o GRAMMA
.&"~:II~LING

- ecbnische s

envatting

ojecteval

tie

e
dro-ecologisch
allei-ecosystemen in
l8a~noeren, ITORS-VI
VLINAOO/16
april 2002

atuurbehoud

Universiteit Utrecht
Milieukunde en Hydro-ecologie

Studie uitgevoerd van 1 oktober 2000 tot 31 september 2001 in het kader van het Besluit van de
Vlaamse regering tot Instelling en organisatie van een Vlaams Impulsprogramma NatuurontwIkkeling
van 8 februari 1995.

Instituut voor Natuurbehoud
Promotor:
Willy Huybrechts (coördinator)
Medewerkers : Els De Bie
Piet De Becker
Universiteit Utrecht, Milieukunde en Hydro-ecologie
Promotor:
Martin Wassen
Medewerkers: Ana Bio

Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud 2002.18

.Ja JA

Eigendom Bibliotheek
Instituut voor Bosbouw
en Wildbeheer
\) raat 4 - 9500 GERAARD~Rf~~r,
Tel. (054) 43 71 2
Onder toezIch
BartGoosse

Niet technische samenvatting 11

'l'ecb1Iis(:be samenvatting
De laatste decennia hebben socio-economische veranderingen een algemene
degradatie van het milieu en de nog aanwezige natuur tot gevolg gehad. Deze
evolutie gaat nog steeds door: processen zoals verzuring, vermesting,
versnippering en verdroging hebben een negatieve invloed op natuurwaarden.
De laatste jaren is de aandacht voor deze processen sterk toegenomen, zowel
op het beleidsniveau als op het vlak van het dagelijks natuurbeheer. De
Vlaamse milieuadministratie probeert de verstoringen beter in beeld te
brengen en met gerichte maatregelen wordt gepoogd de achteruitgang van het
natuurlijke milieu tegen te gaan en de natuurwaarde opnieuw te verhogen.
Zowel bij degradatie als bij restauratie van natuur is een inschatting van
de effecten van de veranderingen in de mi I ieuomstandigheden op het
ecosysteem een noodzaak.
Het laat toe de gevolgen van beleid- en
beheersbeslissingen te voorzien. De ontwikkeling van vegetatie wordt door
verschillende factoren bepaald. In valleigebieden waar vochtige en natte
omstandigheden domineren, heeft de hydrologie een grote invloed op de
vegetatieontwikkeling. Kennis van de relatie tussen vegetatiestructuur en samenstelling enerzijds en hydrologische condities anderzijds is een
voorwaarde om valleigebieden kwaliteitsvol te beheren en uitspraken te doen
over mogelijke vegetatieontwikkelingen na ingrepen. De integratie van deze
kennis in een hydro-ecologisch model levert een instrument dat efficiënt
kan worden ingezet,
en veel
toepassingsmogelijkheden heeft in het
natuurbeleid en het natuurbeheer.
Hydro-ecologische modellen specifiek ontwikkeld voor of aangepast aan
Vlaamse valleigebieden zijn niet voor handen. Het gebruik in Vlaanderen van
moqellen die in andere regio' s werden ontwikkeld is mogelijk maar stelt
be~aalde nadelen. Door de uitgebreide gegevensbestanden die recent werden
verzameld behoort het opstellen van een hydro-ecologisch model aangepast
aan de Vlaamse condities tot de mogelijkheden.
De voornaamste doelstelling van het onderzoeksproject is het ontwikkelen
van een voorspellend hydro-ecologisch model voor grondwaterafhankelijke
terrestrische vegetaties in riviervalleien. Het model moet de gebruikers in
staat stellen om de kansen op het voorkomen van bepaalde soorten en
vegetatietypen in te schatten op basis van informatie met betrekking tot
hydrologie, topografie, bodem en het gevoerde beheer in een bepaald gebied.
Hiervoor wordt gesteund op de bestaande kennis en instrumenten in
Nederland. Met name ITORS (Invloed Terrestrisch milieu Op Responsie van
Soorten, Ertsen 1995), een model dat door de vakgroe Milieukunde en Hydroecologie van de Universiteit Utrecht werd ontwikkeld, zal als basis dienen
om een empirisch correlatief model te bouwen dat in Vlaanderen kan worden
ingezet.
Er worden verschillende onderzoeksstappen doorlopen. In de eerste plaats
wordt een datamatrix opgebouwd met gecombineerde gegevens over hydrologie,
bodem, beheer, en de aanwezige plantensoorten (vaatplanten en
mossen) .
Hiervoor werden bestaande gegevens gebruikt uit vijf studiegebieden. Een
volgende stap is het berekenen van de wiskundige verbanden tussen de kans
op voorkomen van de soorten en de milieucondities. Dit gebeurt aan de hand
van multiple regressie. De verzameling van de regressievergelijkingen vormt
het hydro-ecologisch model. Tenslotte wordt het model geëvalueerd en getest
aan de hand van zowel de gegevens waarmede het model werd gebouwd als met
een externe da~~~,_
Het resultaat van het onderzoek is het prototype van het hydro-ecologisch
model ITORS-Vl 1.0. ITORS-Vl 1.0 berekent de kans op voorkomen van 80
soorten en 11 vegetatietypen op basis van kenmerken van het ondiepe
