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In het kader van het onderzoeksproject werden via de voorzitter van de stuurgroep digitale bestanden
aan het Ondersteunend Centnun GIS-Vlaanderen opgevraagd en uitgeleend aan de onderzoekersgroep
van het project. Deze digitale bestanden werden gebruikt tijdens het onderzoek en voor het opmaken
van het eindrapport.
De originele exemplaren van deze bestanden worden niet mee opgenomen op de digitale versie van dit
eindrapport maar zijn wel verkrijgbaar bij het O.C. GIS-Vlaanderen
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Leeswijzer
Het eindrapport bestaat uit 3 aparte (boek)delen:
1.

2.

3.

het wetenschappelijk rapport
In het eerste deel van het eindrapport wordt een bespreking gegeven van de
literatuurstudie van buitenlandse monitoringsprojecten die in kader van het opzetten
van het Vlaamse programma doorgenomen zijn (module 2).
Verder worden de verschillende deelstudies die uitgevoerd zijn uitvoerig besproken
(module 3 tot 7).
Uitgaande van de verschillende deelstudies worden concrete voorstellen en adviezen
gegeven voor het opzetten van een Vlaamse programma voor geïntegreerde
monitoring.
de handleiding voor monitoring
De theoretische achtergronden die in het wetenschappelijk rapport weergegeven ZIJn,
worden ook vertaald in aan handleiding voor monitoring. Deze is bestemd voor de
coördinator( en) en veldwerkers die effectief de monitoring gaan uitvoeren.
De verschillende procedures die uitgevoerd moeten worden bij geïntegreerde monitoring
komen aan bod, naast een beschrijving van de methodes voor inventarisatie van de gegevens
(landschapskartering, flora- en faunainventarisatie)
de atlas van de proefvlakken
De 30 geselecteerde snuffelplaatsen worden besproken in de atlas van de snuffelplaatsen.
Aan de hand van een beschrijvingsfiche en verschillend kaartmateriaal wordt een beeld
gegeven van de kenmerken en diversiteit van de snuffelplaatsen.

Het eindrapport, de handleiding en de atlas zijn ook digitaal beschikbaar op Cd-rom.
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Het opzetten van een geïntegreerd monitoringsprogramma om periodiek over de toestand van de natuur in
Vlaanderen te kunnen rapporteren en de beleidsinspanningen te evalueren, is meer dan ooit aan de orde.
In verschillende Europese landen en ook verder werd de voorbije jaren reeds heel wat ervaring opgedaan in
verband met geïntegreerde monitoring. De groeiende aandacht op de Europese beleidsniveaus om over
vergdijkbare en directe gegevens te beschikken inzake veranderingen in natuur, iandschap en miiieu
onderstrepen de noodzaak om tot een betere internationale afstemming te komen tussen
monitoringssystemen. De buitenlandse voorbeelden werden dan ook grondig bestudeerd om tot dit
Vlaamse voorstel te komen.

De verandering van de biodiversiteit is slechts gekend in concrete, begrensde gebieden en uit een aantal
goed gedocumenteerde gevalstudies. Hieruit blijkt dat wat op het lokale niveau gebeurt niet steeds direct te
koppelen is aan de globale situatie. Het beleid op het meer globale niveau is dan ook moeilijk af te
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stemmen op lokale acties. De invloedsfactoren op de diversiteit op het lokale niveau daarentegen zijn
echter vaak gemakkelijk te volgen en geven meer concrete resultaten. Deze kunnen beter leiden tot een
effectief beleid, dan de sterk veralgemeende kennis die opgedaan is uit het globale, kleinschalige niveau
welke dikwijls uit modellen afgeleid moet worden.
Dit project beoogt het ontwikkelen van een methode voor het monitoren op het lokale niveau van de
terrestrische biodiversiteit en van de invloedsfactoren hierop door middel van een gebiedsgerichte,
gestratificeerde steekproef van "snuffe/plaatsen". Een gebiedsgerichte differentiatie is nodig om de zeer
gevarieerde ecologische en landschappelijke, geografische ruimte van Vlaanderen globaal te kunnen
volgen. In de snuffelplaatsen wordt voorgesteld systematisch waarnemingen te verrichten van een aantal
variabelen die relevant zijn voor de veranderingen van de biodiversiteit en de invloedsfactoren hierop. Vele
factoren van zowel abiotische, biotische en maatschappelijke aard kunnen van invloed zijn op de
veranderingen van de biodiversiteit in een gebied. Daarom moet monitoring in een breder
landschapsecologisch en maatschappelijk perspectief gebeuren. Het begrijpen van de processen die de
veranderingen sturen is essentieel en vereist het opvolgen van de ontwikkelingen van die factoren .
In het project wordt hiervoor een methode uitgewerkt. Dit omvat het selecteren en verspreiden van de
snuffelplaatsen over het Vlaamse Gewest, het aangeven van de minimaal noodzakelijke indicatoren die
moeten gevolgd worden, het formuleren van een procedure voor de gegevensverzameling en de integratie
ervan in een systeem dat past in bestaande meetnetten en thematische geografische informatie zoals dat in
GIS-Vlaanderen samengebracht wordt.

De studie resulteerde in een wetenschappelijk rapport, een handleiding voor de terreinkartering ten behoeve
van de monitoring en een atlas van de snuffelplaatsen met de noodzakelijke achtergrondinformatie.
De resultaten van het onderzoek leidden tot volgende adviezen en concreet voorstel tot het opzetten van
een monitoringsprogramma voor het Vlaamse Gewest. Ze kunnen als volgt samengevat worden.
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1. Het monitoringsprogramma moet flexibel zijn voor uitbouw en aanpassingen
De programma's die in het buitenland reeds werden geïmplementeerd, zijn alle in de loop van de toepassing
uitgebreid geworden in aantal sites en aantal te meten parameters. Uitbreiding was over het algemeen het
gevolg van bijkomende vragen vanwege het beleid en/of de wetenschap. Hieruit kan men opmaken dat de
eerste resultaten positief of veelbelovend waren. Zo is de evolutie die het Britse programma in iets meer
dan 20 jaar heeft doorgemaakt, ongetwijfeld een bevestiging van het succes van dit monitoringnetwerk.
Bovendien werden zowel de gegevens van de Countryside Survey in het Verenigd Koninkrijk, als die van
het Deense programma reeds meermaals gebruikt voor het beantwoorden van beleidsvragen en kenden
daarbij steeds bijsturingen.
Het is dus noodzakelijk een programma voor monitoring te ontwerpen dat voldoende flexibel is, zodat
uitbreiding of aanpassing in de toekomst mogelijk is. Indien de noden van het beleid of de vraagstelling
wijzigen, moet hierop kunnen worden ingespeeld. Vooral de link tussen beleidsdoelen en normen enerzijds
en de indicatoren voor monitoring anderzijds is essentieel.
Bijna alle buitenlandse programma's zijn gestart met het monitoren van de terrestrische biodiversiteit in
relatie tot de landschapsstructuur en steunen op het landschapsecologische principe van de wisselwerking
tussen de ruimtelijke structuur en het ecologisch functioneren van een landschap. De Countryside Survey
in het Verenigd Koninkrijk was in het begin beperkt tot het volgen van de landschapsstructuur en de
vegetatie, maar werd uitgebreid met het waarnemen van broedvogels, de kwaliteit van het zoete wateren en
de bodemkwaliteit Er is een duidelijke trend dat een groter aantal indicatoren resulteert in een lager aantal
proefvlakken. Elke extra variabele, betekent immers ook extra werk en dus een verzwaring van het
programma. Ook wat de variabelen betreft, kan worden opgemerkt dat programma's die reeds enige jaren
lopen en hun degelijkheid hebben bewezen, het aantal variabelen dat wordt opgevolgd hebben uitgebreid.
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2. Gebruik een toevallige gestratificeerde steekproef steunend op de indeling van de
traditionele landschappen van Vlaanderen
Bij de meeste buitenlandse programma's worden de proefvlakken geselecteerd op basis van een toevallige
gestratificeerde steekproef gebaseerd op een classificatie van de voorkomende landschapstypes.
V oor Vlaanderen werd onderzocht of de indeling van de traditionele landschappen hiervoor bruikbaar was.
De methodiek die in de andere landen gevolgd werd voor het opmaken van de stratificatiebasis komt sterk
overeen met deze die gevolgd werd bij de indeling van de traditionele landschappen in Vlaanderen. Deze
indeling steunt zowel op kenmerken van het natuurlijk substraat (kwartairgeologie, bodem, geomorfologie
als hydrografie), als op cultuurhistorische kenmerken bewoningsvormen, percelering, open/geslotenheid).
Traditionele landschappen weerspiegelen nog de verticale en ecologische relaties tussen het natuurlijke
milieu en de menselijke maatschappij voor de grote veranderingen van die met de 19de eeuw beginnen dit
relatiesysteem grondig verstoren.

3. Begin met een beperkt aantal proefvlakken van 1 km2
Het totale aantal geselecteerde proefvlakken verschilt sterk tussen de programma's en zo ook hun
steekproefdichtheid, zijnde de verhouding van het aantal monitoringsites tot de oppervlakte waarover men
een uitspraak wilt doen. Voor de verschillende projecten varieert die als volgt:
Proeramma
Countryside Survey
Environmental Change Network
Small Biotope monitoring
Der Kulturlandschaftsforschung Österreich
Agriculturallandscape monitoring Estland
Geïntegreerde monitoring van
biodiversiteit in Wallonië
Voorstel Geïntegreerde monitoring van
biodiversiteit in Vlaanderen

J3edekte oppervlakte
Max. 0.25%
Max. 0.025%
Max. 0.30%
0.24%
0,13%
0.0012%
en 8%
0.23%

Aantal proefvlaleken
567lan2
58lan2
32 x 4lan2
200lan2
7
8400 cirkels
en 1400 lan2
30km 2
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Alhoewel het voorstel voor Vlaanderen in de startfase het kleinste aantal proefvlakken voorstelt, wijkt de
steekproefdichtheid niet af van die in de andere landen.
De twee meest langlopende programma's, de Countryside Survey (CSS) in het Verenigd Koninkrijk en de
Small Biotope monitoring (SBM) in Denemarken, zijn met een veellagere steekproefdichtheid gestart. Pas
na een eerste of daaropvolgende monitoringsronde werd het aantal proefvlakken opgedreven in functie van
de beschikbare middelen. De pragmatische aanpak en de praktische haalbaarheid waren hier belangrijker
dan de overwegingen naar de representativiteit van het geheel van de steekproef.
In deze voorstudie werd naast de haalbaarheid ook veel belang gehecht aan de representativiteit, teneinde
op basis van de monitoring tot gefundeerde uitspraken te kunnen komen op het niveau Vlaanderen. De 30
voorgestelde snuffelplaatsen (proefvlakken) zijn het resultaat zijn van deze afwegingen. Ze vormen het
minimaal aantal proefvlakken en hun aantal kan uitgebreid worden mits de nodige middelen voor de
karteringen en verwerking ter beschikking staan.

De oppervlakte van een proefvlak is enerzijds bepaald door de grootte van de waar te nemen verschijnselen
en anderzijds door de haalbaarheid voor het noodzakelijke veldwerk uit te voeren. Bij de meeste
buitenlandse programma's gaat de voorkeur uit naar proefvlakken van I km 2 -vierkanten.

4. Gegevensverzameling in de eerste plaats door terreinwerk
Elk van de werkende buitenlandse programma's verzamelt het belangrijkste deel van de gegevens door
terreinwerk, in vele gevallen met ondersteuning van luchtfoto's. De grote heterogeniteit van de Vlaamse
landschappen en de complexiteit van de aan de gang zijnde processen, maken ook hier gedetailleerde en
systematische terreinwaarnemingen noodzakelijk om tot zinvolle uitspraken te kunnen komen van de
verstoringketens en evolutie. Het gebruik van (liefst grootschalige) luchtfoto's is bijzonder behulpzaam
voor het inwinnen van informatie voor terreinen die niet toegankelijk zijn en zullen zeker nodig zijn
wanneer het aantal snuffelplaatsen zou worden uitgebreid. Het gebruik van luchtfoto's zou verder toelaten
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de geografische context van de snuffelplaats vast te leggen in een document waarnaar later eventueel ook
kan gerefereerd worden. Dit kan belangrijk zijn voor het inschatten van mogelijke bronnen van
veranderingen die invloed hebben op het proefvlak
Het gebruik van satellietteledectie ten behoeve van een gedetailleerde terreinkartering zou met de nieuwe
satellieten met hoge grondresolutie zoals IKONOS misschien mogelijk zijn in de nabije toekomst, maar dit
zal nog onderzocht dienen te worden. Inventarisaties van fauna en flora, evenals functieveranderingen in
het landgebruik zullen echter steeds door terreinwerk dienen te gebeuren.

5. Registreer gelijktijdig variabelen indicatief voor de biodiversiteit, het landschap, het
milieu en de menselijke activiteit
Bij alle lopende buitenlandse programma's gaat het over biodiversiteit in relatie tot de landschapsstructuur
en in enkele gevallen bekijkt men eveneens een aantal milieufactoren al dan niet aangevuld met socioeconomische gegevens. Er wordt in geen enkel programma gekeken naar genetische biodiversiteit en
sommige zijn zelfs beperkt tot óf habitatdiversiteit óf soortendiversiteit De brede waaier van ingezamelde
gegevens is noodzakelijk voor een integratie die tot inzicht kan leiden in de aan gang zijnde processen en
de werking van de verstoringketens.
In het Vlaamse programma wordt voorgesteld zowel habitat- als soortendiversiteit aan bod te laten komen.
Naast variabelen m.b.t. landschapsstructuur, vegetatiestructuur en fauna en flora die direct met de
monitoring gevolgd worden, zullen ook een aantal milieu-indicatoren worden opgevolgd, evenals een
aantal demografische en socio-economische gegevens. Deze bijkomende gegevens worden maar
gedeeltelijk zelf geïnventariseerd, maar worden veelal opgevraagd bij de betrokken instellingen en
diensten.
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6. Bouw een netwerk uit voor uitwisseling van monitoringsgegvens
Samenwerking met andere systemen van monitoring is noodzakelijk. Dit omvat zowel het verzamelen van
extra gegevens als kennis. Het opvolgen van milieuvariabelen vergt in veel gevallen een gespecialiseerde
apparatuur en kennis. De resultaten van bestaande meetnetten moeten gebruikt worden om de
ontwikkelingen binnen de proefvlakken mee te analyseren. Hierbij zal het eventueel nodig zijn voorstellen
te doen om de bestaande meetnetten uit te breiden naar de proefvlakken waar met de bestaande registratie
geen betrouwbare extrapolatie kan gebeuren.
Allerhande karteringen die bijkomende of tussentijdse informatie kunnen verschaffen over de
snuffelplaatsen dienen verzameld te worden. Hierbij wordt gedacht aan luchtfoto-opnamen, bijwerkingen
van kaarten, milieueffect rapporten, studies met betrekking tot landinrichting en ruimtelijke planning.
Het verzamelen en interpreteren van gegevens ten behoeve van de analyse en rapportering van de eigen
monitoringsgegevens behoort tot de taakstelling van het monitoringteam.

7. Inventariseer alle proefvlakken in één seizoen iedere vijf jaar
De frequentie van monitoring verschilt sterk tussen de lopende buitenlandse programma's en varieert van
eens om de 3 jaar tot eens om de 8 jaar. Opvallend is ook dat er geen vaste intervallen zijn. De reden
hiervoor is louter het beschikbaar zijn van financiële middelen. Geen enkel systeem van monitoring op het
landschapsniveau heeft een waamemingsfrequentie die afgestemd is op beleidsdoelstellingen of op
wetenschappelijke kennis omtrent te verwachten evolutiesnelheden van landschap en biodiversiteit.
Telkens men een nieuwe ronde van monitoring wil uitvoeren, moeten er financiële middelen worden
gezocht, zodat de terreinmedewerkers niet in dienst kunnen worden gehouden. Omdat het terreinwerk
wordt geconcentreerd binnen één veldseizoen of hoogstens twee veldseizoenen, heeft dit o.m. tot gevolg
dat bij de reeds lopende programma's (Countryside Survey en Small Biotope Monitoring) wordt gewerkt
met een groep van losse medewerkers voor het uitvoeren van het terreinwerk Daarbij wordt in ploegen
gewerkt met medewerkers met aanvullende competenties. In de Countryside Survey wordt gewerkt met
ploegen van twee professioneten die elk ongeveer 20 krn2 inventariseren binnen een waamemingsronde. In
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de Small Biotope Monitoring gebeurt de supervisie door professoren van de universiteit van Roskilde en de
inventarisatie door studenten en met een administratieve ondersteuning. In het Waalse programma
daarentegen wordt er expliciet gekozen voor een vaste ploeg van terreinmedewerkers die gespreid over 5
seizoenen (de frequentie van monitoring is 5 jaar) de gegevens verzamelen en op deze manier continu in
dienst kunnen blijven.
Voor Vlaanderen stellen wij voor om steeds alle gegevens voor alle proefvlakken binnen één veldseizoen
te verzamelen. Ieder proefvlak zal echter in verschillende seizoenen bezocht moeten worden.
Dit wil echter wel zeggen dat er geopteerd moet worden voor een ploeg van vaste terreinmedewerkers
aangevuld met losse medewerkers voor de periodes waar er intensief geïnventariseerd moet worden.
De vaste kern van medewerkers moet bestaan uit :
o 2 biologen/ecologen licentiaat 100%
o 2 geografen/landschapskundigen licentiaat 100%
o 1 administratieve of technische medewerkers niveau 7 100%
Deze zijn verantwoordelijk voor zowel de inventarisaties als het verwerken en analyseren van de gegevens.
De twee biologen vormen aangevuld met 2 tijdelijk aangeworven biologen de twee natuurteams. Het twee
karteringsteams bestaan uit de twee geografen aangevuld met 2 andere tijdelijk aangeworden biologen.
Bijkomend kunnen dus tijdelijk 4 biologen aangeworden worden voor het terreinwerk, wat neerkomt op de
maanden maart tot augustus, aangezien dan de grootste intensiteit bij het uit te voeren terreinwerk plaats
vindt. De inventarisatie van broedvogels en vlinders kan door vrijwilligers gebeuren.
Indien dit scenario uitgevoerd wordt, kan de vollende schatting van het jaarlijkse budget gemaakt worden :
o Personeelskosten : budget te voorzien voor 1 licentiaat bedraagt gemiddeld 2.000.000 BEF. De
administratieve of technische medewerker niveau 7 kost gemiddeld 1.800.000 BEF
o Werkingskosten : budget te voorzien voor 1 tijdelijke medewerker bedraagt gemiddeld 700.000
BEF. Bij de werkingskosten moeten dan nog de nodige verplaatsingskosten gerekend worden.
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8. Zorg voor inpassing binnen Europese initiatieven
Op Europees vlak werd reeds verschillende malen het gebrek aangeklaagd van vergelijkbare gegevens met
betrekking tot het landschap en de veranderingen ervan. Er zijn verschillende initiatieven lopende voor het
opzetten gecoördineerde programma's voor van geïntegreerde monitoring op het niveau van het landschap.
Recent is door samenwerking van instituten en universitaire departementen een pan-Europees forum
opgericht (ECOLAND) dat deze monitoring op Europese schaal wil uitbouwen. Een Vlaams programma
voor geïntegreerde monitoring moet zich in dergelijke initiatieven kunnen inpassen.

9. Een praktische uitbouw in fasen
Fase 1: jaar 1 en 2: opzetten referentiesituatie en basisgegevens
Het starten van een programma voor monitoring vereist vooreerst het bepalen van een 'baseline', een
referentiesituatie. Er werd eerder reeds gesteld dat bij gebrek aan normen die gehaald moeten worden en bij
het meten volgens een standstill principe, men de, door de monitoring beschreven, toestand moet kunnen
vergelijken met de uitgangssituatie. De monitoring kan dan ook dienst doen als 'early warning' systeem.
Bij deze werkwijze stelt zich echter de vraag of de uitgangssituatie representatief was. Bij gebrek aan
systematisch verzamelde gegevens uit het verleden, wordt als taakstelling van het lopende milieubeleid in
Vlaanderen voorgesteld om als vergelijkingsbasis voor het monitoringprogramma de recente
uitgangssituatie te nemen. Een aanzet tot het verzamelen van de nodige basisgegevens voor de
verschillende snuffelplaatsen wordt in deze studie en de bijhorende atlas reeds gegeven. De eerste fase
omvat het vervolledigen van deze informatie door middel van een eerste ronde gedetailleerde
terreinwaarnemingen in alle proefvlakken. Deze fase zal dan ook bijzonder arbeidsintensief zijn, zowel wat
de terreinkartering betreft, het verzamelen van de secundaire externe gegevens als de eerste analyse van de
resultaten. De eerste fase zou tijdens de eerste twee jaren moeten gerealiseerd zijn. Eventuele bijsturingen
met betrekking tot de praktische organisatie van de gegevensinzameling worden dan eveneens
geformuleerd.
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Fase 2: jaar 3 en 4: testen en bijsturen
Een tweede terreininventarisatie omvat een volledige monitoringsronde van alle proefvlakken in het derde
jaar en een initiële verwerking van de gegevens in het vierde jaar. Dit omvat het vergelijken van de
verschillende indicatoren met de uitgangssituatie en het evalueren van de gevoeligheid en relevantie van de
gebruikte variabelen en indicatoren. Eventueel bijsturingen voorstellen.

Fase 3: jaar 5 en 6: eerste routine ronde van monitoring
Terreininventarisatie van alle snuffelplaatsen gebeurt in het vijfde jaar en de verwerking van de gegevens
met rapportering in het zesde jaar.

10. Een team professioneten met gevarieerde taakstelling en geholpen door
vrijwilligers
In alle onderzochte programma's in het buitenland wordt hoofdzakelijk gewerkt met een team van
professionelen. Die organiseren en coördineren niet alleen de monitoring, maar staan zelf in voor een
belangrijk deel van de gegevensinzameling en verwerking. Bij de gegevensinzameling wordt meestal in
ploegen gewerkt waarbij complementaire competenties gebundeld worden. Het inzetten van tijdelijke
medewerkers of vrijwilligers kan in sommige gevallen gebeuren, bvb. voor de fauna- en florainventarisatie. Een voorafgaande training en een gepaste begeleiding is hierbij essentieel.
Volgende taken zullen door het vaste team moeten vervuld worden:
1. Initiatief nemen voor, organiseren en coördineren van iedere inventarisatieronde
2. Instaan voor de training en begeleiding van tijdelijke medewerkers en vrijwilligers
3. Contact nemen en communicatie verzorgen met alle betrokkenen in de verschillende
snuffelplaatsen, zoals gemeentebesturen, eigenaren (om toegang te verkrijgen), enz.
4. Controle, initiële verwerking en archivering van de inventarisatiegegevens in een databank
5. De tijdreeksanalyse en ruimtelijke vertaling van de monitoring voor Vlaanderen uitvoeren
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6. Verzamelen van secundaire externe informatie afkomstig van andere meetnetten en karteringen
7. Verwerken en interpreteren van de secundaire externe gegevens voor integratie met de
monitoringsindicatoren
8. Het rapporteren van iedere monitoringsronde
9. Het verstrekken van adviezen waarbij gegevens uit de monitoring dienen geïnterpreteerd te worden.
10. Contacten onderhouden met analoge buitenlandse programma's en instaan voor de gegevensinbreng
voor Vlaanderen in de gepaste vorm
11. Instaan voor informatieverstrekking over het Vlaamse en buitenlandse monitoringprogramma's.
12. Het opzetten en het beheer van een internet-site voor communicatie en het ter beschikking stellen
van de rapportering en van de basisgegevens die geen specifieke analyse en interpretatie behoeven.
13. het secretariaat verzekeren van de stuurgroep.

11. De praktische organisatie
Het vaste monitoringsteam kan best gehuisvest worden in het Instituut voor Natuurbeheer dat instaat voor
de nodige infrastructuur. Het vaste team bestaat uit minstens een bioloog/ecoloog en
geograaf/landschapskundige waarvan één de taak als coördinator kan opnemen. Eén administratieve
ondersteuning is gewenst met competenties voor het beheer van databanken, GIS en internet.
Een interdisciplinaire stuurgroep begeleidt de werking van het vaste team en het monitoringsprogramma. In
de stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van overheden/gebruikers van de gegevens en van de andere
monitoringssystemen en meetnetten. De stuurgroep staat in voor afstemmen van de momenten voor
monitoring en de uitwisseling van gegevens voor een betere intergratie.

December 2000
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Integrated monitoring at the landscape level gets a growing interest. More and more it becomes important
to report the condition of nature in Flanders in a way that also policy efforts to conserve biodiversity can be
evaluated.
In several European countries there is a similar growing interest for integrated monitoring at the landscape
level. Also at different policy levels there is an increasing demand for comparable data concerning changes
in nature, landscape and environment based upon direct field observations and detailed and regular
inventories. Efforts should be made to co-ordinate different regionat or national systems of monitoring at
an international level. In some counties such monitoring programmes have already been developed and
implemented and have been studiedindetail for this project.
The changes in biodiversity are only known from some well documented case studies. They show that what
is happening at the locallevel can not always be linked directly to a more global level. Consequently, there
is a difficulty to adapt and implement policy at the global level to the local situation. However, factors
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influencing biodiversity can be observed and monitored more easily at the local level. These observations
should help to improve the effectiveness of policy making and might be more useful than the generalised
knowledge, which in many cases has to be derived from models.
This project aims to develop a metbod form the monitoring ofthe terrestrial biodiversity and its influencing
factors at the local landscape level. The geographical characteristics of the Flemish region are important
conditions in the development of such a method. Although the Flemish region (northem part of Belgium) is
rather small (13,512 km 2 ), landscapes are highly diversified and so are the ecological conditions. Natura!
resources and soil conditions show a great diversity which man used in a continuously varying way since
the early agrarian occupation. Also the geographical situation of the region in Europe stimulated the
development of highly diverse culturallandscapes. As a corridor of lowlands, the area formed the passage
way for many migrations from south to north and east to west. The Flemish region is highly urbanised and
possesses today an average population density of about 431 inhabitants per square kilometre. Besides the
main cities there are many other (large and small) towns and urbanised villages. Landscapes are highly
fragmented by transportation networks of different kind. Woods, nature reserves and protected landscapes
form rather small patches that are poorly connected.

The metbod proposes a selection of 30 sample areas of 1 square kilometre quadrates distributed over the
Flanders region. A stratified random sampling was used based upon the division of the traditional
landscapes of Flanders. The urban agglomerations were excluded because of the difficulties in accessibility
for field observations and the quite distinct approach that is needed to monitor this environment adequately.
Also the narrow coastal dune area was excluded as a special programme for monitoring does exist here
already. The metbod also describes the variables that should be observed and measured in each of these
sample plots, as well as the way to do it. Not only variables related directly to biodiversity will he
observed, but also variables that are likely to have indirect effects. Changes in spatial landscape structure
and social conditions are considered as well. From literature a database of indicators was built and after
analysis a selection of indicators that we considered as significant and practical for the Flemish situation
was proposed. In addition to the procedure of data collection and indicator formulation, a set of basic
information on each area has been compiled, including a series of historica! maps and aerial photographs.
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These were considered helpfut to understand the local dynamics of the landscape in order to assess the
processes going on and which are considered to be important for the biodiversity. All these data were
structured in a GIS-environment for analysis and archiving.
The results are presented in a scientific report, a manual for field mapping and an atlas containing all
reference data for each sample area. Following recommendations were forrnulated for the implementation.

1. The monitoring programme should be flexible for future extension and adaptation
Most of the already implemented foreign programmes were gradually adapted and extended. The number
of sample sites increased as well as the number of variables observed. The extension was based upon new
demands by policy makers and scientists, but was only implemented when the financial means were
offered as well. This was the case of the Countryside Survey in the UK and the Small Biotope Monitoring
Programme in Denmark.

2. Use a stratified random sampling strategy based upon the traditional landscapes of
Flanders
Most foreign programmes use a stratified random sampling for the selection the sites. The strata refer to the
different landscape types that occur.
The di vision of the traditionallandscapes of Flanders is al ready used already in spatial (physical) planning,
in landscape management and landscape conservation and was used as a basis for the first description of
ecodistricts. The method used for making the di vision of the traditional landscapes is similar to the one
used for defining landscape types in some foreign programmes. Traditional landscapes are defined using
characteristics of the physical environment (geology, soils, geomorphology, hydrography) and cultural and
historica} properties, such as settiement types and patterns, field patterns and landscape type (open field,
enclosed, etc.). Traditional landscapes reflect the vertical and ecological relations between the natura}
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environment and society before the important devastating changes that started in the 19th century and
disturbed the landscape system profoundly.

4. Start with a restricted number of sample sites of 1 square kilometre
Consirlering the different foreign programmes, the sample size and the shape and size of the sites varies a
lot as shown in following table.
Programme
Countryside Survey (UK)
Environmental Change Network (UK)
Small Biotope monitoring (DK)
Der Kulturlandschaftsforschung Österreich (AU)
Agriculturallandscape monitoring Estland (ES)
Propos al of the integrated monitoring programme for
the biodiversity in Walloon region (BE)
Proposal Flemi§_h programme (BE)

Coverage
Max. 0.25%
Max. 0.025%
Max. 0.30%
0.24%
0,13%
0.0012%
and 8%

Number of sites
567 km2
58 km 2
32 x 4km2
200km2
7
8400 circles
and 1400 km2

0.23%

30km 2

Although the Flemish monitoring programme proposed to start with only 30 sites, the sample density is
comparable to the one in the other countries.
Also the two oldest monitoring programmes, the Countryside Survey (UK) and the Smalt Biotope
.
.
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number of sample sites and variables to monitor increased after each round of monitoring when the results
proved to be valuable and more means became available. The pragmatic approach, the feasibility and the
severe lack of detailed significant field data are in the beginning more important than some subtie
considerations about the statistical rules.
In this study a lot of attention was given to the feasibility and significanee of the selected sample sites. The
30 sites selected are considered to be minimal but representative for the different landscape types and
geographical regionsof Flanders.
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The size of a sample site is detennined by the scale of the features to be observed and the feasibility to
collect the field data. In almost all foreign programmes, quadrates of 1 square kilometre are used.

5. Data coneetion should be based primarily upon field work
Most foreign programmes collect data by field observations. In many cases the field work is assisted by
aerial photography. The use of large scale aerial photographs allows to get a ho listic and synoptic view of
the sample site in its geographical context. They also allow to collect data from areas that are difficult to
access and to reduce the time for field work.
The use of the new sub-metre resolution satellite imagery, such as the IKONOS data, might provide new
possibilities in the future but still demand fundamental research. Anyhow, the inventory of fauna en flora
and the detection offunctional changes ofthe land use can only be achieved by fieldwork.

6. Register simultaneously variables that are indicative for biodiversity, the landscape,
the environment and the human activities
All foreign programmes relate changes in biodiversity to changes in the landscape structure. Some also
relate to environmental factors and a few also to social and economical factors. The main focus is
understanding the ongoing processes and the way disturbances act upon the biodiversity. No genetic
biodiversity is considered and some programmes are restricted to habitat diversity and species diversity.
The Flemish programme proposes to monitor habitat and species diversity, as well as landscape structure,
vegetation structure, fauna and flora. Also some environmental indicators should be followed, as well as
certain demographic, social and economical ones.
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7. Build a network for exchange of all kind of monitoring data
Co-operation with ether existing monitoring systems is essential. When possible data collected by ether
programmes should be integrated. Not only data should be exchanged, but also expertise. Monitoring
environmental variables is a very specialised task and demands a specific infrastructure which is not part of
this programme. Existing monitoring programmes for air, water, soil, etc, should be networked.
Also, it is worthwhile to bring together systematically all kind of data collected in the area of the different
sample sites, such as aerial photographs taken for different purposes, environmental impact assessment
studies of the area, map revisions and studies for land reorganisation. Intemationally used indicators should
be considered as well.
Collecting and analysing the monitoring data is a specific task of a team. That team should also ensure
reporting and data exchange in the whole monitoring netwerk.

8. Monitor all sites in one season every five years
The frequency of monitoring varies between the different foreign programmes from 3 to 8 years.
Noticeable is that often no fixed intervals are used; the only reasen being the availability of financial
means. Consequently, none of the existing monitoring programmes has a frequency that is based upon

specific policy goals m scientific luïowledge. A.nother conseqüence is that no permanent team is involved
in gatbering and analysis the data and a lot of volunteers are used. Field work is done in small team with
complementary expertise and volunteers receive a specific training. The Countryside Survey (UK) uses
teams of two professionals that cover each 20 km2 during each monitoring round. The Small Biotope
Monitoring (Denmark) is supervised by the staff of the University of Roskilde and uses trained students for
the field work.
The Flemish programme (as the Walloon one) proposes a permanent core team for the organisation,
planning, analysis and data exchange. In addition, volunteers with specific training should be included as
well. Each monitoring round should be achieved within one season, but each sample site should be visited
several times during one season.
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9. Consider integration into European initiatives
At the European level, many studies complain the lack of comparable and reliable data about landscape and
environment in Europe. Several initiatives have been proposed to monitor at the landscape level using
unified methods and categories. The Flemish monitoring programme should be aware of these initiatives
and a particular task of the permanent monitoring team should be the integration of the regionat programme
in the international activities as well as providing data for exchange.

10. A practical etaboration in phases
Phase 1: year 1 and 2: setting up the reference base and collecting basic data
The first step is to define a 'baseline' to compare to. As no specific standards are legally specified yet,
camparing the results of the monitoring should be based upon the standstill principle. The monitoring can
be used then also as an early warning system. The first phase of the monitoring system consists therefore in
defining this base line for which the situation of the starting year will be used as a reference. This study
provides already some basic data sets for each of the selected sample sites. Furthermore, this first phase
will involve detailed field surveys and the setting up of a data management and analysis system.
Phase 2: year 3 and 4: testing and adjusting
The second phase is formed by a complete monitoring of all sample sites in the third year and the analysis
of the data in the forth year, as well as the evaluation of the metbod used. Indicators should be formulated
and compared to the base iine and their sensitivity and significanee shouid be tested. Adjustments to the
programme should be made if necessary.
Phase 3: year 5 and 6: first 'routine' round o[monitoring
All sites should be monitored during the fifth year and the results should be reported during the sixth year.
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11. A professional team having diversified tasks and assisted by volunteers
All foreign programmes propose or use a permanent core team for the organisation, and the fieldwork, as
well as for the data analysis and reporting. Complementary expertise is gathered in the team. They also
organise and co-ordinate the work oftemporary collaborators or volunteers during the fieldwork.
Following tasks should be carried out by the permanent team:
1. take the initiative for the organisation and co-ordination of each monitoring round,
2. provide for the training and guidance of the temporary collaborators or volunteers,
3. contact all participants, institutions and services involved and provide the necessary communication, in
particular with the local population and the land owners,
4. control the data collected data and provide their archiving, management and initia! analysis,
5. define the indicators, elaborate the time series analysis and spatial interpolation of the results for the
whole of the Flanders region,
6. gather the ancillary data provided by other sources, mapping or monitoring schemes,
7. analyse and interpret these data and integrate them with the results ofthe monitoring,
8. report on each monitoring round,
9. formulate recomrnendations for amelioration,
10. keep contact with the foreign monitoring programmes and provide data exchange when necessary,
11. spread general information about the Flemish and foreign initiatives in monitoring,
12. set up and manage an internet-website for reporting and providing the basic data and interpreted results
from the monitoring,
13. organise the secretanat ofthe steering committee.
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12. The practical organisation
The permanent team can be settled in the Institute of Nature Conservation. The team should consist of at
least two ecologists (biologist) and two geographers (landscape researcher) and co-ordinator, as well as a
minimum administrative and technica} stafffor the management ofthe databases and GIS.
A multidisciplinary steering comrnittee controts the monitoring programme and should consist of
representatives of the different policy making levels, of the users of the monitoring data and other mapping
and of monitoring programmes.
December 2000
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding, aanzet tot het project, voorgeschiedenis
De verandering van de biodiversiteit is slechts gekend in concrete, begrensde gebieden en uit een aantal
goed gedocumenteerde gevalstudies. Hieruit blijkt dat wat op het lokale niveau gebeurt niet steeds direct
te koppelen is aan de globale situatie. Het beleid op het kleinschalige, meer globale niveau is dan ook
moeilijk af te stemmen op de lokale situaties. De invloedsfactoren op de diversiteit op het lokale niveau
zijn echter vaak gemakkelijk te volgen en geven concrete resultaten. Deze kunnen bovendien beter leiden
tot een effectief beleid, dan de sterk veralgemeende kennis die opgedaan is uit het globale kleinschalige
niveau en die dikwijls uit modellen afgeleid moet worden.
Het opzetten van een geïntegreerd monitoringprogramma om periodiek over de toestand van de natuur in
Vlaanderen te kunnen rapporteren en de beleidsinspanningen te evalueren, is meer dan ooit aan de orde.
Uit de ervaringen met het invullen van het 'deelfacet natuur' in het Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen,
is gebleken dat een systematische beschrijving van de 'toestand van de natuur' in het Vlaamse Gewest nog
niet mogelijk is (De Blust et al. , 1996). Ook het eerste natuurrapport van 1999 is hierin niet geslaagd. Op
dit ogenblik kan enkel een analyse op ad hoc basis uitgevoerd worden: werken met de data die beschikbaar
zijn. Dit heeft voor gevoig :
a dat men niet kan werken met een selectie van parameters die het meest geschikt zijn om tot
een omvattende toestandsbeschrijving te komen;
a dat men gebonden is aan de perioden waarop de verzamelde gegevens betrekking hebben;
a dat men tevreden moet zijn met de - meestal beperkte - regionale spreiding van de data.
Als gevolg hiervan blijft de beschrijving van de toestand van de natuur (de beschrijving van de verandering
van de biodiversiteit) fragmentarisch.
Bij de voorbereiding van de bestaande "toestandsrapporten" is ook gebleken dat de oorzaken van de
waargenomen toestand van de natuur of van de veranderingen van biodiversiteit, zelden duidelijk aan te

Programma beleidsgericht onderzoek 1997- Beleidsdomein Leefmilieu- PB0097/33/130- Ontwikkeling van een methode voor geïntegreerde
en gebiedsgerichte monitoring van de biodiversiteit van de terrestrische natuur in het Vlaamse Gewest

05-01-0 I

Inleiding

Wetenschappelijk rapport- 9

wijzen zijn. De uitspraken blijven algemeen. Door de complexiteit en de veelheid aan beïnvloedende
factoren is het haast onmogelijk éénduidige causale relaties te geven. Dit is echter niet de reden waarom
dit niet gebeurd is in de toestandsrapporten. De reden daarvoor was het feit dat de biologische- en
milieudata niet op elkaar afgestemd waren en daardoor niet in verband konden worden gebracht met
mogelijke verstoringketens waarin ze werkzaam zijn en evenmin geplaatst konden worden in een
ruimtelijke context.
Wil men in de toekomst een onderbouwde en verklarende beschrijving van de toestand van de natuur
kunnen geven (zoals voorzien in het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, 1997),
dan zal hiervoor een gerichte dataverzameling of monitoring opgezet moeten worden. Van cruciaal belang
zijn daarbij de keuze van de parameters en het ruimtelijk- en tijdsaspect van de monitoring. Voorliggend
project heeft dan ook tot doel deze relevante parameters en de ruimtelijke eenheden te selecteren en de
strategie uit te werken voor een geïntegreerde monitoring. De terrestrische systemen en de ruimte buiten
de stedelijke agglomeraties, de natuurgebieden en de kustduinen worden buiten beschouwing gelaten, de
verschillende argumenten komen later aan bod.

1.2 Omschrijving van de opdracht

Een snuffelplaats is één van de
geselecteerde proefv!a!t"~'<en van
I km2, waarbinnen de geïntegreerde
monitoring zal worden uitgevoerd.
Deze term zal in het eindrapport
verder gebruikt worden, om het
onderscheid te maken met andere
proefvlakken voor specifieke
steekproeven.

Het project beoogt het ontwikkelen van een methode voor het monitoren op het lokale niveau van de
biodiversiteit en van de invloedsfactoren hierop en dit door middel van een gebiedsgerichte,
gestratificeerde steekproef van "snuffelplaatsen". In deze snuffelplaatsen, die verspreid liggen over de
verschillende landschappen en ecodistricten van het Vlaamse Gewest, worden systematisch waarnemingen
gedaan van variabelen die relevant zijn voor de biodiversiteit en de invloedsfactoren. Een gebiedsgerichte
differentiatie is nodig om de zeer gevarieerde ecologische en landschappelijke, geografische ruimte van
Vlaanderen globaal te kunnen volgen. Vele factoren van zowel abiotische, biotische en maatschappelijke
aard kunnen van invloed zijn op de veranderingen van de biodiversiteit in een .gebied. Daarom moet de
monitoring in een breder landschapsecologisch en maatschappelijk perspectief gebeuren. Het begrijpen van
de processen die de veranderingen sturen is essentieel en vereist het opvolgen van de ontwikkelingen van
die factoren. Hiervoor zijn gedetailleerde waarnemingen in eenzelfde gebied nodig, dit met een grote
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dichtheid en op een geïntegreerde manier. Naast indicatoren die de fysische en biologische situatie in kaart
brengen, moeten hierbij ook indicatoren van verschillende milieuthema's en beleidssectoren opgenomen
worden.

