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Wat is de Biologische Waarderingskaart?
De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een gebiedsdekkende inventarisatie en evaluatie van het biologische milieu op een
visuele en cartografische manier voorgesteld. De kaarten bestrijken het volledige Vlaamse en Brusselse Gewest. Voor de inventarisatie werd gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde lijst van een 180-tal karteringseenheden. Deze eenheden zijn in
belangrijke mate gebaseerd op de gezamenlijke aanwezigheid van karakteristieke plantensoorten, de daardoor gevormde vegetatiestructuur en het vegetatieaspect. Ze komen in grote lijnen overeen met vegetatiegemeenschappen, zoals bv. dotterbloemgrasland, natte heide of eikenberkenbos. Andere eenheden staan voor structurele landschapskenmerken (bv. bomenrijen, hagen,
taluds, holle wegen…) of geven enkel het landgebruik weer (bv. boomgaarden, parken, industriezones…). Heel Vlaanderen en
Brussel werden gedurende 10 jaar door het INBO tot in detail op het terrein geïnventariseerd en met behulp van deze lijst van
eenheden op kaart weergegeven.
Elke karteringseenheid komt overeen met een vaste waardering. De globale biologische waarde is gebaseerd op een combinatie van de criteria zeldzaamheid, kwetsbaarheid, natuurlijkheid en vervangbaarheid van de biotoop. De waardering van elke
karteringseenheid wordt uitgedrukt in drie grote categorieën van beoordeling: biologisch zeer waardevol, biologisch waardevol
en biologisch minder waardevol. Deze categorieën kunnen ook met elkaar gecombineerd worden (= mengwaardering) als een
perceel getypeerd wordt door het samen aanwezig zijn van verschillende types vegetatie of structurele landschapskenmerken, en
bijgevolg ook verschillende karteringseenheden. Zo krijgt een soortenarm grasland dat omzoomd wordt door een bomenrij van
bijvoorbeeld knotwilgen een waardering van ‘complex van biologisch minder waardevolle (het grasland) en biologische waardevolle elementen (de rij knotwilgen)’.

FIGUUR 1 - Een willekeurig voorbeeld van hoe de Biologische Waarderingskaart van een bepaald gebied er kan uitzien (Figuur 1a).
De waardering hiervan wordt weergegeven in Figuur 1b.
hp: soortenarm permanent cultuurgrasland;
bl: akker op leembodem;
hp* + kh(gml): soortenrijk permanent cultuurgrasland met een houtkant van gemengd loofhout;
kt(sgu): talud met een gaspeldoornstruweel;
hp + hp* + kt(qe) + kt(sp): complex van soortenarm en soortenrijk cultuurgrasland met op het talud deels een eiken-haagbeukenbos met wilde hyacint en deels een doornstruweel;
fe: beukenbos met wilde hyacint.
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De Biologische Waarderingskaart en fauna
De Biologische Waarderingskaart geeft een ‘biologische waardering’ van een betrokken gebied of perceel. En omdat een biologische waardering niet alleen afhangt van vegetatiekenmerken, houden we ook rekening met de aanwezigheid van verschillende
diersoorten. Omdat niet van alle diergroepen voldoende informatie in verband met hun voorkomen en ecologie beschikbaar
is, konden we enkel rekening houden met volgende groepen: vissen, amfibieën, reptielen, vogels, zoogdieren en verschillende
groepen van ongewervelden zoals dagvlinders en libellen. Soorten die in aanmerking kwamen, voldeden minstens aan een van
de volgende criteria:
- op Vlaams regionaal niveau behoren tot een van de bedreigde categorieën van de Vlaamse Rode Lijst;
- vermeld worden in de bijlagen van de Europese Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn;
- doortrekkende of overwinterende watervogels waarvoor Vlaanderen internationaal van belang is.
Integratie van deze gegevens leidt tot de informatielaag ‘faunistisch belangrijke gebieden’, die afzonderlijk dient geraadpleegd
te worden.