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grondwater, de bodem en het beheer.
In functie van de beschikbare gegevens werden drie modeltypen in het
project onderzocht, waarvan er uiteindelijk twee werden weerhouden. De
statistische en ruimtelijke evaluatie van beide modeltypen en de tests in
bijkomende gebieden geven aan dat het model over het algemeen goed presteert
bij het bepalen van de kans op voorkomen van soorten en vegetatietypen. Het
is in staat om voor de meeste onderzochte soorten, gebieden van elkaar te
onderscheiden waar de soort kan voorkomen en gebieden waar di t niet het
geval is. Voor vele soorten wordt ook intern in een gebied door het model
op een correcte manier een onderscheid gemaakt tussen zones waar de soort
kan voorkomen en waar niet. Bij het voorspellen van vegetatietypen blijkt
75% van de gevallen een juiste voorspelling te geven, wat een hoge score
is.
Hoewel het uiteindelijke streefdoel een hydro-ecologisch model voor Vlaamse
valleigebieden moet zijn, is het duidelijk dat bij het prototype van ITORSVI 1.0 met een aantal beperkingen moet worden rekening gehouden. Deze
beperkingen situeren zich op verschillende vlakken: de geografische streek
en het type van gebied waarvoor het kan worden ingezet, het bereik van de
variabelen waarvoor het model kan worden gebruikt,
de soorten en
vegetatietypen die kunnen worden behandeld, de mate waarin het model
voorspellingen kan doen over het effect van natuurbeheer.
Bij een empirisch statistische benadering is de kracht van het model in
sterke mate gekoppeld aan de omgeving waarin het model werd opgesteld.
Extrapolatie van de modellen naar andere gebieden kan enkel wanneer deze
overeenkomstige ecologische kenmerken hebben. ITORS-Vl 1.0 kan worden
ingezet in de Kempen, de Leemstreek en het Hageland. Het model wordt best
enkel gebruikt in valleigebieden, met natte en vochtige standplaatsen, met
een gemiddelde waterstanden tussen 0 en 1.5 m onder maaiveld. ITORS-Vl 1.0
werd ontwikkeld in en voor gebieden met nutriëntarm grondwater. De
beperkingen van ITORS-VI 1.0 zijn vooral het gevolg van de beperkingen in
de beschikbare dataset. Hoewel de dataset vrij uitgebreid en gedetailleerd
is, zouden gegevens uit andere gebieden en regio's de toepasbaarheid in
Vlaanderen verhogen. De grootste mogelijkheden voor verbeteringen liggen
bij een uitbreiding van de dataset die aan de basis van het model ligt.
Hydro-ecologische
voorspel lingmodel len
Zl.Jn
belangrijke
en
onmisbare
instrumenten in een modern natuurbeleid. Zij kunnen op verschillende
manieren in het natuurbeleid en -beheer worden ingezet:
bij het opstellen van realistische streefbeelden;
bij de planning van natuurlijke structuren;
bij de inrichting en het beheer van natuurgebieden;
bij het voorspellen van de ontwikkeling van ecosystemen. Dit is een
uitdaging voor de nabije toekomst, vooral in het licht van de
toenemende oppervlakte natuurgebied die in het volgende decennium
wordt voorzien;
bij de afstemming van waterbeheer en natuurbeheer, in kader van een
vernieuwd waterbeheer in valleigebieden.
Het ontbreken van een dergelijk instrument is een bij zondere handicap in
tal van hydrologische, ecologische en ecohydrologische studies die in
Vlaanderen worden uitgevoerd. Met dit prototype van ITORS-Vl 1.0 wordt een
eerste stap gezet om deze kennislacune in te vullen. Rekening houdend met
de huidige randvoorwaarden voor toepassing van het model stelt dit het
natuurbeleid in staat om beter gefundeerde en uitvoeriger getoetste
beslissingen te nemen bij de planning, inrichting en beheer van vochtige en
natte natuurgebieden.
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o ec evaluatie
Wetenschappelijke doeJsteUing
De voornaamste doelstelling van het onderzoeksproject is het ontwikkelen
van een voorspellend hydro-ecologisch model voor grondwaterafhankelijke
terrestrische vegetaties in riviervalleien in de Kempen, het Hageland en de
Leemstreek. Het model moet de gebruikers in staat stellen om de kansen op
het voorkomen van soorten en vegetatietypen in te schatten op basis van
informatie met betrekking tot hydrologie, topografie, bodem en het te
voeren beheer in een bepaald gebied. In een tweede doelstelling wordt de
toepasbaarheid van hydro-ecologische modellen in verschillende geografische
regio's of ecodistricten geêvalueerd. Het doel is na te gaan in welke mate
met
regionale
verschillen
moet
rekening
gehouden
worden
bij
de
interpretatie van de uitkomst van het model. Als derde doelstelling wordt
in dit onderzoeksproject nagegaan welke de voorwaarden zijn voor een meer
veralgemeend
gebruik
van
hydro-ecologische
modellen
in
Vlaamse
valleigebieden.