In het project wordt hiervoor een methode uitgewerkt in de meest brede zin. Dit omvat in de eerste plaats
het selecteren en verspreiden van de snuffelplaatsen over het Vlaamse Gewest. Daarnaast het aangeven
van de minimaal noodzakelijke indicatoren die in de tijd moeten gevolgd worden. Verder dient de
procedure beschreven te worden voor de gegevensverzameling en de integratie van deze gegevens in een
systeem dat past in bestaande systemen van meetnetten en thematisch geografische informatie, zoals GISVlaanderen. Een dergelijke integratie van de monitoringsgegevens in de bestaande informatiestructuur
biedt de beste garanties voor een verdere vertaling van de resultaten naar de verschillende beleidsniveaus
(gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk).
Het project resulteert in een ruimtelijke strategie voor de geïntegreerde monitoring t.b.v. de biodiversiteit
in het landelijk gebied van het gewest. Hiervoor wordt een selectie van proefvlakken gemaakt. Daarnaast
wordt een gemotiveerde lijst gegeven van variabelen die opgenomen moeten worden. De indicatieve
waarde van deze variabelen en hun plaats en rol in verstoringsketens worden geanalyseerd en aangegeven.
Iedere snuffelplaats heeft een eigen, unieke geschiedenis die een belangrijke verklaringsgrond biedt voor
de actuele toestand van het gebied en voor de processen die er plaatsvinden. Door met de ontwikkeling
van de plaats rekening te houden wordt de dynamiek van de betreffende landschappen duidelijk, evenals
een aantal oorzaak-gevolg relaties. Dit laat toe de resultaten van de monitoring beter en in en bredere
perspectief te interpreteren.
De brede en geïntegreerde aanpak garandeert niet alleen een regionaal gespreide en toch gedetailleerde
monitoring van de biodiversiteit en de relevante invloedsfactoren erop, maar geeft tegelijk ook resultaten
die betekenisvol zijn voor andere beleidssectoren dan het natuurbeleid, zoals bijvoorbeeld de ruimtelijke
planning en het milieubeleid.

Programma beleidsgericht onderzoek 1997- Beleidsdomein Leefmilieu- PB0097/33/130- Ontwikkeling van een methode voor geïntegreerde
en gebiedsgerichte monitoring van de biodiversiteit van de terrestrische natuur in het Vlaamse Gewest

05-01-01

Inleiding

Wetenschappelijk rapport- 11

1.3 Aanpassingen doorgevoerd in het projectvoorstel
Nadat het projectvoorstel werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 28 april 1998 zijn er enkele
wijzigingen doorgevoerd in functie van een gereduceerd budget. Gezien de beleidsrelevantie van het
project, werden de inhoudelijke aspecten behouden en voorzien van een kleine toevoeging.
Het is belangrijk dat er reeds tijdens de methodologische uitwerking van het project één of meerdere
bevragingsrondes met het beleid plaatsvinden. Het is een consultatie met relevante diensten en
verantwoordelijken om na te gaan welke indicatoren en andere milieugegevens zij nuttig achten om in de
geïntegreerde monitoring op te nemen.
Na de methodologische uitwerking van het project werden de voorlopige bevindingen bekend gemaakt
onder de vorm van voordrachten en posters en door het inrichten van een workshop. De reacties en
resultaten van deze toetsing werden in het definitiefbeleidsvoorstel verwerkt.

1.4 De modules van dit rapport en de gevolgde werkwijze van het PBO- onderzoek
Om tot de methode voor geïntegreerde monitoring te komen, zijn verschillende deelonderzoeken gebeurd.
In dit rapport worden de resultaten hiervan thematisch gebundeld in de verschillende modules. Voor elke
module wordt kort de vraagstelling en de doelstellingen beschreven. Een schematisch overzicht van het
wetenschappelijk rapport wordt gegeven in figuur 1.

1. Inleiding
Aanleiding tot het project, de indeling in modules, kort activiteitenverslag.
2. Vergelijkend onderzoek gelijkaardige buitenlandse projecten
In onze buurlanden en ook verder werd de voorbije jaren reeds heel wat ervaring opgedaan in
verband met geïntegreerde monitoring.
De bestaande en in een aantal gevallen reeds
geïmplementeerde monitoringprogramma's kunnen als voorbeeld dienen voor de Vlaamse studie.
De groeiende aandacht op de Europese beleidsniveaus om over vergelijkbare en directe gegevens te
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beschikken inzake veranderingen in natuur, landschap en milieu onderstrepen de noodzaak om tot
een betere internationale afstemming te komen tussen monitoringssystemen.
Ook tijdens de workshop, die georganiseerd werd in kader van dit project, werden de ervaringen
van buitenlandse experts opgedaan en getoetst aan de Vlaamse methode.

3. Het begrippenkader en methodologische aspecten van geïntegreerde monitoring
o Wat zijn de begrippen waarmee binnen de geïntegreerde monitoring zal gewerkt worden en
wat is hun betekenis binnen dit project?
o Welke normen en doelstellingen worden vooropgesteld voor de geïntegreerde monitoring?
o Over welk gebied moet de monitoring een uitspraak kunnen doen?
o Over welk aspect van biodiversiteit zal de monitoring een uitspraak kunnen doen?
o Welke processen en drijvende krachten moeten deel uitmaken van de onderwerpen voor
monitoring?
4. De selectie van de snuffelplaatsen
o Wat is de meest aangewezen oppervlakte van de snuffelplaatsen en hoe moet hun perimeter
vastgelegd worden?
o Hoe kunnen we de lokalisatie van de snuffelplaatsen optimaal bepalen?
o Wat is de stratificatiebasis die zal gebruikt worden om de snuffelplaatsen te selecteren en hoe
zal de steekproef gebeuren?
o Hoeveel snuffelplaatsen zijn er nodig om de vooropgestelde doelstellingen te halen?
5. De variabelen en indicatoren voor monitoring
o Welke zijn de belangrijkste drijvende krachten achter de verandering in de terrestrische
biodiversiteit?
o Hoe kan hun invloed éénduidig worden weergegeven?
o Welke deelaspecten van de totale biodiversiteit moeten zeker gevolgd worden om een
gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de toestand van de terrestrische biodiversiteit in
het buitengebied?
6. Methode voor inventarisatie van de gegevens
o Welke bestaande gegevensbronnen zijn er ter beschikking en in hoeverre zijn deze bruikbaar?
Figuur 1 : Schematisch overzicht
van de opbouw van het
wetenschappelijk rapport
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o Hoe kunnen gegevens van bestaande meetnetten geïntegreerd worden binnen de monitoring?
o Verzamelen van terreindata :
- Welke methoden moeten hiervoor gebruikt worden?
- Wat is de gewenste graad van detail, dichtheid en frequentie van het verzamelen van
terreindata?
7. De initiële verwerking van de gegevens en integratie met andere meetnetten

o Dit omvat het voorstellen van richtlijnen en het beschrijven van methoden voor het opslaan en
verwerken van gegevens.
De verzamelde data zullen enkel optimaal kunnen worden gebruikt indien de juiste
verwerkingsmetboden worden toegepast. Het is belangrijk op te merken dat bijna alle
milieugegevens een ruimtelijke component bevatten en dat in vele gevallen de ruimtelijke
relaties tussen gegevens zeer belangrijk zijn. Daarom is het essentieel om gebruik te maken
van een systeem dat in staat is om met deze ruimtelijke functies om te gaan en tegelijkertijd
ook normale databankfuncties uit te voeren.
8. Frequentie en organisatie van de monitoring
Om het ontwikkelde programma te implementeren en te laten werken, zal er nood zijn een stabiele,
coördinerende eenheid. Ter ondersteuning van het verzamelen van de informatie op de
verschillende snuffelplaatsen, het samenbrengen van deze informatie in een databank, het
verspreiden van de resultaten naar geïnteresseerden en het verzorgen van de relatie met andere
monitoringprogramma's, is er een goede administratieve organisatie nodig. Hierbij moeten
rekening gehouden worden met volgende vragen :
o \""lat is de ge\llJenste frequentie van de monitoring?
o Hoe moet een monitoringsronde praktisch georganiseerd worden?
o Wat zijn de noodzakelijke middelen om het programma te realiseren? (mensuren, mankracht,
fincanciële input, ... )
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1.5 Activiteitenverslag
In het activiteitenverslag zijn enkel de vergaderingen opgenomen met externen, welke werden gehouden
om bepaalde concepten van het op te zetten monitoringprogramma af te stemmen op andere
beleidsmaatregelen en rapporten.
Verder worden de congressen en workshops vermeld waaraan deelgenomen werd in functie van het
project. Naast een korte beschrijving van de doelstellingen van deze bijeenkomsten wordt aangeduid in
welke vorm het project werd voorgesteld en wat de resultaten waren.
Ook worden kleine interne tussentijdse presentaties van het project opgesomd. Deze gaven namelijk de
mogelijkheid om de resultaten te toetsen in een kleine discussiegroep waarvan de opmerkingen verwerkt
konden worden in het verdere monitoringprogramma.
Het overzicht van de activiteiten gebeurt chronologisch met daarbij de vermelding van de tussentijdse
rapporten.

1-F~s~~~or T~ssentijds rapport I: 1110/98 tot 30flOJ9iJ-

I

Afstemmen van de concepten en begrippen tussen de partners, opmaken van de startnota.

Tussentijds rapport I

IF;se voor Tussentijds rapport 11: 1/11/98 tot 30/4/99
Vergaderingen
o 6/111999: Intern met Paul Quataert, AMINAL, afdeling Natuur
Bespreken van de afstemming van het project op het huidige milieu- en natuurbeleid.
Vergelijken van de dichtheid aan snuffelplaatsen voor het Vlaamse project met eerder uitgevoerde
buitenlandse studies.
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Congressen, workshops
o 1-5/03/99: Congres 'Monitoring for Nature conservation on a European Level' - Isle of Vilm
(Duitsland). Deelname door Mira Van Olmen.
Dit congres had tot doel een eerste stap te zetten naar monitoring van biodiversiteit (landschap en
soorten) op Europees niveau. Dit moet verwezenlijkt worden door de tot nu toe genomen
initiatieven inzake monitoring in de verschillende Europese landen beter op elkaar af te stemmen en
te integreren, zodat ze bruikbaar worden op Europese schaal.
Er werd deelgenomen aan dit congres teneinde kennis te verwerven over andere ontwikkelde en
reeds geïmplementeerde monitoringprojecten, alsook over methodieken voor het opzetten en
uitvoeren van monitoring van landschap en biodiversiteit in het algemeen.
o

24-26/03/99: 'NoLIMITS Workshop'- Brasenose College, Oxford (UK). Deelname door Geert De
Blust, Veerle Van Eetvelde en Mira Van Olmen.
NoLIMITS staat voor 'Networking of Long-term Integrated Monitoring in Terrestrial Systems'.
Visie van NoLIMITS : Het creëren van een Europees netwerk van gebieden voor geïntegreerde
monitoring voor de lange termijn, gericht op het voorzien in data en informatie naargelang de
behoeften van het lokale, nationale, Europese en mondiale beleid. Daarnaast moet het netwerk
wetenschappelijke samenwerking ten behoeve van onderzoek naar milieuveranderingen en haar
gevolgen mogelijk maken.
Het Vlaamse project werd voorgesteld aan de hand van een poster, waarbij de nadruk werd gelegd
op het kiezen van de geschikte monitoringsplaatsen, onderwerp van de tweede fase van het project.
Op deze manier werd de basisopzet voor de geïntegreerde monitoring reeds in de beginfase
onderworpen aan een kritische evaluatie en werd tevens naar buiten gebracht waar we in
Vlaanderen aan werken.

Tussentijds rapport IJ 3014199
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Fase voor Tussentijds rapport 111 : 1/5/99 tot 31/10/99

I

Congressen, workshops
o 5-10/09/99: 'International PhD-course, Management of Biodiversity in a Landscape Ecological
Perspective' - S0minestationen Roskilde University, Holbrek (Denemarken). Deelname door Marc
Antrop, Geert De Blust en Mira Van Olmen.
Doelstelling van de cursus was aan de hand van voordrachten door specialisten uit verschillende
studiegebieden het concept 'biodiversiteit' en de plaats ervan binnen het domein van de
landschapsecologie concreter te maken. Verder werd aan beginnende wetenschappers de kans
gegeven een onderzoek of studie voor te stellen en deze te laten beoordelen door ervaren
onderzoekers. Over het project 'Geïntegreerde en gebiedsgerichte monitoring van de biodiversiteit
van de terrestrische natuur in het Vlaamse Gewest' een voordracht gehouden (Mira Van Olmen).
Tussentijds rapport 11130110199

[Fase voo~T~~tijds rapport IV: 1/11/99 tot 30/4/00
Vergaderingen
o 9/05/00: Vergadering met het team van het natuurrapport
Bespreken van de mogelijke bijdrage van geïntegreerde monitoring in het Vlaamse buitengebied tot
de rapportering over de kwaliteit van de natuur in Vlaanderen.
Overlopen van noodzakelijke voorwaarden van verschillende monitoringprogramma's om te komen

tût een gûede rappûrtage ûver de natüm in Vlaanderen.
o

23/06/00: Interne vergadering met Paul Quataert (AMINAL, Afdeling natuur)
Bespreken toekomst 'geïntegreerde monitoring in het landelijk gebied' na afloop van het PBOproject.
Bespreken inhoud en vormgeving van het eindrapport en taakverdeling voor afwerking van het
eindrapport.
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Interne voorstelling van het project
o 9/6/00 : presentatie van het project in het kader van de lessenreeks Instituut voor Ruimtelijke
Informatieverwerking, thema Landschapsanalyse, Universiteit Gent door Veerle Van Eetvel de.
o 20/6/00: presentatie van het project op het Instituut voor Natuurbehoud door Mira Van Olmen.
Congressen, workshops
o 6 - 7/12/99: Expert Meeting on 'Cost-effective Indicators to Assess Biologica! Diversity in the
Framework of the Convention on Biologica! Diversity - Stockholm (Zweden). Deelname door
Veerle Van Eetvelde & Mira Van Olmen.
Doelstelling van de bijeenkomst was het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van
rendabele methoden voor het evalueren van de toestand van de biodiversiteit in de context van de
Conventie over Biologische Diversiteit door:
- het definiëren van het beleidskader met betrekking tot methoden en indicatoren voor het
evalueren en waarderen van biodiversiteit;
- het voorstellen van de op dit moment beschikbare wetenschappelijke kennis met betrekking
tot methoden voor het evalueren van biodiversiteit;
- het creëren van een dialoog tussen wetenschap en beleid, met inbegrip van de verschillende
sectoren, organisaties en het ruime publiek als basis voor verder onderzoek naar en
ontwikkeling van evaluatiemethoden voor biodiversiteit.
o

18-19/02/00: 'Meeting of a Pan-European Forum for Monitoring at the Landscape Level' - Grangeover-Sands (UK). Deelname door MarcAntrop & Mira Van Olmen.
Deze meeting was een eerste samenkomen van een Europees forum voor monitoring op het
landschapsniveau, ter promotie van geïntegreerde landschapsmonitoring en stimulatie van het
formuleren van een Pan-Europees toekomstperspectief met betrekking tot landschapsecologie en
monitoring.

Tussentijds rapport IV 30/4100
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rFaSevoorT~~drnpport V : 1/5/99 tot 30/9/00
Congressen, workshops
o 28/04 - 2/05/2000: 'ECOVUL Field training habitat mapping' - Sierra de los Gredos (Spanje).
Deelname door Geert De Blust & Mira Van Olmen.
Deze bijeenkomst had tot doel de bruikbaarheid van een karteringsleutel voor het grondgebruik in
West-Europa door middel van effectieve karteringsoefeningen in het veld te testen. Tegelijkertijd
kon de methode van karteren worden aangeleerd. De veldtraining was een goede oefening voor het
uit te voeren veldwerk in het kader van het Vlaamse project. In het Vlaamse systeem wordt er wel
gedetailleerder gewerkt. maar op het hoogste niveau blijven beide systemen zeer vergelijkbaar.
Tijdens de bijeenkomst werden een aantal oplossingen voor karteringsproblemen naar voren
geschoven die ook in het Vlaamse systeem konden worden verwerkt.
o 29/6 - 3/08/99: USA, 51h World Congressof the International Association for Landscape Ecology,
IALE - Snowmass Village-Colorado (USA). Deelname door Marc Antrop en Geert De Blust.
Voordracht door Geert De Blust: 'The development of an integrated monitoring scheme for
biodiversity in the rural areas of Flanders, Belgium.
Workshop georganiseerd in het kader van het PBO-project
o 19/05 - 20/05/00: Internationale workshop 'Integrated monitoring on a landscape scale Experiences to learn from', Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. Organisatie en presentaties door
Marc Antrop, Geert De Blust, Veerle Van Eetvelde & Mira Van Olmen.
Deze workshop werd volledig georganiseerd in het kader van het op te zetten
monitoringprogramma voor Vlaanderen en richtte zich tot onderzoekers die methoden voor
geïntegreerde monitoring ontwikkelen en tot de gebruikers van de resultaten ervan. Tijdens de
workshop werd het principe van geïntegreerde monitoring besproken en kwamen buiteniandse
ervaringen aan bod (Engeland, Denemarken, Oostenrijk)
Een uitgebreid verslag van deze workshop komt verder in het rapport aan bod.
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IVerlenging project 1/10/00-t~t 30/it/óO
Administratief liep het project tot 30 september 2000.
Met het akkoord van de stuurgroep werd een verlenging van het project toegestaan tot 30 november
2000. De argumenten hiervoor waren:
- deelname aan de internationale conferentie "Multifunctional Landscapes" in Roskilde,
Denemarken van 18-21 oktober 2000, met presentatie van de resultaten van de studie.
Verder was er ook een bijeenkomst voorzien van het 'Pan European Forum for Landscape
Monitoring'. Reacties op de projectresultaten op internationaal niveau konden dan nog in
het eindrapport geïntegreerd worden.
- het verder afwerken, finaliseren en reproduceren van het eindrapport;
- aanzet tot publicaties over de methode.
Op deze manier kunnen de beschikbare kredieten ook nog tot 30 november 2000 aangewend
worden.

Congressen, workshops
o

18-21/10/2000 : Conference 'Multifunctional Landscapes' - Roskilde (Denemarken).
Deelname door Marc Antrop, Geert De Blust, Veerle Van Eetvelde & Mira Van Olmen.
Doelstellingen van de conferentie :
"bridge the gap" tussen de verschillende benaderingen van het 'landschap' en een
gemeenschappelijke basis creëren voor het toekomstige landschapsonderzoek met de nadruk
op multifunctionaliteit.
Tijdens de plenaire sessies werden de doelstellingen in een algemeen kader geschetst. In de
verschiliende workshops werden per thema aanbeveiingen (recommandations) geformuieerd
voor het verdere landschapsonderzoek.
Verder werden tijdens de parallelle sessies verschillende onderzoeksprojecten voorgesteld
door de deelnemers aan het congres.
Ook het Vlaamse montoringsprogramma werd voorgesteld tijdens een presentatie.
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17 en 20/10/2000 : Meeting of the Pan-European Forum for landscape monitoring - Roskilde
(Denemarken). Deelname door Marc Antrop, Geert De Blust.
Er werd een memorandum aanvaard voor de missie en werking van het forum. Het forum zal
als een werkgroep van de 'International Association for Landscape Ecology' (IALE) erkend
worden met twee belangrijke taakstellingen: het promoten van monitoring in landelijk gebied
(countryside) en de uitbouw van een Europese tak van IALE. Verschillende initiatieven
worden genomen, o.m. het indienen van Europese projecten, het inventariseren van
monitoringsinitiatieven in Europa (Who is who? - door M. Antrop), het opzetten van een
website, het onderzoeken van nieuwe publicatie mogelijkheden (G. De Blust). Een stuurgroep
zal instaan voor de dagelijkse taken van het forum en bestaat uit vertegenwoordigers van de
deelnemende landen (G. De Blust voor België).
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2 Vergelijkend onderzoek van geïntegreerde monitoring in
het buitenland
2.1 Inleiding
In een aantal buurlanden werd reeds heel wat ervaring opgedaan in verband met geïntegreerde monitoring.
De lessen die hieruit getrokken kunnen worden zijn belangrijk om het voorstel van deze Vlaamse studie
een grotere haalbaarheid en snellere start te geven. Een uitgebreide literatuurstudie van de buitenlandse
voorbeelden werd aangevuld met discussies met de initiatiefnemers.
De verwerkte
monitoringprogramma's worden hier opgesomd. Enkel diegene die een goed voorbeeld bleken in het kader
van ons project worden nadien kort beschreven en onderling vergeleken.
Andere zoals het
monitoringproject van Zweden, zijn maar op het einde van dit onderzoeksproject gepubliceerd zodat de
bespreking niet meer opgenomen kon worden binnen dit rapport.

o Groot-Brittannië : Countryside Survey (Bunce et al. 1992)
o Groot-Brittannië: UK Environmental Change Network (Lane 1997)
o Denemarken : Small Biotope Monitoring System (Agger & Brandt 1988)
o Oostenrijk : Der Kulturlandschaftsforschung Österreich (Wrbka 1998)
o Estla."ld : The Methodology a."ld Applications of Agricültmal Landscape l\1onitming in Estonia
(Sepp 1999)
o Wallonië: Monitoring van biodiversiteit in Wallonië: Mise au point et expérimentation d'une
méthodologie opérationelle d'inventaire général de biodiversité sur !'ensemble de la Région
wallonne (Rondeux et al. 1999, Defoumy et al. 1999)
o Duitsland : Ökologische Flächenstichprobe (Seibel et al. 1997)
o Zwitserland: Biodiversity Monitoring in Switzerland (Hintermann & Weber Ltd.,1999)
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Hongarije : National Biodiversity Monitoring System in Hungary (Ministry of Environment
and Regional Policy Hungary 1998)
Zweden : National Swedish Environmental Monitoring Programme - PMK (Bernes et al.
1986)
Verenigde Staten : Environmental Monitoring and Assessment Program USA) (Messer et al.
1991; Stevens 1994)
Finland : International Co-operative Programme on Integrated Monitoring on Air Pollution
Effects (Finnish Environment Institute 1998)
Canada : The Ecological Monitoring and Assessment Network in Canada (Roberts-Pichette
1995)
Noorwegen : Norwegian Monitoring of Pollution Effects on Terrestrial Ecosystems
(Framstad, E. 1999)
Zweden : A Swedish countryside survey for monitoring landscape features, biodiversity and
cultural heritage- the LIM-project (Ihse, M. et al 1999)

2.2 Bespreking van de buitenlandse projecten
2.2.1

The Countryside Survey (UK)

The 'Countryside Survey', het eerste project over monitoring op het niveau van landschappen in Europa,
werd door het 'Institute of Terrestrial Ecology (ITE)' ontworpen met als doel gegevens over de
verspreiding van vegetatie en habitats in Groot-Brittannië te verzamelen (Bu_nce et al. 1996), Er wordt
gewerkt met een gestratificeerde, toevallige steekproef van vierkante kilometers genomen uit 32
"landklassen". Om te komen tot die 32 landklassen, werd een regelmatig raster van 15 km op 15 km over
verschillende thematische kaarten van Groot-Brittannië gelegd. Voor de centrale vierkante kilometer van
elk blok van 225 km 2 - wat neerkomt op 1212 centrale vierkanten voor heel Groot Brittannië - werden
gegevens omtrent klimaat, topografie, menselijke geografie en geologische variabelen verzameld. De
classificatie ervan resulteerde in 32 landklassen. (Bunce et al. 1996). De steekproef werd vervolgens
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uitgebreid met 4912 vierkanten, zodat 1 op 45 vierkanten in Groot-Brittannië in die classificatie werden
geïdentificeerd. De klassen vertegenwoordigen goed gedefinieerde geografische distributiepatronen, die
kunnen worden geïnterpreteerd volgens milieukenmerken. Deze ITE-landclassificatie biedt nu een
nationaal raamwerk voor steekproefname, vooral voor veldstudies. Het nemen van stalen in elk van de 32
klassen verzekert dat de verschillende landschapstypes van Groot-Brittannië vertegenwoordigd zijn. De
classificatie laat eveneens toe dat resultaten van steekproeven op een regionale schaal worden uitgedrukt.
De eerste ronde in 1976 van het veldwerk werd enkel uitgevoerd in Cumbria, Cumherland (NW Engeland).
Hierbij werden vegetatiegegevens verzameld binnen 16 kwadranten van 200 m2 van elk proefvlak Binnen
elk kwadrant werd een inventarisatie opgemaakt van alle hogere planten en een beperkte lijst van mossen.
Gedurende het veldwerk werd opgemerkt dat kwadranten in het open veld veel van de variatie misten die
men wel kon terugvinden in lineaire elementen als oevers en bermen. Daarom werden in 1978, toen de
methode werd uitgebreid over heel Groot-Brittannië, ook data verzameld van kwadranten van 10 m2 langs
stromen, bermen en hagen. Om heel Groot-Brittannië te dekken werden vegetatieopnames gemaakt in 8
proefvlakken per landklasse, wat overeenkomt met een totaal van 256 vierkante kilometers. Diezelfde 256
vierkanten werden geïnventariseerd in 1984, samen met nog 128 extra vierkanten. In 1988 werd er een
volledige soortenlijst opgemaakt van kleine landschapselementen binnen een sub-steekproef van vierkante
kilometers (Bunce & Hallam 1993). In 1990 werden dezelfde 384 sites als in 1984 bezocht, aangevuld met
128 nieuwe kwadranten om de accuraatbeid van de schattingen te verhogen. In 1998 werd voor de 4 de keer
op nationaal niveau veldwerk uitgevoerd. Terwijl men in 1976 is begonnen met het verzamelen van enkele
landschapskenmerken en vegetatiegegevens, bestaat het programma nu reeds uit volgende
deelprogramma's:
o inventarisatie van algemene habitattypes en landschapskenmerken;
o inventarisatie van zoetwaterhabitats;
o inventarisatie van sleutelhabitats in het landbouwlandschap;
o inventarisatie van de Schotse en Engelse hooglanden;
o bodemkwaliteit - en pollutie.
Tijdens de laatste inventarisatieronde werden in het totaal 567 vierkante kilometers geïnventariseerd.
Hiertoe werden 60 mensen het veld ingestuurd om per twee het landgebruik en de landschapskenmerken
op te nemen en tevens binnen 27 geselecteerde plots de hogere planten en een beperkte lijst van lagere
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planten te inventariseren. Er werd gerekend met een werktijd van ongeveer 6 dagen om deze taak te
volbrengen. De resultaten zullen worden bekend gemaakt en besproken in het rapport 'Countryside Survey
2000'.
Met het landelijk gebied wordt hier
e countryside bedoelt en niet de
ategorie "buitengebied" uit het
RSV die gekozen werd om speciaal
iet met landelijke gebied verward
e worden.
et "buitengebied" uit het RSV
wordt beschreven als het gebied
aarin de open (onbebouwde)
uimte overweegt. Elementen van
lbebouwing en infrastructuur die in
unctionele samenhang zijn met de
iet-bebouwde ruimte maken er
'eel van uit en kunnen plaatselijk
'oorwegen, bv. in de dorpskernen,
'e verstedelijkte rand, ... Het
buitengebied bevat dus delen van
'e bebouwde ruimte en het grootste
edeelte van de niet-bebouwde
uimte. (Anoniem 1998)

De toenemende bezorgdheid omtrent veranderingen in habitatkwaliteit in het landelijke gebied leidde ertoe
dat de eerste twee inventarisatieronden werden gebruikt voor onderzoek naar de ecologische gevolgen van
landgebruik (Bunce 1994). De resultaten van de opnames van 1978 en 1984 werden tevens gebruikt om
een brede indicatie te krijgen van de ecologische samenstelling van lineaire elementen in het Britse
landschap. De objectieven van de 'Countryside Survey 1990' waren het opnemen van de belangrijkste
kenmerken van het buitengebied, het bepalen van veranderingen in deze kenmerken ten opzichte van 1978
en 1984 en het bepalen van een meetlat tegen dewelke toekomstige veranderingen kunnen worden
afgewogen (Potter et al. 1996). Bij het verwerken van de gegevens van de 'Countryside Survey 2000' gaat
men tevens gebruik maken van satellietbeelden, die dan samen met de veldgegevens een nog meer
onderbouwde bespreking van de ecologie van het Britse buitengebied moeten toelaten. Bijkomende
doelstelling van deze nieuwe survey is het afleiden van indicatoren voor bepalen van het af dan niet
duurzaam zijn van de ontwikkelingen in het Britse buitengebied.
Er werd een computersysteem ontworpen opdat gebruikers op een eenvoudige en flexibele manier de
informatie van de 'countryside survey's' zouden kunnen raadplegen. Het bevat tevens een inventaris van
alle gegevenssets en biedt een raamwerk voor de uitwisseling of publicatie van informatie over het rurale
gebied. Daarnaast laat het systeem gebruikers toe gegevens te integreren, te combineren en overlays te
maken.
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Environmental Change Network (UK)

'The UK Environmental Change Network' (ECN) ging van start in I 992, op aanraden van een werkgroep
voor lange-termijn netwerken, aangesteld door de 'National Research Council' in 1986. De noodzaak voor
lange-termijn observaties van milieu en natuur was de drijvende kracht achter de opzet van 'The UK
Environmental Change Network' (Lane I 997). Een andere factor was het besef dat verschillende
organisaties, om sterk uiteenlopende redenen, een goed gefundeerd netwerk van veldstations hadden
opgezet voor observaties en experimenten op lange termijn. Met enkele aanpassingen en een goede
coördinatie zou men op basis hiervan een netwerk voor milieumonitoring doorheen Groot-Brittannië
kunnen opzetten. Een derde factor, die reeds van bij het begin belangrijk was, was het concept van
geïntegreerde monitoring.
De belangrijkste taken van ECN zijn (Lane 1997) :
o te voorzien in een monitoringssyteem voor de lange termijn;
o te dienen als een informatiebron voor wetenschappelijk onderzoek en meer specifiek voor het
identificeren en kwantificeren van milieufactoren, het onderscheiden van korte-termijn
fluctuaties van lange-termijn trends, het verbeteren van de kennis omtrent veranderingen en
het voorspellen van veranderingen in de toekomst;
o de Britse overheidsdepartementen en -agentschappen informatie te verschaffen over trends in
het milieu en eveneens een 'early-waming' te verzekeren van milieuevenementen die
rechtstreeks het gevolg zijn van het beleid.
Het ECN-programma wordt gecoördineerd door de 'Natural Environment Research Council' (NERC) via
het 'Institute of Terrestrial Ecology'. De eigenlijke monitoring begon in januari 1993, na een
planningsperiade van ongeveer 18 maanden, met 8 terrestrische sites in halfnatuurlijke en volledig
gecultiveerde systemen. Sindsdien is het netwerk al elk jaar gegroeid in aantal sites (op dit moment 58) en
nu worden ook zoetwaterhabitats gemonitord. Er worden gegevens verzameld voor 202 terrestrische
variabelen ( met betrekking tot meteorologie, neerslagchemie, atmosferische chemie, oppervlaktewater,
chemie van de bodemelementen, bodemeigenschappen, vegetatie, vertebraten, invertebraten,
bodemorganismen en beheer) en 58 zoetwater variabelen (met betrekking tot oppervlaktewaterchemie,
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oppervlaktewaterstroming, chlorofyll a, invertebraten, macrofyten, zooplankton en fytoplankton)
(http://www.nmw .ac. uk/een/ 23/04/99).
Eén van de belangrijkste verwezenlijkingen van dit netwerk, is het nagaan van de overlap tussen
waarnemingen in veranderingen in de verschillende sites: zijn de veranderingen nationaal, regionaal of
hoofdzakelijk locaal? De link met de andere netwerken is hierbij van groot belang. ECN is immers maar
een deel van het systeem voor het detecteren en begrijpen van milieuveranderingen en haar gevolgen in
Groot-Brittannië. Het vertegenwoordigt het intensieve, fijnschalige niveau aan de hand waarvan variabelen
continu en met korte tijdsintervallen worden gemeten. Dit verklaart één van de beperkingen van ECN,
namelijk het lage aantal snuffelplaatsen, wat een brede extrapolatie van de resultaten onmogelijk maakt.
Maar ECN werkt niet geïsoleerd. Het staat in verbinding met verschillende sectorale observatiesystemen
en dan vooral met de 'Countryside Survey'.
Eén van de prioriteiten van ECN is het bezorgen van de data aan de gebruikers zo snel als mogelijk.
Daarom heeft men gezorgd voor een directe toegang tot de databank via internet.

Onderlinge afstemming van CSS en ECN (http://www.nmw.ac.uk/ecn// 23/04/99)
De 'Environmental Change Network' en de 'Countryside Survey' hebben duidelijk verschillende, maar
wel elkaar aanvullende taken.
De Countryside Survey (CSS) doelt erop een gefundeerd beeld te geven van de Britse 'countryside' (open
ruimte) een heeft daartoe een grote steekproef van random gelokaliseerde kilometervierkanten. De
bezoeken aan deze hokken zijn echter kort en van elkaar gescheiden door een interval van verschillende
jaren en de verzamelde informatie is eerder beperkt. ECN is veel minder dekkend in termen van
landoppervlak en de sites zijn niet random gelokaliseerd. Deze hokken worden echter continu en in detail
bestudeerd.
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Deze module laat toe om gedetailleerde gegevens van ECN-sites te gebruiken bij het interpreteren van
trends op grote schaal, waargenomen door de CSS. Vegetatieopnames zijn een belangrijk onderdeel van de
CSS en enkele grote veranderingen werden waargenomen tussen opeenvolgende surveys. Vele van deze
veranderingen reflecteren een lange termijn trend zoals landbouwintensivering of de toename van conifeer
aanplantingen. Nochtans is het ook mogelijk dat jaar op jaar variaties in vegetatie, vooral als antwoord op
variaties in weercondities, een effect kunnen hebben op de resultaten van de CSS. Hier wordt op
ingespeeld door jaarlijks vegetatieopnames te doen in ECN-sites, gedurende en tussen de CSS-surveys.
Deze gegevens kunnen dan geanalyseerd worden om te zien welke vegetatietype variabel zijn en welke
oorzaken aan de basis liggen. Het dubbele monitoringssysteem laat op deze manier toe om de redenen
achter de variabiliteit te verklaren door gebruik te maken van andere data, verzameld op ECN-sites, zoals
klimaat, grondwater, en luchtverontreiniging.
Daarnaast helpt ECN de 'Countryside Survey 2000' door het verzamelen van een serie van bodemstalen
voor de identificatie van bodemfauna en de bepaling van de microbiële diversiteit gedurende de volledige
inventarisatieperiode van de CSS 2000. Dit moet duidelijk maken welk effect het inventariseren van
verschillende plots op verschillende tijdstippen kan hebben op de resultaten van de survey als geheel.

•

•

Doel : ontwikkelingen in en
toestand van kleine
landschapselementen
Gestratificeerde, random

steekproef
•
•
•
•
•

4km2
Aantal : 13 tot 32
Bedekking : 0.12 tot 0.3 0%
Variabelen : landschap, socioeconomisch
Beleidsondersteuning,
informatiebron

2.2.3

'Small Biotope Monitoring System' in Denemarken

In de late jaren '70 werd in Denemarken een programma voor het monitoren van kleine
landschapselementen opgezet, m.n. de 'Smäbiotop Monitoring System'. (Agger & Brandt 1988). Aangezien
in het intensief gebruikte Deense landbouwlandschap de kleine landschapselementen ongeveer 1/3 van het
totale habitat voor fauna en flora uitmaken, werd het nodig geacht hier speciale aandacht voor te hebben.
Een 'smäbiotop' wordt binnen het programma gedefinieerd als 'een ongecultiveerd gebied dat permanent
bedekt is door vegetatie (of water) en gelegen is in een landbouwgebied' (Brandt et al. 1994). De
oppervlakte van een puntvormig landschapselement moet tussen de 10 m 2 en 20 000 m 2 bedragen; een
lijnvormig element moet een minimale lengte en breedte hebben van respectievelijk 10 m en 0,1 m. In deze
definitie worden de kleine landschapselementen beschouwd als een onderdeel van het landgebruik, maar
tegengesteld aan de in cultuur gebrachte oppervlakte. Dus worden deze 'kleine biotopen' niet gedefinieerd
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in termen van natuurlijke landschapsstructuren. Om het antropogene karakter van deze kleine
landschapselementen te benadrukken, werd gekozen om hun classificatie te integreren in een algemene
landgebruikclassificatie. Verder werd geopteerd voor het gebruik van alledaagse termen binnen de
classificatie, weliswaar vergezeld van een strikte definitie. Zo wordt een 'haag' gedefinieerd als een lineair
biotoop met een lengte van 20 meter, waarvan minstens 50% bedekt wordt door bomen en struiken en
waarbij de hoogte zich binnen de 0,25 en 0,75 meter boven de hoogte van het omliggende veld situeert.
De specifieke doelstellingen van de monitoring worden als volgt geformuleerd (Agger & Brandt 1988) :
o het in kaart brengen van de structuur en dynamiek van de kleine landschapselementen;
o het beschrijven en analyseren van de relatie tussen landbouw en het patroon van kleine
landschapselementen;
o het aanreiken van een basiskennis voor educatie en informatiecampagnes, het ontwikkelen van
nieuwe methodieken voor regulatie- en economische initiatieven onder landbouwers en andere
landgebruikers ter promotie van ecologische verantwoord gebruik van het
landbouw landschap.
Voor het opzetten van het monitoringssysteem gebeurden een aantal voorstudies die het regionaliseren van
de landschappelijke ruimte op drie schaalniveaus tot doel hadden (Agger & Brandt 1984). Hiermee
beoogde men het maken van een ruimtelijke stratificatie voor de steekproefname en ook het opzetten van
een hiërarchisch systeem dat de extrapolatie van de waarnemingen uit de steekproefvlakken mogelijk moet
maken.

De drie schaalniveaus en tevens onderzoeksfazen zijn:

1

Studie van de meest recente topografische kaart (1125.000) als basis: een toevallige steekproefvan 249
km 2 vierkanten(= 2% van de totale oppervlakte van het rurale gebied in het studiegebied van Funen,
Oost-Denemarken). Hierin worden de "kleine biotopen" geteld en gemeten. Op basis van beschikbare
statistieken op gemeentelijke basis worden 3 groepen van 5 variabelen verzameld voor ieder vierkant.
Het betreft
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(a) fysisch geografische gegevens (% oppervlakte lichte bodem, % kleigronden, % organische
bodems, lengte waterlopen per 1OOm/ha);
(b) landbouwgegevens (% oppervlakte landbouw land, gesommeerde oppervlakte van bedrijven
groter dan 50ha als % van totale landbouwoppervlakte, %oppervlakte permanent grasland,
veestapel per krn 2);
(c) verstedelijking (bevolking per ha, % stedelijke bevolking, % oppervlakte bebouwd).
Met deze variabelen gebeurde een factoranalyse en clusteranalyse op Jandschapstypes en streken te
bepalen. Hiermee werden 8 regio's bepaald die als steekproefstrata konden worden gebruikt.
Gedetailleerde terreinstudie: een toevallige steekproef van 13 proefvlakken van 2 km x 2 km werd
gekozen uit de 8 landschappelijke regio's en gewogen naar de oppervlakte van de regio's. Hierin
gebeurde een gedetailleerde terreinkartering van de "kleine biotopen" met het oog op het opstellen van
een classificatie en beschrijvingssysteem. Ook werden interviews met de eigenaars afgenomen om een
beeld te krijgen van de processen en dynamiek in het landschap.
Historische analyse: uit de 13 steekproefvlakken werden er 5 gekozen opdat de verschillende
ontwikkelingstypes van het landschap zouden kunnen worden beschreven. Dit gebeurde aan de hand
van een vergelijkende analyse van oude kaarten en luchtfoto's. De resultaten bleken essentieel
belangrijk te zijn voor de definitiering en classificering van de "kleine biotopen" in functie van de
opbouw van een databank. Bovendien werd hiermee de validiteit van verschillende brondocumenten
getest.