De klassen van de Biologische Waarderingskaart
Overzicht van de klassen van de BWK-karteringseenheden. Deze klassen komen overeen met de grote indeling van de
verschillende biotopen op landschapsschaal.
a
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-

stilstaande wateren
duinen, slikken en schorren
heiden
hoogveen
moerassen en venen
graslanden
struwelen
beuken- en eikenbossen

v
r
l
p
n
k
u

-

vallei- en moerasbossen
ruderale bossen
populierenbossen
naaldhoutbossen
andere aanplanten
andere gekarteerde elementen
urbane gebieden

De Biologische Waarderingskaart: een bron van informatie
Uit de Biologische Waarderingskaart valt heel wat informatie te halen over zeldzaamheid en ruimtelijke spreiding van biotopen in
Vlaanderen. We geven hier een paar voorbeelden van toepassing. Achtergrondinformatie hierover en over de juiste berekeningswijze is te vinden in het boek over de Biologische Waarderingskaart. In een eerste voorbeeld maken we een analyse van de zeldzaamheidscategorie van een set van 100 karteringseenheden (Figuur 2). De oorspronkelijke lijst van 180 eenheden werd hierbij
herleid door bepaalde, nauw verwante eenheden samen te voegen. Zo bevat de oorspronkelijke lijst bijvoorbeeld niet minder dan
vier eenheden voor akkers, afhankelijk van het bodemtype.
Niet alle biotopen komen even talrijk voor in Vlaanderen en Brussel. Zo zijn er nu eenmaal veel meer akkers en bebouwd gebied dan zeldzaamheden als natte heide of blauwgraslanden. Op Figuur 2 is duidelijk te zien dat bijna de helft van de eenheden
‘zeer tot zelfs uiterst zeldzaam’ zijn. Dit betekent dat ze elk minder dan 0.05% of 690 ha van het Vlaamse grondgebied innemen.
Voorbeelden hiervan zijn bronbossen en drijftillen. Slechts een kwart van de eenheden is ‘vrij algemeen’ (> 6.900 ha) te noemen.
Slechts vier eenheden nemen elk meer dan 5% (69.000 ha) van Vlaanderen in en kunnen als ‘zeer algemeen’ beschouwd worden.
Zeldzaamheidsklassen
Hieronder vallen naast bebouwing ook akkers, en soortenarme permanente of zeer soortenarme
tijdelijke graslanden zonder
kleine landschapselementen als bomenrijen of poelen.
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FIGUUR 2 - Overzicht van het aantal karteringseenheden tot
welke zeldzaamheidscategorie behoren.

21

22
9

[5]

z

wz
Een tweede voorbeeld (Figuur 3) geeft het
procentueel aandeel van elke categorie van
waardering. Bijna 70% van de oppervlakte
van Vlaanderen heeft een biologische waardering van minder waardevol. Dit komt in
grote mate overeen met het aandeel akkers,
graslanden met beperkte biologische waarde, en met bebouwing en industrie. Langs de
andere kant heeft net geen 20% van de oppervlakte een waardering van waardevol tot
zeer waardevol.
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FIGUUR 3 - Overzicht van het procentueel aandeel oppervlakte van elke categorie van waardering in Vlaanderen.
m: biologisch minder waardevol;
mw: complex van biologisch minder waardevolle en biologische waardevolle elementen;
mwz: complex van biologisch minder waardevolle, biologische waardevolle elementen en biologisch zeer waardevolle elementen;
mz: complex van biologisch minder waardevolle en biologische zeer waardevolle elementen
w: biologisch waardevol;
wz: complex van biologisch waardevolle en biologische zeer waardevolle elementen;
z: biologisch zeer waardevol.
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m
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In een derde voorbeeld geven we de oppervlakte
weer van een aantal grote biotooptypen (Figuur
4). Hiervoor werden de karteringseenheden gegroepeerd, waarbij er rekening gehouden werd
met de mate van natuurlijkheid van de betreffende eenheid en met de bodembedekking. Uit deze
figuur blijkt dat de groep bebouwing en industrie
samen met de groep akkers, tuinbouw en graslanden met beperkte biologische waarde samen
meer dan 70% van de oppervlakte in Vlaanderen
inneemt.
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FIGUUR 4 - Oppervlakte aandeel van een aantal grote biotooptypen in Vlaanderen.
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Europa kijkt naar onze natuur
In 1992 werd door de Europese overheid de Habitatrichtlijn uitgevaardigd. Deze richtlijn heeft als doel het behoud van de natuurlijke habitats en wilde flora en fauna in Europa. Dit zijn habitattypen en soorten die op Europees niveau van belang zijn. Zo
moet elk land Speciale Beschermingszones (SBZ’s) afbakenen. Vlaanderen telt 38 van deze zones met een totale oppervlakte
van ongeveer 105.000 ha. Samen met de gebieden van de Europese Vogelrichtlijn vormen ze de Natura 2000 gebieden. Al deze
beschermde gebieden vormen het grensoverschrijdend Natura 2000 netwerk in Europa. Binnen deze gebieden is het behoud van
de aanwezige habitats en soorten prioritair. In het Vlaamse Gewest vallen een 40-tal habitattypen onder deze Europese bescherming, gaande van duinen over heiden tot en met de imposante eiken- en beukenbossen.
Met de Biologische Waarderingskaart beschikken we als een van de weinige Europese regio’s over een set kaarten met de
exacte situering van al deze biotopen en dit voor heel Vlaanderen en Brussel. Sommige karteringseenheden van de BWK kunnen rechtstreeks vertaald worden naar een Natura 2000 habitattype. Zo komt de eenheid voor natte heide (ce) overeen met het
habitattype 4010 (Noord-Atlantische vochtige heide). Voor andere biotopen geldt deze één-op-één relatie niet, maar kan wel
een zoekgebied afgebakend worden. Enkele habitattypen kunnen helemaal niet afgeleid worden uit de BWK (bv. waterlopen).
Vanwege de vertaalproblemen tussen de BWK en de Natura 2000 habitattypen, wordt recent het habitattype rechtstreekse op het
terrein bepaald. Hiervoor werd een habitatsleutel opgemaakt. Met deze sleutel kan vanuit de BWK eenheid het juiste habitattype
bepaald worden. Op basis van de BWK kan daardoor snel een indicatieve habitatkaart met de ruimtelijke spreiding van de te
beschermen habitattypen aangemaakt worden (Figuur 5).