ProjectinvuUing
De vooropgestelde projectdoelstellingen werden in belangrijke mate gehaald.
Op basis van het Nederlandse ITORS werd voor Vlaanderen een aangepaste
versie van dit model ontwikkeld: ITORS-VI 1. o. Het stelt de gebruiker in
staat om in de aangegeven regio's voor een reeks soorten en vegetaties de
~s op voorkomen te berekenen. Het betreft weliswaar een prototype dat nog
beperkingen heeft op vlak van de geografische streek, het type van gebied,
het bereik van de variabelen waarvoor het model kan worden gebruikt, de
soorten en vegetatietypen die kunnen worden behandeld. Binnen deze in het
rapport aangegeven randvoorwaarden blijkt het model goed te presteren.
In het project werd het concept van ITORS-VI 1.0 uitgewerkt en alle nodige
stappen genomen om het model werkbaar te maken: selectie van gegevens en
variabelen, verwerking van gegevens en samenstellen datamatrix, berekenen
regressievergelijkingen, evaluatie en testen van verschillende model typen.
De toepassing van het model is mogelijk via Excell-sheets, en met het
gebruik van een aangepaste versie van het ITORS-prograrnrna. Binnen het
tijdsbestek van dit project kon het model echter nog niet in een
operationeel instrument worden omgezet dat do ~ anderen kan worden
gebruikt. Het vereist van de gebruiker nog enige techn1sche kennis. Aan de
computertechnische afwerking van het model wordt nog verder gewerkt op het
Instituut voor Natuurbehoud.
ITORS-VI 1.0 komt niet aan alle vragen tegemoet die zich met betrekking tot
het voorspellen van vegetatie op het terrein stellen. Dat was ook niet de
verwachting. Het moet beschouwd worden als een eerste stap om een toch vrij
belangrijk kennishiaat in Vlaanderen in te vullen. Naast het model als
eindproduct op zich, is de kennis over dit type modellen en modelleringen
op het Instituut voor Natuurbehoud sterk gegroeid in de korte periode dat
het project liep. Er heeft een vruchtbare uitwisseling en integratie van
kennis en ervaring plaatsgevonden tussen de projectpartners, die in de
verslaglegging tot uiting komt.
In de loop van het project werd veel aandacht besteed aan de regionale
verschillen bij het voorkomen van soorten in functie van hydrologische
variabelen.
Dergelijke regionale verschillen hebben namelijk grote
gevolgen voor de betrouwbaarheid van de voorspelling van soorten. De
conclusies van deze analyse hebben hun weerslag gehad op het concept en de
databehandeling van het model.
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De derde doelstelling namelijk het nagaan van de voorwaarden voor het
gebruik van hydro-ecologische modellen in Vlaamse valleigebieden werd niet
gerealiseerd.