Het monitoringprogramma werd opgestart met 13 testsites. Dit werd uitgebreid tot 32 gebieden van 4 km 2
elk gedurende 1981, 1986 en 1991. In grote lijnen bestaat de monitoring uit volgende stappen:
a Een gedetailleerde veldregistratie van alle lijn- en puntvormige biotopen, kleiner dan 2 ha.
a Het bevragen van landbouwers omtrent landbouwpraktijken en de functies van en plannen
voor de kleine landschapselementen.
a Een historische registratie in 5 testgebieden van de kleine landschapselementen, gebaseerd op
topografische kaarten en luchtfoto's (oudste van 1885).
De motivatie voor de monitoringcampagne van 1981 werd ingegeven door de indruk dat er een snelle
afname was in aantal en kwaliteit van kleine landschapselementen ten gevolge van de concentratie,
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specialisatie en industrialisatie van de Deense landbouw (Agger & Brandt 1988). De gegevens van 1986
vormden een belangrijke bron van informatie over de status en ontwikkeling van marginaal land binnen de
intensief gebruikte 'moraine' landschappen in Denemarken. De dynamiek van de kleine
landschapselementen werd gezien als een indicator voor het proces van intensivering I extensivering
binnen de landbouw. In 1986 werd gekeken naar spontane marginalisatie van verlaten land: negen verlaten
velden werden geregistreerd in vergelijking met geen enkel vijf jaar eerder. De ronde van 1991 werd
uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie voor Milieu als een deel van het 'nationale
monitoringprogramma voor wilde fauna en flora' .
Een belangrijke doelstelling van het project was de beïnvloeding van de beleidsmensen, zodat ook
alledaagse, maar vaak bedreigde, natuurwaarden deel zouden gaan uitmaken van hun aandacht voor het
natuurbehoud. Dit doel werd bereikt, daar de term 'smäbiotoper' een algemeen gebruikt concept werd in het
debat rond natuur en milieu in Denemarken. Bovendien heeft het project een duidelijke stempel gezet op
de natuurbeschermingswet van 1992 en op ruimtelijke ordening en landinrichting.

2.2.4
•
•
•
•
•
•

•

Doel : beschrijven van de
cultuurlandschappen
Gestratificeerde selectie
I km 2 I l-5km 2 I l-5km 2
Aantal : 200 I 40 I 8
Bedekking : 0.24%
V ariabeien : landschap,
vegetatie, fauna en flora, socioeconomisch
Beleidsondersteuning

Landschap- en vegetatiemonitoring in Oostenrijk

In 1996 werd door het Oostenrijkse Ministerie voor Wetenschap en Transport een onderzoeksproject met
als onderwerp 'cultuurlandschappen' opgestart. Het gehele programma omvat 15 deelprojecten en een
budget van ongeveer 12 miljoen Euro dat volledig afkomstig is van de overheid.
De 15 deelprojecten situeren zich in verschillende onderzoeksvelden, zijnde:
o Culturele perceptie en historische ontwikkeling van landschappen;

o Biodiversiteit en levensk\A~aliteit;
o
o
o

Indicatoren voor duurzaamheid;
Multifunctionele systemen voor landgebruik;
Duurzame regionale ontwikkeling;
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Er is niet 1 specifiek project over landschapmonitoring Landschapmonitoring is eigenlijk onderwerp van
een verborgen agenda van 3 deelprojecten:
a SINUS (1996-1999): Landschapsstructuur
a BINKL (1998-2000): Bio-indicatoren
a LANDLEBEN (2000-2002): Biodiversiteit en landbouwpraktijken

2.2.4.1 Het definiëren van culturele landschapstypes
Er werd gestart met het opstellen van een landschapstypologie. Dit was noodzakelijk om bij uitvoering van
de monitoringprojecten te kunnen beschikken over een stratificatiebasis voor eventuele selectie van
proefvlakken. Op basis van de homogeniteit van de bodembedekking en de landschapsstructuur (op schaal
1:200 000) werden 12 types en 37 subtypes onderscheiden. De nomenclatuur voor de onderscheiden types
werd afgeleid uit het dominante landgebruik en de geomorfologische eenheden (op schaal 1:200 000).
2.2.4.2 SJJV[!S-project
In dit project worden structuurkenmerken van het landschap op zowel regionale- als lokale schaal gebruikt
als indicator voor duurzaam land gebruik.
De analyse van de landschapsstructuur op regionale schaal gebeurt d.m.v. satellietbeelden. De
landschapsstructuur op lokale schaal wordt geanalyseerd a.d.h.v. 200 representatieve proefvlakken van
lkm2 •
Voorbeelden van regionale indicatoren voor duurzaam landgebruik:
a doorsnijding van landschappen door verkeersassen;
a structuur en connectiviteit van waterwegen;
a fragmentatie en conditie van bossen.
Voorbeelden van lokale indicatoren voor duurzaam land gebruik:
a connectiviteit van lijnvormige kleine landschapselementen
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aandeel en vorm van landschapselementen met sterke en frequente antropogene beïnvloeding

Voor de steekproef en uitvoering van de inventarisatie van variabelen voor de lokale indicatoren wordt een
overlay gemaakt van thematische kaarten (hoogtezones, geologische eenheden, culturele landschapstypes)
en vervolgens wordt door isoclustering een classificatie uitgevoerd. Een gestratificeerde random selectie
van 200 km2 resulteert in een steekproef. Binnen elke km 2 worden dan via terreinwerk op percee]sniveau
volgende gegevens verzameld:
o landgebruik
o oorsprong
o matrix I perceel I corridor
o hernerobiotische toestand (graad van antropogene beïnvloeding)
o soortenrijkdom
Het verzamelen van de informatie per km 2 neemt 5 mandagen in beslag indien per 2 wordt gewerkt. Om
het veldwerk in 2 seizoenen te volbrengen wordt er gewerkt met 8 teams van telkens per 2 personen. De
totale kost van het SINUS-project (1 inventarisatieronde + verwerking gegevens) bedraagt om en bij de
250 000 EURO.

2.2.4.3 BINKL-project
BINKL staat voor bio-indicatie voor duurzaam landgebruik door middel van HISS's (Human Impact
Sensitive Species) of voor menselijke invloeden gevoelige soorten.
In 40 proefvlakken worden hogere planten, mossen en vogels geïnventariseerd. Vervolgens wordt gekeken
naar een mogelijke correlatie tussen het aantal aanwezige soorten en de landschapsstructuur, alsook tussen
de aanwezigheid van landschapselementen en landgebruik
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2. 2. 4. 4 LANDLEBEN-project

In dit project worden socio-economische gegevens en de aanwezigheid van bio-indicatoren op
bedrijfsniveau geïntegreerd, teneinde uitspraken te kunnen doen over biodiversiteit en levenskwaliteit in
het landelijk gebied in het Oostenrijk van de 21 ste eeuw.
Voor het gedeelte biodiversiteit wordt gebruik gemaakt van de avifaunagegevens uit het BINKL-project.
Verder worden er interviews afgenomen met landbouwers over hun sociale en economische situatie,
worden de verschillende bedrijfstypes in detail bekeken en wordt getracht de drijvende krachten achter de
geobserveerde landschapsontwikkeling te identificeren.
2. 2. 4. 5 Conclusies

o Landschapmonitoring is een verborgen agendapunt in 3 verschillende projecten en zeker geen lange
termijn activiteit.
o Uit het onderzoek bleek dat verschillende kenmerken van de landschapsstructuur gecorreleerd waren
met biodiversiteit. Deze kenmerken kunnen daarom in de toekomst worden gebruikt voor
monitoringprogramma's.

2.2.5
•

•
•
•
•
•
•

Doel : geïntegreerde
monitoring van
landbouwlandschappen
Gerichte selectie
450 ha- 1200 ha
Aantal: 7
Bedekking: 0,13%
Variabelen : landschap, fauna
Beleidsondersteuning

Monitoring van landbouwlandschappen in Estland

Sinds 1990 kreeg landschapsplanning- en inrichting een steeds belangrijkere rol toebedeeld binnen het
milieubeleid in Estland. Al snel werd er gewezen op de nood aan monitoring. In 1995 werd door het
Ministerie voor Milieu een eerste versie van een programma voor landschapmonitoring voorgesteld. Deze
versie omvatte 4 programma's: monitoring van landbouwlandschaooen. monitoring van kustlandscha,oo. en.,
monitoring van beschermde en waardevolle landschappen en monitoring van bodembedekking. De
hoofddoelstelling van de landschapsmonitoring was het voorkomen van verder kwaliteitsverlies van
landschappen en de culturele waarde die ze voor Estland vertegenwoordigen, alsook het verzekeren van
het behoud van hun schoonheid en identiteit.
...

-

-
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Aan de Universiteit van Tartu werd in deze context een onderzoek gestart naar de noodzakelijke vereisten
van een programma voor monitoring van landbouwlandschappen in Estland (Sepp 1999).
De monitoring moet gegevens opleveren die zouden toelaten:
1. de milieueffecten als gevolg van landbouwpraktijken en landgebruik op te volgen en te evalueren;
2. de veranderingen in de structuur van het landgebruik voor verschillende types van
landbouwlandschappen (intensief, extensief, marginaal) te definiëren;
3. de veranderingen in de structuur van het landgebruik voor de landbouwgebieden in de verschillende
geografische regio's in Estland te definiëren;
4. de veranderingen in de bodembedekkingtypes, met nadruk op braakland en half-natuurlijke types, te
bestuderen;
5. de relatie tussen indicatoren voor landschapsstructuur en de karakteristieken van de ecologische
'status' van landbouwlandschappen te verklaren.
In samenspraak met het Ministerie voor Milieu en het Ministerie voor Landbouw werden 19
studiegebieden strategisch gekozen op basis van volgende criteria:
o regionale spreiding volgens de te onderscheiden landschappelijke regio's in Estland;
o spreiding over het gehele Estlandse grondgebied;
o spreiding over zowel intensieve, extensieve als marginale landbouwgebieden;
o beschikbaarheid van bestaande data over het gebieden;
o relatie met andere plaatsen waar milieuparameters worden gemonitord (teneinde integratie van
gegevens mogelijk te maken).
In de periode 1996-1998 werden 7 gebieden onderzocht. De grootte van de onderzochte studiegebieden
varieerde van 450 ha tot 1200 ha.

Volgende parameters werden gekozen om te komen tot een karakterisering van de antropogene druk op
landbouw landschappen:
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1) Op perceelsniveau:
o individuen en soorten aardwormen per m 2 ;
o soortendiversiteit aan micro-organismen in de bodem en aardwormen;
o totale hydrolitische activiteit van de bodemmicro-organismen;
o het aantal kolonievormende micro-organismen per gram (drooggewicht van de) bodem.
2) Op regionaal niveau:
o de numerische samenstelling van de hommelsoorten a.d.h.v. transecttellingen;
o karteristieken van de landschappelijke elementen en het grondgebruik .
Om de effectieve veranderingen in landschapsdiversiteit van de studiegebieden te analyseren, werd gebruik
gemaakt van diversiteitindexen. De noodzakelijke gegevens werden verzameld op basis van interpretatie
van zwart-wit luchtfoto's schaal 1: 10 000 van de laatste 50 jaar. Verschillen indexen werden berekend aan
de hand van de oppervlakte- en perimetergegevens van de studiegebieden.

Conclusies
o De gekozen methoden voor monitoring bleken een goed overzicht te kunnen geven van de humane druk
op landbouwlandschappen.
o Op basis van gegevens over bodemmicro-organismen en aardwormen konden de verschillende types
landbouwgrond (akker, braakland, gecultiveerd grasland en natuurlijk grasland) worden beschreven.
o De geselecteerde en gekarteerde landschappelijke kenmerken (landgebruiktypes, aantal en lengte van
verschillende lijnvormige elementen, e.d.) lieten zeer goed toe antropogene gebieden van seminatuurlijke gebieden te onderscheiden.
o Aan de hand van de analyse van het landgebruik (bos, akker, water, grasland en kreupelhout), gebaseerd

op luchtfoto's van de verschillende studiegebieden, konden duidelijke veranderingen in de tijd ( 1950,
1970, 1990) beschreven worden.
o De veranderingen gedurende de laatste 50 jaar in de studiegebieden m.b.t. het landgebruikspatroon en
de landschappelijke diversiteit, konden duidelijk worden afgeleid uit de diversiteitindexen.
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Het Ministerie van Milieu keurde de methode voor monitoring recent goed. De structuur van het
programma werd overgenomen in de voorlopige versie van het 'Agri-Environmental Monitoring Program'
van het Ministerie voor Landbouw.

2.2.6

•
•
•
•
•
•
•

Doel : geïntegreerde
monitoring van biodiversiteit
Gestratificeerde, random
steekproef
I km 2 en 25m2
Aantal : 1400 en 8400
Bedekking: 8,31 en 0,0012%
Variabelen : landschap,
vegetatie
Nog niet geïmplementeerd

Monitoring van biodiversiteit in Wallonië: Mise au point et expérimentation d'une
méthodologie opérationelle d'inventaire général de biodiversité sur l'ensemble de la Région
wallonne

2. 2.6.1 Algemeen
Het project voor het opzetten van een methode voor monitoring van biodiversiteit in Wallonië is een
samenwerkingsverband tussen het Département des sciences du milieu et de 1' aménagement du territoir
van de Université Catholique de Louvain (UCL-MILA en de Faculté Universitaire des Sciences
Agronomiques de Gembloux, Unité de Gestion et Economie forestière (FuSaGx). Deze samenwerking was
gewenst, gezien de doelstelling om binnen 1 methode voor inventarisatie de mogelijkheden van zowel
terreinwerk als teledetectie te integreren.
De doelstelling van het totaalproject is tweeledig, zijnde:
1. Het onderzoek naar de technische mogelijkheden en meer specifiek:

o naar de mogelijkheden van teledetectie als potentiële en functionele informatiebron;
o naar de mogelijkheden van remote-sensing voor het verzamelen van habitatgegevens;
o naar een operationele methode voor de classificatie van het Waalse grondgebied in
ecoregio's.
2. Het uittesten en voorstellen van een methode voor monitoring die moet toelaten:
o het belang van de verschillende habitat- en landschapscomponenten in het niet urbane
milieu in te schatten;
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de dynamiek van de habitats, alsook de evolutie van het landschap op te volgen en te
verklaren;
een bijdrage te leveren tot het verklaren van de evolutieve tendensen van de andere
compartimenten van de biodiversiteit;
een gemeenschappelijke ondersteuning - onder vorm van een vaste structuur van
opnameplaatsen - voor de realisatie van complementaire studies (hydrologie, avifauna,
entomologie, e.d.) op te zetten.

2. 2. 6. 2 Onderzoek naar de technische haalbaarheid

1. Afbakening van de ecoregio's
In het kader van het onderzoek was er een opdeling van het Waalse grondgebied in homogene zones nodig,
dit op basis van hun diversiteit, variabiliteit en rijkdom aan habitats en bodemgebruik Bij de eerste
inventarisatieronde zou deze zonering kunnen worden gebruikt voor het interpreteren van de resultaten op
het niveau van de ruimtelijke referentie-eenheden van 1 km2 • Voor de volgende inventarisaties moet de
zonering dan dienen voor het nemen van een gestratificeerde streekproef.
Binnen het Waalse grondgebied werden een aantal "ecoregio 's" onderscheiden op basis van gegevens met
betrekking tot :
o het fysieke milieu (reliëf, hoogte, geologie, lithologie, bodemkunde en klimaat);
o het menselijke milieu (bodemgebruik en -bedekking door antropogene activiteiten);
o het biologische milieu (potenties van het fysisch milieu voor flora en fauna). Hierbij werd er
vanuit gegaan dat het biologische milieu bepaald wordt door interacties tussen het fysische en
het menselijke milieu.
Er werd gestart met het ontwikkelen van een geografisch informatiesysteem waarin alle relevante en
voorhanden zijnde numerieke geografische informatie voor Wallonië werd geïntegreerd. Door middel van
multivariate analyses werden verschillende indelingen uitgeprobeerd en een indeling in drie ecoregio's
bleek meest optimaal.
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De kaart met de Waalse ecoregio's is het resultaat van multivariate statistische analyses en GISmethodologie.

2. Mogelijkheden van teledetectie

Ten behoeve van het ontwikkelen van een landschapsinventarisatie, werden de mogelijkheden van
verschillende teledetectiesystemen onderzocht. Het inventariseren van habitats d.m.v. teledetectie heeft een
aantal belangrijke voordelen. Zo beschikt men op een relatief eenvoudige manier over een volledige
inventarisatie van de landschapsstructuur van grote eenheden (grootteorde van lkm2). Er kan worden
geïnventariseerd in moeilijk of niet toegankelijke gebieden en de gegevens voor een groot gebied kunnen
snel in één periode worden verzameld.
Zowel satellietbeelden, analoge en numerieke luchtfotografie als digitale video-opnamen uit de lucht
werden getest. Enkel luchtfotografie bleek bruikbaar te zijn voor het inventariseren van habitats.
Satellietbeelden met zeer hoge resolutie (pixel < 3 meter) bleken niet voldoende gedetailleerde informatie
op te leveren.
Voor de luchtfoto-interpretatie en inventarisatie van de landschapselementen werd een aangepaste
typologie voor de landschapselementen opgesteld, die in 4 grote groepen wordt onverdeeld:
o indicatoren voor structuur of bodembezetting
o indicatoren voor het functioneren of voor relaties
o indicatoren voor antropogene invloeden
o indicatoren voor de dynamiek van veranderingen
Onderzoek toonde aan dat de ruimtelijke indicatoren instabiel zijn voor proefvlakken kleiner dan lkm2 •
Men heeft dan ook gekozen om de oppervlakte van de proefvlakken vast te leggen op lkm2 , zodat het ook
mogelijk is om een groter aantal proefvlakken te inventariseren. Een groter aantal proefvlakken zal er
immers voor zorgen dat de resultaten statistisch meer representatief zijn. Het verzamelen en analyseren
van de gegevens werd vervolgens uitgetest voor een aantal vierkante kilometers.
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De voorgestelde methode voor inventarisatie bestaat er in om door middel van luchtfotografie op schaal
van 1/5000, 1400 eenheden van 1 km2 elke 5 jaar te karteren, d.w.z. 8% van het gehele Waalse
grondgebied.
De kartering wordt beheerd in een geografisch informatiesysteem waarmee ook analyses kunnen gebeuren
zoals het berekenen van aantallen, lengtes en oppervlakten van de landschapselementen. Uit deze gegevens
kan dan het belang en de verdeling van de verschillende habitattypen worden afgeleid, alsook de
ruimtelijke indicatoren die de relaties tussen verschillende habitattypen beschrijven. Het vergelijken van
twee opeenvolgende inventarisaties laat toe uitspraken te doen over de evolutie in ruimtelijke structuur en
biologische karakteristieken van de habitattypen en hiermee kunnen trends voor de toekomst worden
geformuleerd.
De kostprijs van de inventarisatie via luchtfotografie bedraagt ongeveer 5 miljoen BEF voor het eerste jaar,
4,3 miljoen per jaar voor jaar 1 tot 5 (dus 1ste inventarisatieronde) en 3,4 miljoen per jaar voor jaar 5 tot 10
(2de inventarisatieronde). Na realisatie van de eerste inventarisatieronde kunnen de kosten worden beperkt
omdat enkel de veranderingen moeten worden gedetecteerd en er geen volledige cartografie moet
gebeuren.

2.2.6.3 Methode voor inventarisatie op het terrein
Omdat de inventarisatie a.d.h.v. luchtfotografie niet voldoende gedetailleerde informatie kan geven met
betrekking tot de floristische samenstelling, is aanvullend terreinwerk noodzakelijk. Hiervoor wordt de
voorkeur gegeven aan het werken met een groot aantal proefvakken met een kleine oppervlakte i.p.v. met
een klein aantal proefvlakken met een grote oppervlakte, dit om een betere statistische verwerking toe te
laten.
De opzet ziet er als volgt uit :
a De proefvlakken zijn cirkelvormig met een straal van 28,2 meter. Dit zou het cartografische
werk vereenvoudigen in vergelijking met vierkante proefvlakken. Op deze manier kan er
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immers worden gekarteerd vanuit het centrum van de cirkel van het proefvlak terwijl de
afstand tussen dat middelpunt en de rand van het proefvlak constant blijft.
Om kleine eenheden, die belangrijk zijn voor de landschapsstructuur niet te verliezen, worden
de waarnemingen niet strikt beperkt tot de cirkel. Een aantal waarnemingen zullen gebeuren in
de directe nabijheid van de cirkel, zodat een aantal indicatoren voor de landschapsstructuur
eveneens worden geëvalueerd. De luchtfoto's vormen een geschikt instrument voor deze
uitbreiding van de waarnemingen.
De proefvlakken worden door een regelmatige steekproef geselecteerd, dit zonder rekening te
houden met de werkelijke toestand op het terrein, noch met een eventuele stratificatie in drie
ecoregio's.
Er wordt gewerkt met een cyclus va.11 5 jaar, \1/aarbij het terrein\1[/erk over deze 5 jaar wordt
verspreid. Dit betekent dat er beroep kan worden gedaan op een vaste ploeg van mensen.
De gewenste dichtheid van de steekproefname wordt vastgesteld op 1 proefvlak per 200 ha.
De tijd nodig voor het uitvoeren van het terreinwerk van 1 proefvlak door 2 personen
(inclusief de reistijd), werd geschat op 118 van een werkdag. Daar een veldseizoen 120 dagen
bedraagt (april tot oktober), zouden er 1000 proefvlakken per veldseizoen kunnen worden
geïnventariseerd.
Daar men de evolutie van de habitattypen wil beschrijven, moet de inventarisatie een
permanent karakter krijgen.

Voor het terreinwerk word een aangepaste karteringslegende gebruikt, waarbij alle landschapselementen
als één van de drie ruimtelijke primitieven kan worden beschreven, nl. polygonen, lijnen en punten.
Alle verzamelde gegevens worden in een volgende stap gesynthetiseerd tot 51 indicatoren, die als volgt
worden gegroepeerd:
o procentueel aandeel aan vlakvormige habitats;
o dichtheid aan iijnvormige eiementen;
o dichtheid aan puntvormige elementen;
o dimensie en vorm van de habitats;
o aard en frequentie van overgangen tussen verschillende habitattypes;
o afstand tussen habitats met omschrijving van de aard van de tussenliggende matrix;
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andere parameters die de landschapsstructuur kunnen karakteriseren;
floristische samenstelling;
variatie in de tijd van alle vorige indicatoren.

Onafhankelijk van hun identificatie in de habitattypologie, zijn de gekarteerde habitattypen onderwerp van
een reeks permanente observaties, die moeten toelaten een aantal morfologische en functionele variabelen,
attributen genoemd, te preciseren. Zo wordt informatie verkregen over de aard en dimensies van het
element, alsook over de eventuele vegetatietypes die er voorkomen en de activiteiten van mens en dier die
ze ondersteunen.
Het terreinwerk verloopt in 4 grote etappes:
o de positiebepaling en opmeting van de proefvlakken;
o de kartering van de in het proefvlak aanwezige habitats;
o het uitvoeren van de observaties in de directe omgeving van het proefvlak;
o het uitvoeren van vegetatieopnames.
Binnen de cirkelvormige proefvlakken worden vegetatieopnames voorzien in verschillende types van
landschapselementen. Deze hebben tot doel de floristische samenstelling van de habitats te karakteriseren.
De karakterisering moet op haar beurt toelaten indicatoren af te leiden die betrekking he]?ben op de
floristische diversiteit. Ook deze vegetatieopnames moeten doorheen de tijd worden herhaald, teneinde
informatie te leveren over de vooruitgang dan wel achteruitgang van bepaalde soorten of habitattypes. De
intensiteit van de vegetatieopnames wordt bepaald op basis van de biologische waarde van de
verschillende habitats.
De inventarisatie van fauna-elementen is niet in het programma voorzien.
Met eenjaarlijks budget van 6.36 miljoen BEF zou dit deel van het project van start kunnen gaan.
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2. 2. 6. 4 Besluit
Het volledige project resulteert in een methodologie voor inventarisatie op twee niveaus: een eerste niveau
de observatie van de landschappelijke eenheden binnen 1 km2 , een tweede niveau de inventarisatie van de
kenmerken van habitats en landschappelijke elementen. Voor beide niveaus is er een gemeenschappelijke
set van relevante variabelen.
De inventarisatiegegevens worden enerzijds verkregen aan de hand van speciale grootschalige
luchtfotografie en anderzijds aangevuld door terreinwaamemingen. Voor de uitvoering van het totale
programma (zowel terreininventarisaties als luchtfoto-inventarisaties) moet worden gerekend op een
noodzakelijk budget van 10 tot 11 miljoen BEF per jaar.

2.3 Belangrijke overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende buitenlandse
programma's
Zoals aangegeven werd er uitgebreid onderzoek verricht naar gelijkaardige initiatieven van geïntegreerde
monitoring in het buitenland. In deze algemene bespreking worden de overeenkomsten en de verschillen
tussen deze buitenlandse programma's besproken en eventueel bedenkingen gemaakt naar het voor te
stellen programma voor Vlaanderen. Om deze bespreking te verduidelijken is een vergelijkende tabel
toegevoegd.
2.3.î

Seiectie van de proefviakken

Voor bijna alle 'voorbeeldprogramma's' werden de proefvlakken geselecteerd op basis van een
gestratificeerde steekproef. Voor de meeste studies werd er eerst een specifieke classificatie van de
voorkomende landschapstypes opgemaakt, teneinde deze te gebruiken als stratificatiebasis. Door
bestaande gegevens over klimaat, geologie, topografie e.d. te verzamelen en vervolgens te analyseren
werden telkens verschillende landschapstypes worden onderscheiden.

Tabel I : Vergelijking buitenlandse
projecten geïntegreerde monitoring
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Voor het ECN (Environmental Change Network) werd er geen stratificatiebasis gebruikt. In dit programma
gaat de aandacht echter vooral naar de relatie tussen milieu- en natuurvariabelen, eerder dan naar
veranderingen op nationaal niveau; dit wordt immers reeds de CSS (Countryside Survey) nagegaan. Bij
het ECN koos men om zeer gericht te gaan meten in speciaal daartoe uitgezochte proefvlakken. Verder
werden in alle programma's, uitgezonderd het ECN, de proefvlakken willekeurig geselecteerd. Bij het
ECN werden eerst een aantal criteria opgesteld waaraan elk proefvlak moest voldoen. Op basis van deze
criteria werd dan een selectie gemaakt die uiteindelijk resulteerde in een geheel van proefvlakken dat
geschikt leek voor de vooropgezette doelstelling.
Het totale aantal geselecteerde proefvlakken verschilt sterk tussen de programma's. Verder varieert ook de
oppervlakte van de proefvlakken. Een onbeargumenteerde vergelijking van deze aantallen en oppervlaktes
zou totaal fout zijn. Er moet immers rekening worden gehouden met de oppervlakte van het volledige
gebied waaruit de steekproef werd genomen, met de landschappelijke differentiatie van dat gebied, alsook
met de doelstellingen van de monitoring. Wat betreft de oppervlaktes kan er een vergelijking worden
gemaakt van het procentueel aandeel van de totale oppervlakte aan proefvlakken t.o.v. de totale
oppervlakte van het gebied waaruit de steekproef werd genomen. Deze verhouding van het aantal
monitoringsites tot de oppervlakte waarover men een uitspraak wilt doen, ziet er als volgt uit voor de
verschillende projecten:
Countryside Survey: maximum 0.25% met 567 hokken
Environmental Change Network: maximum 0.025% met 58 hokken
Small Biotope monitoring: maximum 0.30 % met 32 hokken
Der Kulturlandschaftsforschung Österreich: 0.24% met 200 hokken
The Methodology and Applications of Agricultural Landscape Monitoring in Estonia: 0,13%
Geïntegreerde monitoring van biodiversiteit in Wallonië: 0.0012% en 8% met respectievelijk 8400
cirkels en 1400 hokken
Het ECN met 0.025% is sterk afwijkend, maar zij hebben dan ook een andere doelstelling. Wallonië heeft
een bedekkinggraad van 8 %, weliswaar enkel geldend voor de informatie die verzameld wordt via
luchtfotografie. Deze worden daarbij nog aangevuld met de cirkelvormige proefvlakken die slechts
0,0012% in beslag nemen. Algemeen kan gesteld worden dat een deel van de programma's (CSS & SBM)
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met een veel lager percentage zijn gestart (zie overzichtstabel) en pas na 1 of meerdere ronden het aantal
proefvlakken hebben opgedreven.
Opvallend is dat men zich in het buitenland bij het uitvoeren van de selectie weinig vragen heeft gesteld
over de representativiteit van het geheel van de steekproef (aantal proefvlakken) voor het gebied waarover
men uitspraak wil doen. Het lijkt er eerder op dat men is gestart met een praktisch haalbaar aantal
proefvlakken, en dit later is gaan uitbreiden afhankelijk van de mogelijkheden. Andere belangrijke
bepalende factoren voor het totale aantal proefvlakken zijn enerzijds de werklast van inventarisatie en
verwerking van de gegevens -en de daarmee gepaard gaande nood aan financiële middelen- en anderzijds
het streven naar statistische robuustheid van het programma. Programma's die al over een zekere periode
lopen en hun nut hebben bewezen, konden door extra financiële middelen, hun steekproefgrootte
uitbreiden.
De oppervlakte van elk individueel proefvlak is in de eerste plaats ingegeven door de doelstellingen van
het project. Een andere belangrijke factor is het veldwerk, dat zo efficiënt mogelijk moet kunnen worden
uitgevoerd. Uit vergelijking van de programma's is op te merken dat de voorkeur uitgaat naar proefvlakken
van 1 km 2 • Het succes van de CSS heeft reeds bewezen dat deze 1 km 2 grote proefvlakken werkbaar zijn en
voldoende groot zijn om de beoogde resultaten te leveren. Enkel Denemarken en Wallonië wijken af van
deze opzet. In Denemarken is men enkel geïnteresseerd in de evolutie van kleine landschapselementen en
niet in variabelen m.b.t. flora, fauna en milieu. In dat opzicht lijkt het voor de hand liggend om iets grotere
proefvlakken (4km2 ) te nemen en zo een ruimer beeld te krijgen op de structuur van een landschap.
Opmerkelijk is de afwijkende methodiek van Wallonië. Zij verkozen om te werken met relatief kleine,
cirkelvormige proefvlakken, weliswaar aangevuld met een inventarisatie door luchtfotografie om zo ook
informatie over landschapsstructuur en - relaties te verzamelen.
De cirkelvorm werd ingegeven vanuit praktische overwegingen m.b.t. het veldwerk. Door te werken met
cirkels met een redelijk kleine straal kan immers vanuit het middelpunt met een verrekijker het grootste
deel van de kartering worden uitgevoerd. Wel moet er met deze werkwijze gebruik worden gemaakt van
luchtfotografie om de gegevensset aan te vullen. Daar deze luchtfotografische gegevens dan ook nog eens
moeten worden gecontroleerd op het terrein (persoonlijke mededeling Marc Dufrêne), is de rendabiliteit
van deze opzet niet helemaal duidelijk.
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Selectie van de variabelen

De selectie van variabelen die moeten worden gemonitord, volgt bijna integraal uit de doelstellingen van
het programma. Bij elk programma gaat het over biodiversiteit in relatie tot de landschapsstructuur, in
enkele gevallen bekijkt men eveneens een aantal milieufactoren al dan niet aangevuld met socioeconomische gegevens. Er wordt in geen enkel programma gekeken naar genetische biodiversiteit en
sommigen zijn zelfs beperkt tot ófhabitatdiversiteit óf soortendiversiteit
Er is een duidelijke trend dat een groter aantal indicatoren resulteert in een lager aantal proefvlakken. Elke
extra variabele, betekent immers ook extra werk en dus een verzwaring van het programma. Ook wat de
variabelen betreft, kan worden opgemerkt dat programma's die reeds enige jaren lopen en hun degelijkheid
hebben bewezen, het aantal op te volgen variabelen uitbreiden. De besproken programma's zijn allen
(uitgezonderd ECN) gestart met terrestrische biodiversiteit. De CSS - oorspronkelijk beperkt tot
landschapsstructuur en vegetatie - is ondertussen bijvoorbeeld uitgebreid met broedvogels, kwaliteit van
zoete wateren en bodemkwaliteit

2.3.3

Methode van gegevensverzameling

Elk van de programma's verzamelt het belangrijkste deel van de gegevens via terreinwerk. Het is immers
zo dat de gewenste mate van detail enkel kan worden bereikt door intensief terreinkarteringen- en
inventarisaties. Waar mogelijk nog een gedeelte van de landschapskenmerken kan worden verkregen via
teledetectiegegevens is dit zeker niet het geval met informatie over flora en fauna.
Met het gebruik van teledetectie voor geïntegreerde monitoring is er overigens nog maar weinig ervaring.
Bij de CSS heeft men het gebruik van sattelietbeelden recentelijk getest. Enkel in Oostenrijk werden de

moge!ij!clteden nagegaa.'1. L'1 het Waalse prograrmna blijkt luchtfotografie een essentiële plaats in te nemen
bij de gegevensverzameling. De proefvlakken van het terreinwerk zijn immers te klein om uitspraken te
kunnen doen op het niveau van de landschapstructuur. De gegevens m.b.t. landschapsmetrieken voor
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geaggregeerde kenmerken zoals connectiviteit kunnen zij enkel uit de luchtfoto's halen. Wel is reeds
duidelijk dat de resultaten van de luchtfotografie intensief op terrein zullen moeten worden gecontroleerd.

2.3.4

Frequentie van monitoring en organisatie?

De frequentie van monitoring verschilt sterk tussen de programma's en varieert van 3 tot 8 jaar. Opvallend
is dat deze frequentie vooral afhankelijk is van de beschikbare middelen en over het algemeen niet is
afgestemd op bijvoorbeeld termijnen van beleidsdoelstellingen, noch op wetenschappelijke kennis omtrent
te verwachten evolutiesnelheden van landschap en biodiversiteit.
Bij de reeds lopende programma's (CSS en SBM) wordt gewerkt met een groep van losse medewerkers
voor het uitvoeren van het terreinwerk Omdat het terreinwerk wordt geconcentreerd binnen 1 of hoogstens
2 veldseizoenen, is er geen terreinwerk meer tijdens de resterende jaren tussen twee monitoringsronden.
Daarnaast is dit tevens het gevolg van de onzekerheid omtrent financiering van de projecten. Telkens men
een nieuwe ronde van monitoring wil uitvoeren, moeten er financiële middelen worden gezocht, zodat de
terreinmedewerkers niet in dienst kunnen worden gehouden. In het Waalse programma wordt er expliciet
gekozen voor een vaste ploeg van terreinmedewerkers die gespreid over 5 seizoenen (frequentie van
monitoring is 5 jaar) de gegevens verzamelen en op deze manier continu in dienst kunnen blijven.
In alle bekeken programma's wordt hoofdzakelijk gewerkt met professionelen. Waar inzet van
vrijwilligers kan voor fauna- en flora inventarisatie, is dit voor de kartering in elk geval uitgesloten. Toch
is het zinvol om medewerking van vrijwilligers te overwegen en indien mogelijk ook effectief in de
planning op te nemen. Zij kunnen niet enkel een belangrijk deel van het terreinwerk voor hun rekening
nemen, maar zijn in vele gevallen een essentiële schakel in het contact naar het bredere publiek.

De programma's die werden geïmplementeerd, zijn allen reeds uitgebreid in aantal sites, aantal te meten
parameters of beiden. Uitbreiding was over het algemeen het gevolg van bijkomende vragen vanwege het
beleid en/of de wetenschap. Hieruit kan men opmaken dat de eerste resultaten positief of veelbelovend
waren. Zo is de evolutie die het Britse programma in iets meer dan 20 jaar heeft doorgemaakt ongetwijfeld
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een bevestiging van het succes van dit monitoringnetwerk. Bovendien werden zowel de gegevens van de
Engelse CSS als die van het Deense programma reeds meermaals gebruikt voor het beantwoorden van
beleidsvragen.
Het is dus noodzakelijk is dat het te ontwerpen programma voldoende flexibel is, zodat uitbreiding of
aanpassing in de toekomst mogelijk is. Indien de noden van het beleid of de vraagstelling wijzigen, moet
hierop immers kunnen worden ingespeeld. Vooral de link tussen beleidsdoelen en normen enerzijds en de
indicatoren voor monitoring anderzijds is essentieel.

2.4 Monitoring op Europese schaal
Als lidstaat van de EU is men verplicht te rapporteren over de ontwikkeling van methoden voor het
verbeteren van de beschermingsstatus van soorten en hun habitat. Hiertoe moet men enerzijds informatie
geven over de ontwikkeling van soorten en habitat die deel uitmaken van gebieden onder bescherming en
anderzijds over het buitengebied als een geheel. Om de toestand van het buitengebied in de EU lidstaten op
een éénduidige manier te kunnen beoordelen is er nood aan een consistent monitoringsysteem voor
biodiversiteit en landschapsstructuur.
Vanuit het 'Institute for Terrestrial Ecology' (ITE) wordt er gewerkt aan een programma voor monitoring
van biodiversiteit in het buitengebied op Europese schaal. Het project is nieuw in zover dat het vertrekt
vanuit een volledige integratie tussen bodemgebruik, landschapsstructuur, vegetatie, landbeheer en de
drijvende krachten achter veranderend landgebruik. Het project houdt rekening met zowel woon- als
landbouwgebied, alsook met het overgangsgebied tussen beiden.
Volgende objectieven van het project worden vooropgesteld (Institute of Terrestrial Ecology 1999):
a het analyseren van bestaande en statistisch relevante steekproeven voor het maken van initiële
schattingen;
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het formuleren van richtlijnen voor veldopnames van habitat, landschapsstructuur, vegetatie,
landgebruik en bijhorende drijvende krachten;
het produceren van een milieuclassificatie op km2 niveau voor het selecteren van een
representatieve steekproef;
het uitvoeren van supplementair veldwerk in elk deelnemend land met bijhorende
kwaliteitscontrole;
het afleiden van schattingen en standaardfouten voor het aandeel aan en de historische
veranderingen (indien voorhanden) in habitattypes, biodiversiteit en landschapsstructuur op de
schaal van een land, een regio, een biogeografische zone of Europa als geheel;
het bepalen van de aanwezigheid van exoten binnen de Europese vegetatie en het afleiden van
indicatoren voor duurzaamheid;
het linken van informatie omtrent landgebruik en de drijvende krachten met de biodiversiteit;
dit om de mechanismen en dynamiek achter de veranderingen te begrijpen;
het onderhouden van contacten met 'stakeholders' om zo de meest geschikte indicatoren te
identificeren, alsook assistentie te bieden bij het omzetten van resultaten naar beleid ten bate
van natuurbehoud en contact te onderhouden met de beleidsmensen in Brussel;
het ontwikkelen van een prototype 'Rural Information System' voor het afleveren van de
resultaten en het verzorgen van de coördinatie met andere relevante databanken.

Het voorstel heeft betrekking op 15 Eümpese landen en zoü gebaseerd zijn op methodieken die hün
bruikbaarheid reeds bewezen hebben.
Als basiseenheid voor inventarisatie zou 1 km 2 worden gebruikt en een reeds bestaande statistische
classificatie van het Europese milieu, opgemaakt door het ITE, zou worden omgezet naar deze schaal om
een representatieve steekproef te kunnen nemen. Deze classificatie verdeelt Europa in arbitraire maar
reproduceerbare klassen, die gebruikt kunnen worden voor het definiëren voor representatieve steekproven
op nationaal en internationaal niveau. Elke land zou een random steekproef van vierkante kilometers
nemen en deze inventariseren. Deze opnames zouden op drie niveau's gebeuren: de stedelijke gebieden die
enkel zouden worden gekarteerd, de bossen die door een klein aantal snuffelplaatsen zouden worden
vertegenwoordigd en tot slot het landbouwgebied dat intensief zou worden geïnventariseerd.
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De criteria en methoden voor het verzamelen van de gegevens zouden in grote lijnen overeenkomen met
diegenen die reeds in 6 Europese landen beschikbaar en getest zijn.
De algemene structuur van dataverzameling is gebaseerd op veldwerk, bestaande uit o.a. interviews met
landgebruikers, en inventarisaties van biodiversiteit, landschapsstructuur en landgebruik Daarnaast is er
natuurlijk de dataverwerking zodat regionale rapporten kunnen worden gepubliceerd en anderzijds
interpretaties kunnen worden gemaakt in termen van het Europese beleid voor landbouw, bosbouw en
biodiversiteit.
Het voorgestelde programma zou, voor de eerste maal, moeten voorzien in een kwantitatieve basis voor de
waardering van biodiversiteit in Europa op zowel nationale als internationale schaal. Het project wil op
deze manier de ontwikkeling van natuurbeleid in geheel Europa ondersteunen. Daarnaast wil het voorzien
in gestandaardiseerde maten voor biodiversiteit, die onafhankelijk zijn van nationale regeringen en
interessegroepen en verspreid kunnen worden over zoveel Europese wetenschappers als mogelijk.
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2.5 Verslag internationale workshop 'lntegrated monitoring on a landscape scaleExperiences to learn from' - Instituut voor Natuurbehoud, vrijdag 19- 20 mei 2000
De workshop richtte zich tot de onderzoekers die methoden voor geïntegreerde monitoring ontwikkelen en
tot de gebruikers van de resultaten ervan.
Buitenlandse wetenschappers werden uitgenodigd om hun ervaringen met geïntegreerde monitoring in het
landelijk gebied te komen voorleggen, teneinde de tot dan toe ontwikkelde methodiek voor Vlaanderen te
kunnen vergelijken met reeds lopende programma's en eventueel aan te passen.