estuaria, kust en zilte habitats
zoete wateren, venen, moerassen
(half-)natuurlijke en
soortenrijke graslanden
heiden
bossen

FIGUUR 5 - Verspreiding van alle Natura 2000 habitattypen in Vlaanderen, vereenvoudigd weergegeven.
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De BWK diende als basis voor de afbakening en onderbouwing van de SBZ’s. De huidige habitatkaart wordt gebruikt voor het
verder uitstippelen van het Natura 2000 beleid. Deze habitatkaart dient ondermeer als basis voor de opmaak van de gewestelijke
en de gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s). De IHD’s zijn welomschreven, qua haalbaarheid wetenschappelijk onderbouwde en juridisch afdwingbare natuurdoelen. Ze worden opgesteld om te komen tot het behalen van een gunstige
staat van instandhouding voor de Natura 2000 soorten en habitattypen.
In 2013 verwacht Europa van iedere lidstaat een rapport over de staat van instandhouding van de soorten en habitattypen. Ook
hiervoor is de BWK het vertrekpunt. Uit het eerste rapport (2007) bleek ondermeer dat Vlaanderen voor sommige habitattypen,
bv. psammofiele heide en landduinen (Figuur 6) een grote verantwoordelijkheid draagt voor het behoud in Europa.
Op gelijkaardige wijze kan de BWK vertaald worden naar de waterrijke gebieden of wetlands volgens de Ramsar Conventie en
de habitats van de soorten van de Europese Vogelrichtlijn.

FIGUUR 6 - Vlaanderen draagt een grote verantwoordelijkheid voor het behoud van psammofiele heide en landduinen in Europa.
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Vlaams beschermde natuur
Sinds 1997 genieten tal van halfnatuurlijke en andere biologisch (zeer) waardevolle biotopen in Vlaanderen een bescherming via
het ‘Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (1)’ en zijn uitvoeringsbesluiten, en het Bosdecreet (2). Binnen
bepaalde gebieden (bv. groene en/of geelgroene gewestplanbestemmingen, de habitat- en vogelrichtlijngebieden) zijn sommige
van deze biotopen volledig beschermd en mogen niet vernietigd worden. Voor anderen is een natuurvergunning nodig om de vegetatie te mogen wijzigen. In het Besluit van de Vlaamse Regering van 23/07/1998 (3) en het maatregelenbesluit (4) worden deze
biotopen gedefinieerd aan de hand van de lijst van karteringseenheden van de Biologische Waarderingskaart. Al deze beschermde biotopen in Vlaanderen kunnen gegroepeerd worden onder duinen, vennen en heiden, moerassen en waterrijke gebieden,
historisch permanente graslanden, struwelen, bossen en kleine landschapselementen. Onder de groep van beschermde kleine
landschapselementen vallen holle wegen, graften, bronnen, heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden. Historisch permanente graslanden worden enerzijds gedefinieerd aan de hand van de karteringseenheden voor
soortenrijke graslanden, halfnatuurlijke graslanden en weilandcomplexen met veel sloten en/of microreliëf. Anderzijds omvatten
ze ook soortenarme graslanden met rietkragen of waar in de perceelsranden soorten voorkomen die kenmerkend zijn voor het
dotterbloemgrasland. Ten slotte hoort ook het ‘soortenarm permanent cultuurgrasland dat van belang is voor fauna’ ertoe.