Relevantie en toepassingen
Het onderzoek dat binnen dit project werd uitgevoerd is uitermate relevant
voor het natuurbehoud in Vlaanderen. Hydro-ecologische voorspellingmodellen
zijn belangrijke en onmisbare instrumenten in een modern natuurbeleid. Zij
kunnen op verschillende manieren in het natuurbeleid en -beheer worden
ingezet. Zo zijn ze een belangrijk instrument bij het opstellen van
realistische streefbeelden, bij de planning van natuurlijke structuren, en
bij de inrichting en het beheer van de natuurgebieden. Vooral in
valleigebieden waar hydrologische randvoorwaarden belangrijk zijn voor de
ontwikkeling van de vegetatie leveren hydro-ecologische modellen een
belangrijke
bijdrage.
Ook
bij
de
afstemming
van
waterbeheer
en
natuurbeheer,
is het
essentieel
om de effecten van hydrologische
maatregelen op natuur te kunnen inschatten. Het voorspellen van de
ontwikkeling van ecosystemen is trouwens een ui tdaging voor de nabij e
toekomst, vooral in het licht van de toenemende oppervlakte natuurgebied
die wordt voorzien.
Het ontbreken van een dergelijk instrument is een bijzondere handicap in
tal van hydrologische, ecologische en ecohydrologische studies die in
Vlaanderen
worden
uitgevoerd
bv.
bij
het
opmaken
van
waterhuishoudingsplannen en integrale bekkenbeheerplannen; bij het bepalen
van natuurtypen en het opmaken van ecosysteemvisies; bij het afbakenen van
VEN/IVON gebieden en het inschatten van hun potenties, bij het realiseren
van natuurinrichtingsprojecten. Daarom had dit project een zeer praktische
doelstelling: op basis van beschikbare gegevens een werkbaar model bouwen.
Rekening houdend met de huidige randvoorwaarden voor toepassing van het
model moet dit het natuurbeleid in staat stellen om beter gefundeerde en
uitvoeriger getoetste beslissingen te nemen bij de planning, inrichting en
beheer van vochtige en natte natuurgebieden.

