uitgave 2020. Rapporten van het
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2000 (35). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek,
Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.18840851
De Saeger S., Van Uytvanck J. & Wouters J. (2016). Advies over de Natura 2000graslandhabitats op het militair domein van Brustem. Adviezen van het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek 2016, INBO.A.3495. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek,
Brussel.
De Saeger S. & Vriens L. (2018). Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura
2000 Habitatkaart t.h.v. de verkeerswisselaar van Strombeek-Bever. Adviezen van het
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018, INBO.A.3691. Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek, Brussel.
DG Environment (2013). Interpretation Manual of European Union Habitats – EUR28.
Brussels, 144 pp.
DG Environment (2017). Reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory
notes and guidelines for the period 2013-2018. Brussels, 188 pp.
European Commission, DG Environment (2005). Annex E: Evaluation matrix for the
conservation status of a habitat type. In: European Commission, DG Environment (2005).
Note to the Habitats Committee: Assessment, monitoring and reporting of conservation
status - Preparing the 2001-2007 report under Article 17 of the Habitats Directive (DocHab04-03/03 rev.3). European Commission, Brussels, 10 pp. + Annexes A-F.
Europese Commissie (2020). Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de
Raad, het Europees economisch en sociaal comité en het comité van de regio‟s. EUbiodiversiteitsstrategie van 2030. De natuur terug in ons leven brengen.
Maes D., Everaert J., Anselin A., De Bruyn L., Decleer K., De Knijf G. et al. (2016).
Afbakenen van actueel relevante potentiële leefgebieden voor een selectie van
habitattypische en Europese en Vlaamse prioritaire diersoorten. Rapporten van het Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek 2016, INBO.R.2016.11534907. Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek, Brussel. https://doi.org/10.21436/inbor.11534907
Oosterlynck P., De Saeger S., Leyssen A., Provoost S., Thomaes A., Vandevoorde B.,
Wouters J. & Paelinckx D. (2020). Criteria voor de beoordeling van de lokale staat van
instandhouding van de Natura2000 habitattypen in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (27). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
DOI: doi.org/10.21436/inbor.14061248
Paelinckx D., De Saeger S., Oosterlynck P., Vanden Borre J., Westra T., Denys L., Leyssen
A., Provoost S., Thomaes A., Vandevoorde B. & Spanhove T. (2019). Regionale staat van
instandhouding voor de habitattypen van de Habitatrichtlijn. Rapportageperiode 2013 2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2019 (13). Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 200 p. DOI: doi.org/10.21436/inbor.16122667
Paelinckx D., Oosterlynck P., De Saeger S. & Vanden Borre J. (in voorbereiding). N2000
habitats: Vlaanderen in Europees perspectief en belang van de habitatrichtlijngebieden voor
het realiseren van hun gunstige staat van instandhouding. Rapporten van het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek.
Poelmans L., Uljee I., Engelen G., Hens M., Adriaens D., Herr C., Lommaert L., Louette G.,
Wils C., Van Daele T. & Wouters J. (2013). Ecologisch en socio-economisch optimale allocatie
van de instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen. 2013/RMA/R, VITO & INBO, Mol.

www.inbo.be

INBO.A.4098

15

Poelmans L., Van der Meulen M., Vermeiren K., Engelen G., Adriaens D. & Vandegehuchte M.
(2015). ZoekZoneModel: Technische beschrijving. Rapport 2015/RMA/R/0382.
Van Uytvanck J. & Decleer K. (2018). Advies betreffende de impact van het verbod op het
scheuren van 'permanent grasland' in het Vlaams Ecologisch Netwerk en het ecologisch
belang van 'oud grasland'. Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2016,
INBO.A.3595. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
Wouters J., Decleer K., Vanderhaeghe F. & Hens M. (2013). PotNat, een GIS-tool voor het
bepalen van de abiotische kansrijkdom van natuurtypen. Deel 1: Methodologie. Brussel:
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. rapportnr. INBO.R.2013.1042214. 54 p.
Wouters J., Louette G., Lommaert L., Wils C. & Hoffmann M. (2014). Nota: PotNat-kaarten
habitattypen versie 2014.

www.inbo.be

INBO.A.4098

16

Figuren

Figuur 1. Langemeersen te Wortegem-Petegem
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Figuur 2. Vliegveld van Brustem te Sint-Truiden
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Figuur 3. Vliegveld van Schaffen te Diest
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Figuur 4. Graslandzones in Voeren.

Figuur
Figuur 5. Zone aansluitend bij graslandhabitats en ruime graslandzone met biologische waarden in SBZH BE2200038-13 op de grens van Hasselt en Alken.
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Figuur 6. De valleien van de Mene (noord) en Schoorbroekbeek (zuid) te Hoegaarden, aansluitend op het
Habitatrichtlijndeelgebied BE2400012-16.
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Figuur 7. Graslandzones in de Maasvallei en langs het Albertkanaal, vaak aansluitend op de daar gelegen
Habitatrichtlijn(deel)gebieden.
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Figuur 8. De Wateringen te Dilsen–Stokkem ter verbetering van de ruimtelijke toestand in deelgebied 2
(westelijk) van SBZ-H BE2200034 en stapsteen naar deelgebied 1 (oostelijk), al doorsnijdt het kanaal
deelgebied 2, wat een barrière kan vormen voor sommige soorten.
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Figuur 9. Vallei van de Kelsbeek (zone tussen de deelgebieden 14 en 15 van BE2200038) te Sint-Truiden
- Nieuwerkerken.
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Figuur 10. Vallei van de Herk te Wellen. Een belangrijk aandeel van graslanden met biologische waarden
betreffen moerasspirearuigten (regionaal belangrijk biotoop en/of habitat ‘6430 voedselrijke
zoomvormende graslanden’).
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Figuur 11. Graslandzone in de vallei van de Grote Nete tussen Lier en Westerlo, mede als verbinding
tussen de SBZ-H’s BE2100040 en BE2100026.

Figuur 12. De Durmevallei te Hamme en Waasmunster, grenzend aan SBZ-H BE2300006. Deze zone is
toegevoegd op basis van concreet gesitueerde doelen voor habitat 6510 zoals opgenomen in de
natuurdoelenlaag.
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Figuur 13. Mergelzones te Riemst. Het betreft kleine zones grenzend aan SBZ-H BE2200036,
noodzakelijk om voldoende oppervlakte van kalkrijke habitat(sub)typen in het geheel van SBZ-H en
voorgestelde zones te sluiten.
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Figuur 14. Situering van voorgestelde graslandzones buiten het netwerk van speciale beschermingszones
(opgelet: de contourlijn van de zones is extra dik gezet zodat alle gebieden op deze kaart beter in het
oog springen). De begrenzing is indicatief en kan overlappen met ingesloten speciale
beschermingszones.
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