historisch permanent grasland
ecoregio duinen
ecoregio polders

FIGUUR 7 - Situering van de historisch permanente graslanden in de West-Vlaamse polders en duinen. De
kaart is een selectie uit de Biologische Waarderingskaart van alle graslanden die voldoen aan
de definitie van historisch permanent grasland.
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FIGUUR 8 - Grasland gekenmerkt door het talrijk voorkomen van echte koekoeksbloem en grote ratelaar in de Latemse Meersen te SintMartens-Latem. Dergelijke graslanden worden gekarteerd als dotterbloemgrasland en behoren tot de categorie ‘historisch permanent
grasland’. Ze zijn een voorbeeld van een regionaal belangrijk biotoop en krijgen als waardeoordeel ‘biologisch zeer waardevol’ mee.

Verschillende van deze biotopen zijn ook een Natura 2000 habitattype en vallen zo onder de Europees beschermde natuur. Voor
de andere beschermde biotopen die niet op die lijst van Natura 2000 habitattypes vermeld staan, hanteren wij de term ‘regionaal
belangrijke biotopen’. Een voorbeeld hiervan zijn dotterbloemgraslanden (Figuur 8), een type halfnatuurlijk grasland dat ook behoort tot de historisch permanente graslanden.
De Biologische Waarderingskaart zelf is geen juridisch instrument. Wel vormt ze de basis om de beschermde natuur in Vlaanderen te situeren en kan ze in de rechtspraak als referentiedocument gebruikt worden. De grootste kracht van de BWK is ongetwijfeld dat zij op overzichtelijke en zeer toegankelijke wijze een gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse biotopen inhoudt.
Enerzijds wordt er daarbij tot op perceelsniveau een groot inhoudelijk detail gegeven. Anderzijds kan het kaartbeeld vereenvoudigd worden tot een ruimtelijk gedetailleerde weergave van de bodembedekking (bos, heide, grasland, akker, bebouwing, …)
voor het hele Vlaamse en Brusselse grondgebied. Bijgevolg vormt de Biologische Waarderingskaart een basisinstrumentarium
voor de uitvoering van belangrijke onderdelen van het gebiedsgericht natuurbeleid, het natuurbehoud, de ruimtelijke planning, de
milieueffectrapportering…. Zo was de Biologische Waarderingskaart onontbeerlijk bij de afbakening van het Vlaamse Ecologisch
Netwerk (VEN) en blijft het een vertrekpunt bij de verdere afbakening van groene ruimtelijke uitvoeringsplannen.
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Gebruik van de BWK in natuurbeheer en natuurbehoud
De Biologische Waarderingskaart wordt niet enkel gebruikt om gebieden te beschermen, zowel Vlaams beschermd als via vertaling naar bv. de Europese Habitatrichtlijn, maar is ook een instrument in het natuurbeheer en –behoud in Vlaanderen.
Zo is de BWK bij de opmaak van de bosbeheerplannen één van de verplicht te raadplegen documenten. Dit geldt zowel voor de
diverse overheden als voor particulieren die, al dan niet gezamenlijk, een bosbeheerplan laten opstellen. De aanwezige bostypes
worden in die beheerplannen weergegeven met behulp van de karteringseenheden van de BWK.
Ook speelt de BWK een belangrijke rol in het beheer van de reservaten door de verschillende terreinbeherende instanties en
verenigingen. Dit kan zowel onrechtstreeks zijn via het vergunningenbeleid, meer specifiek wijziging van vegetaties en beperkte
bemesting op percelen binnen het visiegebied van het reservaat, maar ook rechtreeks bij de opmaak van het erkenningdossier.
Bij de opmaak van het erkenningdossier van een reservaat moet voor elk gebruiksperceel niet enkel het actuele natuurtype, maar
ook het natuurstreefbeeld bepaald worden en dit uitgedrukt volgens de eenheden van de BWK. Op basis van de BWK-eenheden
wordt ook de beheersubsidiëring berekend. Bij het opstellen van de monitoringrapporten per reservaat moet er gerapporteerd
worden over de evolutie van de vegetatie van de verschillende gebruikspercelen, gebruik makende van de karteringseenheden.