2.5.1

Vrijdag 19 mei 2000- voordrachten

Tijdens de eerste dag werd enerzijds het Vlaamse project voorgesteld en werd anderzijds door de
buitenlandse genodigden aangebracht welke de voorwaarden zijn voor het opzetten van een succesvolle
geïntegreerde monitoring. Naderhand was er ruimte voor vragen en opmerkingen over en op zowel het
Vlaainse project als de ervaringen uit het buitenland.
Conclusies van de dag
1) Wanneer men gebruik maakt van culturele indicatoren voor de stratificatie, loopt men het risico de
strata te moeten veranderen wanneer men te maken heeft men een zeer dynamisch proces. Daarom
is het beter om de stratificatie te baseren op milieukenrnerken.
2) Het uitsluiten van alle km 2 met meer dan 50 % bebouwing moet goed overdacht gebeuren. Ook
stedelijke gebieden kunnen van grote betekenis zijn voor de biodiversiteit.
3) Hoeveel snuffelplaatsen heeft men nodig om een representatiefbeeld te krijgen? Er is een absoluut
maximum waarboven de resultaten niet meer zullen verbeteren. Boven dit maximum zullen de
extra steekproeven steeds minder bijdragen tot een afname van de standaardfout. De

Tabe/2 :Programma workshop
19/512000
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psychologische factor (men voelt zich zekerder bij een groter aantal snuffelplaatsen) mag niet uit
het oog worden verloren. Voor Vlaanderen is de grootte van de steekproef afgeleid van wat in de
andere landen als standaardfout werd aanvaard.
Met 30 snuffelplaatsen zal het aantal vegetatieopnames zeer beperkt en misschien wel te beperkt
zijn. Dit moet zeker bekijken worden bij het bepalen van het aantal vegetatieopnames per
snuffelplaats.
Wat moeten de uiteindelijke evaluatiecriteria aan het licht kunnen brengen met betrekking tot de
toestand en verspreiding van de biodiversiteit? De resultaten van de monitoring zullen een goede
indicatie geven van de potenties voor bepaalde soorten (ruimtelijke condities, micro-habitat).
Hoe kan men controle krijgen over de standvastigheid van de snuffelplaatsen of hoe kan men zeker
zijn dat ze in de toekomst nog steeds representatief zullen zijn? Mogelijke oplossing zou het
werken zijn met paren, maar dit moet nog verder onderzocht worden. Zodoende dus in elke
onderscheiden klasse 2 vierkante kilometers selecteren die dezelfde specifieke kenmerken van de
klasse vertegenwoordigen.
Wat is de gewenste frequentie van monitoring van elke snuffelplaats? Dit moet goed worden
afgewogen daar het verzamelen, verwerken en publiceren van gegevens en resultaten zeer
tijdrovend is en bovendien ook veel geld opslorpt. De afweging moet en kan gebeuren op basis van
ervaring, beschikbaarheid van middelen en wetenschappelijke kennis.
Is het niet beter om minder informatie te verzamelen, maar in een groter aantal snuffelplaatsen? Dit
is uiteraard afhankelijk van de informatie die men nodig heeft en de prioriteiten die men stelt. Wil
men statistisch verantwoord te werk te gaan of wil men eerder de onderiiggende processen beter
begrijpen? Omdat de kennis omtrent de relatie tussen causale factoren en veranderingen in
biodiversiteit/landschap nog zeer beperkt is, lijkt het logisch om zoveel mogelijk informatie binnen
1 km2 te verzamelen. Vooral de integratie van informatie en resultaten uit andere
monitoringprogramma's is belangrijk. Wanneer men data van verschillende parameters verzamelt,
heeft men te maken met verschillende gewenste aantallen steekproefgroottes. Voor sommige
parameters heeft men meer gegevens nodig dan voor andere. Om hieromtrent juiste keuzen te
maken, is het noodzakelijk een goede baseline van gegevens op te bouwen alvorens de monitoring
aan te vatten.
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9) Slechts een deel van de veranderingen zijn af te leiden van luchtfoto's en kaartmateriaaL
Uitgebreide terreinbezoeken zijn zonder meer gewenst. Veldgegevens moeten een aanvulling zijn
bij informatie die met andere technieken werd verzameld. Veldgegevens kunnen bovendien helpen
bij de interpretatie van remote sensing en luchtfotografie-informatie.
10) Statistiek wordt zeer belangrijk indien resultaten moeten worden geaggregeerd. Voor het
beschrijven van een fenomeen heeft men geen groot aantal observaties nodig, het
uitleggen/verklaren van een fenomeen daarentegen stelt wel hoge eisen aan de grootte van de
steekproefname.
11) Is het mogelijk om causale factoren op te sporen? Het verzamelen van gedetailleerde data zal het
inzicht in mogelijk veroorzakende factoren uiteraard verbeteren.
12) Het probleem is het relateren van landbouwpraktijken aan de veldsituatie.
13) Effectonderzoek is zeer belangrijk, net zoals het testen van hypothesen.
14) Waarom zijn landschapveranderingen zo onvoorspelbaar? Ook al begrijpt men het onderliggende
proces, extrapolatie naar een groter gebied is steeds moeilijk en minder duidelijk. Landschappelijke
processen zijn heel complex. Bovendien wordt het gedrag van de actoren of van hen die ingrijpen
in het landschap, vaak beïnvloed door de resultaten of enkel nog maar door het plaatshebben van
een studie.
.
15) EU-niveau: binnen het 5de kaderprogramma waren de voorgestelde biodiversiteitsprojecten zeer
succesvol. Hiervan moet in de toekomst verder gebruik worden gémaakt.
16) EU-biodiversiteit: jaarlijks wordt er rond het brede thema biodiversiteit een conferentie
georganiseerd over een specifiek deelaspect. In 2001 wordt deze conferentie door België
georganiseerd. Landschapsecologie kan misschien worden voorgesteld als centraal onderwerp om
de appreciatie en interesse voor deze discipline ervoor te promoten.

2.5.2

Zaterdag 20 mei - terreinbezoek

Deelnemers : Peder Agger, Bob Bunce, Thomas Wrbka,' Berien El bersen, Geert De Blust, Veerle Van
Eetvel de, Mira Van Olmen, Ria Gielis (VLM - afd. Ruilverkaveling), Paul Quataert (AMINAL - afd.
Natuur).

Tabel 3 : Programma workshop
20/5/2000
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In beperkte groep werden 2 snuffelplaatsen - snuffelplaats 06 Haasdonk en snuffelplaats 24 Korbeek-Dijle
- bezocht. Alle deelnemers kregen kaartmateriaal van het gebied alsook een karteringslegende met
bijhorende definities. Doel was om de karteringslegende en de praktische aanpak van de kartering op
terrein te bespreken. Het ging daarbij om volledigheid, haalbaarheid, organisatie en latere verwerking van
de terreinopnames. Daarnaast werd er overlegd over de duidelijkheid van de definities. Op basis van de
karteringslegende en bijhorende definities moet het immers mogelijk zijn om alle te karteren elementen
éénduidig te benoemen en op kaart te zetten.

2.5.3

Resultaten van de workshop

o
o

Ruimere bekendheid van het project op Vlaams niveau.
Extra steun voor geïntegreerde monitoring dankzij de voordrachten van de buitenlandse
specialisten. Het beleid kan inderdaad iets doen met de gegevens en resultaten die de geïntegreerde
monitoring kan opleveren.
o Kritische evaluatie van de opzet van de geïntegreerde monitoring door binnen- en buitenlandse
specialisten en potentiële gebruikers.

Om dit deel optimaal te kunnen lezen, neemt men er bij voorkeur tabel 10.1 uit de bijlage bij .
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3 Methodologische aspecten van geïntegreerde monitoring,
toegepast op het project
3.1 Monitoring en geïntegreerde monitoring
In het milieu- en natuurbeleid neemt monitoring een steeds prominentere plaats in. Om regelmatig en op
vergelijkbare wijze over de toestand van natuur en milieu te kunnen rapporteren, zijn in het verleden voor
diverse thema's monitoringprogramma's opgezet. Hun aantal neemt nog steeds toe.
Omwille van de zorg voor een effectief beleid, worden sinds kort ook instrumenten ontwikkeld die het
efficiënt inzetten van beleidsmiddelen moeten garanderen of die de resultaten van beleidsinspanningen
moeten meten. De bepalingen over de monitoring van flora, fauna, natuurtypes en grondwaterstanden in
erkende natuurreservaten als voorwaarde om inrichting- en beheersubsidies te kunnen ontvangen (zie het
Besluit van de Vlaamse regering van 29.06.1999, houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de
erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van
subsidies; Belgisch Staatsblad 18.09 .1999) is een voorbeeld van het eerste. Van Olmen et al. (2000)
hebben hiervoor een aanzet tot methodiek gegeven. Het opzetten door de VLM van een begeleidende
monitoring in het kader van nieuwe ruilverkavelingen en de richtlijn die daaruit volgde (AMINAL afdeling
Land, 14.03.2000), zijn een voorbeeld van het tweede.
Monitoring is een populair begrip
geworden waaronder zeer

verschillende zaken begrepen
worden en wat de duidelijkheid
niet ten goede komt.

Door dit alles is monitoring een populair begrip geworden wat er mee toe geleid heeft dat onder de noemer
'monitoring' zeer verschillende zaken begrepen worden, wat de duidelijkheid ervan niet ten goede komt. Zo
spreken verstrekkers van milieu- en natuurdata -niet zelden om opportunistische redenen- nogal eens over
monitoring om hun survey of inventarisatiewerk aan te duiden. De gegevens zelf zijn daarmee niet minder
belangrijk, maar t.a.v. de toepassingsmogelijkheden worden zo wel verkeerde verwachtingen geschapen.
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Niet elke beschrijving van de toestand van natuur en milieu is dus monitoring. Om over monitoring te
kunnen spreken, moet er rekening gehouden worden met aspecten van herhaling en vooropgestelde
waardeoordelen of normen. Een survey is een set van kwalitatieve of kwantitatieve waarnemingen van een
gebied, volgens een gestandaardiseerde procedure en binnen een bepaalde tijdsperiode opgenomen, maar
zonder een specifiek en voor dat gebied geldend normatief kader (een vooropgezette mening over de
verwachte resultaten) (Goldsmith 1991; Heilaweil 1991). Indien men vooraf geselecteerde variabelen
volgens een gestandaardiseerde procedure en binnen een bepaalde tijdsperiode naar hun verbreiding en
toestand beschrijft, gaat het om een inventarisatie. Men spreekt van surveillance (Goldsmith 1991;
Heilaweil 1991; Spellerberg 1992) indien het gaat om een periodiek herhaalde survey: waarnemingen van
variabelen met als doel een tijdserie te bekomen waarmee inzicht kan worden verkregen in de temporele
variabiliteit en/of range van toestanden of waarden van die variabelen. Monitoring (Goldsmith 1991;
Heilaweil 1991; Spellerberg 1992) is eveneens een periodiek herhaalde waarneming van variabelen maar
dan met als doel de overeenkomst met of de mate van afwijking van vooropgezette normen vast te stellen.
In tegenstelling tot survey, inventarisatie en surveillance moet dus voor monitoring steeds de standaard of
norm gedefinieerd of geformuleerd worden alvorens te starten. Een tweede belangrijk verschil tussen
survey, inventarisatie en surveillance enerzijds en monitoring anderzijds, is dat het laatste een intrinsiek
doelbewuste activiteit is, gekoppeld aan het vooruitzicht van het nemen van maatregelen. Een
inventarisatie, surveillance of survey worden natuurlijk niet zomaar uitgevoerd, maar wel om meer
basiskennis te vergaren of een zekere nieuwsgierigheid te bevredigen. Bij monitoring is men echter gericht
op het bepalen van limieten en op het formuleren van besluiten die ·doelgerichte maatregelen mogelijk
maken als de vastgestelde situatie nog ver van de doelstelling verwijderd is.
Geïntegreerde monitoring is dan het meten van gerelateerde variabelen in verschillende biotische en
abiotische compartimenten. De variabelen worden ruimtelijk of functioneel met elkaar in verband gebracht
en worden gekozen op basis van de relaties die tussen hen bestaan. De monitoring gebeurt dus
gecoördineerd in ruimte en tijd. Dit alles moet resulteren in een holistisch beeld van het bestudeerde
systeem. In bepaalde gevallen laat men de eis vallen dat variabelen uit de verschillende compartimenten,
die in een functionele relatie met elkaar staan, ook binnen eenzelfde ruimte opgenomen moeten worden.
Men betrekt in dit geval de resultaten van afzonderlijke thematische monitoringprogramma's uit eenzelfde
groot gebied op elkaar om zo tot een meer omvattende toestandbeschrijving, met inbegrip van -zo
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mogelijk- causale relaties, te komen. Het lijkt ons in dit geval echter juister om dan over integratie van
monitoring te spreken, eerder dan van geïntegreerde monitoring. Het gaat hier immers in de eerste plaats
om een gecoördineerde data opslag en verwerking. Oorzaak - gevolg ketens als basis voor de analyse
steunen echter niet op relaties die zich ook werkelijk op het terrein, binnen dezelfde ruimte, voordoen.
Preconception
Repitition
no repitition
repitition

no preconception

with preconception

SURVEY
SURVEILLANCE

INVENTORY

MONITORING

3.2 Normen en doelstellingen
Om te komen tot een volwaardige ('actiegerichte') monitoring moet het resultaat van een monitoringsronde,
de gevonden nieuwe toestand van de biodiversiteit na verandering, nog vergeleken worden met vooraf
gestelde normen ofkwaliteitsbepalingen. De doelstelling van de monitoring (als technisch meetinstrument)
wordt dan gekoppeld aan de beleidsdoelstellingen die bestaan t.a.v. de terrestrische biodiversiteit van het
landelijk gebied. Beleidsdoelstellingen moeten in dit geval 'vertaald' worden naar meetbare grootheden.
Het zijn dan deze grootheden, b.v. bepaalde soorten, typen habitat, geselecteerde milieu- en
habitatkwaliteiten, die rechtstreeks bij de monitoring opgenomen worden of die na bewerking van
variabelen, bepaald worden. Figuur 2 toont schematisch de verschillende onderdelen van de geïntegreerde
monitoring zoals in dit project uitgewerkt is.
Bij aanvang van dit project waren specifieke doelstellingen, laat staan normen voor kwaliteit of kwantiteit
van het landelijk gebied buiten de strikte natuurgebieden, niet geformuleerd. Ook de gewenste terrestrische
biodiversiteit voor deze deelruimte is niet in beleidsstukken terug te vinden. Het probleem is dus hoe voor
Vlaanderen meetbare beleidsdoelstellingen t.a.v. de terrestrische biodiversiteit in het landelijk gebied
verkregen kunnen worden.

Figuur 2 : Algemeen schema
voor een geïntegreerde
monitoring van de terrestrische
biodiversiteit.
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Algemene -en belangrijke- doelstellingen en uitgangspunten zijn wel vastgesteld. Het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen stelt als een centrale doelstelling o.a. het maximaal behoud van de open ruimte
("buitengebied") en het creëren van ruimtelijk samenhangende, goed gestructureerde gehelen voor
landbouw, bos en natuur. Daarvoor zullen afgesproken oppervlakten afgebakend worden. Deze
doelstellingen zijn duidelijk meetbaar te maken. Het is echter met een andere methode dan met de
geïntegreerde monitoring van representatieve delen van het landelijk gebied, dat het al dan niet behalen
van de doelstellingen vastgesteld kan worden (zie b.v. Decleer et al. 1999).
Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het 'Natuurdecreet' van 21.1 0.1997)
geeft eveneens "algemene maatregelen ten behoeve van het natuurbehoud" (hoofdstuk 4) die door overheid
en particulieren in acht genomen moeten worden. Vooral het eerbiedigen van het 'standstill principe' lijkt
daarbij geschikt om via monitoring gevolgd te worden. Dit uitgangspunt houdt in dat minimaal de
bestaande kwaliteit en kwantiteit van natuur behouden blijven. Er dient te worden voorkomen dat natuur
en de hieraan verbonden al of niet bijzondere ruimtelijke of ecologische kwaliteiten, achteruit gaan. Het
concretiseren van dit principe blijft echter bijzonder moeilijk, zoals blijkt uit de studie van de MiNa-Raad
(Kayaerts 1999) en het onderzoek naar de toepassing in de ruilverkaveling (De Blust & Van Olmen 1998).
Volgende vragen moeten o.a. beantwoord worden: Wat zijn de meeteenheden? Binnen welke ruimte moet
standstill gerealiseerd worden? Welke veranderingen zijn het gevolg van een specifieke handeling of een
bepaald ontwikkelingsproject en welke van diffuse 'ruis' en 'autonome evolutie'? Het operationaliseren van
de algemene doelstellingen is dus dringend, wil men een initiële doelstelling van het beleid, namelijk het
meten van de effectiviteit en efficiëntie ervan, mogelijk maken.
Bij gebrek aan nonnen die gehaald
moeten worden en zeker bij het
bepaien van veranderingen
wanneer men zich aan het standstill
principe, wil houden, zal
monitoring dienen om de
beschreven toestand te vergelijken
met de uitgangssituatie.

Bij gebrek aan normen die gehaald moeten worden en zeker bij het meten van een standstill principe, zou
men de met de monitoring beschreven toestand kunnen vergelijken met de uitgangssituatie. Heeft men dan
wel geen 'distance to target', dan krijgt men wel een beeld van de evolutie die plaats gevonden heeft;
informatie die voor het beleid belangrijk kan zijn. De monitoring doet dan dienst als 'early warning'
systeem. Bij deze werkwijze stelt zich echter de vraag of de uitgangssituatie representatief was.
Uitzonderlijke klimatologische omstandigheden b.v. of cyclische veranderingen in populaties kunnen
immers een 'verkeerd' beeld geven.
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Binnen het lopende milieubeleid in Vlaanderen stellen we voor dat met de geïntegreerde monitoring
vergelijkingen gemaakt worden met een uitgangssituatie. Immers, voor een aantal milieucompartimenten
en thema's bestaan wel vastgestelde en na te streven normen, maar de missie van het milieubeleid is
duidelijk wanneer gesteld wordt: "De kwaliteit van lucht, water, bodem en ecosystemen moet merkbaar
verbeteren, vertrekkend van de 'nultoestand' anno 1999 vastgesteld aan de hand van een reeks meetbare
indicatoren. . .. De verbetering moet jaar na jaar merkbaar toenemen." (Dua 2000). Deze pragmatische
doelstelling geeft aan dat een monitoring die vergelijkt met het verleden past in het Vlaamse milieubeleid.
De gevonden waarden van de diverse indicatoren kunnen op 2 manieren voorgesteld en besproken worden:
o geaggregeerd voor het totaal aantal snuffelplaatsen tezamen
o afzonderlijk per snuffelplaats
Met de aggregatie over de snuffelplaatsen per indicator, wordt één eindwaarde bekomen die in principe
geldt voor het totale landelijk gebied van Vlaanderen. Dit geldt voor zover de snuffelplaatsen samen
representatief zijn voor het landelijk gebied van Vlaanderen. Deze geaggregeerde waarden worden
voorgesteld als gemiddelde met standaard deviatie, als frequentiediagrammen van waarden of toestanden,
e.d. Wanneer, zoals gesteld, meetbare streefdoelen t.a.v. milieu- en ruimtekenmerken of biodiversiteit
ontbreken, geven de waarden enkel een beschrijving, geen beoordeling. Het is echter steeds mogelijk om te
vergelijken met de waarde van een indicator die tijdens een vorige monitoringsronde gevonden werd.
Vergeiijking met vorige monitoringsresuitaten is noodzakdijk om de veranderingen die hebben
plaatsgevonden te kunnen beschrijven. De beoordeling van die verandering ("hoe erg is deze verandering
nu?") zal dan niet of maar gedeeltelijk kunnen gebeuren.
In sommige gevallen wordt een variabele ook opgevolgd in een ander monitoringprogramma dat zich over
geheel het gewest uitstrekt. De thematische meetnetten voor grondwater, bijzondere broedvogels,
luchtkwaliteit e.d. zijn voorbeelden. In dat geval is het zinvol de geaggregeerde waarde voor de indicator
van de snuffelplaatsen van de geïntegreerde monitoring te vergelijken met de waarde van de indicator die
met de andere monitoringstrategie gevonden werd. Hierdoor kan -t.a.v. de variabele- de representativiteit
van de gezamenlijke snuffelplaatsen beoordeeld worden. Dit kan echter alleen maar op voorwaarde dat de
beide monitoringprogramma's wel degelijk over hetzelfde gebied handelen! In het landelijk meetnet van de
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bijzondere broedvogels b.v. zijn ook de grote natuurreservaten en -gebieden betrokken, die uitgesloten
werden in de hier voorgestelde monitoring. Een verschil tussen de indicatiewaarden van beide
monitoringprogramma's duidt dan niet op het niet representatief zijn van de geïntegreerde monitoring,
maar kan juist verduidelijken dat er "iets gaande" is binnen de deelruimte landelijk gebied.
Representativiteit kan uiteraard wel beoordeeld worden als uit de landelijke monitoring die resultaten
geselecteerd worden die betrekking hebben op het landelijk gebied.
Vergelijking met waarden die buiten de snuffelplaatsen gevonden worden, is tenslotte noodzakelijk om
'ruis' van 'signaal' te kunnen onderscheiden. Wanneer men een algemene verandering in de geaggregeerde
waarde vaststelt voor opeenvolgende monitoringsronden, moet de vraag gesteld worden naar de 'reden' van
die verandering. M. a.w. wat is de 'driving force'. Sommige veranderingen zijn het gevolg van 'natuurlijke'
fluctuaties met een driving force waarin men in de monitoring niet geïnteresseerd is. Zo kunnen
indicatoren op een droger worden van de snuffelplaatsen wijzen. Dit kan echter zowel het gevolg zijn van
veranderingen in grondgebruik als van toevallige fluctuaties in de weersgesteldheid; enkele droge jaren na
elkaar. Door te vergelijken met voldoende metingen op referentieplaatsen kunnen bepaalde oorzaken
(algemene verdroging als gevolg van weersgesteldheid b.v.) al dan niet uitgesloten worden.
Referentiemetingen zullen meestal niet voorhanden zijn.
Het bespreken en beoordelen van de gevonden waarde voor een indicator per afzonderlijke snuffelplaats,
mag enkel maar om de nieuwe toestand met de vorige op die plaats te vergelijken. Conclusies die verder
reiken dan die snuffelplaats, zijn niet te trekken. Zoals verder uiteengezet wordt, is immers niet verzekerd
dat de snuffeîpiaats ook representatief is voor geheei het deeigebied (traditioneei iandschap) waarin het
gelegen is. Een gedetailleerde vergelijking van de resultaten van opeenvolgende monitoringsronden per
snuffelplaats levert wel heel wat gegevens om de processen te begrijpen en er werkhypothesen uit te
formuleren. Of ze ook algemeen geldend zijn, moet blijken uit de gehele set van monitoringsplaatsen en
fundamenteel onderzoek.
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3.3 Selectie van de te monitoren variabelen
Bij geïntegreerde monitoring worden dus verschillende aspecten van een complex systeem binnen een
welomschreven ruimte met hun onderlinge relaties beschreven. In dit project is het complexe systeem
gedefinieerd als 'het landelijk gebied buiten de strikte natuurgebieden'. Het is binnen deze context dat dus
selecties moeten gemaakt worden met betrekking tot de te volgen aspecten en de ruimten waarin dat zal
gebeuren.
De selectie van de variabelen gebeurt in functie van de doelstellingen van de geïntegreerde monitoring en
wordt ook bepaald door de wijze waarop het betrokken complexe systeem het meest effectief meetbaar
gemaakt kan worden.
De doelstelling van dit project is tweeledig:
o de veranderingen van de terrestrische biodiversiteit van het landelijk gebied beschrijven en
D die in relatie brengen met de factoren die mogelijk aan de basis liggen van deze
veranderingen.
We kunnen stellen dat het onmogelijk is om de totale terrestrische biodiversiteit van het landelijk gebied te
meten. Het complexe systeem moet daarom gereduceerd worden tot een handelbaar aantal grootheden dat
bovendien representatief is voor of alleszins een bepaald beeld geeft van de toestand van wat verondersteld
wordt de biodiversiteit te zijn. In het eerste lid van de doelstelling van dit project staat verder dat de
veranderingen van die biodiversiteit gemeten moeten worden. Dat betekent dat gemeten variabelen ook de
dynamiek van het complexe systeem moeten kunnen weergeven.
Het vaststellen en beschrijven van
veranderingen van biodiversiteit
alleen, is voor het beleid niet
voldoende.
Om betekenisvol te zijn, moeten
ook de bronnen en
verstoringsketens achterhaald
kunnen worden.

Het vaststellen en beschrijven van veranderingen van biodiversiteit alleen, is voor het beleid niet
voldoende. Om betekenisvol te zijn, moeten ook de oorzaken van die veranderingen achterhaald kunnen
worden. Dat is het onderwerp van het tweede lid van de doelstelling van het project. Een deel van de
variabelen van een project van geïntegreerde monitoring zal dus betrekking moeten hebben op
verstoringbronnen en -ketens. Milieuverstoringen worden internationaal beschreven volgens het DPSIR-
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model (Driving Porces - Pressure - State - Impact - Response framework) (OECD 1994). In de
verschillende MIRA-rapporten zijn, hiermee in overeenstemming, de oorzaak - gevolgketens opgesplitst
volgens de maatschappelijke activiteiten (driving forces), het gebruik van ruimte en milieu en de emissies
die deze activiteiten met zich meebrengen (pressure), de gevolgen daarvan voor de kwaliteit en de
structuur van milieu en ruimte (state) en de uiteindelijke resulterende impact van dit alles op mens, natuur
en economie (impact) (zie b.v. Verbruggen 1998). De respons, de wijze waarop het beleid reageert op de
waargenomen impact van de milieuverstoring, wordt in deze rapporten nog niet systematisch besproken.
Om de gevonden toestand van de biodiversiteit in relatie te brengen met verstoringen, is het nodig
verschillende verstoringketens te onderkennen. Het meest ideaal zou dan zijn deze op de verschillende
niveaus van het DPSIR-model te monitoren, wat dus betekent dat er voor al deze niveaus variabelen of
indicatoren gedefinieerd moeten worden. Dit is van belang voor een gedifferentieerd beleid dat zich op de
verschillende schakels in de verstoringketen richt. Tot nu toe kan deze ideale aanpak niet gerealiseerd
worden; data en indicatoren zijn nog niet voorhanden voor alle schakels van alle verstoringketens
(Vandeweerd & Muylle 1999; Verbruggen 1998). Anderzijds leent ook de ruimtelijke schaal van de
monitoringsplaatsen van dit project zich niet tot een dergelijke doorgedreven ketenbeschrijving. Vooral
indicatoren van de eerste schakels van de verstoringketen, maatschappelijke activiteiten en emissies, zijn
beter en juister meetbaar in grotere ruimtelijke eenheden (b.v. niveau van het totale gewest). Daarom
stellen we voor dat in deze geïntegreerde monitoring enkel variabelen uit oorzaak - gevolgketens gevolgd
worden die direct ruimtelijk en functioneel met elkaar in relatie staan én die beleidsrelevant zijn. Met het
laatste wordt dus bedoeld dat de toestand van de variabele of de indicator (b.v. een bepaalde kwaliteit van
een milieucomponent) nu reeds een aandachtspunt is van het beleid of dat het dat in de toekomst zou
moeten worden, gezien de cruciale rol van die kwaliteit van de component voor de terrestrische
biodiversiteit.
Blijft de keuze van de verstoringketens die gevolgd zullen worden in de geïntegreerde monitoring. Het
aantal verstoringen waaraan biodiversiteit onderhevig kan zijn, is erg groot (Verbruggen 1998). Voor de
verklaring van de veranderingen van biodiversiteit op lokaal niveau zijn ze echter niet alle even belangrijk.
De achteruitgang van biodiversiteit is terug te brengen tot een aantal oorzaken (zie b.v. Lambeek 1997):
o niet duurzaam gebruik van soorten en populaties;
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onaangepaste habitatkwaliteit als gevolg van verstoorde abiotische processen, ongeschikte
milieukwaliteit en habitatstructuur, zelf het gevolg van een bepaald gebruik en beheer van de
habitatplek en de ermee samenhangende omgeving;
beperkte oppervlakte geschikt habitat;
beperkte of verhinderde verplaatsingen tussen verschillende functiegebieden en beperkte of
verhinderde migraties tussen geschikt habitat.

Voor Vlaanderen en voor de ruimtelijke schaal waarop deze monitoring zich richt, stellen we dat volgende
activiteiten en verstoringketens van belang zijn (zie ook De Blust et al. 1996; Gysels 1999; Kuijken 1999):
CJ jacht, selectieve oogst en gerichte bestrijding
CJ veranderingen in waterhuishouding (vnl. verdroging), verzuring, vermesting, veranderingen in
lichtintensiteit, verspreiding en aanwezigheid van toxische stoffen
CJ bodemerosie
CJ vermindering van de oppervlakte en van het aantal geschikt habitat
(J
vermindering van de bereikbaarheid van geschikt habitat
Er zullen dus variabelen geselecteerd moeten worden die deze aspecten in beeld kunnen brengen.
De meeste programma's voor
geïntegreerde monitoring worden
geleidelijk aan ontwikkeld. In de
loop van de tijd worden het aantal
plaatsen dat gevolgd wordt en het
aantal variabelen en indicatoren
uitgebreid.

Een programma voor geïntegreerde monitoring wordt geleidelijk aan ontwikkeld. Behalve het aantal
plaatsen dat gevolgd wordt, zal meestal ook het aantal variabelen en indicatoren in de loop van de tijd
uitgebreid kunnen worden. De buitenlandse voorbeelden maken dit duidelijk (zie module II). De reden
hiervoor is voornamelijk dat meer algemene kennis beschikbaar komt overdruk - repons ketens, dat het
belang van nieuwe verstoringketens onderkend wordt, dat nieuwe monitoringstechnieken beschikbaar
komen of dat, als resultaat van de lopende monitoring, het bestaan van bepaalde verstoringbronnen in een
specifieke monitoringsplaats vermoed wordt.
Ook de variabelen met betrekking tot de biodiversiteit kunnen toenemen. Opnieuw zijn daarvoor meerdere
oorzaken aan te wijzen, zoals de uitbreiding of detaillering van de doelstellingen van het natuurbeleid en
daarmee veranderingen in de aandachtsoorten, habitats en gebieden of nieuwe algemene ecologische
inzichten.
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3.4 Indicatoren voor terrestrische biodiversiteit van het landelijk gebied
Het is een grote uitdaging om het omvattende concept 'biodiversiteit' terug te brengen tot een beperkt
aantal grootheden dat bovendien gezamenlijk een beeld kan geven van die biodiversiteit (De Blust et al.
1996). De definitie van biodiversiteit spreekt over drie niveaus: verscheidenheid binnen een soort, tussen
soorten en tussen ecosystemen. Door het grote gebrek aan kennis en de zeer grote praktische
moeilijkheden, stellen we voor dat het eerste aspect van biodiversiteit (nog) niet behandeld wordt in deze
geïntegreerde monitoring. Ecosystemen zijn wel onderwerp van deze monitoring. Probleem is echter dat
een ecosysteem op zich wel omschreven, maar moeilijk ruimtelijk begrensd kan worden. Dit is nochtans
essentieel voor monitoring, al was het maar om er zeker van te zijn dat metingen in hetzelfde of juist in
verschillende systemen gebeuren. In de praktijk van kartering en monitoring worden ecosystemen daarom
veelal teruggebracht tot levensgemeenschappen of, wanneer tegelijk ook het bijhorende abiotisch milieu
topologisch ('vertikaal') beschreven wordt, tot ecotopen. Monitoring van soorten tenslotte geeft het minste
problemen en kan zonder meer in een geïntegreerde monitoring opgenomen worden.

3.4.1

Soorten

Zeer veel soorten of soortengroepen komen voor monitoring in aanmerking en zijn geschikt als indicator.
Bruikbare indicatoren voor de biodiversiteit, het natuurbeleid en voor de effecten van milieu- en
ruimtegebruik op natuur kunnen geselecteerd worden uit (De Blust et al. 1996):
o sleutelsoorten, soorten met een cruciale functie of werking in een ecosysteem: als deze
effecten ondervinden, werkt dat door op een reeks andere soorten (zie b.v. Bond 1993);
o soorten die hoge eisen stellen aan hun habitat en omgeving, eisen die deze van andere soorten
overkoepelen, waardoor hun aanwezigheid betekent dat ook heel w,at andere soorten kunnen
voorkomen ('paraplusoorten') (zie b.v. Lambeek 1997);
o soorten met een specifieke gevoeligheid ten aanzien van bepaalde veranderingen in de
kenmerken van ruimte en milieu;
o doelsoorten van het natuurbehoud.
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De eerste twee typen van soorten representeren direct of indirect de voorwaarden (t.a.v. ruimte, milieu en
biotische interacties) die aanwezig moeten zijn voor een goed ontwikkelde biodiversiteit, in
overeenstemming met de meer natuurlijke gebiedskenmerken. De derde reeks soorten geeft inzicht in de
mate dat bepaalde milieuverstoringen optreden die de rest van de aanwezige soorten mogelijk negatief
beïnvloeden. De soorten uit de laatste categorie hebben een direct normatieve betekenis omdat ze zelf het
doel zijn van het natuurbeleid (b.v. de wettelijk beschermde soorten en de soorten waarvoor speciale
beschenningsplannen opgesteld worden).
Het bepalen van de soorten uit de genoemde categorieën die uiteindelijk in de monitoring gebruikt zullen
worden, zal -zoals eerder gesteld- sterk afhangen van het doel van de monitoring en van de specifieke
systemen die gevolgd zullen worden. Worden in de doelstelling bepaalde soorten genoemd, of zijn er
opgenomen in het nonnatieve kader, dan spreekt het vanzelf dat deze gevolgd moeten worden. Voor het
beschrijven van de veranderingen in de totale biodiversiteit zijn ze echter meestal minder geschikt. Ze
werden immers niet om die reden geselecteerd. Daarvoor zijn de sleutelsoorten e.d. aangewezen. Het
probleem hiermee is echter dat niet steeds duidelijke sleutelsoorten aan te wijzen zijn of dat de relaties met
de andere soorten niet steeds goed gekend zijn en dat ze vooral in verarmde ecosystemen ontbreken (ze
zijn er reeds verdwenen en met hen een hele reeks andere soorten, wat de verarming verklaart). Door de
aard van de gebieden en de ecosystemen waarin de monitoring plaatsvindt, is het ook niet altijd zeker dat
soorten die hoge eisen stellen aan hun habitat en de omgeving ('paraplusoorten'), regelmatig zullen
voorkomen. Dat zal zo het geval zijn in het landelijk gebied buiten de natuurgebieden, het onderwerp van
deze geïntegreerde monitoring. Om dan toch een beeld te kunnen krijgen van de potentiële biodiversiteit,
kan daarom beter met soortengroepen gewerkt worden, de multi-soortenbenadering (Var1 Dyck et al.
1999). Bij de monitoring wordt dan niet alleen gelet op de aan- of afwezigheid van een soort, maar veeleer
op de totale soortensamenstelling en op de relatieve abundantie van de soorten. Het is aangewezen om
groepen te volgen waarin soorten aanwezig zijn die verschillen in hun eisen t.a.v. de habitatoppervlakte,
waarin soorten verschillende verbreidingscapaciteiten hebben, waarin soorten model kunnen staan voor
verschillend habitatgebruik en verschillen in habitattype en -kwaliteit. Behalve deze groepering naar
functionele kenmerken, kan ook van functionele groepen uitgegaan worden, soorten die eenzelfde rol
spelen in het ecosysteem. Monitoring volgens die verschillende functionele groepen, b.v. ook volgens
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trofische niveaus, geeft door de gecombineerde informatiewaarde van de soorten een zo volledig mogelijk
beeld van de potentieel aanwezige biodiversiteit.

3.4.2

Levensgemeenschappen, habitat, ecotopen

De verscheidenheid van ecosystemen wordt als een wezenlijk onderdeel van de biodiversiteit beschouwd.
Voor de geïntegreerde monitoring betekent dit dat ze veranderingen in deze variatie tot uiting moet kunnen
laten komen. De ecosystemen moeten daarvoor getypeerd en gelokaliseerd kunnen worden. Omdat een
typologie steeds generaliseert, moeten tevens variabelen opgenomen worden die 'interne' verschillen en
mogelijke veranderingen in het ecosysteem, b.v. in structuur en opbouw of in soortensamenstelling,
kunnen beschrijven. Op deze wijze heeft de monitoring ook een 'early warning' functie; worden
veranderingen in ecosystemen gesignaleerd voordat ze aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan van een
ander type van de ecosysteemtypologie. Daarnaast zal een meer gedetailleerde beschrijving ook toelaten
om de heterogeniteit, de verschillen in 'kwaliteit', tot uiting te laten komen. De praktische consequentie
hiervan voor een monitoringproject is dat de gegevens volgens een hiërarchisch systeem verzameld en
verwerkt moeten worden. Daarbij worden hoofdtypen, objecten in dit project (een bepaald ecotoop,
grondgebruik e.d.) onderscheiden die verder gedifferentieerd worden met trapsgewijze toegevoegde
informatie, de attributen. De verwerking gebeurt dan met de combinaties van objecten en attributen.
De schaal waarop in dit project gewerkt wordt en de ruimte waarbinnen de geïntegreerde monitoring plaats
vindt, maken dat een typologie erg gedetailleerd kan zijn. Hoe\vel het concept 'ecosysteem' van toepassing
blijft, lijkt het dan meer aangewezen om met reëel habitat te werken, of met vegetaties en
levensgemeenschappen. De variatie wordt dan beter beschreven en de kartering is gemakkelijker. Met
'ecotopen', de kleinste landschappelijke eenheden die homogeen zijn in hun samenstellende abiotische
componenten en levensgemeenschappen, wordt bij de typologie ook uitgegaan van het fysisch milieu. Een
ecotoop wordt dan ook wel eens als de ruimtelijke representatie van een ecosysteem gezien. Omdat
'ecosysteem', habitat of ecotoop een bepaald organisatieniveau voorstellen, kan er ook een bepaalde,
potentieel aanwezige, soortensamenstelling aan gekoppeld worden. Voor een duidelijk herkenbaar habitat
of ecotoop is het dan nodig de relatie te kennen tussen kenmerken ervan (de habitatkwaliteit) en de
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geschiktheid voor soorten. Een ecotopentypologie biedt hier het voordeel dat ook het fysisch milieu er deel
van uitmaakt, waardoor de potentiële soortensamenstelling beter voorspelbaar wordt.
Een volledige kartering van habitattypen of ecotopen geeft een duidelijk beeld van de soortensamenstelling
die in een gebied aanwezig kan zijn. De monitoring zal dan aandacht besteden aan de totale oppervlakte
van een type, aan de oppervlakte van de afzonderlijke vlekken en aan structuur- en milieukenmerken
ervan. Bij de analyse van de kartering moet verder aandacht besteed worden aan de onderlinge ligging van
habitattypen en aan de typen grenzen. De combinatie van habitats in een gebied is immers erg bepalend
voor de geschiktheid van dat gebied voor soorten. De ligging van de verschillende ecotopen zal verder de
bemonsteringstrategie voor andere variabelen van de geïntegreerde monitoring bepalen.
Door habitatvlekken of ecotopen te karteren, wordt dus getracht onrechtstreeks inzicht in de biodiversiteit
van een gebied te krijgen en alleszins de potenties voor soorten duidelijk te maken. Het is daarom van
belang de kartering zo grondig mogelijk uit te voeren. De karteringseenheden moeten daarvoor
gebiedspecifiek en gedetailleerd gedefinieerd worden, zodat voor de biodiversiteit relevante
terreinheterogeniteit opgenomen kan worden.
Naar analogie met de verschillende soortencategorieën, kunnen ook habitat of ecotopen een specifieke
gevoeligheid hebben voor een bepaalde verstoring (indicatorfunctie), zijn ze, zoals gezegd, voorwaarde
voor het voorkomen van een rijke biodiversiteit en kunnen ze tenslotte doel zijn van een specifiek
natuurbeleid. Doordat het verboden is ze te wijzigen of doordat dit enkel mits vergunning toegestaan is,
kan -terug redenerend- gesteld worden dat een groot aantal vegetaties en kleine landschapselementen, in
specifieke gebieden en zones van gewestplannen en toekomstige ruimtelijke uitvoeringsplannen, doel zijn
van het huidige Vlaamse natuurbeleid (b.v. Besluit van de Vlaamse regering van 23.07.1998 tot
vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud
en het natuurlijk milieu). Verschillende van dezehabitatsmaken integraal deel van het landelijk gebied.
Een verbod op wijziging geldt voor:
o holle wegen
o graften
o bronnen
o vennen en heiden
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o moerassen en waterrijke gebieden
o duinvegetaties
o historisch permanent grasland en poelen
Vergunningen zijn nodig voor allerhande wijzigingen van
o houtachtige beplantingen op bermen en taluds
o houtachtige beplantingen langs waterlopen, dijken of taluds
o heggen
o hagen
o houtkanten
o houtwallen
o bomenrijen
o hoogstamboomgaarden
o stilstaande waters, poelen en waterlopen
Met dit project van geïntegreerde monitoring moet het dus mogelijk zijn de aanwezigheid van de
betreffende vegetaties en kleine landschapselementen en wijzigingen die er eventueel in optreden, te
volgen.