Verdere onderzoek en aanbevelingen
Het model ITORS-Vl 1.0 is een prototype dat ongetwijfeld nog voor
verbetering vatbaar
is.
De grootste mogelijkheden
liggen bij
een
uitbreiding van de dataset die aan de basis van het model ligt:
uitbreiden van de soortenlijst;
meer herhalingen van de waarnemingen voor de soorten;
een vollediger palet van vegetatietypen in het model brengen;
uitbreiding naar andere regio's en type van gebieden.
Met meer en goede data ter beschikking zou het model uitvoeriger kunnen
worden getest dan in dit project het geval was. Dit vraagt echter een
belangrijke inspanning op vlak van middelen en personeel. Ondanks de
doorgevoerde selectie vereist het model nog relatief veel gegevens als
input.
Anderzijds
is het
type van gegevens
(grondwaterstanden en
samenstelling)
vaak
standaard
voorzien
in
vele
hydrologische
en
ecohydrologische studies. Het verdient dan ook aanbeveling om in nieuwe
hydrologisch en echohydrologische studies zoveel mogelijk rekening te
houden met de databehoeften van hydro-ecologische modellen. Door beperkte
bijsturingen kunnen deze studies, naast het realiseren van de project-eigen
doelstellingen, ook bijdragen tot de opbouw van onmisbare databanken die de
basis zijn voor modelontwikkeling.
In ITORS-Vl 1.0 wordt de bodem op vr~J eenvoudige manier in het model
behandeld, omdat kwantitatieve informatie ontbreekt. Het kwantificeren van
de bodem (cf. ITORS) biedt uitzicht op een verbetering van het model. Het
zou anderzijds het aantal variabelen verhogen. De inschatting van de
Ontwikkeling van een hydro-ecologisch model voor vallei-ecosystemen in
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beschikbaarheid van nutrienten is in het huidige model geheel gebaseerd op
de nutrientengehaltes in het grondwater. Beter zou het Z1Jn hier ook
bodemvariabelen voor te gebruiken (bvb. Mineralisatiesnelheid, C/N ratio,
P-fractie) .
De variabele 'beheer' is niet optimaal in het model ingebracht.
Beheer
heeft dezelfde status als de andere variabelen. Vooral met het oog op de
toepassing voor vegetatietypen is het nodig het beheer een meer sturende
rol te laten spelen.
In grensgevallen bestaat de mogelijkheid dat
vegetatietypen worden voorspeld die niet overeenkomen met het gevoerde
beheer: bijvoorbeeld bos typen worden voorspeld waar gemaaid wordt of
omgekeerd. Een aantal oplossingen hiervoor worden aangegeven in het project
rapport.
In de huidige versie wordt gewerkt met aan- en afwezigheden van soorten. De
basisgegevens bevatten eveneens informatie over de abundantie van deze
soorten. In verder gezet onderzoek moet worden nagegaan of het inbrengen
van deze abundanties een meerwaarde kan geven.
In het natuurbehoud is er op het terrein behoefte aan verschillende typen
van hydro-ecologische modellen, die voor verschillende doelen kunnen worden
ingezet. Deze modellen kunnen zich onderscheiden op het vlak van de schaal
waarop ze ingezet moeten worden (Gewest, ecodistrict, regio, lokaal), de
complexiteit
(eventueel
in
functie
van
de
potentiële
gebruiker),
nauwkeurigheid (ecotopen, soorten ), de inzetbaarheid (type ecotopen) en
aard, aantal en beschikbaarheid van gegevens. Aan een deel van deze
behoeften komt ITORS-Vl 1.0 tegemoet: wanneer er behoefte is aan groot
detail, gericht op inrichting en beheer van natuurterreinen, op schaal van
het perceel, met beschikbaarheid van relatief veel gegevens. Het is
daarentegen moeilijker inzetbaar aan het ander eind van het spectrum: op de
schaal van het Vlaamse Gewest, voor meer gegeneraliseerde informatie, met
miqder data ter beschikking, op niveau van landschappen. Het verdient
aanbeveling dat
de
overheid meer
in hydro-ecologische
instrumenten
investeert om dit toepassingsspectrum beter in te vullen.
Door het
ontwikkelen, aanpassen en/of testen van hydro-ecologische modellen komt zo
een
instrumentenpakket
ter
beschikking
van
de
overheid,
beleidsvoorbereidende en terreinbeherende instanties, dat toelaat om op een
kwaliteitsvolle wijze natuurprojecten te plannen en uit te voeren, en de
fysische randvoorwaarden ervan te evalueren.
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Budgetten
In tabel 1 wordt per partner en globaal een overzicht gegeven van de
beschikbare middelen en de uitgegeven bedragen in de project periode. Voor
de werkingskosten dient nog de reproductie en de verdeling van het
eindrapport te worden gerekend.
Tabel 1
Overzicht het benutten van de financiële middelen van het project
(in bef) .

Instituut voor pniversiteit
ptrecht
Natuurbehoud
Beschikbaar
Budget (Bef)

Personeel

- 2100000

1995250

4095250

375000

114643

489643

Totaal

2475000

2109893

4584893

Personeel

1746783

1851593

3598376

147116

146582

293698

1893899

1998175

3892074

Personeel

353217

143657

496874

Werking

227884

-31939

195945

Totaal

581101

111718

692819

~erking

Uitgegeven
budget (Bef)

Werking
Totaal
Balans (Bef)

Totaal
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