FIGUUR 9 - Een soortenrijk bronbosje in de Vlaamse Ardennen, met kalkafzetting in de beek.
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Mag er nog mest zijn?
Voor de toepassing van het Mestdecreet (5) bepaalt de Vlaamse Landmaatschappij voor ieder perceel in gebruik door de landbouw, ook wel ‘landbouwgebruiksperceel’ genoemd, een bemestingsregime. Dit regime is onder meer afhankelijk van de specifieke bestemming op het gewestplan of op een groen ruimtelijk uitvoeringsplan. Verder wordt er ook rekening mee gehouden
of dat perceel al dan niet in ‘kwetsbaar gebied’ ligt. Groene gewestplanbestemmingen en groene ruimtelijke uitvoeringsplannen
behoren tot de categorie ‘kwetsbaar gebied natuur’. Dit betekent dat elke vorm van bemesting verboden is, met uitzondering van
onrechtstreekse bemesting door ontlasting van grazend vee. Hierbij geldt echter een beperking van 2 grootvee-eenheden per
hectare op jaarbasis (2 GVE/ha/jaar).
Op basis van de karteringseenheden van de Biologische Waarderingskaart worden de landbouwpercelen binnen het ‘kwetsbaar
gebied natuur’ volgens het Mestdecreet ingedeeld in vier groepen:
• halfnatuurlijke graslanden;
• potentieel belangrijke graslanden;
• intensieve graslanden;
• akkers.
Voor de drie laatste groepen is onder bepaalde voorwaarden een versoepeling van het strenge bemestingsverbod mogelijk.

FIGUUR 10 - Deze kaart geeft een fictief voorbeeld van de toepassing van het Mestactieplan. Op basis van de eenheden van de Biologische
Waarderingskaart wordt elk landbouwperceel binnen het ‘kwetsbaar gebied natuur’ ingedeeld in een van de vier groepen. Het
bemestingsregime wordt voor ieder landbouwperceel afzonderlijk bepaald. Wanneer een perceel gedeeltelijk uit soortenrijk
(hpr*) en gedeeltelijk uit soortenarm permanent cultuurgrasland (hp) bestaat, dan behoort de combinatie van hpr*+hp tot de
bemestingsgroep ‘potentieel belangrijke graslanden’.
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Groepen van karteringseenheden belangrijk voor het
Mestdecreet en hun bemestingsregime
> Halfnatuurlijke graslanden
Tot deze groep behoort ondermeer permanent
cultuurgrasland met zilte elementen (hpr + da).
Elke vorm van bemesting is verboden, met uitzondering van bemesting door rechtstreekse
uitscheiding bij begrazing waarbij een maximum
van 2 grootvee-eenheden per hectare op jaarbasis (2 GVE/ha/jaar) worden toegelaten.

> Potentieel belangrijke graslanden
Dit grasland met op de voorgrond een zone vol
pinksterbloem en pitrus is een voorbeeld van
soortenarm permanent cultuurgrasland waarin
gedeelten met waardevolle vegetaties, behorende tot de soortenrijke permanente cultuurgraslanden, aanwezig zijn (hp+hp*).
Onder bepaalde voorwaarden is bovenop de
norm van 2 GVE/ha/jaar een supplementaire bemesting van maximaal 100 kg stikstof uit kunstmest per ha en per jaar toegestaan.
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> Intensieve graslanden
Zowel soortenarm permanent cultuurgrasland (hp) als zeer soortenarm, vaak tijdelijk
grasland (hx) vallen onder de groep intensieve graslanden.
Er kan ontheffing toegekend worden. Door
ontheffing wordt het perceel vrijgesteld van
het bemestingsverbod en gelden dus de algemene bemestingsnormen en bepalingen.