3.5 Indicatoren voor de beschrijving van biodiversiteit in relatie tot verstoringketens
De bedoeling van een geïntegreerde monitoring van terrestrische biodiversiteit is dat de gevonden
veranderingen in die biodiversiteit 'geduid' worden. De interpretatie van een verandering in ecosystemen of
in soortensamenstelling vereist echter wel een grondige ecologische kennis. In ecosystemen kunnen
globaal drie typen intrinsieke veranderingen onderscheiden worden.
o Stochastische veranderingen die per definitie onvoorspelbaar zijn. Ze kunnen gerelateerd zijn
aan hevige verstoringen door b.v. droogte, overstromingen, brand, epidemieën, parasieten. De
veerkracht van veel biologische systemen maakt een gedeeltelijk of zelfs geheel herstel
mogelijk.
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Veranderingen door successie gebeuren over het algemeen erg langzaam, waardoor het
ecosysteem stabiel lijkt. Maar op de lange termijn zijn de levensgemeenschappen veranderd en
zullen soorten verdwenen zijn.
,
o Cyclische veranderingen of fluctuaties spelen op korte termijn een rol. De gevolgen kunnen
drastisch zijn, maar de fluctuaties in populaties die er meestal het resultaat van zijn, leiden niet
tot onomkeerbare veranderingen in het totale systeem. Prooi - predator relaties en andere
densiteitafhankelijke interacties liggen aan de basis van deze veranderingen.

o

3.5.1

Een globale landschapsecologische
basisanalyse van het te volgen
gebied is nodig om intrinsieke
natuurlijke veranderingen te
kunnen onderscheiden van
verstoringen.

Landschapsecologische basisanalyse

De intrinsieke veranderingen in ecosystemen zijn de natuurlijke 'ruis' die van het 'signaal', waarin we in
de monitoring geïnteresseerd zijn, onderscheiden moet worden. Om dit te kunnen, is het noodzakelijk dat
het te monitoren gebied landschapsecologisch geanalyseerd wordt. Daarmee kan een basis voor de
verklaring van de aanwezige biodiversiteit gelegd worden. De analyse moet dus zowel duidelijk maken
welke soorten, levensgemeenschappen, habitat, ecosystemen onder weinig beïnvloede omstandigheden
verwacht kunnen worden, als aangeven welke verstoringen het meest waarschijnlijk kunnen optreden, wat
de oorsprong daarvan is en waar de bronnen mogelijk gesitueerd zijn. Een deel van deze voorbereidende
analyse zal voor het gebied waarin de monitoring plaatsvindt in haar totaliteit uitgevoerd kunnen worden.
Het gaat dan om die kenmerken van ruimte en milieu die overal, op een gelijkaardige manier, (kunnen)
inwerken op de lokale biodiversiteit. Ook het onderkennen van algemeen optredende verstoringketens kan
voor het hele gebied gebeuren. De interne heterogeniteit vaa'l het Illimere gebied maakt dat de morlitoring ~
om tot statistisch relevante uitspraken te kunnen komen- op meerdere plaatsen zal gebeuren. Daarom moet
er in de landschapsecologische analyse ook nagegaan worden of de geografische positie van een
snuffelplaats invloed kan hebben op de biodiversiteit en de mogelijke veranderingen daarvan. Zijn er, met
andere woorden, plaatsspecifieke bepalende ruimte- en milieukenmerken of locatiegebonden verstoringen,
het onderzoek, per snuffelplaats, naar de potentiële verstoringbronnen en hun ligging.
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Veridaring van de gevonden biodiversiteit

De toestand van de biodiversiteit in een gebied hangt af van de biogeografische positie, de
gebiedgeschiedenis, de ecologische interacties tussen soorten (de interne dynamiek) en de variatie aan en
de kwaliteit van het habitat (De Blust et al. 1996). Voor soorten die niet permanent in de beschouwde
gebieden verblijven, zal uiteraard ook de toestand in de andere gebieden van belang zijn. Het gaat dan
opnieuw om de ecologische interacties en het gebruik en de kwaliteit van het habitat daar. Dit geldt voor .
soorten die een habitatmozaïek gebruiken die zich buiten de snuffelplaats uitstrekt, soorten die een
seizoentrek kennen of die regelmatig migreren.
De biogeografische positie bepaalt welke soorten aanwezig kunnen zijn. Toegepast in een regionale
context, is het dus van belang om te differentiëren naar streekeigen soorten (Hermy & De Blust 1997). Dit
vindt dan b.v. zijn toepassing in het definiëren van de streefdoelen ( o. a. doelsoorten) die met behulp van
de monitoring geëvalueerd worden. Kennis van het verspreidingsgebied van soorten leert ook of een
populatie aan de rand of in het centrum van een areaal zit. Dit is van belang om de reactie op
milieuveranderingen te begrijpen. Aan de rand reageert een soort immers dikwijls vlugger, is ze gevoeliger
of is de soort enkel aanwezig in heel specifieke biotopen. Door die gevoeligheid kunnen het daar dan ook
goede indicatoren zijn voor die veranderingen, daar waar de soort in het centrum van hun areaal nog kan
overleven in een andere habitat. De invloed van milieu- en ruimtegebruik op de biogeografie van soorten
verloopt traag en is zeer moeilijk aan te tonen. De invloed van klimaatverandering speelt hier een rol.
De gebiedgeschiedenis, de evolutie
van het grondgebruik en het
beheer, bepalen zeer sterk de locale
soortensamensteil ing.
Bij een geïntegreerde monitoring
zal dan ook vooraf de recente
ontwikkelingen en dynamiek
binnen de 'snuffelplaats
beschreven worden.

De gebiedgeschiedenis, de evolutie van het grondgebruik en het beheer, bepalen zeer sterk de locale
soortensamenstelling (zie b.v. Hermy et al. 1993). Daarom is kennis van de ouderdom van systemen, van
het al dan niet onderbroken zijn van beheer of van het opgetreden zijn van toevallige of éénmatige
gebeurtenissen, van groot belang. Voor de geïntegreerde monitoring betekent dit dat de recente evolutie
van de monitoringsplaatsen, de 'snuffelplaatsen', b.v. met behulp van luchtfoto's en oude kaarten
geanalyseerd en beschreven wordt.
De interacties tussen soorten die tot een ecosysteemspecifieke dynamiek leiden, maken dat de
aantalverhoudingen tussen soorten gedurig wijzigen. Zoals eerder gesteld, is deze dynamiek dikwijls het
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gevolg van natuurlijke en autonome ecologische processen. Rechtstreeks menselijk ingrijpen hierin gebeurt
wanneer bepaalde soorten gericht bestreden of integendeel bevoordeeld worden of wanneer soorten in een
gebied ge(her)introduceerd worden. Een nieuw dynamisch evenwicht tussen de soorten zal zich dan
moeten instellen.
De variatie aan en de kwaliteit van het habitat zijn het gevolg van de geografische verscheidenheid van een
gebied en van verschillen als gevolg van ruimte en milieugebruik. Binnen een biotoop zal de
soortenrijkdom toenemen naarmate er variatie in milieuomstandigheden is. Daarnaast zal de
soortensamenstelling uiteraard ook afhangen van de grootte van het habitat en van de verdeling van en de
mate van onderlinge samenhang tussen gelijkaardig habitat in een gebied: de problematiek van
versnippering en isolatie. Tenslotte is voor verschillende soorten de specifieke combinatie en afwisseling
van habitattypen bepalend voor hun voorkomen. Het is op de variatie aan en de ruimtelijke verdeling van
habitat en op de kwaliteit van het habitat dat het ruimte- en milieugebruik een zeer grote invloed hebben.
De analyse van verstoringketens gebeurt dan ook voornamelijk t.a.v. deze aspecten.
Wat hiervoor besproken werd, heeft betrekking op de toestand van de snuffelplaats zelf. Zoals gezegd, zijn
bepaalde soorten daar echter niet permanent aanwezig, maar maken ze ook gebruik van andere gebieden.
Veranderingen in hun presentie op de plaats van monitoring zelf moeten daarom mee verklaard worden
vanuit mogelijk gewijzigde omstandigheden in die andere of in de tussenliggende gebieden. Opnieuw
kunnen dan al de mogelijke drukfactoren die met de geïntegreerde monitoring gevolgd worden, van belang
zijn. Het is duidelijk dat het voor zo'n grote en quasi onbegrensde ruLTtte oruTLogelijk is daarop allemaal
zicht te krijgen. De verklaring van mogelijke veranderingen in de aanwezigheid van die mobiele, trekkende
of migrerende soorten zal dus redelijk onzeker blijven, met uitzondering van die soorten waarvoor de
relevante veranderingen in de gehele gebruikruimte gekend zijn. Hieruit blijkt het grote belang van
frequentere thematische monitoring van o.a. soorten en omgevingsvariabelen (b.v. klimaat) en de
koppeling van de resultaten daarvan met de vaststellingen van de geïntegreerde monitoring.
Een kritische interpretatie van de vier aspecten moet het mogelijk maken ruis en signaal van elkaar te
onderscheiden. De biogeografische positie en de gebiedgeschiedenis moeten daarvoor maar éénmalig, bij
de aanvang van de geïntegreerde monitoring, onderzocht worden. Om het belang van de interne dynamiek
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te kunnen inschatten, is het aangewezen sleutelsoorten te selecteren. Per definitie spelen deze hierin een
belangrijke rol. Voor plantensoorten zijn 'potentiële dominanten' (Grime 1979) en structuurbepalende
soorten bruikbaar; bij dieren in onze streken kan gedacht worden aan toppredators en 'massa-herbivoren'.
Het is zeer waarschijnlijk dat in een doordacht monitoringprogramma deze soorten ook al geselecteerd
werden in functie van de beschrijving van de (potentiële) biodiversiteit.

3.5.3

Variabelen en indicatoren in functie van het meten van de impact van ruimte- en
milieugebruik op de terrestrische biodiversiteit

De groep van variabelen die de impact van ruimte- en milieugebruik zichtbaar maakt, is het meest
complex. Gezien de aard van de verstoringketens, gaat het daarbij zowel om abiotische en biotische
variabelen die respectievelijk de toestand van het milieu en de respons van de biodiversiteit in beeld
brengen, als om variabelen die specifiek betrekking hebben op de organisatie en het gebruik van de ruimte
en de maatschappelijke processen die daaraan ten grondslag liggen. De milieuvariabelen worden
geselecteerd uit de compartimenten die beïnvloed worden door de verstoring en zelf conditionerend zijn
voor b.v. de soortensamenstelling. In de verschillende MIRA-publicaties worden de beschikbare
indicatoren besproken; in module V van dit rapport zijn ze samengevat en geanalyseerd in functie van de
geïntegreerde monitoring.

Het compa.rthnent lucht is in de eerste plaats belangrijk voor het begrijpen van de horizontale relaties met
de nabije of wijdere omgeving. Atmosferische deposities, immissies, moeten gekend zijn. Het zou ideaal
zijn, moesten de verbanden met de emissiebronnen gelegd kunnen worden. Gezien de diffusieprocessen is
dit zelden mogelijk, behalve wanneer het om zeer specifieke stoffen zou gaan. Variabelen van dit
compartiment die in de geïntegreerde monitoring met betrekking tot de terrestrische biodiversiteit gemeten
moeten worden, zijn in de eerste plaats deze die effect hebben op de nutriëntenhuishouding en de
zuurtegraad van het systeem. Bij toename van de kennis (druk- respons ketens) en verdere uitbouw van de
geïntegreerde monitoring, kunnen daar andere factoren, dikwijls direct toxische verbindingen, bijkomen.
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Voor het compartiment oppervlaktewater geldt nagenoeg hetzelfde, tenminste als het om stromend water
gaat. Stilstaand water is in het ruimtelijk relatieschema als 'put' te beschouwen, het ontvangend systeem
onder invloed van haar omgeving. Maar aangezien deze geïntegreerde monitoring beperkt is tot de
terrestrische biodiversiteit, valt dit aspect gedeeltelijk buiten de monitoringsactiviteiten. Er zijn nochtans
twee uitzonderingen. Waterlopen kunnen overstromen en de inundaties zullen zo de terrestrische
biodiversiteit beïnvloeden en bepaalde soorten, de amfibieën, gebruiken zowel een land- als een
waterbiotoop. Voor het verklaren van veranderingen in hun voorkomen moeten daarom beide biotopen
geanalyseerd worden. Variabelen van dit compartiment zullen betrekking hebben op de waterkwaliteit, de
kwantiteit en de dynamiek daarvan, op vormaspecten van de waterlichamen en op duur en periode van
inundaties.

Het compartiment bodem, met inbegrip van het grondwater, is sterk conditionerend. Het is een 'put', maar
zal tegelijk, door de samenstelling, bepalend zijn voor de gevoeligheid van het systeem ten aanzien van een
specifieke verstoring. Omdat veranderingen van de bodem relatief langzaam gaan, zal een goede
uitgangsbeschrijving of -analyse al in hoge mate verklarend zijn voor de aanwezige biodiversiteit. Veel
sterker dan bij de overige compartimenten zal de bestaande ruimtelijke heterogeniteit tot uiting komen. Die
variatie, gekoppeld aan andere gebiedkenmerken zoals reliëf, geomorfologie en bodemgebruik, zullen
trouwens leidraad zijn voor de situering van de staalname van andere variabelen. De uitgangsbeschrijving
heeft in de eerste plaats betrekking op textuur, profiel en drainagetoestand. Een erg belangrijke verstoring
die op korte termijn kan spelen is bodemerosie. Bodemerosie heeft een grote, directe impact op het
grondgebruik en het beheer; in zoverre dat b.v. bemesting er van afhangt. De effectieve monitoring zal
daarom gericht zijn op bodemerosie, zowel als op de kwaliteit en de dynamiek van het grondwater, de
zuurtegraad en de concentraties en beschikbaarheid van macronutriënten. Het zijn immers deze kenmerken
die door de verstoringen beïnvloed kunnen worden.

Al deze variabelen worden op verschillende plekken in een monitoringsplaats gemeten. Waar een redelijk
gelijkvormige spreiding kan verondersteld worden is de plek van meting minder belangrijk. Dat is zo voor
de atmosferische kwaliteiten. Voor andere is wel een heterogeniteit te verwachten binnen de
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monitoringsplaats, zodanig dat een bepaald uitgangspunt gevolgd moet worden om de plekken van
staalname vast te stellen. Daarvoor kan de éénmatige analyse van de uitgangsituatie dienen. Deze zal de
ruimtelijke heterogeniteit van b.v. reliëf, terreinvormen, bodem en hydrologie in beeld brengen. Binnen de
verschillende ruimtelijke sub-eenheden van de snuffelplaats kan dan, ad random, de verdere staalname
plaatsvinden.
Behalve abiotische kenmerken kunnen ook biotische kenmerken gebruikt worden om een beeld te krijgen
van de impact van verstoringen op de biodiversiteit. Het gaat dan om soorten of levensgemeenschappen die
als indicator kunnen optreden; die (zoveel mogelijk) éénduidig reageren op de verstoring. Over deze
toepassingen bestaat een zeer uitgebreide literatuur. We volstaan hier met te verwijzen naar de
plantensoorten met goede indicatiewaarden voor b.v. zuurtegraad, nutriëntenrijkdom, water en licht die o.a.
door Ellenberg et al. (1992) gegeven worden en die in verschillende databestanden opgenomen zijn.
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4 De selectie van de snuffelplaatsen
4.1 Ruimtelijke steekproef van de snuffelplaatsen en toetsing van de representativiteit
4.1.1

Doel en uitgangsconcept

Een geïntegreerde monitoring van de terrestrische biodiversiteit van het landelijke gebied in Vlaanderen
impliceert het nemen van een ruimtelijke steekproef. De gevarieerdheid van de landschappen en
ecodistricten maakt een gestratificeerde toevallige steekproef van proefvlakken met eenzelfde vorm en
grootte aangewezen. Om inpasbaar te zijn met de meeste andere thematisch informatie die ruimtelijke
geaggregeerd worden is het gebruik van kilometervierkanten die gepositioneerd worden volgens het
Belgische Lambert-coördinatensysteem aangewezen. Deze kilometervierkanten vormen dus de
standaardgebied voor de monitoring, of de "snuffelplaatsen"

4.1.2

De validiteit van de schaal

Alle onderzochte bestaande monitoringsystemen zijn min of meer hiërarchisch opgebouwd en voorzien een
integratie van de gegevens op verschillende schaalniveaus. Het landschapsecologisch functioneren en de
relatie tussen patronen en indicatoren zijn sterk schaalgebonden (Turner et al. 1990; Turner et al. 1991).
Volgende schaalniveaus worden vooropgesteld:
o
o
o

Het lokale niveau : die van het steekproefvlak;
Het regionale niveau : die van de regionaal-landschappelijke indeling die als stratum genomen
werd voor de steekproef;
Het nationale niveau : om een landsdekkend overzicht te kunnen geven. In dit geval het gehele
Vlaamse Gewest;
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Tabel 4 : Shaalniveau en observatiesystemen voor
landgebruiksclassificatie (naar Lillesand en Kiefer 1994)

Ic.lassificatiemveau
I

11

IObservatiesysteem

I

satellieten met beperkte resolutie (80m of
over)
satellieten met hoge resolutie (30m of
beter; bvb. Landsat TM en SPOT);
kleinschali e luchtfoto's < 1130.000

111

IV
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Het internationale niveau : bvb. om een inpassing mogelijk te maken met Europese
monitoringprogramma' s.

De graad van detail van de gegevens, hun nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit verschillen met de
schaalniveaus en zo ook de methoden om ze te verzamelen. Integratie tussen schaalniveaus veronderstelt
o.m. afstemming van methoden, classificatiesystemen, datastructuren en uitwisselingformaten. Ook op
eenzelfde schaalniveau kan afstemming nodig zijn, bvb. tussen de bodemgebruikskaart en de
bodemgebruiksstatistiek van het NIS.
Met betrekking tot het opzetten van een monitoringsysteem moet nagegaan worden welke bestaande
gegevens bruikbaar kunnen zijn, welke nieuwe gegevens reeds door andere systemen regelmatig
verzameld worden en welke er ontbreken. In deze module wordt dit beperkt tot de meerschalige integratie
van de landgebruikinformatie omdat die aan de grondslag ligt van de ruimtelijke stratificatie en de keuze
van de steekproefvlakken. Later kunnen desgevallend analoge analysen gebeuren voor de afzonderlijke
variabelen die gerelateerd zijn aan de biodiversiteit.
Met betrekking tot het landgebruik werden hiërarchische classificatiesystemen opgesteld in functie van de
beschikbare technologie om landgebruikkaarten te vervaardigen. Verschillende vormen van teledetectie
spelen hierbij een belangrijke rol. De schaalniveaus (levels) die internationaal worden gebruikt zijn
weergegeven in tabel 4.
Het opzetten van de ruimtelijke stratificatie voor het monitoringsysteem steunt op niveau 11, wat voor
Vlaanderen ook een gewestdekkend beeld geeft. Zowel de indeling van de traditionele landschappen als de
bodemgebruikskaart van Vlaanderen situeren zich in dat niveau. Topografische kaarten, orthofotokaarten
en thematische kaarten zoals de bodemkaart en de biologische waarderingskaart en de relictenkaart van de
traditionele landschappen situeren zich op niveau 111. Uitvoeringsplannen, MERis situeren zich op het
niveau IV, dat ook het niveau is van de terreinkartering en -inventarisatie ten behoeve van de monitoring
van de biodiversiteit. Het Deense monitoringsysteem bvb. maakt ook gebruik van luchtfoto's op schaal
115.000.

Tabel 4 : Shaalniveau en
observatiesystemen voor
landgebruiksclassificatie (naar
Lillesand en Kiefer 1994)
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Hiërarchische schaalintegratie van gegevens omvat verschillende aspecten landgebruik (Antrop & Van
Eetvelde 2000) :
1. de definitie van de klassen;
2. de typologische classificatiesystematiek waarbij de klassen tussen verschillende schaalniveaus
eenduidig te koppelen zijn volgen een één-op-veel relatie;
3. de nauwkeurigheid van de (cartografische) inventarisatie.
Figuur 3 illustreert een aantal van die aspecten. De verschillen in definitie van de klasse 'bebouwde
oppervlakte' is één van de factoren die het verschil geven tussen de aanduiding ervan op defootprint-kaart
en de BWK. De verschillen in resolutie (graad van detail en schaal) tussen de orthofotokaart en de
satellietclassificatie geven de verschillen in nauwkeurigheid en classificatie (type/groep) van het
landgebruik (Antrop & Van Eetvelde 2000).

4.1.3

Validiteit van de ruimtelijke stratificatie

4.1. 3.1 Algemeen
De meeste operationele monitoringprogramma's in het buitenland gebruiken een gestratificeerde
steekproef. De landschappelijke diversiteit en heterogeniteit maakt dit noodzakelijk. Een eerste stap bij het
opzetten van een monitoringsysteem is dan ook het definiëren van de ruimtelijke strata. Opvallend hierbij
is dat bij de reeds opgestarte buitenlandse voorbeelden geen bruikbare ruimtelijke indeling bestond, maar
dat die er gekomen is ten gevolge van het opzetten van een monitoringsysteem. In Vlaanderen bestaan
verschillende ruimtelijke indelingen. Sorrunige steunen op zuiver fysische gegevens (bodemassociaties),
andere op indelingen die het gevolg zijn van het cartografische voorstellen van statistieken of combinaties
(bvb. landbouwstreken). Hier werd de indeling van de traditionele landschappen gekozen, waarop ook een
eerste indeling van ecodistricten is gesteund en die gemaakt werd ten behoeve van een deelstudie ter
voorbereiding van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Deze indeling steunt zowel op kenmerken van
het natuurlijk substraat (kwartairgeologie, bodem, geomorfologie als hydrografie), als op
cultuurhistorische kenmerken bewoningsvormen, percelering, open/geslotenheid). Traditionele
Figuur 3 :Vergelijking van de
inventarisatie en
kaartvoorstelling van de
bebouwde grond in Vlaanderen
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Lambert-kilometervierkanten die uitgesloten worden als steekproefvlak (grijs : meer dan
50% bebouwing volgens satellietkaart van het Bodemgebruik; beige : gelegen in
de kustzone) en de begrenzing van de traditionele landschappen.
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Traditionele landschappen
weerspiegelen nog de verticale en
ecologische relaties tussen het
natuurlijke milieu en de menselijke
maatschappij die in de loop van
eeuwen geleidelijk gegroeid zijn.
Ze geven een geïdealiseerde
voorstelling van de landschappen
in Vlaanderen vooraleer die door
de grote veranderingen van die met
de 19de eeuw beginnen verstoord
werden en tot relicten versnipperd
zijn geworden.

Knelpunten : De interne
heterogeniteit van alle ruimtelijke
indelingen van Vlaanderen is
bijzonder groot en dient verder
onderzocht te worden.
Beleidssuggesties : Een verfijning
van de ecodistricten is
noodzakeliik.

Figuur 4: Gebieden buiten
beschouwing
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landschappen weerspiegelen nog de verticale en ecologische relaties tussen het natuurlijke milieu en de
menselijke maatschappij voor de grote veranderingen van die met de 19de eeuw beginnen dit relatiesysteem
grondig verstoren. (Antrop 1997). De ruimtelijke indeling ervan is dan ook te beschouwen als een
geïdealiseerde van de landschappen. De ingrepen, veranderingen in landgebruik en landinrichting die
sedert de 19de_2oste eeuw dit traditionele relatiesysteem en ruimtelijke structuur hebben verstoord, zijn niet
in die indeling weergegeven. Een eerste stap om deze indeling in deze studie te gebruiken bestaat in een
verfijnen en aanpassen ervan aan de doelruimte van dit monitoringproject, nl. het rurale gebied belangrijk
voor de terrestrische biodiversiteit. Dit betekent o.m. het uitsluiten van:
1. de zuiver stedelijke agglomeraties en industriegebieden, waar de schaal en de toegankelijkheid
beperkend zijn om met proefvlakken van één km 2 te werken;
2. de natuurgebieden en -reservaten die een apart beheer en monitoringsysteem hebben;
3. de kustzone die een apart beleid kent met intense verweving van wonen, recreatie, industrie en
natuur en waar de biodiversiteit reeds een eigen monitoringsysteem bezit.
Alle Lambertvierkanten die binnen de kustzone vallen, werden uitgesloten voor de selectie. Verder werd
als algemene regel genomen dat een Lambertvierkant dat voor minstens 50% bestaat uit bebouwing van
stedelijke agglomeraties en industriegebieden, zoals aangegeven op het Gewestplan van Vlaanderen, versie
1111199, uitgesloten wordt. De stedelijke agglomeraties en industriegebieden werden reeds a-priori uit de
selectie gehaald omdat de relatieve verdeling van de landgebruikvormen een criterium is om de
representativiteit van een steekproefvlak te toetsen. Deze uitsluiting gebeurde op basis van de satellietkaart
van het Bodemgebruik van Vlaanderen (KULeuven!VLM/OC). Het resultaat is gegeven in figuur 4. De
delen van de traditionele landschappen die hieruit weerhouden werden vormen de eerste selectie van
ruimtelijke strata voor de steekproef en zullen verder aangeduid worden als landschapsstreken.
De oppervlakte natuurgebieden- en reservaten werd verder gecontroleerd bij de voorlopig geselecteerde

snuffelplaatsen. Indien deze meer da..YJ. 50o/o bedroeg, \Verd een nieu\IJe steekproef uitgevoerd.
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Conclusie: De meeste
monitoringsystemen steunen op
een gestratificeerde steekproef
waarin toevallige proefvlakken
worden geselecteerd. De
ruimtelijke stratificatie steunt op
landschappelijke indelingen die een
geïntegreerd beeld geven van
verschillende omgevingsfactoren.
In Vlaanderen kan hiervoor
uitgegaan worden van de indeling
van de traditionele landschappen
die echter moet aangepast worden
met betrekking de actuele
bebouwingstoestand en de
gebieden die uitgesloten worden in
dit concept van monitoring.
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Figuur 5: Landschappelijke diversiteit en heterogeniteit. Voorbeelden (a) en (b) bezitten een
zelfde diversiteit en de landgebruikklassen A en B zijn gelijk verdeeld. Het ruimtelijk patroon van
(b) is echter meer heterogeen. Voorbeelden (c), (d) en (e) tonen hoe diversiteit en fragmentatie
beide de landschappelijke heterogeniteit verhogen.
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4.1. 3. 2 De bruikbaarheid van landschapsmetrieken
In de landschapsecologie wordt de ruimtelijke structuur als een belangrijke component gezien van het
functioneren van het landschappelijke systeem. Pogingen tot het kwantitatief beschrijven van deze
structuurkenmerken en het relateren ervan aan processen van verandering (o.m. de biodiversiteit), heeft
geleid tot het ontwikkelen van landschapsmetrieken of -indices (landscape metrics, landscape indices). In
vele gevallen probeert men hiermee ook holistische structuurkenmerken te beschrijven, zoals de
landschappelijke heterogeniteit of diversiteit In de landschapsecologie werden vele landschapsindices of
landschapsmetrieken geformuleerd en onderzocht op hun relatie met landschappelijke heterogeniteit en
diversiteit, evenals hun relatie met biodiversiteit en verstoringsprocessen (Turner & Gardner 1990; Turner
et al. 1990; Milne 1990; Dramstad et al. 1998; Fry 1998; Hunsacker et al. 1994; Antrop & Van Eetvelde
2000).
Landschapsmetrieken worden meestal afgeleid uit thematische kaarten waarop de verschijnselen waarin
men geïnteresseerd is voorgesteld worden als vlekken. De aard, de oppervlakte en de vorm zijn de
belangrijkste variabelen om landschapsmetrieken af te leiden. Hiervoor zijn talrijke technieken van
ruimtelijke analyse, meestal in een GIS-omgeving, beschikbaar.
De bedoeling is hier na te gaan of landschapsmetrieken toelaten om de ruimtelijke structuurkenmerken van
de snuffelplaatsen te differentiëren en veranderingen ervan te detecteren. Hiervoor wordt gesteund op het
patroon gevormd door de belangrijkste bodemgebruiktypes. Meer gedetailleerde en kleinere elementen,
zoals kavelstructuren, kleine landschapselementen worden omwille van de resolutie (schaal) niet in
beschouwing genomen. Er wordt nagegaan in welke mate het dominante landgebruik en de gesommeerde
oppervlakteverdeling van de verschillende vormen van het landgebruik binnen de geselecteerde
snuffelplaatsen voldoende karakteristiek zijn en in aanmerking komen voor het opzetten van een
hiërarchische stratificatie.

Figuur 5 : Landschappelijke
diversiteit en heterogeniteit
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Gevalstudie op mesoschalig niveau ten westen van Gent. Het landgebruik vertoont een gradil!nt
van het stedelijke gebied (rechts) over een heterogeen en gefragmenteerd suburbane zone tot
in het weinig geaffecteerd landelijke gebied (links): G stadskern van Gent, 1 19de eeuwse gordel,
2 binnensteurban fringe (banlieue), 3 nieuwe zones met economische activiteiten, 4 havengebied,
5 buitensteurban fringe (forenzenwoonzone); Leie (L) en Kale (K) en de kanalen (a,b,c), evenals
autowegen E40 en R spoorweg zijn oorzaken van fragmentatie maar vormen ook corridors; grijs
geeft open bebouwing en bossen aan, zwart de gesloten bebouwing, lichtgrijs is akkerland en weiland.
(aangepaste uitsnede van de Bodemgebruikskaart van Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij,
OC-GIS-Vlaanderen, 1998)
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Het aantal landgebruiksklassen binnen een kilometervierkant is indicatief voor de landschappelijke
diversiteit. De relatieve oppervlakteverdeling van de klassen toont verder aan of er een bepaalde categorie
domineert. Toch wordt hiermee slechts één aspect van de landschappelijke heterogeniteit aangegeven.
Zoals figuur 5 toont, kunnen met een zelfde oppervlakteverdeling verschillende landschappelijke patronen
gegenereerd worden met sterk verschillende ruimtelijke kenmerken, zoals versnippering en grenseffecten.
Die ruimtelijke kenmerken zijn ook relevant bij landschapsecologische processen die de biodiversiteit
bepalen.
De Vlaamse landschappen zijn bijzonder heterogeen omwille van een grote verscheidenheid van het
natuurlijke substraat en de eeuwenlange erg verschillende menselijke invloeden. Deze ruimtelijke
heterogeniteit wordt nog vergroot door een sterke verstedelijking en versnippering.
Om na te gaan of landschapsmetrieken bruikbaar zouden zijn voor het maken van een ruimtelijke
stratificatie van de Vlaamse landschappen, gebeurde een gevalstudie ten westen van Gent in een gebied
van 200 km2 , geselecteerd met een gradiënt van de stadsrand naar het intacte rurale gebied. In dit gebied
komen verschillende vormen van verstedelijking in het landelijke gebied voor en ook enkele grote valleien.
De complexiteit en ruimtelijke heterogeniteit is er bijzonder groot en bijzonder geschikt voor het uittesten
van verschillende landschapsmetrieken. Uitgaande van de rasterkaart van het Bodemgebruik (figuur 6) van
Vlaanderen (Vlaamse Landmaatschappij, OC-GIS-Vlaanderen, 1998) werden landeenheden bepaald met
homogeen landgebruik Deze 'patches ' vormden de basis voor de berekening van een eerste reeks
landschapsindices: de pateh-oppervlakte, de vormindex en de fractal dimensie. Die zijn o.m. indicatief voor
de dominantiegraad van landgebruiksklassen, grens- of randeffecten en het voorkomen van gradiënten. Een
tweede reeks landschapsindices wordt berekend uit geaggregeerde waarden van de patches binnen het
Lambertvierkant Dit zijn de gemiddelde waarden van patch-oppervlakte, aantal patches per vierkante
kiiometer, àe gemiààeiàe vorminàex, àe gemiààeiàe fractai-àimensie en àe (informatie-)entropie die
analoog is met de Shannon-Weaver diversiteitsmaat.
Deze analyse bevestigt resultaten die in de literatuur beschreven zijn en waaruit blijkt dat
landschapsmetrieken omzichtig geïnterpreteerd moeten worden, liefst gecombineerd gebruikt worden en
als complementaire en aanvullende informatie moeten gehanteerd worden.

Figuur 6 : Bodemgebruikskaart
ten westen van Gent
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Distributieve entropie van het landgebruik per kilometervierkant

0

Distributieve entropie van het landgebruik per ki lometervierkant De wit omlijnde veelhoeken zijn
verschillende landschapstypes (nummers 1-10) die afgebakend kunnen worden op orthofotokaarten
(l ichtgrijs = lage entropie, zwart = hoge entropie).
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De Shannon-Weaver informatie-entropie is een veel gebruikte maat bij het bepalen van zowel
biodiversiteit als landschappelijke diversiteit en versnippering (Farina 1998; Antrop et al. 1994; Andries et
al. 1996). Figuur 7 geeft een voorbeeld van toepassing op het gebied van de casestudie ten westen van
Gent. De distributieve entropie combineert de diversiteit van het landgebruik met de fragmentatie van de
landgebruikseenheden. Hoge entropiewaarden geven landschappen aan met een grote heterogeniteit,
veroorzaakt door een gecombineerde grote diversiteit in landgebruik en complexe ruimtelijke structuur.
Valleicorridors en de buitenste (open) stadsrand scoren duidelijk hoog. De overlay met de landschapstypes
die afgebakend werden op orthofotokaarten op schaall/10.000 (cfook Europees niveau, Study Programme
on European Spatial Planning, www.nordregio.se) toont echter de moeilijkheid om een dergelijke per
kilometervierkant geaggregeerde index te interpreteren naar concrete landschappelijke begrenzingen.
Anderzijds wordt hier een mogelijkheid geboden om verschillende schaalniveaus aan elkaar te koppelen.

4.1.4
Conclusie : Bij een gestratificeerde
steekproef wordt gewerkt met
verschillende schaalniveau's. De
gegevensverzameling moet op
ieder schaalniveau geoptimaliseerd
worden in functie van de gebruikte
waarnemingsmethode. De
resultaten moeten hiërarchisch
geïntegreerd worden. Het werken
met steekproefvierkanten
impliceert ook het aggregeren van
gegevens binnen het
steekproefvlak. Landschapsindices
die veelvuldig in de
landschapsecologie gebruikt
worden, kunnen met dezelfde
gegevens bepaald worden

Figuur 7 : Ditstributieve entropie
van het landgebruik per
kilometervierkant

De validiteit van de criteria voor toetsing van de representativiteit

Bij een ruimtelijk gestratificeerde steekproef moeten de kenmerken van de steekproefvlakken die van de
ruimtelijke indeling waaruit ze geselecteerd werden weerspiegelen. Concreet betekent dit dat de vierkante
kilometervlakken landschappelijke kenmerken moeten vertonen die typisch zijn voor de traditionele
landschappen waaruit ze geselecteerd werden. Deze kenmerken zijn in hoofdzaak bepaald door het
bodemgebruik, de bewoning en het voorkomen van kleine landschapselementen in hun gezamenlijke
functionele en ecologisch relaties met de bodemgesteldheid en de geomorfologie.
Het lijkt dan ook aangewezen de representativiteit van een steekproefvlak in de eerste plaats op basis van
de aard en de ruimtelijke keiLmerken het landgebruik te toetsen, omdat het een belangrijke invloed heeft op
de terrestrische biodiversiteit en de landschapsecologische processen die ze beïnvloeden. Meer in het
bijzonder betreft dit een vergelijking van de verdeling van de onderscheiden landgebruikcategorieën
binnen de geselecteerde proefvlakken en de landschappelijke eenheid waartoe ze behoort.
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Knelpunten : Het werken met
steekproefvierkanten veroorzaakt
een aantal vertekeningen van de
resultaten, die de interpretatie
bemoeilijken. Het betreft vooral
vierkanten die aan de randzone
liggen van de ruimtelijke strata.
Hun aandeel in Vlaanderen is erg
groot (30,5%).

Het land gebruik, voorgesteld op de Bodemgebruikskaart van Vlaanderen (OC/GIS-Vlaanderen 1995), is
het resultaat van een gesuperviseerde classificatie van Landsat 3 TM satellietbeelden van augustus 1995
met een ruimtelijke resolutie van 30 m op 30 m. Die classificatie werd verbeterd door het toevoegen van
gerasterde themalagen zoals die met de CORINE Land Cover Data, de verkeersinfrastructuren en een
opdeling van de graslanden aan de hand van de digitale bodemkaart. Het resultaat geeft een uniform en
voldoende gedetailleerd, zij het kleinschalig beeld van het bodemgebruik van heel Vlaanderen op
nagenoeg één tijdsmoment Het is het enige document dat die verschillende eigenschappen combineert.
Andere meer gedetailleerde documenten op grotere schaal verschillen sterk in opnameperiode of zijn niet
uniform landsdekkend.

Beleidssuggesties :Het is
belangrijk van bij de aanvang van
de monitoring een integratie te
voorzien tussen de verschillende
schaalniveau' s (lokaal- regionaal
- gewestelijk).

Verschillende analyses op basis van deze bodemgebruikskaart werden uitgevoerd om die representativiteit
te evalueren:
1. een toetsing van de verschillen tussen de relatieve oppervlakteverdeling van de
landgebruiksklassen per Lambert-kilometervierkant en de landschappelijke eenheid;
2. een evaluatie van de interne homogeniteit van het landgebruik in de ruimtelijke strata gevormd
door de landschapseenheden. Dit gebeurde door een aangepaste cartografische voorstellingen;
3. een evaluatie van landschapsmetrieken die ruimtelijke kenmerken van de landgebruikseenheden
uitdrukken en de landschappelijk heterogeniteit aangeven.
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Deel van de cirkeldiagramkaart met de oppervlakteverdeling van het landgebruik per
Lambertvierkant Uitgesloten gebieden zijn vol gekleurd; mogelijke steekproefvlakken hebben
een taartgrafiek op een gekleurde achtergrond.
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Conclusie: De representativiteit
van de steekproefvlakken wordt
bepaald door de verdeling van een
variabele die het landschap
kenmerk tte vergelijken tussen het
steekproefvlak en het ruimtelijk
stratum waartoe het behoort. In de
meeste gevallen neemt men
hiervoor het landgebruik. De
gesommeerde oppervlakteaandelen
van de verschillende
gebruikscategorieën, zoals
gegeven in statistieken, bevatten
geen informatie over de ruimtelijke
structuur en de heterogeniteit van
het landschap. Het is daarom nuttig
de oppervlakteverdelingen ook
cartografisch voor te stellen en de
heterogeniteit apart te bestuderen
Knelpunten: De betrouwbaarheid
van de statistische analyses en de
betekenis van de afgeleide
indicatoren hangt in zeer sterke
mate af van de kwaliteit van de
gebruikte basisgegevens. Heei wat
van die basisgegevens hebben geen
of zeer onvolledige metadata met

Figuur 8: Deel van de
cirkeldiagramkaart met de
oppervlakteverdeling van het
landgebruik per
Lam hertvierkant
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De heterogeniteit van de landschappen

Zelfs na het uitsluiten van stedelijke agglomeraties en de Lambertvierkanten met meer dan 50%
bebouwing, vertonen de landschapseenheden een belangrijke interne heterogeniteit inzake landgebruik.
Deze heterogeniteit kan soms gedeeltelijk het gevolg zijn van een verdere landschappelijke differentiëring
op een lager schaalniveau. Om de heterogeniteit ten gevolge van verschillend landgebruik ruimtelijk in te
schatten, werd voor ieder Lambert-kilometervierkant het oppervlakteaandeel bepaald van de verschillende
bodemgebruikscategorieën volgens de Bodemgebruikskaart van Vlaanderen, evenals hun
oppervlakteaandeel binnen de weerhouden landschappelijke eenheden. Met het vergelijken van de
landgebruiksverdelingen per Lambert-vierkant kan eventueel een fijnere en meer homogene ruimtelijke
indeling gemaakt worden die een betere basis biedt voor de steekproefname. Hiervoor werd een relatieve
landgebruiksverdeling per Lambert-kilometervierkant gemaakt die als een cirkeldiagram (taartgrafiek)
cartografisch werd voorgesteld. Dit laat een snelle detectie toe van verschillen in landgebruik en
landschappelijke diversiteit per potentieel steekproefvierkant Figuur 8 geeft een uittreksel van dit
cartodiagram.