> Akkers
Tot de groep akkers behoren landbouwgronden die geen grasland zijn en gebruikt worden voor land- of tuinbouwteelten in ruime
zin.
Er kan ontheffing toegekend worden. Door
ontheffing wordt het perceel vrijgesteld van
het bemestingsverbod en gelden dus de algemene bemestingsnormen en bepalingen.
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Toekomst
De methodologie van de Biologische Waarderingskaart moet bijgestuurd worden omwille van gewijzigde beleidsnoden en nieuwe
wetenschappelijke inzichten. Zo werd de methodologie voor de opmaak van de versie 1 van de BWK (1978 – 1996) geëvalueerd
in 1997. Met de publicatie van de versie 2 (1997 – 2010) stopt het verhaal natuurlijk niet. Het beleid, zowel op lokaal als op gewestelijk niveau, heeft meer dan ooit behoefte aan gedetailleerde verspreidingskaarten over de aanwezigheid van de verschillende biotopen en cijfers over de evolutie van de natuurwaarden in Vlaanderen. Omwille van de druk op het landgebruik in onze
dichtbevolkte regio stellen diverse belanghebbenden steeds hogere kwaliteitseisen aan ecologische en ruimtelijke data. Vanuit
de Europese Gemeenschap is er in het kader van Natura 2000 een grote vraag naar opvolging van de staat van instandhouding
van de Europees beschermde natuur in haar lidstaten. Het Agentschap voor Natuur en Bos wenst daarenboven ook de realisatie
van de instandhoudingsdoelen en het beheer in haar domeinen op te volgen en te evalueren. Hiertoe is een doorgedreven monitoring vereist, waarbij een hoge mate van herhaalbaarheid van de ingezamelde data essentieel is. Dit alles moet een analyse in
de tijd mogelijk maken.
Om aan deze nieuwe noden te voldoen moet de methodologie van de Biologische Waarderingskaart aangescherpt worden, en
moet de kaart evolueren van een ‘eenmalige, statische biotoopkartering’ naar een instrument in de periodieke ‘monitoring van
biotopen’. Daarom werken we nu aan een nieuwe methode en protocol. Hierbij wensen we zowel de ervaringen opgedaan tijdens
het project Biologische Waarderingskaart te combineren met nieuwe wetenschappelijke inzichten zoals BioHab. BioHab is een
methode ontwikkeld door een groep van Europese onderzoeksinstellingen, waaronder het INBO, om biotopen te monitoren. Deze
methode omvat strikte regels die toelaten om biotopen eenduidig en herhaalbaar af te bakenen en te beschrijven. Voortbouwend
op BioHab werken we aan een veldprotocol dat toelaat om meer dan vroeger veldgegevens op een gestandaardiseerde en controleerbare wijze te verzamelen. Ook informatie aangeleverd door derden willen we mee valideren en integreren in een permanent
evoluerend geografisch bestand van de verspreiding van biotopen en Natura 2000 habitats.
Doorgedreven onderzoek, ondermeer via analyse van de Vlaamse Vegetatie Databank, een databestand met 27.000 vegetatieopnamen, de vegetatieopnamen van de eerste Vlaamse Bosinventaris en het ecologisch onderzoek naar de typologie van de
stilstaande en stromende wateren heeft geleid tot een nieuw overzicht van de Vlaamse natuur- en bostypes. Een van de doelen
bestaat erin om te onderzoeken hoe we de Biologische Waarderingskaart en deze andere indelingen, samen met de Natura 2000
typologie kunnen meenemen in een geïntegreerde biotooptypering.
Het actualiseren van een gebiedsdekkende biotoopkartering voor Vlaanderen, bijvoorbeeld een volgende versie van de Biologische Waarderingskaart, is een bijzonder arbeidsintensieve opdracht. Geheel Vlaanderen op een stelselmatige wijze via terreinbezoek in kaart brengen, en tegelijk voldoen aan bovenvermelde noden inzake monitoring is met de beschikbare middelen en
de momenteel heersende besparingen niet haalbaar. Daarom verricht het INBO al enkele jaren, samen met wetenschappers uit
binnen- en buitenland, onderzoek naar de mogelijkheden van remote sensing. Remote sensing is het extraheren van informatie
uit beelden van het aardoppervlak genomen vanuit satellieten of vliegtuigen. De resultaten lijken veelbelovend. Toepassing en
gebruik hiervan is echter nog niet voor morgen en aanvullend terreinwerk zal steeds noodzakelijk blijven.
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Natura 2000 typering
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BioHab

Monitoring van biotopen

Methodologie
Lokale staat van Instandhouding

Natuur-, water- en bostypologie

FIGUUR 11 - Schematische weergave van welke bronnen en informatie zal gebruikt worden bij de ontwikkeling van het project
‘monitoring van biotopen’.
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Meer weten
Meer weten over de Biologische Waarderingskaart ?
Voor meer info over de Biologische Waarderingskaart verwijzen we je graag door naar www.inbo.be/bwk. Over de BWK verschenen ook een algemeen artikel en enkele, eerdere technische rapporten. Hierin kom je meer te weten over wat de Biologische Waarderingskaart nu juist is, hoe er
met situaties op het terrein wordt omgegaan en waarvoor de BWK allemaal gebruikt wordt. Deze documenten kan je vinden op de website van het
INBO onder publicaties: http://informatiecentrum.inbo.be/. In 2011 publiceert het INBO een boek over de BWK, met een duidelijke beschrijving
waarvoor de verschillende karteringseenheden zijn gebruikt.
De Knijf G., Paelinckx D., Demolder H., De Saeger S. & R. Guelinckx. 2008. De Biologische Waarderingskaart: een wetenschappelijk instrument
voor het beleid. Natuur.focus, 7 (3): 100-106.
De Knijf G., Guelinckx R., T’Jollyn F. & D. Paelinckx. 2010. Biologische Waarderingskaart, versie 2. Indicatieve situering van de faunistisch belangrijke gebieden (Rapport en digitaal bestand). INBO.R2010.31. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
De Saeger S., Ameeuw G., Berten B., Bosch H., Brichau I., De Knijf G., Demolder H., Erens G., Guelinckx R., Oosterlynck P., Rombouts K., Scheldeman K., T’Jollyn F., Van Ormelingen J., Vriens L., Zwaenepoel A., Van Dam G., Verheirstraeten M., Wils C. & D. Paelinckx. 2010. Biologische
Waarderingskaart, versie 2. INBO.R2010.36. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
Vriens L., Bosch H., De Knijf G., De Saeger S., Oosterlynck P., Guelinckx R., T’Jollyn F., Van Hove M. & D. Paelinckx. 2011. De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek, INBO.M.2011.1. Brussel.
GIS-bestanden
De Biologische Waarderingskaart en het bestand Faunistisch Belangrijke Gebieden zijn volledig online raadpleegbaar via www.agiv.be. Hier kunnen de digitale bestanden ook gedownload worden voor gebruik in specifieke software, met name een geografisch informatiesysteem.
Verwijzing naar de aangehaalde wetteksten
(1) Gecoördineerde versie van het natuurdecreet. Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 (B.S.
10/01/1998), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 23/07/1999), decreet van 18 mei 1999 (B.S. 30/9/1999), decreet van 19 juli 2002 (B.S.
31/08/2002), decreet van 30 april 2004 (B.S. 08/06/2004), decreet van 7 mei 2004 (B.S. 11/06/2004), decreet van 22 april 2005 (B.S. 13/05/2005),
decreet van 19 mei 2006 (B.S. 20/06/2006), decreet 16 juni 2006 (B.S. 09/02/2007), decreet van 27 april 2007 (B.S. 20/06/2007), decreet van 25 mei
2007 (B.S. 19/06/2007), decreet van 25 mei 2007 (B.S. 24/07/2007) en decreet van 7 december 2007 (B.S. 14/01/2008).
(2) Bosdecreet 13/06/1990. Belgisch Staatsblad 28/09/1990.
(3) Besluit van de Vlaamse Regering 23/07/1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Belgisch Staatsblad 10/09/1998.
(4) Maatregelenbesluit. Besluit van de Vlaamse regering houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid van 21 november 2003 (B.S. 27/01/2004) gewijzigd bij besluit van 19 juli 2007 (B.S. 11/09/2007).
(5) Mestdecreet. Besluit van de Vlaamse regering van 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten
uit agrarische bronnen (B.S. 29/12/2006). Via art. 80 van het nieuwe decreet worden een aantal bepalingen uit het oude decreet overgenomen die de bemestingsnormen regelen voor diverse natuurtypen en graslandtypen. Later volgden nog bijkomende wijzigingen, als laatste het
BVR.03.04.2009. (B.S. 09/06/2009).
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