Beleidssuggesties : Het is wenselijk ook een aantal
ruimtelijke indicatoren op te nemen in de monitoring m.b.t.
de landschappelijke heterogeniteit die niet alleen voor de
terrestrische biodiversiteit relevant zijn maar ook voor de
ruimtelijke structuur en de versnippering.
Het is aangewezen dit in overeenstemming te doen met de
ontwikkeling van gelijkaardige indicatoren binnen diverse
programma's in Europa.
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Tab el 5 : Verdeling van het aantal snuffelplaatsen per streek. #SP geeft de
verdeling van het aantal snuffelplaatsen waarvoor gekozen werd, ##SP geeft
een evenredige verdeling van snufJe/plaatsen.
STREEK (code)

Oppervlakte
(km 2)

Kustpolders (120000)
Scheldepolders ( 130000)
Zandstreek binnen de
Vlaamse Vallei (211000)
Zandstreek buiten de
Vlaamse Vallei (212000)
Zandleem- en leemstreek

#SP ##SP

717,063
230,946
1162,474

1
1
2

14
7
23

976,946

2

19

3172,826

6

63

761 ,392
792,052
945,539
881 ,677
350,401
486,659
233,998

1
2
2
2
1

l
l

15
16
19
18
7
10
5

611 ,461

l

12

339,161

I

7

50,501
191.579

l

l

1

4

514,918

l

10

290,338

l

6

67,611

1

1

43 ,733 l
12821 ,280 30

l

(220000)

Noorderkempen (31 0000)
Centrale Kempen (320000)
luiderkempen (330000)
Kempens Plateau (340000)
Maasland (400000)
Hageland (500000)
Vochtig Haspengouw
1(610000)

Droog Haspengouw
IC62oooo)

Brabantse leemstreek
(700000)

Land van Herve (800000)
Scheldebekken met getiiden
(911000)

-

Scheldebekken zonder
getijden (921 000)
Dij Je-Gete-Demer-as

~

IC921040)

Kustbekken met IJzer
1(922000)

Maasbekken (930000)

256
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Conclusie: Alle
monitoringsystemen beginnen met
het minimum noodzakelijk aantal
steekproefvlakken en breiden dit
aantal geleidelijk uit wanneer de
bruikbaarheid van het systeem zich
bewezen heeft en meer middelen
ter beschikking komen. Het
minimum aantal steekproefvlakken
is minstens één per ruimtelijke
indeling. Voor het Vlaamse
Gewest geeft dit het resultaat van
30 snuffelplaatsen.

Knelpunten : het sterk
verstedelijkte en versnipperde
landschap in Vlaanderen is een
belangrijke beperkende factor voor
een toevallige steekproef op
gestratificeerde basis omdat
duidelijke begrenzingen tussen
stedelijk en landelijk gebied
ontbreken en de toegankelijkheid
voor het uitvoeren van de
noodzakelijke
tP.rrPÎn111~~rnP-rninnPn
in cotAAoJ::lr ~
• - • • - • • • .,., ~.&~.o~.a aawa a aa&&6"'&1 l i l 113t.VUVIIjJ\..\;i'

gebieden beperkt is.

Beleidssuggesties :
Bijsturingmomenten van het
monitoringsprogramma voorzien
op basis van de wetenschappelijke
resultaten, ~e financiële en
organisatorische middelen.
·--
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Het aantal en de oppervlakte van de proefvlakken (snuffelplaatsen)

Bij een gestratificeerde steekproef dient het aantal proefvlakken evenredig te zijn met de oppervlakte van
de ruimtelijke eenheden. In een eerste fase (zie tabel 5), werd echter gezorgd dat in ieder van de
weerhouden landschapseenheden minstens één proefvierkant weerhouden werd om de variabelen nodig
voor de monitoring in diverse landschapstypes, te onderzoeken. Uit de deelonderzoeken naar de
representativiteit van de landgebruiksverdeling en de landschappelijke heterogeniteit blijkt dat een
belangrijke bijsturing van het concept van stratificatie dient gemaakt te worden. De belangrijkste redenen
hiervoor zijn:
a Bij kleine en weinig compacte landschapseenheden (zoals de valleien) is het aandeel van de
'zuivere' proefvlakvierkanten (d.w.z. volledig gelegen binnen de landschapseenheid) relatief
klein. Daarbij vormen de kilometervierkanten die op de rand van de landschapseenheid liggen
niet alleen een belangrijk aandeel, maar bevatten ook een typisch eigen karakter. Het werken
met enkel 'zuivere' proefvlakvierkanten zou maken dat kenmerkende en markante
landschapsovergangen buiten beschouwing zouden gelaten worden. Aangezien mag verwacht
worden dat die gebieden belangrijke landschapsecologische gradiënten bevatten, moeten ze
eveneens in aanmerking kunnen komen. Dit betekent dat het toetsen van de representativiteit
niet alleen op basis van de bodemgebruiksverdeling binnen de landschapseenheden kan
gebeuren.
a Wanneer de evenredigheidsregel wordt toegepast uitgaande van het principe dat de kleinste
landschapseenheid minstens één steekproefvierkant moet dragen, dan bekomt men relatief
grote aantallen proefvlakken voor uitgestrekte en vooral meer homogene landschapseenheden
(zie tabel5), hetgeen de praktische uitvoering van een monitoring emstig zou belasten, zonder
echt veel informatiewinst te bieden. Daarom is het wenselijk de ruimtelijke indeling van
landschapseenheden aan te passen aan de landschappelijke heterogeniteit.
De keuze van het aantal snuffelplaatsen hangt ook af van de variabiliteit van de te meten variabelen en
indicatoren. De buitenlandse voorbeelden tonen aan dat dit in de bijsturing van lopende
monitoringprojecten gebeurt.

Tabel 5: Verdeling van het aantal
snuffelplaatsen per streek
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Het werken met kilometervierkanten is algemeen populair. Het Deense systeem gebruikt grotere vlakken
van 4 km2 • De argumentatie hierbij is dat de kans groter is om minstens een bijna volledig landbouwbedrijf
met aanliggende gronden in het proefvlak te vinden. De bijzondere aandacht naar de bedrijfsvoering en de
interviews met de grondbezitters liggen hieraan ten grondslag. Deze argumentatie is weinig toepasselijk op
de Vlaamse situatie. De landschappelijke heterogeniteit in Vlaanderen is groter en het landgebruik is meer
versnipperd.

4.2 De definitieve selectie van de steekproefvierkanten
Een eerste selectie van steekproefvierkanten werd gemaakt om de representativiteit te kunnen toetsen
zowel wat structurele kenmerken van landschap en landgebruik betreft, als wat de bepaling van variabelen
en indicatoren binnen een proefvlak betreft. Deze proefvlakken werden toevallig geselecteerd binnen de
reeds geselecteerde landschapseenheden die als ruimtelijke strata gebruikt worden. Dan werd voor ieder
voorlopig geselecteerd kilometervierkant getoetst of het een representatieve landgebruiksverdeling bezat.
Indien de procentuele verdeling van de landgebruiksklassen meer dan 5% significant was, werd volgende
procedure gevolgd voor een nieuwe selectie:
1. De acht omliggende vierkanten worden op hun significantie getoetst. Het vierkant met de laagste nietsignificante p-waarde wordt weerhouden; anders:
2. Selecteer een tweede vierkant en bepaal de gesommeerde oppervlakteverdeling en toets opnieuw (1).
3. Indien de gesommeerde oppervlakteverdelingen nog niet representatief zijn: onderzoek de
taartgrafieken binnen de landschapseenheid om te zien of die niet fijner ingedeeld moet worden; is dit
het geval: herneem de Vûlledige steekpmefpmcedme.
Het minimaal aantal representatieve kilometervierkanten dat na deze eerste ronde geselecteerd werd, wordt
in figuur 9 cartografisch weergegeven.
De tabel 6 geeft de namen van de 30 geselecteerde snuffelplaatsen.
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Droog Haspengouw
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Scheldebekken met getijden
Scheldebekken zonder getijden
Netebekken
Dijle-Gete-Demeras
Kustbekken met Ijzer
Maasbekken
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Snuffelolaats

1
2
3

4

5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

Snuffelolaats naam
Polders Lampernisse
Scheldepolders Antwerpen - Hoevenen
Meetjesland - Eeklo, Kleemhoek
Zandstreek in de Vlaamse Vallei - Zomergem
Zandstreek buiten Vlaamse Vallei - Zedelgem
Land van Waas - Haasdonk
Land van Poperinge- Watou
Zuidelijke IJzervlakte en land van Dieper- Enige
Vlaamse Ardennen - Maarkedal, Schorisse
Zandleem en leemstreek, Land van Merchtem - Mfligem, Teralfene
Zandleem-en leemstreek, Land van Wetteren-Lede- Erpe-Mere, Vlekkern
Land van Roeselare - Roeselare, Beveren
Noorderkempen- Rijkevorsel
Centrale Kempen - Meerhout
Centrale Kempen - Malle, Heikant
Zuiderkempen, Land van Kontich-Ranst- Boechout, Lint
Zuiderkempen, Deroerland - Bilzen, Schoonbeek
Kempens Plateau, Limburgs heide- en bosgebied - Maasmechelen, As
Kempens Plateau, Bekken van de Warmbeek- Neerpelt, St-Huibrechts-Lille
Maasvlakte- Maasmechelen, Leut
Hageland - Tielt, Winge

k.k.

Vochtig Haspengou\v ~ ~Jieu\verkerken ~ i\Jken, St. . Joris

23
24
25
26

Droog Haspengouw - Sint-Truiden, Gelinden
Brabantse Leemstreek- Korbeek-Dijle
Land van Herve - Voeren
Scheldevallei - Weert

")")
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'

Tabel 6 : Geselecteerde
snuffelplaatsen

Figuur 9 : Situering van de
geselecteerde snuffelplaatsen
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27
28
29
30
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Scheldevallei - Schelderode
Dijle-Demervallei- Mechelen-Bonheiden
Uzervallei- Diksmuide
Maasbekken - Jekervallei - Lauw
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5 Indicatoren voor monitoring
5.1 Inleiding
5.1.1

Inleiding- begrippen

Zoals reeds vermeld in de beschrijving van de methodologie voor de geïntegreerde monitoring (zie module
III, par. 3.4), is het onmogelijk om de totale terrestrische biodiversiteit met al haar beïnvloedende
processen te meten. Daarom moet er gewerkt worden met een aantal variabelen die de relevant geachte
factoren, elementen en processen (de verschillende onderdelen en karakteristieken van het ecosysteem),
beschrijven. Dit levert echter nog maar de "ruwe" informatie. Bij monitoring is het immers de bedoeling de
beschreven toestand te vergelijken met een gewenste of een vroegere toestand. Daarnaast is het van belang
dat de "werkelijkheid" vertaald wordt in termen die direct voor het beleid van belang zijn. Om beide
redenen moet de basisinformatie, de metingen aan de variabelen, omgezet worden in een beperkt aantal
meer of minder aggregerende grootheden, de indicatoren. Deze maken dus een min of meer eenvoudige
uitdrukking van complexe biotische en abiotische condities en processen mogelijk.

Variabelen
Verschijnselen worden zodoende beschreven aan de hand van hun kenmerken. De complexe werkelijkheid
wordt hierdoor vereenvoudigd voorgesteld volgens een conceptueel model. Het vaststellen van de 'waarde'
van een kenmerk is het "meten". Het meetbaar maken van een kenmerk is het "operationaliseren" en
resulteert in de definitie van een empirisch kenmerk of variabele.
Stel dat de locatie van een snuffelplaats een kenmerk is dat als een variabele in het onderzoek moet worden
opgenomen. Het operationaliseren houdt dan in op welke manier die locatie moet gemeten worden: b.v.
met behulp van geografische coördinaten, met een gridsysteem, de gemeentecode, de kadastrale
perceelsnummers, enz. De locatie kan dus door verschillende variabelen gemeten worden.
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Er worden vier meetniveaus onderscheiden:
o nominaal: benoemen met elkaar uitsluitende categorieën; dit levert zuiver kwalitatieve
waarden op;
o ordinaal: rangschikken van 'weinig' naar 'veel'; dit levert eveneens kwalitatieve waarden;
o interval: numeriek meten met vaste intervallen, maar met een arbitrair nulpunt; dit geeft
kwantitatieve waarden;
o ratio: numeriek meten met vaste verhoudingen en een absoluut nulpunt; geeft eveneens
kwantitatieve waarden.
Parameters
Parameters zijn eigenschappen die worden gemeten of geobserveerd (OECD 1994). In statistische context
betekent parameter een numerieke maat die een kenmerk van een verzameling of populatie beschrijft. Het
gemiddelde en de variantie zijn bvb. parameters van een variabele 'landschappelijke heterogeniteit'. In een
lineair regressiemodel zijn de regressiecoëfficienten bvb. parameters die de relatie uitdrukken tussen de
onafhankelijke en afhankelijke variabele.
Indices
Een index is een set van samengevoegde of al dan niet gewogen indicatoren (OECD 1994). Ze wordt
gebruikt als een kenmerk meerdere dimensies heeft of wanneer men verschillende variabelen wil
samenvoegen tot één nieuwe met grotere complexiteit die een synthese uitdrukt. Het combineren van
verschillende variabelen gebeurt in een classificatie. Wanneer de samengevoegde variabelen kwalitatief
zijn, dan spreekt men van een typologie. Warmeer de gecombineerde variabelen kwantitatief zijn, spreekt
men van een index.

Indicatoren
Indicatoren zijn meetbare grootheden die op een herkenbare en duidelijke wijze een belangrijk aspect van
een probleem weergeven. Ze vertegenwoordigen een achterliggende problematiek die breder en complexer
is. De eenvoudige formulering van een indicator is gekoppeld aan het uitdrukken van doelstellingen in
concrete termen en maakt vooruitgang en achteruitgang in een probleem zichtbaar voor overheid en
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Tabel 7 : Schematische weergave van de milieuverstoringketen in 5 stappen, zoals gehanteerd in het
Milieu- en Natuurrapport 1996 (Verbruggen, 1996)

Response

-

Driving Jo rees

f-

Maatschappelijke activiteiten en
doelgroepen

Pressure

f-

Druk: gebruik en emissies

State

Normen en maatregelen
Procesgeïntegreerd
Preventief
particulier emissiegericht
Rationeel gebruik
collectief emissiegericht

f-

Effectgericht

f-

Curatief

Toestand: immissies, concentraties,
deposities, structuurkenmerken

Impact
Effecten en gevolgen voor mens, natuur
en economie
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burger. (Verbruggen 1996). Zo kan beleidsrelevante informatie die vervat is in de indicatoren, gebruikt
worden om de beleidsvoorbereiding te sturen en de besluitvorming te vereenvoudigen.
Een indicator kan gebaseerd zijn op één enkele grootheid of kan een index zijn van verschillende
grootheden. De combinatie van verschillende grootheden in één indicator vergt de keuze van een
aggregatiemethode, bepaald door het toekennen van gewichten aan de deelnemende grootheden. Wanneer
aggregatie plaatsvindt, moeten de benutte methoden en de toegekende gewichten in de definitie van de
indicator worden opgenomen.
Indicatoren vervullen twee belangrijke functies:
o zij reduceren het aantal variabelen en parameters die normaal nodig zouden zijn om een exacte
voorstelling van een bepaalde situatie te geven;
o zij vereenvoudigen het communicatieproces, aan de hand waarvan de resultaten van de
metingen aan de gebruikers worden overgemaakt.

5.1.2 Indicatoren en de milieuverstoringketens

Internationaal bestaat er overeenstemming om de milieu-indicatoren te ordenen volgens de 'druk-toestandreactie' verstoringketens (OECD 1994), met duiding van het aangrijpingspunt van de indicatoren in deze
verstoringketens. Sinds het Milieu- en Natuurrapport 1996 (Verbruggen 1996), wordt de
milieuverstoringketen zo volgens -de meer uitgebreide- vijf stappen van 'Driving forces' - 'Pressures' 'State'- 'Impact'- 'Response' (DPSIR-model) (European Environmental Agency, 1998) geanalyseerd als
kader voor de wetenschappelijke rapportering over de toestand van het leefmilieu in Vlaanderen (zie tabel
7) (Verbruggen & MIRA-projectteam 1998 ). Hierbij ging de meeste aandacht tot nu toe naar activiteit-,

druk--, toestaJid-- en impactindicatoren. De respons, de feitelijke opdracht va..~ het beleid, komt pas ten volle
in beeld wanneer de effectiviteit van dat beleid geëvalueerd wordt. In de publicatie 'Agri-environmental
indicators for sustainable agriculture in Europe' (Wascher 2000) wordt een overzicht gegeven van
bruikbare indicatoren voor veranderingen in het buitengebied onder invloed van landbouw, geordend
volgens het driving force- pressure- state model.
Tabel 7: Schematische weergave
van de milieuverstoringketen in 5
stappen, zoals gehanteerd in het
Milieu- en Natuurrapport 1996
(Verbruggen, 1996).
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Bij de geïntegreerde monitoring zou, naar analogie met het MIRA, elke geselecteerde milieu-indicator
eveneens een plaats moeten krijgen in de vijfledige verstoringketen. In de praktijk zal vooral nadruk
worden gelegd op het beschrijven van druk, toestand en impact op natuur. De activiteiten en antwoorden of
respons (normen en maatregelen), komen slechts in beperkte mate aan bod. Het opstellen van de normen,
alsook het nemen van maatregelen, zijn immers de taak van het beleid. Het monitoringprogramma kan
enkel gebruikt worden voor het vaststellen van de toestand en het signaleren van al dan niet negatieve
invloeden op deze toestand en, bij voldoende geëxpliciteerde en meetbare kwaliteitsdoelstellingen, voor
het meten van de afstand van de toestand tot die doelstellingen ("distance to target").
Wanneer geredeneerd wordt vanuit een sectorbeleid, kunnen de variabelen als volgt opgedeeld worden:
o 'doelvariabelen' of 'eindvariabelen' en ermee verbonden 'doelindicatoren'. Deze houden
verband met de meetbare doelstellingen van het sectorbeleid;
o 'stuurvariabelen' met 'stuurindicatoren'. Ze houden verband met de maatregelen die genomen
worden om een bepaald doel te bereiken;
o 'tussenvariabelen' met eigen indicatoren. Ze drukken de toestand uit van het systeem (Vos et
al. 1994).
In de MIRA-rapporten worden de processen gegeven die belangrijk worden geacht voor veranderingen in
biodiversiteit in het buitengebied in Vlaanderen, gegroepeerd in de 'thema's. Het verloop van deze
processen en van hun effecten wordt beschreven aan de hand van thematische indicatoren, geordend
volgens het DPSIR-model. De beschrijving van de impact op de biodiversiteit van de verschillende
milieuverstoringsprocessen (in de MIRA-T rapporten onder rubriek 5 - Toestand: impact op mens, natuur
en economie') is in de MIRA-rapporten niet steeds even uitgebreid. Daarvoor kunnen drie redenen
aangehaald worden:
1. in veel gevallen is er erg weinig bekend over de gevolgen van een bepaald proces op de
biodiversiteit en als er al kennis over bestaat gaat die dikwijls over de impact op economisch
belangrijke soorten (gewassen), die voor de biodiversiteit minder van belang zijn.
2. daarnaast kan het wel gekend zijn hoe een bepaald proces de biodiversiteit kan beïnvloeden,
maar ontbreekt het aan gebiedsdekkende informatie over de werkelijke toestand van natuur in
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relatie tot het verstoringsproces. Dit omdat geen meetnetten bestaan of omdat representatieve
indicatoren ontbreken en betrouwbare monitoring van de impact tot nu toe bijzonder moeilijk is.
3. tenslotte kan het zijn dat de impact enkel zinvol voor een zeer grote ruimte beschreven kan
worden (b.v. de gevolgen van klimaatswijzigingen).
Binnen het programma van geïntegreerde monitoring is het dan ook niet realistisch alle potentiële
verstoringsprocessen te meten en hun impact op de biodiversiteit na te gaan. Daarom wordt er voorgesteld
enkel die processen op te nemen
o waarvan de aard van de impact bekend is;
o die zich afspelen en meetbaar zijn op het niveau van het gewest;
o die met één of meerdere goed omschreven indicatoren gevolgd kunnen worden.
Voor het selecteren van de
milieu-indicatoren wordt
vertrokken van de actuele
milieuthema's in Vlaanderen.
Elke geselecteerde milieuindicator zal zijn plaats krijgen in
de vijfledige
milieuverstoringketen van het
milieuproces waar de indicator
representatief voor is.

Volgende processen en ermee verband houdende druk-, toestand- en impactindicatoren werden op deze
basis geselecteerd:
milieu- en landschapsgerelateerde processen :
o verdroging;
o eutrofiëring;
o verzuring;
o fragmentatie of versnippering;
o verspreiding van potentieel toxische stoffen; in hoeveelheden hoger dan de normale
achtergrondconcentraties (zware metalen, bestrijdingsmiddelen)
o erosie
o verstoring (aantasting van de leefomstandigheden van soorten door direct of indirect fysiek
contact, vnl. door veranderingen in structuur en rust van het habitat)
sociaal-economische processen :
o landbouwactiviteiten:
o recreatie:
o verandering mobiliteit:
o verandering bebouwing.
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Daar het bij dit project gaat om geïntegreerde monitoring van biodiversiteit van complexe ecosystemen,
zullen er dus zowel eind- of doelvariabelen opgenomen moeten worden (de terrestrische biodiversiteit), als
variabelen die de heersende condities en processen weergeven (de tussen variabelen), die verklarend
kunnen zijn voor de gevonden biodiversiteit. Dit betekent dat zowel ruimtelijke kenmerken beschreven en
fysische, chemische en biologische metingen uitgevoerd moeten worden, om de verstoringketens weer te
geven.
De geselecteerde indicatoren voor de geïntegreerde monitoring worden als volgt ingedeeld:
o Een eerste groep beschrijft de structuur van de ruimte en zo ook de aanwezigheid van
potentieel habitat. Deze indicatoren beschrijven de ruimtelijke aspecten van het landschap en
het milieu en worden landschapsmetrieken of landschapsindices genoemd.
o Een tweede groep indicatoren vertegenwoordigt de milieuprocessen met een invloed op
biodiversiteit. Met deze indicatoren krijgen we inzicht in de kwaliteit van de habitat. Dit zijn
de milieu-indicatoren.
o De derde groep wordt gevormd door indicatoren die de toestand van de biodiversiteit zelf
moeten weergeven.

5.2 Beschikbare indicatoren
5.2.1

Kwaliteitseisen

Een goede indicator moet aan een aantal eisen voloen. De OESO-criteria worden algemeen aanvaard als
checklist bij de algemene kwaliteitsbeoordeling van de waarde van een milieu-indicator (OECD 1994):
1) Beleidsrelevantie en bruikbaarheid
Een milieu-indicator moet:
o een representatief beeld verschaffen van de milieutoestand, de druk op het milieu of de
maatschappelijke respons;
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o eenvoudig interpreteerbaar zijn;
o
o
o
o
o

trends over een bepaalde termijn tonen;
mee veranderen met veranderingen in het milieu en in de maatschappelijke activiteiten;
een basis verschaffen voor internationale vergelijkingen;
een gewestelijk bereik of gewestelijke betekenis bezitten;
een referentiewaarde tonen om de indicatorwaarde mee te vergelijken.

2) Analytische degelijkheid

Een milieu-indicator moet:
o theoretisch onderbouwd zijn, in technische en in wetenschappelijke zin;
o op internationale standaarden en consensus gebaseerd zijn;
o koppelbaar zijn aan economische modellen, aan prognoses en aan informatiesystemen.
3) Meetbaarheid

De vereiste data om het indicatorverloop te geven, moeten:
o beschikbaar zijn ofbeschikbaar worden tegen een redelijke kostprijs;
o goed gedocumenteerd en van goede kwaliteit zijn;
o regelmatig worden geactualiseerd volgens betrouwbare procedures.

Hoewel het hier gaat om criteria die specifiek voor milieu-indicatoren geformuleerd werden, kunnen een
heel deel van deze criteria eveneens worden toegepast op de landschapsmetrieken en indicatoren voor
biodiversiteit.
Naast deze algemene criteria, zijn er binnen dit project nog een aantal specifieke criteria geformuleerd
waaraan elke indicator, die deel zal uitmaken van het monitoringprograrnma, getoetst moet worden. Dit
ZIJD:

o de geschiktheid voor het beschrijven van het aspect biodiversiteit in het landelijk gebied;
o de betekenis van hun rol voor het functioneren van het ecosysteem in het landelijk gebied;
o hun duidelijke relatie met biodiversiteit (specifiek voor ruimtelijke- en milieu-indicatoren);
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o hun geschiktheid voor het benadrukken van de cruciale beleidspunten in verband met natuur
en milieu in Vlaanderen en meer specifiek het landelijk gebied;
o hun geschiktheid voor het verzamelen van de nodige informatie in de ruimtelijke context van
1 km 2 ;

o de mogelijkheid om staalname I inventarisatie uit te voeren zonder negatieve gevolgen voor
het ecosysteem;
o de kosten - baten verhouding;
o de (ecologische) kennis die erover beschikbaar is in de context van het landelijk gebied van
Vlaanderen;
o het al dan niet onderwerp zijn van een reeds bestaand meetnet in Vlaanderen.
Op basis van deze criteria werden beschikbare indicatoren beoordeeld en geselecteerd.

5.2.2

Inventarisatie van mogelijke indicatoren

Een belangrijke voorwaarde bij het selecteren van indicatoren is dat zij zullen moeten worden gebruikt
door het beleid en dus moeten aansluiten bij relevante beleidsthema's. Het is dan ook belangrijk te werken
met indicatoren die nu reeds door het beleid zijn gekend en eventueel zelfs worden gebruikt.
De MIRA-rapporten lenen zich uitstekend voor het nagaan van door het beleid gekende indicatoren.
Daarnaast werden in een literatuurstudie een groot aantal andere rapporten en publicaties geraadpleegd
naar indicatoren voor terrestrische biodiversiteit, ruimtelijke kenmerken en milieukwaliteiten.
Alle mogelijke indicatoren werden met de nodige kenmerken en achtergrondinformatie, opgeslagen in een
databank (Microsoft Access 97). Voor relevante drijvende krachten en processen waarvoor in de literatuur
geen geschikte indicator gevonden werd, zijn voor dit project 'nieuwe' indicatoren gedefinieerd.
Het is op basis van deze gegevens dat uiteindelijk indicatoren voor het monitoringprogramma kunnen
geselecteerd worden.
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5.3 Landschapsmetrieken als indicatoren voor biodiversiteit
5.3.1

Algemeen

De groeiende belangstelling van de landschapsecologie in de wisselwerking tussen ruimtelijke structuren
en processen en het functioneren van het landschap is een recente ontwikkeling (Turner en Gardner 1990;
Farina 1998 en 2000; Martinez-Falero en Gonzalez-Alonso 1995; Fry 1998; Dramstad, Fjellstad, en Fry
1998 en vele artikels in het tijdschrift 'Landscape Ecology zijn hieraan gewijd'). Het resultaat is de
ontwikkeling en het toetsen van vele nieuwe kwantitatieve indicatoren die men internationaal omschrijft
als 'landscape metrics' of' landscape indices' en waarvoor de Nederlandse term 'landschapsmetrieken' is.
Verschillende groepen landschapsmetrieken kunnen onderscheiden worden. De indeling steunt in
belangrijke mate op de ruimtelijke karakteristieken van de entiteiten waarop de metrieken berekend
worden. Belangrijk hierbij is dat die classificatie eerder op technische aspecten steunt m.b.t. de bepaling
van de indices en niet op hun betekenis of relatie met specifieke processen of andere typen indices, zoals
die voor het uitdrukken van de biodiversiteit.
Een eerste belangrijk gegeven is dat landschappelijke verschijnselen ingedeeld worden volgens hun
ruimtelijke dimensie. Hierbij worden puntvormige, lijnvormige, vlakvormige en oppervlakteverschijnselen
onderscheiden. Punt-, lijn- en vlakelementen zijn meestal discrete verschijnselen die ook als 'objecten' of
elementen worden aangeduid (een perceel, een heg, een sloot, een berm, een boom, een gebouw, ... ).
Oppervlakten zijn continue verschijnselen en worden volgens volledig andere criteria en methoden
beschreven. Dit onderscheid stemt volledig overeen met de primitieven en objecten die gedefinieerd
worden binnen een GIS-omgeving.
Naargelang de gebruikte schaal en de numerieke verwerkingsmogelijkheden, wordt de dimensie van het
object geabstraheerd tot polygoon (vlakvormig), lijnvormig of puntvormig. Dit heeft tot gevolg dat
landschapsmetrieken schaalgevoelig zijn en sterk afhangen van de gebruikte classificatie van de
landschapselementen.
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De volgende groepen van landschapsmetrieken worden weerhouden om de structurele veranderingen
binnen de snuffelplaatsen te beschrijven en te volgen.

5.3.2

Landschapsmetrieken voor afzonderlijke discrete landschapselementen

Een eerste groep indices heeft betrekking op ruimtelijke kenmerken van individuele discrete elementen in
het landschap. Het betreft dus punt-, lijn- en vlakvormige elementen of objecten. Belangrijke
landschapsecologische begrippen die hiermee verband houden zijn 'corridor' (lijnvormig) en 'pat eh'
(vlakvormig, ook wel polygoon genoemd). Het onderscheid tussen puntobject en patch is eerder een
verschil in schaal. Bijvoorbeeld stelt men een gebouw voor door een punt of door de Joolprint van de
bebouwde oppervlakte. De term patch zal verder gebruikt worden voor zowel vlakvormige verschijnselen
(percelen, landgebruikseenheden) als puntelementen (gebouwen, enz.) in een grootschalige voorstelling
(als footprints dus). In de landschapsecologie onderscheidt men naast pa tehes en corridors ook de 'matrix',
de omgevende ruimte die de landschapselementen draagt.

De landschapsmetrieken voor patches zijn:
o de oppervlakte (absoluut, relatief);
o de vormkenmerken (meestal afgeleid uit een oppervlakte I omtrek verhouding);
o de fractaldimensie (die de mate van 'scherpte' van hun begrenzing weergeeft);
o de aardofhet type.
De landschapsmetrieken voor corridors zijn o.m. :
o de lengte;
o de breedte;
o de richting;
o de sinuositeit;
o de fractaldimensie;
o de aardofhet type.

Programma beleidsgericht onderzoek 1997- Beleidsdomein Leefmilieu- PB0097/33/130- Ontwikkeling van een methode voor geïntegreerde
en gebiedsgerichte monitoring van de biodiversiteit van de terrestrische natuur in het Vlaamse Gewest

05-01-0 I

Indicatoren voor monitoring

Wetenschappelijk rapport - 97

Voor elk van deze aspecten werden verschillende indices geformuleerd. Enkele belangrijke voorbeelden
die bij een verder analyse in aanmerking kunnen komen, zijn :
CJ de patch-oppervlakte;
Cl de vormindex uitgedrukt b.v. als de gecorrigeerde ofpervlakte I omtrek - index, CPA, (Farina
1998), formeel gegeven door: CPA= (0.282*P)/A0 · , met P de omtrek van eenpatch en A de
oppervlakte. De index varieert tussen 1 en 0 voor de meest compacte vorm (de cirkel), en
wordt groter voor meer uitgerekte vormen en wordt in de limiet oneindig voor een lijn.
CJ de fractaldimensie drukt de onregelmatigheid van een begrenzing uit. Rechte grenzen hebben
een lage fractaldimensie (die van een lijn); onregelmatige kronkelende grenzen hebben een
hoge fractaldimensie en duiden hiermee de overgang aan van een lineaire scherpe grens naar
een gradiënt die een oppervlak inneemt. De fractaldimensie D wordt berekend als de helling
van de regressie van het log(Omtrek) op de log(Oppervlakte) van de patches. (Burrough 1986;
Farina 1995; Farina 2000)

5.3.3

Landschapsmetrieken voor geaggregeerde kenmerken

Een tweede groep landschapsmetrieken heeft betrekking op kenmerken die bepaald worden door een
aggregatie van de afzonderlijke objectkenmerken binnen een integrerende oppervlakte. Met betrekking tot
dit voorstel voor methode voor geïntegreerde monitoring werden de ruimtelijke steekproefstrata (de
landschapseenheden) gebruikt als integrerende vlakken bij het toetsen van de representativiteit van de
snuffelplaatsen, terwijl de Lambert-vierkante kilometer proefvlakken van de geselecteerde snuffelplaatsen
de integrerende vlakken zijn voor het bepalen van de landschapsmetrieken als indicator binnen de
geïntegreerde monitoring.
Indicatoren van deze groep zijn :
voor patches :
CJ aantal patches, landeenheden, binnen de snuffelplaats ;
CJ de dichtheid: het aantal patches van een bepaald type per oppervlakteeenheid;
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o

de gemiddelde waarden en varianties van de individuele waarden van de discrete objecten
(oppervlakte, vormindices en fractaldimensie) binnen het integratiegebied;
o diversiteit- en heterogeniteitmaten, zoals entropie, redundantie;
voor corridors zijn:
o dichtheid als gesommeerde lengte per oppervlakteeenheid;
o gemiddelde, dominante richting en de variantie op die kenmerken;
o netwerkindices, zoals connectiviteit ;
o relatieve frequentie van de knooppunten naar type;
o de eigenschappen van de lijnsegmenten (aard, capaciteit, enz .. .).
Dichtheden en gemiddelde waarden zijn eerder evidente afgeleiden van de metrieken van de individuele
landschapselementen.
Verschillende interpretaties van het thermodynamisch concept van entropie leiden tot nieuwe kwantitatieve
formuleringen van diversiteit, informatieinhoud en maten voor orde en chaos. De meeste vallen terug op de
Shannon-Weaver formulering van de entropie. De algemene formulering steunt op de definitie van de
informatie-entropie en heeft volgende vorm :
H(A) = c.Epj. ln(pi)

Met:
H(A)
c
Pi

in( )

: de entropie van het verschijnsel A
: een schalingsconstante : voor informatie-entropie of negatieve entropie is c= - I
: het aandeel van klasse i van de verzameling van het verschijnsel A
: de natuurlijke iogaritme met grondtal e ; dikwijls wordt het binair iogaritme gebruikt met
grondtal 2 ; de informatie wordt dan uitgedrukt in bits.
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Het oppervlakteaandeel wordt gesommeerd om de entropie H() te berekenen. Dit sommeren kan op
verschillende manieren gebeuren.
o De gesommeerde oppervlakte per bodemgebruiksklasse binnen een Lambertkilometervierkant, b.v. Hier wordt dan geen rekening gehouden met de versnippering van
eenzelfde bodemgebruiksklasse over verschillende ruimtelijke eenheden (percelen). Deze
vorm wordt de gesommeerde informatie-entropie genoemd.
o Wanneer men echter niet sommeert over het aantal landgebruiksklassen, maar over het
oppervlakte-aandeel van iedere patch gedefinieerd door een verschillend landgebruik, dan
drukt de informatie-entropie de gezamenlijke informatie uit van de aard van het landgebruik,
tevens een indicator van de landschappelijke diversiteit, maar ook van de ruimtelijke
fragmentatie en complexiteit (Stöcker en Bergmann 1978; Antrop 1998; Antrop et al 1994;
Andries et al 1996). Deze entropie is de distributieve informatie-entropie.
Versnipperde landschappen met veel verschillende landgebruikvormen scoren hier het hoogst. Zones met
weinig variatie in het landgebruik en grote patches scoren laag. Entropie laat toe structurele veranderingen
in het landschap te monitoren (Antrop 1998). Metrieken zoals entropie en de gestandaardiseerde en
complementaire redundantie worden dikwijls gebruikt om de landschappelijke diversiteit of heterogeniteit
uit te drukken, evenals fragmentatie of versnippering. In deze zin hebben ze directe relevantie voor de
biodiversiteit. Ze indiceren immers belangrijke ruimtelijke condities.
De basisgegevens voor het berekenen van deze landschapsgebonden indicatoren worden geleverd door de
gedetailleerde terreinkartering en door gerichte luchtfotointerpretaties. Alle data zijn dus voorhanden. De
beoordeling van de resultaten kan niet gebeuren door te vergelijken met vooraf gestelde waarden of
normen. Deze zijn er immers niet. Het is ook niet mogelijk om de waarden stelselmatig te vergelijken met
waarden die voor andere deelgebieden of voor geheel het gewest gelden. Een omvattende ruimtelijke en
landschappelijke analyse, zoals we die hier voorstellen, wordt ook niet uitgevoerd. Vergelijking van de
gevonden ruimtelijke en landschappelijke karakteristieken kan daarom enkel t.o.v. een toestand die
beschreven werd tijdens een vorige monitoringsronde.
Door de aard waarop biodiversiteit met de ruimtelijke opbouw van een landschap samenhangt, moeten
specifiek ruimtelijke indicatoren gezocht worden die betrekking hebben op ruimtelijke complexiteit en
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habitat connectiviteit. In de studie van Waseher (2000) wordt de bruikbaarheid van een groot aantal
indicatoren nagegaan. Op basis hiervan kunnen de hiervoor genoemde potentiële indicatoren teruggebracht
worden tot een beperkt aantal dat in relatie staat met ruimtelijke complexiteit en habitat connectiviteit.
Diversiteit aan grenzen
Op basis van de Shannon diversiteitindex kan de rijkdom (richness) en de evenness van habitatgrenzen in
2
een km berekend worden (Rescia et al. 1997):
H(b) = - I

Pïtj .

log2 Pïtj

De elementen in de formule zijn dan geen vlakken, maar de grenzen tussen naast elkaar liggende
habitatvlekken of patches i en j. Vooral in een overwegend agrarisch landschap is het waarschijnlijk dat
deze maat in relatie staat tot de biodiversiteit. Een hogere diversiteit aan grenzen betekent immers meer
potentieel habitat.
In de hier voorgestelde methodologie voor geïntegreerde monitoring worden de lijnelementen -grenzenmet een eigen bodembedekking, rechtstreeks opgenomen. De lengte en de dichtheid hiervan kunnen
vergeleken worden met de berekende diversiteitmaat voor grenzen, wat nog meer inzicht oplevert over de
potentiële biodiversiteit.

Landschapheterogeniteit
Vertrekkend van deze grenzendiversiteit kan de landschappelijke heterogeniteit van een snuffelplaats
berekend worden (Wascher 2000). Daarvoor wordt het aantal type grenzen in beschouwing genomen.
De landschappelijke heterogeniteit zal het hoogst zijn wanneer het aantal patches gelijk is aan het aantal
type grenzen en het laagst als er maar één type grens is. Deze heterogeniteit verklaart echter niet de
ruimtelijke complexiteit omdat zijn maximum waarde sterk zal afhangen van het aantal en type grenzen.
De Shannon diversiteitindex kan ook hier gebruikt worden met N een bepaald aantal grenzen, de maximale
diversiteit is log2n (met n het aantal type grenzen) zodat de landschappelijke heterogeniteit H (1) gegeven
wordt door:
H(l) = H(b) I log2N
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Ruimtelijke complexiteit
De ruimtelijke complexiteit van de snuffelplaats wordt gegeven door de combinatie van de ruimtelijke
eenheden - patches - binnen de snuffelplaats met de grenzendiversiteit en de landschapsheterogeniteit.
Indien twee snuffelplaatsen dezelfde heterogeniteit hebben maar de ene snuffelplaats een grotere
grenzendiversiteit heeft, zal deze ook een grotere ruimtelijke complexiteit hebben. Een grotere
grenzendiversiteit zal zorgen voor meer interactie.
De ruimtelijke complexiteit zal gegeven worden door de combinatie van de grenzendiversiteit met de
landschapsheterogeniteit:

C(s) = H(b). H(l) = H(bi I log2N

5.3.4

Metrieken voor geografische oppervlakken

Volledigheidshalve wordt nog de groep metrieken vermeld die betrekking hebben op oppervlakken.
Geografische oppervlakken zijn continue verschijnselen waarvan de opmeting en voorstelling steunt op
discrete waarnemingen die geïnterpoleerd worden en waarbij speciale voorstellingswijzen gehanteerd
worden. Met geografische oppervlakken kan men om het even welk discreet gemeten verschijnsel als een
continuüm voorstellen. Het klassieke voorbeeld is de discreet opgemeten temperatuur op diverse locaties
die geïnterpoleerd worden om als een continu verschijnsel voorgesteld te worden in een isothermenkaart
Isolijnenkaarten en driedimensionale voorstellingen zijn middelen om deze 3-dimensionale verschijnselen
voor te stellen in een 2-dimensionaal plat vlak.

De metrieken die geografische oppervlakken op een k'vVantitatieve wijze besch..~.~Jven, zijn o.m. :
o
o
o
o

Het 'reliëf of topografisch oppervlak;
Hellingsgraden en gradiënten ;
Hellingsoriëntatie of 'stroomrichtingen' ;
Diverse vormen van trend- en residuoppervlakken.
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Daarnaast kunnen hieruit kwalitatieve eigenschappen worden bepaald zoals aard van de helling (concaaf of
convex), het voorkomen van bekkens, enz.

5. 4 Milieu-indicatoren
5.4.1

Indicatoren voor de toestandsbepaling van de milieucompartimenten

Er bestaat een groot aantal indicatoren dat de belangrijkste verstoringsprocessen beschrijft. Ze worden
dikwijls gerangschikt volgens de plaats in het verstoringsproces waarop ze betrekking hebben (het DPSIRmodel). Daarnaast variëren ze binnen één thema afhankelijk van het gebied waarop ze toegepast worden.
Een indicator die de toestand van een milieucomponent voor een geheelland moet beschrijven, zal daarom
verschillen van deze die dezelfde milieucomponent binnen een kleinere regio in beeld brengt. De keuze
voor een bepaalde indicator hangt ook in hoge mate samen met de aard en kwaliteit van de data die ervoor
nodig zijn en de beschikbaarheid daaraan.
De toestand van het leefinilieu wordt dikwijls beschreven op basis van afzonderlijke analyses van de
toestanden in de milieucompartimenten lucht, water en bodem. Verschillende meetnetten zijn hiervoor in
gebruik. Bij geïntegreerde monitoring worden de resultaten van deze meetnetten geïntegreerd met de
eigen waarnemingen en analyses.

Compartiment lucht:
De luchtverontreinigende stoffen waarvan de immissie in het gewest gevolgd wordt, zijn zwaveldioxide
(S0 2), stikstofoxiden (Nox), ammoniak (NH3), ozon, vluchtige organische stoffen (VOS), waterstoffluoride
(HF), waterstofchloride (HCI), zwevende stof, polyaromatische koolwaterstoffen (P AK's) en dioxines.
Behalve drukfactor, zijn ze direct als individuele indicatoren voor druk vanuit het compartiment lucht te
beschouwen. Hun effectiviteit voor de snuffelplaatsen van de hier voorgestelde geïntegreerde monitoring,
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zal afhangen van de nabijheid van meetstations en van de nauwkeurigheid van de gebruikte modellen die
de relatie leggen tussen emissies en immissies.
Wegens de grote directe en indirecte impact van ammoniakgas op de ecosystemen, niet in het minst in het
landelijk gebied en door de grote ruimtelijke variatie die er in emissie en immissie kan bestaan, is het aan
te bevelen dat het bestaande meetnet ammoniak uitgebreid wordt.

Compartiment water:
Voor de kwaliteitsbepaling van stromend oppervlaktewater bestaat een uitgebreide reeks indicatoren (zie
b.v. De Pauw et al. 1996). Deze kunnen in 7 categorieën ingedeeld worden: morfologisch-structurele
indicatoren, fysisch-chemische indicatoren, biologische indicatoren, ecotoxicologische indicatoren,
energetische ecosysteemproces indicatoren, ecologische indicatoren en microbiologische indicatoren.
Voor de stilstaande wateren is de Basis Prati Index (Plb) de enige kwaliteitsindicator die voor alle typen
stilstaande wateren toepasbaar is. Het Instituut voor Bos- en Wildbeheer ontwikkelt een visindex voor deze
wateren.
Aangezien deze studie handelt over een methodologie voor geïntegreerde monitoring ten behoeve van de
terrestrische biodiversiteit in het landelijk gebied, moet de kwaliteitsbepaling van het oppervlaktewater niet
strikt behandeld worden. Nochtans is ze van cruciaal belang voor de kleinere stilstaande waters in het
landelijk gebied (o.a. poelen en kreken) die er dikwijls zeer belangrijke biotopen vormen en daardoor
bepalend zijn voor de biodiversiteit die nog in het landelijk gebied aan te treffen is. Daarom stellen we
voor dat een standaardmeting van de fysisch-chemische kwaliteit uitgevoerd wordt van die stilstaande
waters die permanent waterhoudend zijn.
De kwantiteit van het stromend oppervlaktewater wordt als peilmetingen bijgehouden voor de
bevaarbare en de onbevaarbare waterlopen 1ste categorie. Voor kleinere waterlopen zijn verspreid gegevens
beschikbaar. Uit de peilmetingen wordendebieten berekend. Voor zover een waterloop een invloed kan
hebben op een snuffelplaats, is het van belang om de peilmetingen te betrekken bij de analyse van de
oorzakelijke verbanden tussen drukfactoren en waargenomen veranderingen in biodiversiteit en
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habitatkenmerken van de snuffelplaatsen. Waterstanden en debieten van waterlopen zijn voor de
terrestrische biodiversiteit o.a. van belang in verband met hun mogelijke beïnvloeding van
grondwaterstanden en hun impact op het ontstaan en voortbestaan van voornamelijk oeverhabitat Deze
condities worden echter rechtstreeks in de geïntegreerde monitoring betrokken door het opvolgen van
grondwaterstanden en een gedetailleerde kartering van de habitattypen. Overstromingen met
oppervlaktewater, de periode, duur en frequentie ervan, zijn eveneens erg bepalend voor de biodiversiteit
en het grondgebruik. Het optreden van overstromingen zal daarom wel zoveel mogelijk per snuffelplaats
genoteerd moeten worden voor de periode tussen twee monitoringsronden. De informatie daarvoor zal bij
lokale besturen en verantwoordelijke administraties opgevraagd moeten worden.

Compartiment bodem, inclusief grondwater:
De milieutoestand van de bodem kan eveneens beschreven worden aan de hand van kwalitatieve en
kwantitatieve aspecten. De bodemkwaliteit i.v.m. de milieuproblematiek heeft te maken met
verontreinigingen, met bodemvruchtbaarheid en met verzilting. De kwantiteitsaspecten hebben betrekking
op verdichting en erosie. Momenteel zijn geen gestandaardiseerde meetnetten aanwezig die deze
milieutoestand opvolgen. OVAM heeft wel een uitgebreide databank met informatie over gronden met
puntverontreiniging (o.a. de zgn. 'black points'). Voor de diffuse bodemverontreiniging worden screenings
uitgevoerd, gericht op zware metalen en enkele groepen organische stoffen (dioxinen, minerale oliën en
PAK's).
Ook naar veranderingen in de bodemvruchtbaarheid, naar verdichting en erosie, wordt geen systematische
monitoring uitgevoerd. Er zijn wel overzichten van gevoelige gebieden en algemene inschattingen
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Voor de kwaliteit van het grondwater zijn geen integrerende indicatoren beschikbaar. Uiteraard zijn er
wel de individuele kwaliteitsnormen voor b.v. drinkwater. Voor de geïntegreerde monitoring kan er dus
niet rechtstreeks aangekoppeld worden bij een bestaand meetnet en de daarin operationele indicatoren.
Nochtans is de kwaliteit van het grondwater van cruciaal belang i.v.m. de bepaling van de
standplaatscondities. Daarom zullen metingen uitgevoerd moeten worden, vnl. naar de macronutriënten (N
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en P). Gezien het in de eerste plaats om de impact op de vegetatie zal gaan, is het voldoende dat dit gebeurt
voor het bodemwater, te scheiden naar nabij en diep bodemwater wanneer er spraken is van kwelsituaties.
De kwantiteit van het grondwater wordt opgevolgd in een meetnet dat beheerd wordt door AMINAL.
Het 'primair meetnet' volgt het grondwater in zgn. referentiezones met een 'natuurlijke' toestand. Het
'secundair meetnet' is opgezet rond waterwinningen. Het 'tertiair meetnet' omvat de locaties in sterk
verstoorde en specifiek te volgen gebieden. De meetnetten worden voortdurend uitgebreid. Om het verloop
van de grondwaterpeilen in natuurgebieden te volgen, wordt door het Instituut voor Natuurbehoud een
databank uitgebouwd (Huybrechts & De Becker 1998).
De grondwaterfluctuaties kunnen zeer sterk verschillen van plaats tot plaats. Ze zijn immers onderhevig
aan zowel de regionale geologische opbouw en de topografie, als aan de lokale hydrogeologie en
bodemeigenschappen, het aanwezige drainagestelsel en de mogelijke drainerende of irrigerende
activiteiten. Om deze redenen is het noodzakelijk dat op representatieve plaatsen in elke snuffelplaats
piëzometers geplaatst worden om de grondwaterpeilschommelingen te volgen. De peilbuizen zijn
tegelijkertijd geschikt voor de staalname van grondwater voor kwaliteitsmetingen.

5.4.2

Indicatoren voor specifieke milieuverstoringketens

In de MIRA-T rapporten zijn de bruikbare indicatoren geselecteerd voor het opvolgen van de verschillende
fasen van milieuverstoringsketens volgens het DPSIR-model (Verbruggen 1998; Vandeweerd 1999). Ze
gelden voor het niveau van het gewest. Voor de geïntegreerde monitoring kan de selectie ten dele verfijnd
worden.

5.4.2.1

Verdroging

Drukindicatoren t.a.v. verdroging moeten die activiteiten belichten die gericht zijn op wateronttrekking of
het verhinderen van natuurlijke watertoevoer. Gezien de landschappelijke dimensie van het hydrologisch
systeem, kan heel veel van de mogelijke verdroging haar oorsprong (ver) buiten de snuffelplaats vinden.
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De landschapsecologische basisanalyse (zie module III, par. 3 .. 5.1) aangevuld met gegevens van het
grondwatermeetnet van AMINAL, zal hierover enige duidelijkheid kunnen verschaffen. Binnen de
snuffelplaats kunnen lokale drukindicatoren aangeduid worden:
a De oppervlakte aan percelen met buisdrainage.
a Het totale vergunde debiet van de particuliere grondwaterwinningen (b.v. voor beregening).
Als toestandsindicatoren voor verdroging gelden (o.a. Huybrechts & De Blust 1996; Kemmers et al. 1995):
a Waterstanden van het grondwater, gemeten met filters op verschillende diepten en
waterstanden van diepere aquifers. Metingen gebeuren in piëzometers en worden uitgedrukt
t.o.v. een referentievlak (TAW). Potentiaalverschillen op verschillende diepten geven
informatie over infiltratie-, dan wel kwelsituaties.
a Waterstanden van grachten die wel deel uitmaken van een drainagenetwerk, maar niet door
stuwen of gemalen geregeld worden. Ook deze metingen worden uitgedrukt t.o.v. een
referentievlak {TA W). De informatie die deze metingen oplevert is aanvullend bij de
grondwaterpeilmonitoring en houdt meer rechtstreeks verband met de drukfactor ontwatering.
Wanneer waarnemingen voldoende verspreid over de snuffelplaats gebeuren, kan zo een vrij
volledig beeld verkregen worden van de hydrologische toestand in verband met verdroging.
a Waterkwaliteit, uitgedrukt als elektrisch geleidend vermogen (EGV in f..lS I cm) en als
ionenratio: de verhouding tussen Ca2+ -ionen ten opzichte van de som Ca2+ - en CL- -ionen.
Vooral in kwelgebieden is de waterkwaliteit bepalend voor de standplaats. Veranderingen
ervan zijn aanwijzingen voor veranderingen in het hydrologisch regime; verdroging of
vernatting maar met een watertype dat afwijkt van het voordien voorkomende
('gebiedsvreemd water').
Als impactindicatoren (gevolg) voor verdroging zijn verschillende kenmerken van de vegetatie te
gebruiken.
a Wanneer er beoordeeld moet worden op basis van een éénrnalig waarneming (de eerste
monitoringsronde), is de aanwezige soortensamenstelling in vergelijking met wat verwacht
zou kunnen worden op basis van het ecosysteemtype, de ligging in het landschap e.d.,
indicatief.
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Wanneer vergeleken kan worden met een vroegere toestand, geven de veranderingen in
soortensamenstelling, geanalyseerd naar het aandeel freatofyten (grondwaterafhankelijke
plantensoorten) een duidelijke indicatie over mogelijke verdroging.
o Voor diersoorten zijn de mogelijkheden om ze te gebruiken als eindvariabelen en
impactindicatoren ter beoordeling van verdroging, beperkt. Bepaalde soorten kunnen wel een
nauwe band met hoge waterstanden vertonen. Zijn geen andere factoren in het spel, dan kan
hun afwezigheid op verdroging wijzen.

5.4.2.2 Eutrofiëring
Als algemene drukindicatoren voor terrestrische systemen, werkend op een landschapsschaal, worden
meestal gebruikt:
o Stikstof- en fosforemissies, zoals die bekomen kunnen worden uit andere meetnetten. Voor de
hier voorgestelde geïntegreerde monitoring is een directe koppeling met die meetnetten
(VMM) aan te bevelen.
Als een bruikbare toestandsindicatoren voor terrestrische systemen gelden:
o De lokale stikstofdepositie. Het zou ideaal zijn, moest deze depositie voor elke snuffelplaats
apart gemeten kunnen worden, omdat door de directe band met emissiebronnen, die immissie
van gebied tot gebied sterk kan verschillen. Anderzijds is de vegetatiestructuur op haar beurt
erg bepalend voor de werkelijke depositie op een bepaalde plaats, de depositie in het
'doorvalwater'. Die depositie is immers de resultante van de zgn. natte én droge depositie. Een
vegetatie met een grote depositieoppervlakte (gecumuleerde bladoppervlakte) vangt grote
hoeveelheden verontreinigde deeltjes (droge depositie) op. Door dit alles zal voor deze
toestandsindicator een keuze gemaakt moeten worden van het vegetatietype I
grondgebruiktype waarin hij gevolgd wordt. Het is in elk geval aan te bevelen dat metingen in
een semi-natuurlijke vegetatie gebeuren, omdat dan directe relaties gelegd kunnen worden met
de kritische waarden t.a.v. atmosferische depositie die voor verschillende vegetaties gekend
zijn (Bobbink et al. 1998; Meykens et al. 2000).
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a In de bodem zijn metingen van de fosforverzadigingsgraad belangrijk als toestandsindicator.
Ze zouden dan ook voor representatieve percelen in elke snuffelplaats uitgevoerd kunnen
worden. De beoordeling van de gevonden toestand kan gebeuren door vergelijking met de
databank van de Bodemkundige Dienst van België. Hierdoor kan de mate van vermesting
bepaald worden.

Als impactindicatoren voor eutrofiëring zijn versebinende kenmerken van de vegetatie te gebruiken.
a Met éénmalige waarnemingen (de eerste monitoringsronde) kunnen dominantieverhoudingen
tussen plantensoorten een indicatie geven voor mogelijke eutrofiëring. Hoogproductieve
vegetaties met een lage soortenrijkdom en enkele uitgesproken dominanten, zijn typerend voor
geëutrofieerde systemen. Voor alle vegetatietypen zijn de soorten die tot dominantie komen
bij eutrofiëring gekend.
a Wanneer vergeleken kan worden met een vroegere toestand, zijn de veranderingen in het
aandeel meso- en oligotrafente soorten t.o.v. het totaal, een belangrijke indicatie voor het
verloop van de impact van eutrofiëring. Er moet dan gesteund worden op de indicatieve
waarde van de soorten voor nutriëntengehalten. Deze gegevens zijn o.a. beschikbaar als de
zgn. 'Ellenberg indicatorgetallen' (Ellenberg et al. 1992).
5.4.2.3 Verzuring
Als algemene drukindicatoren voor verzuring van terrestrische systemen worden meestal gebruikt:
a De potentieel verzurende emissie van zwaveldioxide (S02), stikstofoxiden (Nox), ammoniak
(NH 3), uitgedrukt als de som van de zuurequivalenten (Zeq.). De waarde voor deze indicator
wordt bekomen uit de metingen van het luchtkwaliteitmeetnet en modelberekeningen (VMM),
verfijnd voor de betreffende snuffelplaatsen. Het is aangewezen om metingen bij de
snuffelplaats zelf uit te voeren door het verschillende gedrag van de potentieel verzurende
stoffen in de atmosfeer. Het belang van lokaal uitgestoten ammoniak kan hierdoor exacter in
rekening gebracht worden.
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Als een bruikbare toestandsindicatoren voor terrestrische systemen komen in aanmerking:
o De werkelijke depositie aan verzurende stoffen, uitgedrukt in zuurequivalenten I ha. Het
Regenmeetnet (VMM) kan daarbij gegevens opleveren voor de natte depositie. Zoals dat ook
het geval is voor de immissie van potentieel eutrofieerende stikstof, is de plaatselijke
bodembedekking (vegetatiestructuur) erg bepalend voor de hoeveelheid zuurequivalenten die
uiteindelijk in het systeem terecht komen. Vandaar dat concentratiemetingen in het
'doorvalwater' in geselecteerde vegetaties, die een cumulatie van natte en droge depositie
geven, aan te bevelen is. Per snuffelplaats zou het dus optimaal zijn, moest er een meetpost
voor het doorvalwater geïnstalleerd kunnen worden die de data levert voor de

toesta..T1dindicator voor eutrofiëring en verzuring. Eveneens als bij eutrofiëring, is een relatie te
leggen met normen voor bepaalde ecosystemen in termen van kritische waarden t.a.v.
immissie zuurequivalent I ha . jaar (De Vries 1988).
o pH-metingen van het bodemwater, als indicator van de chemische processen die zich in de
bodem afgespeeld hebben, gegeven een bepaalde samenstelling van het doorvalwater en een
type bodem. De nutriëntenbeschikbaarheid voor planten is hiervan direct afhankelijk.
o Bodemelementen waarvan de concentraties en verhoudingen door verzuring beïnvloed worden
en die een directe impact hebben op de levensgemeenschappen. Voorbeelden zijn de Al I Ca
verhouding en de concentratie zware metalen in oplossing.
Als impactindicatoren voor verzuring zijn enkele kenmerken van de vegetatie te gebruiken. Doordat
soorten echter zeer specifiek reageren, is het moeilijk een 'overkoepelende' indicator aan te duiden.
o Bosvitaliteit, uitgedrukt door de mate van bladverkleuring en bladbezetting, is een algemeen
gebruikte indicator. Gestandaardiseerde methoden zijn beschikbaar voor het opnemen ervan
(Bosvitaliteitrneetnet Vlaams Gewest; IBW). Het is aan te bevelen om, wanneer in een
snuffelplaats een voldoende groot bos voorkomt, of wanneer direct aansluitend bij een
snuffelplaats zich zo'n bos bevindt, de bosvitaliteit te beoordelen. Aansluiting met het
bestaande Bosvitaliteitmeetnet is steeds nodig.
o In vegetaties van voedselarme bodems zoals heidevlekken, geeft het bedekkingspercentage
van grassen t.o.v. de heidesoorten een indicatie voor verzuring, gekoppeld aan eutrofiëring.
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o Zoals ook voor verdroging en eutrofiëring, is de aanwezigheid van plantensoorten met
indicatiewaarde voor zure omstandigheden ('Ellenberg indicatorgetallen') op plekken waar
men dat op basis van de landschappelijke situering niet zou verwachten (b.v. beekdalen), een
aanwijzing voor mogelijke verzuring.

5.4.2.4 Versnippering
De mate waarin versnippering een biologisch probleem is, hangt af van de totale landschapsopbouw en de
soortspecifieke kenmerken. Daarom zijn enkel zeer algemene drukindicatoren te geven:
o Een eerste indicator is de mate van versnijding door 'harde' infrastructuren (wegen,
waterwegen). Dit kan eenvoudig uitgedrukt worden als lengte infrastmctuur I oppervla..lct:e.
o Toename van de lengte 'harde' infrastructuur per jaar, uitgaande van nieuw gerealiseerde
wegen en kanalen en van veranderingen van de kenmerken van bestaande infrastructuur die tot
een verhoogde barrièrewerking leiden. Voorbeelden van dit laatste zijn verbreding van
infrastructuur, verharding van het oppervlak (b.v. asfalt), steiler worden van en gebruik van
onnatuurlijke materialen bij oevers en andere taluds.
o Afname van de lengte 'harde' infrastructuur met barrièrewerking door toepassing van
technieken van natuurtechnische milieubouw en mitigerende maatregelen (b.v.
natuurvriendelijke oevers, passages, e.d.).
o Diverse indicatoren kunnen op basis van landschapsmetrieken (zie module V, par. 5.3.) voor
diverse schaalniveaus berekend worden.
Toestandsindicatoren voor versnippering hebben betrekking op de reële verdeling en bereikbaarheid van
(geschikt) habitat in het landschap.
Verschillende landschapsmetrieken (zie module V, par. 5.3.) kunnen gebruikt worden als
tûestandsindicator voor versnippering op verschillende schaalniveaus.
Specifieke impactindicatoren voor terrestrische biodiversiteit i.v.m. versnippering zijn zeer moeilijk te
geven gezien de soortafhankelijkheid van het effect. Analysen van het aandeel van soortengroepen met
verschillende verbreidingsstrategieën en -capaciteiten, kan aanduidingen opleveren over de mate waarin
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versnippering een impact kan hebben op de lokale biodiversiteit. Hetzelfde geldt voor de mate waarin
populaties permanent aanwezig zijn. Voor dit laatste zijn echter jaarlijkse tellingen nodig.

5.4.2.5 Verspreiding
Zoals voor 'verstoring' gaat het hier om een zeer heterogene verstoringketen waarvoor geen algemeen
geldende en integrerende druk- en toestandsindicatoren aan te duiden zijn. De volgende indicatoren zijn
bruikbaar:
o De concentraties aan stoffen gemeten en berekend in de lucht immissiemeetnetten (zie module
V, par. 5.4.1).
o De concentraties van specifieke stoffen (b.v. zware metalen) in de zand- en slibafzettingen op
de bodem na overstromingen of in het ruimingslib. Dit is van belang voor die snuffelplaatsen
waar stromend oppervlaktewater voor verspreiding van potentieel toxische verbindingen kan
zorgen.
o De concentraties van specifieke stoffen (b.v. zware metalen) in de bodem. Hiervoor zal
uiteraard een selectie van bemonsteringplaatsen moeten gebeuren.
Door de soortspecifieke impact van 'verspreiding' zijn opnieuw geen algemene impactindicatoren te
formuleren. Bij wijze van voorbeeld noemen we:
• Verschillende invertebratengroepen in de bodem die zowel de directe impact als de condities van het
bodemcompartiment aangeven: b.v. samenstelling en onderlinge verhouding van de regenwormen
fauna (zie o.a. Arndt et al. 1987; Paoletti 1999).
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Drukindicatoren hebben betrekking op landbouwpraktijken die invloed kunnen hebben op erosie. We
noemen hier enkele potentiële indicatoren.
o De totale oppervlakte akkerland zonder bodembedekking en de duur daarvan. Deze maat
wordt, per perceel zonder bodembedekking gedurende de winter, gekoppeld aan de
J.q.~.o
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hellingsgraad (i.v.m. watererosie) en de afstand tot de eerste windbrekende
landschapselementen (i.v.m. winderosie).
o In hellende gebieden, het oppervlakteaandeel akker dat niet volgens de contourlijnen bewerkt
IS.

o In hellende gebieden, de aan- I afwezigheid van permanent begroeide taluds en graften op
perceelsranden.
Volgende toestandsindicatoren kunnen bruikbaar zijn om de mate van erosie te beschrijven:
o De aanwezigheid van erosiegeulen en afgespoelde oppervlakken op akkers en perceelsranden.
o Afkalven en instorten van schouders en flanken van holle wegen.
o Mate van bedekking van wegen met slib afkomstig van landbouwgronden (rechtstreeks
erosieslib en aarde afkomstig van transport na grondbewerking en oogsten).
o Gehalte organische stof van de bodem.
Impactindicatoren van erosie i.v.m. biodiversiteit zijn niet specifiek ontwikkeld. Ze kunnen enerzijds te
maken hebben met het feit dat door erosie een apart pioniershabitat ontstaat en anderzijds met feit dat door
erosie meer kunstmest toegediend moet worden om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Op beide is
een reactie van soorten te verwachten.
o Het aandeel ongegroeide (plekken in) kleine landschapselementen.
o Het aandeel dat pioniersoorten in de totale flora van kleine landschapselementen inneemt.
5.4.2. 7 Verstoring
Door het heterogene karakter van een proces als 'verstoring' is het niet mogelijk om algemeen geldende
druk- en toestandfactoren en eraan gekoppelde druk- en toestandindicatoren te formuleren. Omdat de
geïntegreerde monitoring zich richt op het landelijk gebied en daarin landbouw een belangrijke rol speelt,
kunnen we een aantal indicatoren aanduiden:
o Het gemiddelde tijdstip van maaien van graslanden of het aantallaat gemaaide percelen (na 15
mei); het aantal maaibeurten per jaar.
o Het aantal percelen met een beheersovereenkomst
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o De aanwezigheid van een wildbeheerseenheid
o De mate van betreding van de halfnatuurlijke biotopen.
De mogelijke impact van de verstoring is eveneens erg verscheiden en afhankelijk van het type verstoring
en het ecosysteem of de soorten in kwestie. Daarom moeten we opnieuw volstaan met enkele voorbeelden
van impactindicatoren voor verstoring.
o De aanwezigheid en de dichtheid van specifieke vogelsoorten die in relatie gebracht kunnen
worden met verstoring door landbouwactiviteiten: weidevogels, b.v. Veldleeuwerik
o De aanwezigheid en de dichtheid van hazen
o Het aandeel van planten met een bepaalde groeivorm, b.v. rozetten (aanpassing aan betreding),
t.o.v. het totaal in de vegetatie van kleine landschapselementen

5.5 Biotische indicatoren
Zoals eerder gesteld, is het onmogelijk om de totale biodiversiteit van een gebied te beschrijven. Daarom
wordt getracht de potentiële biodiversiteit te benaderen aan de hand van de aanwezigheid en de kenmerken
van habitattypen en aan de hand van het voorkomen en de samenstelling van specifieke soortengroepen.
Het verklaren van de gevonden toestand van de biodiversiteit betekent dat de vereisten die soorten stellen
aan ruimtekenmerken en habitatkwaliteit gekend zijn en dat geweten is hoe ze reageren op specifieke
vormen van milieuverstoringen . Voor deze laatste is hiervoor aangegeven hoe eventueel de impact op de
biodiversiteit beoordeeld kan worden.
Er kan een groot aantal indicatoren gebruikt worden. Ze hebben zowel betrekking op de reële
soortensamenstelling, de structurele opbouw van ecosystemen, als op aantal, ligging, vom1 en
oppervlaktekenmerken van potentieel habitat in het landschap. Afhankelijk van de volledigheid van de
inventarisatiegegevens komen als indicatoren in aanmerking:
o Soortenrijkdom voor specifieke groepen per snuffelplaats of per habitattype; gemiddelde
soortenrijkdom en samenstelling van groepen per habitatvlek van een bepaald type.
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Aandeel van bepaalde subgroepen in het totaal van een soortengroep, per totale oppervlakte of
per habitattype. De subgroepen worden b.v. bepaald op basis van gemeenschappelijke eisen
die ze stellen aan milieu- en ruimtekenmerken (indeling volgens de 'Ellenberg
indicatorgetallen' b.v.), overlevingsstrategieën, verbreidingsstrategieën, e.d. Met deze analyse
kan de koppeling met verstoringketens gemaakt worden.
Aantal bedreigde soorten in de snuffelplaatsen voor die groepen waarvoor Rode Lijsten
bestaan.
Aanwezigheid en aantal doelsoorten voor het natuurbehoud in de snuffelplaats. Doelsoorten
zijn deze die in het natuurbeleid van het gewest genoemd worden en deze die internationaal
aangeduid zijn en opgenomen in internationale overeenkomsten en richtlijnen (de zgn. Annexsoorten).
Grootte en samenstelling van totale populaties en sub-populaties in aparte habitatvlekken.
Concurrentieverhoudingen tussen soorten binnen eenzelfde habitat en productiviteit van
soorten en levensgemeenschappen.
Structurele opbouw (gelaagdheid) van de vegetatie van levensgemeenschappen, als
voorwaarde voor o.a. een potentieel rijke invertebratenfauna of avifauna.
De hoeveelheid dood hout in struweel en bos als voorwaarde voor potentiële rijkdom aan
xylobionten.
De variatie aan habitattypen en de ontwikkelingsgraad ervan, al dan niet in relatie tot
opperv lakteklassen.
Het aandeel aan en de verdeling in de snuffelplaats van potentieel habitat zoals deze berekend
worden met de landschapsmetrieken.

De op dit moment beschikbare kennis en gegevens over fauna en flora in Vlaanderen variëren sterk van
soortengroep tot soortengroep. De groepen waarover reeds voldoende geweten is om ze te gebruiken voor
het beschrijven van de toestand van de biodiversiteit in het buitengebied, worden kort besproken (naar De
Blust et al. 1996; Kuijken 1999).
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Zowel de verspreiding als de status van de hogere planten in Vlaanderen is goed beschreven. Ook de
standplaatsvereisten van veel soorten zijn in detail gekend en worden uitgedrukt in indicatiegetallen (zie
o.a. Ellenberg et al., 1992). Planten spelen dan ook al sinds lange tijd een belangrijke rol bij de beoordeling
van de natuurbehoudwaarde van gebieden.
Daar planten in alle milieus voorkomen en gezien hun cruciale functie als primaire producenten en
structurerende elementen in ecosystemen, waardoor hun toestand direct bepalend is voor de rest van de
soortensamenstelling in een gebied, zijn zij ideaal als indicator voor de biodiversiteit. Systematische
inventarisatie en identificatie zijn relatief eenvoudig, waardoor ze zich ook goed lenen voor meer
gedetailleerde analysen van b.v. concurrentieverhoudingen, productiviteit, demografische ontwikkelingen.
De resultaten hiervan zijn belangrijk voor een monitoring die ook gericht is op 'early warning'.

I Broedvogels
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Broedvogels komen in alle landschapstypen voor en zijn er kenmerkend voor specifieke habitattypen. Door
de verschillende eisen die ze stellen, zijn ze indicatief voor de vegetatiesamenstelling, de structuur en de
grootte van dat habitat. Op een grotere schaal zijn veel vogelsoorten gevoelig voor de opbouw van het
landschap: het grondgebruik en het type, het aantal en de onderlinge ligging van landschapselementen, de
afstand tussen gelijkaardige optimale biotopen en tussen de verschillende delen van het landschap. Verder
zijn hun habitateisen en ecologische niche redelijk goed bekend.
Een belangrijk voordeel van broedvogels is dat ze relatief eenvoudig kunnen worden geïnventariseerd.
Bûvendien genieten ze een grote belangstelling bij het publiek en vertegenwoordigen ze zo een bela,.~grijke
waarde voor het natuurbehoud.
Door seizoentrek zijn verschillende vogelsoorten onderhevig aan milieuveranderingen die zich elders
voordoen. Dit maakt dat deze soorten wel enerzijds een geïntegreerd beeld kunnen geven van de toestand
van ruimte en milieu over een zeer groot gebied, maar dat het anderzijds moeilijk is om nauwkeurige
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causale verbanden te leggen tussen hun aan- of afwezigheid en de lokale omstandigheden. Daarom lijken
trekkende vogelsoorten niet direct geschikt als indicatoren voor biodiversiteit in het kader van een
monitoringprogramma dat zich toelegt op het opvolgen van de evolutie van die biodiversiteit op regionaal
en lokaal niveau.

IAmfibieën

I

Hoewel ze tijdens een gedeelte van hun levenscyclus afhankelijk van permanente waters zijn, stellen we
voor dat amfibieën toch worden opgenomen in het monitoringprogramma.
Daar ze afhankelijk zijn van zowel land- als waterhabitat, worden amfibieën sterk beïnvloed door het
tussenliggende landschap. Hun aanwezigheid duidt dan ook op het integrale complex van geschikte
waterkwaliteit, een geschikte structuur van het voortplantingsbiotoop en een bereikbaar landbiotoop. Voor
een aantal amfibiesoorten is Vlaanderen gesitueerd aan de rand van hun verspreidingsgebied, wat hen
kwetsbaar maakt voor reeds kleine veranderingen in de ecologische karakteristieken van hun habitat.
Verder kan worden opgemerkt dat amfibieën extreem gevoelig zijn voor verdroging, een algemeen
probleem in de rurale gebieden in Vlaanderen. Al deze eigenschappen samen, maken dat amfibieën
geschikt zijn als indicator voor de toestand van biodiversiteit in het buitengebied.

I Ongewervelden
Op het niveau Vlaanderen werd van de ongewervelden vooral de groep van de insecten goed onderzocht.
Insecten zijn in alle types landschap vertegenwoordigd, hebben een snelle generatiecyclus en reageren in
vele gevaiien uitermate snei op wisseiende miiieuomstandigheden. Omwiiie van deze redenen kan eraan
gedacht worden om ook een aantal invertebratengroepen te gebruiken als indicator voor biodiversiteit in
het programma voor geïntegreerde monitoring.
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Dagvlinders
De dagvlinders zijn de best bestudeerde groep ongewervelden in Vlaanderen. Van de meeste soorten zijn
de habitateisen in detail bekend. Door hun levenswijze zijn ze bovendien redelijk eenvoudig te
inventariseren. Hun (soms exclusieve) afhankelijkheid als rups van een bepaalde waardplant en als adult
van honingplanten en biotoopstructuur, maken dat ze als integrerende, maar ook als erg specifieke
indicator kunnen dienen.
Loopkevers
Loopkevers behoren tot de soortenrijkste en best bestudeerde ongewervelde dieren van Vlaanderen. De
loopkevers komen in zeer uiteenlopende milieus voor, waardoor ze in hun totaliteit een goede indicatie
kunnen geven van de kwaliteit van deze milieus. Daarom zijn ze ook geschikt om de gevolgen van
veranderingen van de landschapsstructuur op meso- en microschaal te beoordelen.
Spinnen
Spinnen komen in een zeer groot aantal habitattypes voor, waar ze goede indicatoren blijken te zijn voor
zowel de microstructuur als voor aparte milieuvariabelen zoals de vochtigheid. Als vertegenwoordigers
van de bodemfauna kunnen ze model staan voor de ontwikkelingen die in deze groep van dieren
plaatsvinden.
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5.6 Mogelijke aanvullingen in de toekomst
Het is best mogelijk dat in de toekomst, na het uitvoeren van een aantal monitoringsronden, nog
indicatoren kunnen toegevoegd worden binnen het monitoringprogramma.
De indicatoren die nu gegeven worden zijn de meest essentiële voor de geïntegreerde monitoring. Van
andere mogelijke verstoringsbronnen zoals licht en geluid is er op dit moment nog te weinig geweten om
bruikbare indicatoren voor het volgen van de effecten op de biodiversiteit, te ontwikkelen. Ook de
mogelijkheid om deze verstoringsbronnen als drukfactoren in de geïntegreerde monitoring te meten, is
binnen dit onderzoeksproject niet onderzocht kunnen worden.
Naast bijkomende milieu-indicatoren, kan er ook een uitbreiding verwacht worden -en is dit trouwens sterk
aan te bevelen- met socio-economische factoren, die de driving forces in beeld brengen. In deze studie zijn
deze niet expliciet als indicator opgenomen en behandeld.
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Tabel 8 : Beschikbare reeksen orthofoto 's voor de
monitoring
Document
Orthofotokaarten
Eurosense
Digitale
orthofoto 's
(Zwart-wit)
N.G.l.
O.C. GISVlaanderen
Digitale
orthofoto's kleur
Eurosense
O.C. GISVlaanderen

Schaal
1/10 000
Opname
1/43.000,
Presentatie
1110.000

Opname
1/30.000,
Presentatie
1/10.000

Periode
Luchtopname
1988-1990
Luchtopname
1995
Uitgave 1997

Luchtopname
1988-1990
Uitgave 1998

Tabel 9 : Beschikbare reeksen topografische kaarten voor de
monitoring
Document
Topografische kaarten Dép6t de la Guerre
Topografische kaarten NGI
Topografische kaarten NGI
Topografische kaarten NGI
Topografische kaarten NGI
Topografische kaarten NGI

Schaal
1120 000
1/10 000
1/10 000
1/25 000
1/50 000
11100 000

Periode
1860-1862
1966-1979
1992-1995
1987-1991
1983-1991
1986-1987
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6 Gegevensbronnen voor inventarisatie
6.1 Cartografische bronnen
6.1.1

Orthofoto's

De orthofotokaarten zijn gerestitueerde, gescande luchtfoto's die na een radiometrische correctie
gemozaïekeerd zijn geworden. Het zijn perfecte metrische documenten, maar de radiometrische correctie
doet subtiele texturen en kleine objecten verloren gaan. Archeologische bodemsporen en groeiverschillen
in de vegetatie zijn bvb. op dergelijke documenten nauwelijks te herkennen. Het landgebruik en vooral de
percelering vormen de belangrijkste informatie die essentieel is als uitgangspunt voor deze studie. Het zijn
immers de patronen in het landschap die nu nog herkenbaar zijn en terug gaan tot het einde van de 18de
eeuw. Orthofotokaarten laten geen stereovisie toe, zodat het microreliëf niet in rekening gebracht werd bij
de beoordeling van landschappelijke structuren.
Het O.C. GIS-Vlaanderen stelt de digitale versies van de orthofoto's ter beschikking.
Tabel 8: Beschikbare reeksen
orthofoio's voor de monitoring
Tabel 9 : Beschikbare reeksen
topografische kaarten voor de
monitor in~

6.1.2

Topografische kaarten

De topografische kaarten geven de basisinformatie onder een gestandaardiseerde en voorgeselecteerde
vorm. Tussen de verschillende producenten en uitgaven wijzigt niet alleen de voorstellingswijze van de
elementen, maar ook hun selectie en typologie. De gegevens moeten bijgevolg geïnterpreteerd worden en
enkel verschijnselen die met zekerheid te lokaliseren en te begrenzen zijn, kunnen doorheen de
verschillende tijdsperiodes op een betrouwbare manier vergeleken worden.
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Ook voor de topografische kaarten wordt de digitale versie ter beschikking gesteld in rasterversie via het
O.C. GIS-Vlaanderen. Hier gaat het echter enkel om de kaarten uitgegeven tussen 1978 en 1993 op schaal
1110.000. De nieuwe topografische kaarten die nog niet voor heel het Vlaamse Gewest is uitgegeven door
het N.G.I. is nog niet digitaal verkrijgbaar.

6.1.3

De Kabinetskaart van Graaf de Ferraris

De in 1778 voltooide kaartenreeks van de Oostenrijkse Nederlanden door graaf de Ferraris is de oudste, zo
gedetailleerde en naar bodemgebruik ingekleurde, topografische kaart van onze gewesten. Ze is bijna
volledig gebiedsdekkend voor het Vlaamse Gewest en geeft dan ook een duidelijk overzicht van heb
bodemgebruik in de 18de eeuw.
Bij de interpretatie van de Kabinetskaart van Ferraris moet wel rekening gehouden worden met een aantal
leemten:
·
o De kaart is niet geometrisch correct. Voor de opname van de kaart werden geen geodetische
opnames gemaakt wat voor gevolg heeft dat er zowel richtings- als afstandsfouten en
vervormingen op de kaart voorkomen. Deze vervormingen kunnen echter snel nagegaan
worden en er kan dus rekening mee gehouden worden bij de landschapsanalyse aan de hand
van de Ferrariskaart.
o De nauwkeurigheid waarmee de kaart is opgemaakt op het terrein en waarmee bewoning,
bodemgebruik en wegennet ingetekend zijn. Dit werd gedeeltelijk veroorzaakt door de
snelheid van de opname en de kennis van de karteerders alsook het beschikbaar zijn van lokaal
cartografisch basismateriaal dat kon gebruikt worden. Sommige delen werden dan ook met
een grotere nauwkeurigheid gekarteerd dan andere.
Ondanks deze leemten blijft de Ferrariskaart een goede basiskaart om een inzicht te krijgen van het
bodemgebruik en de bewoning in de 18de eeuw.
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Tabe/10: Belangrijke reeksen bodemkaarten
bruikbaar voor de monitoring
Document
Analoge bodem.kaart van
België
Digitale bodemkaarten
(O.C. -GIS Vlaanderen)
Bodemassociatiekaart van
België

Schaal
1/20 000

Periode
19521968

11500 000

1970

I

Tabel 11 : Overzicht van bijkomende digitale beschikbare bestanden

Thema

Eigenaar

Geografisch
eebied

Datamodel

Beschrijving

Bodemkaart

VLM

Vlaanderen

Vectorformaat

De digitale versie van de analoge bodemkaart bevat de zogenaamde bodemtypes met gegevens over textuur,
drainageklasse en profielontwikkeling. Ook het substraat is opgenomen (als er één aanwezig is). Het classificatiesysteem
van de. Polders is verschillend (textuur, drainage en profielontwikkeling kunnen niet rechtstreeks afgeleid worden uit de
bodemserie). De verklaring van de symbolen is uitsluitend analoog voor de totale dataset.

Boskartering

AMINAL

Vlaanderen

Vectorformaat

Het beheer van de bossen steunde in België sinds 1846 op gegevens die ingewonnen werden door middel van 10jaarlijkse bostellingen. Deze werden uitgevoerd via directe raadpleging van de boseigenaars door middel van
vragenlijsten. Ten einde de opslag en de verwerking van de gegevens ten behoeve van het beheer van het
bospatrimonium te optimaliseren, werd, door Eurosense Technologies nv, gedurende de periode 1978-1992 aan de hand
van de interpretatie van kleurinfrarood orthofoto's (vliegschaal 1:5000) een digitale boskartering opgesteld in opdracht
van de afdeling Bos en Groen, AMINAL, LIN, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze boskartering werd, door
tüepassingen van GIS principes, in 1994 dom de Viarunse Landmaatschappij omgevormd tot een geïntegreerde
gegevensbank die zowel een geografische (de bospolygonen met hun respectievelijke georeferentie) als een beschrijvende
(de kenmerken zoals eigenaarsklasse, boomsoort, gemeente, houtvesterij etc.) com~onent bevat.

CORJNE landcover

NGIIEU

België

Vectorformaat

Kaderend in CORINE programma, gerealiseerd t.b.v. Europese Unie. De databank bevat voor de 12 lidstaten,
landgebruikinformatie, schaal 11100.000, op basis van 44 klassen in 3 hiërarchische niveaus overeenkomstig de CORINE
nomenclatuur.
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Bodemkaarten

De bodemkaarten geven belangrijke informatie over de natuurlijke gesteldheid en laten ook toe afleidingen
te maken met betrekking tot de topografie en het microreliëf. Heel wat landschappelijke structuren van de
traditionele landschappen en de sites van ensembles vertonen nauwe associaties met de bodemgesteldheid.
Tenslotte bevat de bodemkaart ook belangrijke informatie met betrekking tot het geopatrimonium. De
kaarten zijn echter reeds oud en heel wat eigenschappen, vooral met betrekking tot de natuurlijke drainage,
zijn intussen grondig veranderd. Dit geldt o.m. voor de ruilverkavelingsgebieden.

6.1.5

Bodemgebruikskaart van Vlaanderen (satellietkaart)

In kader van een TELSAT-programma fase 3, werd door de VLM in samenwerking met de KULeuven,
Instituut voor Land en Waterbeheer, een bodemgebruikskaart voor Vlaanderen aangemaakt op basis van
Landsat TM beelden daterend van augustus 1995.
Het landgebruik, voorgesteld op de Bodemgebruikskaart van Vlaanderen (OC/GIS-Vlaanderen 1995), is
het resultaat van een gesuperviseerde classificatie van Landsat 3 TM satellietbeelden van augustus 1995
met een ruimtelijke resolutie van 30 m op 30 m. Die classificatie werd verbeterd door het toevoegen van
gerasterde themalagen zoals die met de CORINE Land Cover Data, de verkeersinfrastructuren en een
opdeling van de graslanden aan de hand van de digitale bodemkaart. Het resultaat geeft een uniform en
voldoende gedetailleerd, zij het kleinschalig beeld van het bodemgebruik van heel Vlaanderen op
nagenoeg één tijdsmoment Het is het enige document dat die verschillende eigenschappen combineert.
Andere meer gedetailleerde documenten op grotere schaal verschillen sterk in opnameperiode of zijn niet
uniform landsdekkend.

6.1.6

Biologische waarderingskaart en evaluatie van het digitaal bestand van de B.W.K.

De biologische waarderingskaart (BWK) is een gestandaardiseerde inventarisatie en evaluatie van het
gehele Vlaamse en Brusselse grondgebied en delen van Wallonië. De inventarisatie omvat het
grondgebruik (bebouwing, grasland, bos, e.d.) en de eventuele aanwezige, meer natuurlijke vegetatie

Tabel JO : Belangrijke reeksen
bodemkaarten bruikbaar voor
monitoring
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Digitaal terreinmodel NGI
niveau 2

Vlaanderen
en Brussel

Rasterformaat,
ascii-file

DTM geproduceerd door NGI, als een regelmatig ruitennet in het World Geodetic System (WGS) en beschikbaar voor
Belgil:. Uitgaande van het DTM in het WGS-stelsel werd een DTM-bestand in het Lambert-coördinatenstelsel
aangemaakt. Het DTM werd ~esteld aan de hand van de hoogtelijnen van de topografische kaarten <>Q_ schaal 1/50.000.

Ecologische
impulsgebieden

Vlaanderen

Vectorformaat

Polygonenbestand dat de ecologische impulsgebieden atbakend.

Vlaanderen

Vectorformaat

Het eindprodukt is een digitale vectoriele versie van de geactualiseerde toestand van de 25 gewestplannen voor
Vlaanderen tot en met 0111111999, met inbegrip van de vlakvormige bodembestemmingen en de lijnvormige
lijninfrastructuren en geschikt voor een gebruik tot op schaal 1/10.000. Omwille van de complexe datastructuur bestaat
de digitale versie uit 3 bestanden. Naast de bodembestemmingen (vlakkenbestand) is er een lijnenbestand van de
lijninfrastructuur en een vlakkenbestand van de reservatiestroken.

VLM

Gewestplan, toestand AR OHM
1111/99

De passende legende zit bijgevoegd bij het digitaal bestand, zodat er een vergelijkbaar beeld kan verkregen worden als
het analoge gewestplan
Fysische
systeemkaart

VLM

Vlaanderen

Vectorformaat

Generalisatie van de Belgische bodemkaart 1120.000 op basis van de hierop aangeduide vlakgrenzen en de kenmerken
bodem en relil:f. De legende verschilt naargelang de regio. Een beoordeling van kwel en infiltratiekenmerken werd aan
elke eenheid toegevoegd, uitgebreide rapportering met legende beschikbaar.
In het kader van het project 'Kartering van het Fysisch Systeem en de Ruimtelijke Structuren in Vlaanderen op schaal
1150.000', uitgevoerd door de Stichting Plattelandsbeleid in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij ( 1994 ), werd
een aanzet gegeven tot een omschrijving van het 'fysisch systeem' voor Vlaanderen. Dit gebeurde in de vorm van een
zonering in landschapseenheden, gekenmerkt door bodem-, relii:f- en hydrologische kenmerken, die de intrinsieke
geschiktheid van het gebied bepalen. Aan de gegenereerde zoneringseenheden konden dan later gevoeligheden en
kwetsbaarheden gekoppeld worden. Het conceptueel schaalniveau is 1/50.000.

Kwetsbaarheidzones
van grondwater

AM IN AL

Landbouwgebruikspe VLM

Vlaanderen

Vectorformaat

Vlaanderen

Vectorformaat

reeJen !998

Vectorieel bestand met de perimeters van de kwetsbaarheid van het grondwater voor Vlaanderen. Deze geven de
risicograad weer van verontreiniging van het grondwater in de bovenste watervoerende laag door stoffen, die van op de
bodem in de grond dringen, enkel rekening houdende met statische parameters.
In kader van de mestwetgeving werden in 1998 alle landbouwgebruikspercelen van Vlaanderen geregistreerd (in

A-reView), gebruikmakend va.11 de zvtart~v1it orthofoto's op schaal 1:10.000 (1995). Daarbij weiden Vûür 2/3 van de
landbouwbedrijven de registraties 1997 geactualiseerd tot 1998 en de overige bedrijven werden voor het eerst
geregistreerd. De geregistreerde dataset werd vervolgens onderworpen aan een reeks GIS-analyses die toegevoegde
informatie verschaften ten aanzien van de mestbankreglementeringen.

·-

Landbouwstreken
1110.000

VLM

Vlaanderen

Vectorformaat

Landbouwstreken van het Vlaamse gewest op schaal 1/10.000.

Mapgebieden
Mestdecreet

VLM

Vlaanderen

Vectorformaat

Afbakening van de gebieden vermeld in Art. IS van het Mestdecreet waarbij aan elk gebied specifieke bemestingsnormen
en een bepaald uitrijregime verbonden zijn.

- - - - · - - - - - - -..
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(plantengroei zoals natte heide, dotterbloemhooiland, e.d.). De evaluatie berust op een aantal criteria zoals
diversiteit, zeldzaamheid en aanwezigheid van belangrijke fauna-elementen.
De BWK bestaat zowel als gedrukte kaarten (schaal 1/25.000 met topografische kaart als ondergrond) als
in digitale bestanden (Geografisch Informatiesysteem, Instituut voor Natuurbehoud).
Bij het gebruik van de BWK in het kader van dit project moet er zeker rekening gehouden worden met
volgende beperkingen (De Blust et al. 1985 en 1994; Paelinckx & Kuijken 1999):
l:l Er bestaat een zeker heterogeniteit tussen de kaartbladen door een verschil in ervaring tussen
de karteerders, wat hier en daar tot foute interpretaties kan leiden. Dit is ook te zien bij het
omzetten van de ecotypen in landgebruiksklassen.
l:l De schaal van 1125.000 heeft een onderwaardering van het belang van de kleine
landschapselementen tot gevolg.
a De kaarten verschillen onderling in tijdsbereik.
a De eenheden geven geen verticale noch horizontale relaties weer.
a De BWK geeft geen garanties voor volledigheid of detailleringsgraad en geeft een situatie
weer van enkele jaren terug en actualisatie bij gebruik is aangewezen.
De BWK wordt momenteel geactualiseerd (met een hogere nauwkeurigheid) maar deze is nog niet
gebiedsdekkend voor Vlaanderen.

6.1. 7

Overzicht van digitaal beschikbare bestanden

In tabel 11 wordt een overzicht gegeven van bijkomen digitaal beschikbare bestanden die nuttig zijn voor
het monitoringprogramma.

Tabel 11 : Overzicht van
bijkomende digitaal beschikbare
hestanden
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VLM

Vlaanderen

Vectorformaat

Omvat de afgrenzing van de nitraatgevoelige watervoerende formaties bepaald in het kader van het decreet van 24 januari
1984 houdende de maatregelen inzake het grondwaterbeheer en van het decreet van 23 januari 1991 inzake de
bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen. Het betreft volgende formaties : Zanden van
Brussel , Tufsteen van Lincent, Heersiaan, Krijt en Maasgrinden.

Oppervlaktewaterwin VLM
gebieden drinkwater

Vlaanderen

Vectorformaat

Omvat de aflijning van zones gelegen in de subhydrografische bekkens van oppervlaktewater bestemd voor de productie
van drinkwater, van Kluizen, de Blankaart en het kanaal Kortrijk-Bossuit die aangeduid zijn in het kader van het
mestdecreet (BVR 20 december 1995, gewijzigd bij BVR van 25 juli 1996).

Nitraatgevoelige
gebieden op
watervoerende
formaties

Statistische sectoren
1981

AR OHM

Vlaanderen
en Brussel

Vectorformaat

I

I

Indeling van de statistische sectoren, 1981
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6.2 Bestaande meetnetten in Vlaanderen
In tabel 12 wordt een overzicht gegeven van de bestaande meetnetten in Vlaanderen. De gegevens die in
deze meetnetten worden opgenomen moeten ook geïntegreerd worden met de gegevens van de eigen
opnames binnen het monitoringprogramma.
Figuur 10 duidt aan in hoeverre de meetpunten van de verschillende meetnetten binnen de snuffelplaatsen
liggen.
Tabel 12 : Overzicht bestaande meetnetten in Vlaanderen
Bosbodemmeetnet Vlaams
Gewest

Wie
Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer

Wat
Hoeveel meetpunten
Bodem:
12
fysische eigenschappen
chemische eigenschappen
bodemoplossing
Atmosferische depositie:
- vrije veld
- doorvalwater
- stamafvloeiwater
Bomen :
gezondheidstoestand
- groei
- voedingstoestand
- wortelonderzoek
Vegetatie:
- associatie
evolutie
Weersomstandigheden
Gezondheidstoestand bomen :
72 (4km 2 )
- Blad-/naaldverlies
- Verkleuring
- Schade door
insecten/schimmels/weersomstandighed
en, ...
Luchtkwaliteit
36
Concentraties S02, NO, N02, 03 ,

-

-

-

Tabel I 2 : Overzicht bestaande
meetnetten in Vlaanderen

Bosvitaliteitsmeetnet
Vlaams Gewest

Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer

Telemetrisch Meetnet
Vlaanderen

Vlaamse Milieumaatschappij

-
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Bestaande meetnetten Vlaams Gewest

Legende
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Bosbodemmeetnet Vlaams Gewest - Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

+

Bosvitaliteitsmeetnet Vlaams Gewest -Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

r

Grondwatermeetnet - AMINAL

•

Meetnet oppervlaktewater- V.M.M.

~

relemetrisch meetnet Vlaanderen- V.M.M. - pollutiestations

*

relemetrisch meetnet Vlaanderen- V.M.M.- meteostations
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CnHrn, CxHy en PM l 0

relemetrisch Meetnet
Vlaanderen Meteostations

Vlaamse Milieumaatschappij

Grondwatermeetnet

AMlNAL

Meetnet Oppervlaktewater

Vlaamse Milieumaatschappij

Weersomstandigheden:

- Windrichting
- Windsnelheid
- Temperatuur
- Luchtdruk
- Neerslag
Grondwater:
- Stijghoogte
- Kwaliteit
Oppervlaktewater:
- Fysisch-chemische kwaliteit {PlO}
- Biologische kwaliteit (BBI)
- Bacteriologische kwaliteit
- Aanwezigheid van

8

538

> 3000

microverontreiniging

6.3 De terreinkartering en inventarisatie van flora en fauna
6.3.1

De landschapskartering

Met de landschapskartering wordt enerzijds de globale geografische context beschreven van de
snuffelplaats en anderzijds alle voorkomende elementen zoals geselecteerd in de legende geïnventariseerd.
Ook de verschillende attributen (variabelen) die moeten beschreven worden werden in de
karteringslegende vastgelegd

6.3.1.1 Opstellen van de karteringslegende en -methode
Voor het opstellen van de karteringslegende zijn vooreerst bestaande legendes, zoals deze van de
topografische kaart van het N.G.I., gebruikt als basis en dan aangepast aan de noden van een kartering in

Figuur 10: Meetpunten
bestaande meetnetten in
Vlaanderen
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Tabel 13 : grote klassen opgenomen in de karteringslegende
Code

Beschrijvingscategorie van de objecten

4.

Infrastructuur

I.

Bodembedekking

4.01.

Weg

1.01.

Bossen

4.02.

Knilsingen

1.02.

Aanplanten (gel ijkjarig en gelijksoortig)

4.03.

Spoonveg

1.03.

Struwelen

4.04.

Andere lijnvormige infrastructuren

1.04.

Graslanden

5.

Lijnvormige vegetaties

1.05.

Heide

5.01.

Niet opgaande lijnvormige vegetaties

1.06.

Ruigten

5.02.

Opgaande lijnvormige vegetaties

1.07.

Slikke, schorre

1.08.

Moerassen

6.
7.

Andere lijnvormige landsebappelijke objecten
Puntvormige vegetatie/begroeiing

1.09.

Onbegroeid of dunbegroeid natuurlijk substraat

8.

Andere puntvormige landschappelijke objecten

1.10.

Bebouwd land

8.01.

Cultuurhistorische objecten

1.11.

Bijzondere grondbestemming

8.02.

Agrarische objecten

1.12.

Tuin

8.03.

Ecologische objecten

2.

Bebouwde oppervlakten

8.04.

Infrastructurele puntvormige objecten

3.

Hydrografische verschijnselen

8.05.

Puntvormige geomoifo/ogische verschijnselen

3.01.

Watervlakken

3.02.

Waterlopen
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functie van geïntegreerde monitoring. In het kader van een integratie van diverse gegevens voor eenzelfde
gebied is het immers belangrijk na te gaan in welke mate verschillende beschrijvingsystemen overlappen,
inpasbaar of complementair zijn. Deze eerste versie van de legende werd uitgetest op terrein aan de hand
van een aantal proefkarteringen. De verbeteringen (vooral naar haalbaarheid) die hiermee mogelijk waren
resulteerden in de hier voorliggende karteringslegende (zie bijlagen I en II van de 'Handleiding voor
monitoring').
De hiërarchische opbouw van de legende maakt het karteren op terrein makkelijker. De tabel 13 geeft een
overzicht van de grote klassen die opgenomen zijn in de legende.
Voor elk object werd een eenduidige definitie geformuleerd. Indien dit mogelijk was, werden bestaande
definities zoals deze uit de objectencatalogus van het N.G.I. of de biologische waarderingskaart e.a.
gebruikt. In andere gevallen werd een nieuwe definitie gegeven. De keuze en definitie gebeurde in functie
van de relevantie voor habitattypering en de biodiversiteit. Hierbij werd ook aangegeven wat eventueel de
minimum en/of maximum lengte, breedte, hoogte van een object kan zijn.
Bij de verschillende objecten horen telkens een aantal attributen die o.m. betrekking hebben op
milieucompartimenten en thema's). Deze attributen bevatten de kenmerken van de objecten nodig voor de
verdere interpretatie en verwerking. Dit gaat bijvoorbeeld over de lengte, breedte, richting (van
lijnvormige objecten), type, soort, toestand en functie van de objecten. Deze attributen werden samen met
de verschillende definities van de objecten toegevoegd aan de databank. Alle voorkomende objecten, de
gebruikte definities en attributen worden beschreven in deel II van dit rapport, de handleiding voor
monitoring.
Aan de hand van de hiërarchische karteringslegende werd een karteringsmetbode opgesteld en werd gestart
met het uittesten ervan op het terrein. Voor àe proefkarteringen weràen hiervoor àrie snuffeipiaatsen
uitgekozen namelijk
o snuffelplaats 6- Land van Waas - Haasdonk;
o snuffelplaats 26 - Scheldevallei - Weert;
o snuffelplaats 9- Vlaamse Ardennen- Maarkedal, Schorisse.

Tabel 13 : Grote klassen
opgenomen in de karteringslegende
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Op basis van de bevindingen tijdens de proefkarteringen werd de legende en karteringsmetbode
geoptimaliseerd.
Om overzichtelijk te blijven en fouten te reduceren werden de grote klassen van de legende op
afzonderlijke kaarten aangeduid.
Per snuffelplaatsen zijn er 4 kaarten welke overeenkomen met bijhorende invultabellen
1. Bodembedekking - grondgebruik
2. Bebouwing
3. Hydrografie, infrastructuur en geomorfologie
4. Lijnvormige vegetaties, andere lijnvormige landschappelijke objecten, puntvormige vegetaties
en andere puntvormige landschappelijke objecten
Deze proefkarteringen liet ook toe de nodige tijd en het personeel voor een dergelijke kartering te bepalen
en dus een schatting te maken van de kosten van een dergelijke monitoring. Dit komt verder aan bod in
module VIII.

De perceelskaart geeft de indeling
van de snuffelplaats weer in de
verschillende percelen. Indien
deze niet ter beschikking is als
gescande kadastrale plans of
vectoriële perceelkaarten (cf. O.C.
GIS-Vlaanderen) is het nodig voor
het eerste terreinbezoek een
perceelkaart te maken door de
orthofoto's te digitaliseren.
Tijdens iedere kartering moeten
eventuele veranderingen aangeduid
worden.

6. 3.1. 2 Karteringstabellen
Ten einde alle karteerders op een systematische manier te laten werken en fouten in de beschrijving en
metingen te reduceren, werd gekozen om te werken met karteringstabellen. Om de attributen voor een
object in te vullen worden voorafgedrukte tabellen gebruikt, waarin ieder object een unieke
identificatiecode krijgt en de specifiek te beschrijven attributen opgesomd worden. Deze invultabellen zijn
opgemaakt per legendeklasse, daar de attributen verschillen van klasse tot klasse, soms ook voor de
verschillende objecttypes per legendeklasse. Een voorbeeld van een invultabel wordt gegeven in Deel 11 :
'Handleiding voor monitori~g' (bijlage 111).
De cartografische aanduiding gebeurt op een perceelskaart. Elk vlak, elke lijn of elk puntelement wordt
hierop aangeduid met een unieke identificatiecode die naar de tabellen verwijst. Deze is opgebouwd uit
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een letter die verwijst naar het type en een nummer wat overeenkomt met een volgnummer volgens type.
Dezelfde code wordt dan gebruikt in de tabel om de bijhorende attributen aan te duiden. Deze code is dus
uniek per snuffelplaats.
Hierbij is ook voorzien dat een koppeling mogelijk is met de perceelskaarten die in het kader van GISVlaanderen beschikbaar zullen komen.

6.3.2

Fauna en flora-inventarisatie

Een methode voor monitoring moet bij voorkeur snel en eenvoudig uit te voeren zijn en bovendien goede
schattingen van soortenrijkdom en eventueel populatiegrootte van de geïnventariseerde groep kunnen
geven. Voor de geïntegreerde monitoring wordt een inventarisatie uitgevoerd van de aanwezige vegetatie
binnen een snuffelplaats, alsook een gedetailleerde vegetatieopname en een inventarisatie van de
aanwezige fauna per snuffelplaats

6.3.2.1 Florainventarisatie
Doel van de inventarisatie van de flora is het verkrijgen van een zo volledig mogelijke (kosten en baten
t.o.v. elkaar afgewogen) lijst van de aanwezige soorten hogere planten binnen de snuffelplaats. Het is niet
nodig hiervoor elke vierkante meter van het km-hok te inventariseren. Voor de soortenkartering van de
flora wordt daarom voor elke snuffelplaats een looproute vastgelegd. Hoe intensief de inventarisatie moet
zijn, hangt in de eerste plaats af van de verscheidenheid aan terreintypen binnen de snuffelplaats en verder
ook van de verscheidenheid binnen de aanwezige terreintypen.
6.3.2.2 Vegetatieopnamen
Door op een gestandaardiseerde manier vegetatieopnamen te maken, kunnen zeer gedetailleerde gegevens
verzameld worden over de specifieke soortensamenstelling en de relatieve verhoudingen tussen de soorten
op een bepaalde plaats. . In functie van de geïntegreerde monitoring is dit zeker van belang :
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o

de werkelijke soortensamenstelling van een habitattype wordt gegeven, waardoor de relatie
gelegd kan worden met standplaatsfactoren en beheersmaatregelen;
o men bekomt kwantitatieve verhoudingen tussen soorten waardoor nauwkeuriger de
ontwikkeling en de respons van een vegetatie in de loop van de tijd gevolgd kan worden;
o men kan de waargenomen soortensamenstelling relateren aan bestaande vegetatietypologieën
en de daaraan gekoppelde milieukenmerken, wat informatie oplevert over de
ontwikkelingsgraad, de impact van veranderde milieuomstandigheden, e.d.

Gezien de tijd die nodig is voor het maken van een volledig vegetatieopname, moet het aantal per
snuffelplaats beperkt worden. Opnameplaatsen worden verdeeld over vlakvormige en lijnvormige habitats
in zowel halfnatuurlijke vegetaties als landbouwpercelen.
De vegetatieopnamen worden zo goed mogelijk verdeeld over de snuffelplaatsen. Door meerdere
opnamen per vegetatie- of grondgebruiktype te maken, kan de interne variatie beschreven en gevolgd
worden. De selectie van de opnameplaatsen gebeurt ad rondom binnen elk (sub)type.

6.3.2.3 Faunainventarisatie
De inventarisatie van de fauna binnen de snuffelplaats wordt beperkt tot de broedvogels, amfibieën en
vlinders. Ook voor deze inventarisatie worden standaardmethodes gebruikt. De inventarisatieroutes voor
broedvogels en vlinders worden vastgelegd na een terreinbezoek.
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7 De initiële verwerking van een monitoringsfase en de
integratie met andere meetnetten
7.1 Opslaan van de karteringsdata
De verwerking van de gegevens van de proefkarteringen bestaat uit drie stappen.
1. Het omzetten van de analoge terreinkaarten in digitale kaarten in een GIS-omgeving. Vanuit deze GISomgeving kunnen immers verschillende variabelen en indicatoren worden berekend d.m.v. ruimtelijke
analysetechnieken ..
2. Het opnemen van alle objecten met hun attributen in een databank. Per snuffelplaats wordt er een
databank aangemaakt waar alle gegevens van alle objecten verzameld worden.
3. De tabellen worden gekoppeld aan het GIS-project met de digitale kaarten van de kartering van de
snuffelplaats.

7.1.1

Digitale kaarten in GIS

Voorgesteld wordt om de GIS-software Arcview GIS van ESRI te gebruiken omdat dit thans het meest
verspreid is binnen de Vlaamse overheid.
Alle objecten die gekarteerd worden, worden ook digitaal als object geïdentificeerd.
a Polygonen : grondgebruik, bebouwing
o Lijnen : wegen, waterwegen, lijnvormige vegetaties
o Punten : puntvormige vegetaties, antropogene objecten
Vanuit deze GIS-omgeving kunnen verschillende variabelen en indicatoren worden berekend d.m.v.
ruimtelijke analysetechnieken die belangrijk zijn voor de geïntegreerde monitoring.
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Importeren en opslaan van de gegevens in een databank

Ten behoeve van de data-verzameling is er een databank ontwikkeld in Microsoft Access 97. Per
snuffelplaats wordt er een databank aangemaakt waarin alle gegevens van alle objecten verzameld worden.

7.2

Een eerste analyse van de data

Een eerste analyse van de gegevens van een monitoringronde bestaat in het weergeven van de
beschrijvingsresultaten in kaarten, grafieken en tabellen. Er worden hierbij nog geen analyses gedaan naar
onderlinge relaties en verbanden met processen en verstoringketens die de terrestrische biodiversiteit
kunnen beïnvloeden. De resultaten worden weergegeven als een toestandsrapport per snuffelplaats en
tijdstrend die eventueel grafisch de verandering van de indicatoren voor die indicator voorstellen.
Bijgevoegde figuren geven enkele voorbeelden hoe de resultaten van de monitoring kunnen voorgesteld
worden.
Figuur 11: Veranderingen van de
belangrijke soorten binnen de
grote vegetatiegroepen tussen
1978 en 1990 (Countryside
Survey 2000 News)

1

Figuur 12: Veranderingen in de
specifieke kleine
landschapselementen tussen 1984
en 1996 (Countryside Survey
2ûûû News)
Figuur 13: Verloop
entropiewaarde voor
Destelbergen tussen 1910 en 1980
(Antrop 1998)
Figuur 14: Verloop
entropiewaarde voor Verrebroek
tussen 1910 en 1980 (Antrop
1998)

Figuur 11 en 12 zijn voorbeelden uit de Countryside Survey 2000 (Countryside Survey 2000 News) en
geven aan op welke manier veranderingen van soorten of kleine landschapselementen kunnen
weergegeven worden in een grafiek. De veranderingen kunnen procentueel worden voorgesteld (figuur
11 ), zodanig dat de toename en afname dadelijk af te lezen is uit de grafiek. In figuur 12 worden de reële
lengten van de verschillende lijnvormige elementen weergegeven, dit voor de verschillende periodes aan
de hand van een staafdiagram. Op deze manier is de evolutie van de variabele duidelijk afleidbaar uit de
grafiek. Meer voorbeelden hierover zijn terug te vinden op de website (http://www.cs2000.org.uk) van de
Coutryside Survey 2000, waar het volledige rapport terug te vinden is.
1

Figüüï 13 en 14 (Antmp 1998) illüstreren de mûgelijklieid ûm de entmpie van het landschapvûûi te stellen
in een grafiek. Figuur 13 geeft de evolutie weer van de verdeling van de entropie sinds 1910 voor het
landschap in Destelbergen, figuur 14 voor de gemeente Verrebroek Het verloop van de twee grafieken is
opvallend verschillend : het landschap van Verrebroek verandert zeer weinig door de tijd en wordt
gekenmerkt door lage entropiewaarden, wat een lage diversiteit en fragmentatie van het landschap
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Tabel 15 : Evolutie van de kleine landschapselementen volgens functie
tussen 1981 en 1991 (Brandt et al1994)

Tabel 14 : Evolutie van de kleine landschapselementen volgens habitattype
tussen 1981 en 1991 (Brandt et a/1994)
DEVELOPMENT OF SMALL BIOTOPES IN
DENMARK 1981-1991*
NATURE TYPE-ORIENTED GROUPING

13 TEST SITES
IN EASTERN DENMARK

(52km2 )

- 0.1

-1.1

Dry linear

-0.1

+0.2

-0.1

0.0

- 1.8

-0.8

. Alllinear
Wet area)

All area!

IN EASTERN JUTLAND

(40 km

2

)

INDENMARK

(100 km2 )

+ 0.9

+2.0

-0.6

+0.6

Wet linear

+3.2

Dry linear

0.0

Alllinear

+2.4

Dry area)

+4.7

+ 0.3

Dry linear

0.0

Wet area!
Dry area!

Public infrastructure

13 TEST SITES
IN EASTERN
DENMARK

(52km2)

Farm infrastructure
Nature types
Cultural heritage
Game orientation
Farm and field layout
(Former) raw material
Public infrastructure

I 0 TEST SITES
INEASTERN
JUTLAND

(40 km2)

Farm infrastructure
Nature types

1}\l DE~J'f',.1APJ<.

+ 0.1

**

+ 0.3

(100 km 2 )

+2.6

All area)
+ 1.5
* Indicated as % annual change on average for all test sites; the linear in % of Iength; the
areal in % of number

1986-91
(%per year)

0.0
- 1.2
+ 0.1
0.0
+0.2
-0.6
-0.2

+ 0.9
- 1.7
+ 0.5
-0.1
+ 3.2
-0.6
+ 0.6

+ 0.9
+ 0.5
-0.3
-1.1

Game orientation

+ 5.3
- 0.1
-2.3
+ 0.8
-0.9
+ 0.4

Farm and field layout
Pubtic infrastructure

25 TEST SITES

1981-86
(%per year)

Cultural heritage

(Former) raw material

+ 3.7

Wet linear

Alllinear

DEVELOPMENT OF SMALL BIOTOPES IN
DENMARK 1981- 1991 *
A FUNTIONAL CLASSIFICATION

+ 0.4

Wet areal

All area)

25 TEST SITES

1986-91
(% peryear)

Wet linear

Dry area!

I 0 TEST SITES

1981-86
(%per year)

Farm infrastructure
Nature types
Cultural heritage

0.0

Game orientation

+ 3.8

I Farm and field layout

-0.5
(Former) raw material
- 0.1
• Jndicated as % annual change on average for all test sites; the linear in % of length; the
area! in % of number
** Including 2 test sites on Bornholm in the Baltic Sea
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weerspiegelt, typisch voor het open polderlandschap. De evolutie van de entropiewaarden in Destelbergen
is typisch voor veranderingen veroorzaakt door urbanisatie. Het oorspronkelijk rurale landschap is
versnipperd en geleidelijk aan veranderd in een suburbaan landschap. De entropiewaarde van het eerder
rurale landschap in 191 0 vertoont wel een verschillende verloop met deze van Verrebroek, wat te wij ten is
aan het feit dat Destelbergen een meer heterogeen landschap is met een grotere verscheidenheid aan kleine
landschappelijke eenheden ivm met Verrebroek.

Wanneer de informatie van alle snuffelplaatsen gezamenlijk geanalyseerd wordt, kan men meer globale
uitspraken doen die, zoals hiervoor gesteld, de toestand op het niveau van het gewest beschrijven. Omdat
er waarschijnlijk geen voldoende aantallen van de meest gedetailleerde objecttypen (karteringseenheden
met verdere specificatie d.m.v. attributen) opgenomen zullen zijn om statistisch correct te kunnen
analyseren, zal enkel voor algemenere categorieën een toestand beschreven kunnen worden. Zoals de
voorbeelden uit enkele reeds bestaande programma's van geïntegreerde monitoring aantonen, blijven deze
resultaten echter zeer waardevol en hebben ze een impact op het beleid (Brandt et al. 1994).
Het Deense voorbeeld (tabel 14 en 15) toont verder dat met dezelfde basisgegevens meerdere analysen
kunnen gebeuren, afhankelijk van de wijze waarop de data gecatalogeerd worden. Dezelfde kleine
landschapselementen kunnen inderdaad zowel volgens biotische en fysische kenmerken ingedeeld worden
en geven dan informatie over habitatkwaliteiten, maar daarnaast kunnen ze ook functioneel gegroepeerd
worden waardoor een veel ruimere gebruikskwalificatie centraal komt te staan. In het eerste geval wordt de
evolutie van de biotoopfunctie beschreven, in het tweede geval de veranderingen in maatschappelijk
functie en de plaats van de elementen in het globale ruimtegebruik. (Brandt et al 1994)

Tabel 14 : Evolutie van de kleine
landschapselementen volgens
habitattype tussen 1981 en 1991
(Brandt et al 1994)
Tabel 15 : Evolutie van de kleine
landschapselementen volgens
functie tussen 1981 en 1991
(Brandt et al 1994)
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Figuur 15 : Evolutie van de ruimtelijke variabelen
van hagen, voorgesteld tov een referentiewaarde
(Braekevelt 1988)
Tabel 16 : aantal aanwezige gesloten waters over de
periode 1884-1994 in de omgeving van Zomergem
(Van de Wiele 2000)
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Figuur 16 : Evolutie van de dichtheid van hagen in
bet Houtland (einde 19de eeuw -1986) (Braekevelt
1988
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aantal aanwezige gesloten
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(Van de Wiele 2000)
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De evolutie van enkele variabelen zoals de ruimtelijke structuren van hagen wordt weergegeven in figuur
15 (Braekevelt 1988). De waarden van de verschillende variabelen op het einde van de 19de eeuw worden
gebruikt als referentiewaarde of "zero-index", om een vergelijking met de andere periodes mogelijk te
maken.
Figuur 16 geeft een voorbeeld hoe de gegevens kunnen voorgesteld worden in een cartodiagram. De
grootte van de cirkeldiagrammen is hierbij evenredig met de waarde die voorgesteld wordt, in dit geval de
densiteit van hagen in 1986 en op het einde van de 19de eeuw.
Tabel 16 en figuur 17 illustreren hoe de evolutie van gesloten waters over de periode van 1884 - 1994 in,
Zomergem. Ook hier wordt de waarde van 1884 als referentiewaarde gebruikt om het aantal aanwezige
gesloten waters op latere tijdstippen te vergelijken.

Figuur 15 : Evolutie van de
ruimtelijke variabelen van hagen,
voorgesteld tov een
referentiewaarde (Braekevelt
1988)
Figuur 16 : Evolutie van de
dichtbeid van hagen in bet
Houtland (einde 19de eeuw -1986)
(Braekevelt 1988)
Tabel 16 : Aantal aanwezige
gesloten waters over de periode
1884-1994 in de omgeving van
Zomer~em (Van de Wie/e 2000)

Figuur 17: Evolutie van het aantal
aanwezige gesloten waters over de
periode 1884-1994 in de omgeving
van Zomergem (Vau de Wiele
2000)
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8 Concreet voorstel en adviezen
8.1 Het monitoringprogramma moet flexibel zijn voor uitbouw en aanpassingen
De programma's die reeds werden geïmplementeerd, zijn alle in de loop van de toepassing uitgebreid
geworden in aantal sites en aantal te meten parameters. Uitbreiding was over het algemeen het gevolg van
bijkomende vragen vanwege het beleid en/of de wetenschap. Hieruit kan men opmaken dat de eerste
resultaten positief of veelbelovend waren. Zo is de evolutie die het Britse programma in iets meer dan 20
jaar heeft doorgemaakt ongetwijfeld een bevestiging van het succes van dit monitoringsnetwerk.
Bovendien werden zowel de gegevens van de Engelse Countryside Survey als die van het Deense
programma reeds meermaals gebruikt voor het beantwoorden van beleidsvragen en kenden daarbij steeds
bijsturingen.
Het is dus noodzakelijk een programma voor monitoring te ontwerpen dat voldoende flexibel is, zodat
uitbreiding of aanpassing in de toekomst mogelijk is. Indien de noden van het beleid of de vraagstelling
wijzigen, moet hierop kunnen worden ingespeeld. Vooral de link tussen beleidsdoelen en normen enerzijds
en de indicatoren voor monitoring anderzijds is essentieel.
Bijna alle buitenlandse programma's zijn gestart met het monitoren van de terrestrische biodiversiteit in
relatie tot de landschapsstructuur en steunen op het landschapsecologische principe van de wisselwerking
tussen de ruimtelijke structuur en het ecologisch functioneren van een landschap. De Countryside Survey
in het Verenigd Koninkrijk was in het begin beperkt tot het volgen van de landschapsstructuur en de
vegetatie, maar werd uitgebreid met het waarnemen van broedvogels, de kwaliteit van het zoete wateren en
de bodemkwaliteit Er is een duidelijke trend dat een groter aantal indicatoren resulteert in een lager aantal
proefvlakken. Elke extra variabele, betekent immers ook extra werk en dus een verzwaring van het
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programma. Ook wat de variabelen betreft, kan worden opgemerkt dat programma's die reeds enige jaren
lopen en hun degelijkheid hebben bewezen, het aantal variabelen dat wordt opgevolgd hebben uitgebreid.

8.2 Gebruik een toevallige gestratijiceerde steekproef steunend op de indeling van de
traditionele landschappen van Vlaanderen
Bij de meeste buitenlandse programma's werden de proefvlakken geselecteerd op basis van een toevallige
gestratificeerde steekproef gebaseerd op een classificatie van de voorkomende landschapstypes.
Voor Vlaanderen werd onderzocht of de indeling van de traditionele landschappen hiervoor bruikbaar was.
De methodiek die in de andere landen gevolgd werd voor het opmaken van de stratificatiebasis komt sterk
overeen met deze die gevolgd werd bij de indeling van de traditionele landschappen in Vlaanderen, die
gemaakt werd ten behoeve van een deelstudie ter voorbereiding van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen en waarop ook een eerste indeling van ecodistricten is gesteund. Ze vormen ook het
afwegingskader in de relictenatlassen van de landschappen. Deze indeling steunt zowel op kenmerken van
het natuurlijk substraat (kwartairgeologie, bodem, geomorfologie als hydrografie), als op
cultuurhistorische kenmerken bewoningsvormen, percelering, open/geslotenheid). Traditionele
landschappen weerspiegelen nog de verticale en ecologische relaties tussen het natuurlijke milieu en de
menselijke maatschappij voor de grote veranderingen van die met de 19de eeuw beginnen dit relatiesysteem
grondig verstoren.
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8.3 Begin met een beperkt aantal proefvlakken van 1 km 2
Het totale aantal geselecteerde proefvlakken verschilt sterk tussen de programma's en zo ook hun
steekproefdichtheid, zijnde de verhouding van het aantal monitoringssites tot de oppervlakte waarover men
een uitspraak wilt doen. Voor de verschillende projecten varieert die als volgt:
Programma
Countryside Survey
Environmental Change Network
Small Biotope monitoring
Der Kulturlandschaftsforschung
Österreich
Agriculturallandscape monitoring
Estland
Geïntegreerde monitoring van
biodiversiteit in Wallonië
Voorstel Geïntegreerde monitoring
van biodiversiteit in Vlaanderen

Bedekte oppervlakte
Max. 0.25%
Max. 0.025%
Max. 0.30%
0.24%

Aantal proefvlakken
567 km2
58 km2
32 x 4km2
200km2

0,13%

7

0.0012%
en8%
0.23%

8400 cirkels
en 1400 km 2
30km 2

Alhoewel het voorstel voor Vlaanderen in de startfase het kleinste aantal proefvlakken voorstelt, wijkt de
steekproefdichtheid niet af van die in de andere landen.
De twee meest langlopende programma's, de Countryside Survey (CSS) in het Verenigd koninkrijk en de
Small Biotope monitoring (SBM) in Denemarken, zijn met een veel lagere steekproefdichtheid gestart. Pas
na een eerste of daaropvolgende monitoringronde werd het aantal proefvlakken opgedreven in functie van
de beschikbare middelen. De pragmatische aanpak en de praktische haalbaarheid waren hier belangrijker
dan de overwegingen naar de representativiteit van het geheel van de steekproef.
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In deze voorstudie werd naast de haalbaarheid ook veel belang gehecht aan de representativiteit, teneinde
op basis van de monitoring tot gefundeerde uitspraken te kunnen komen op het niveau Vlaanderen. De 30
voorgestelde snuffelplaatsen (proefvlakken) zijn het resultaat zijn van deze afwegingen. Ze vormen het
minimaal aantal proefvlakken en hun aantal kan uitgebreid worden mits de nodige middelen voor de
karteringen en verwerking ter beschikking staan.
De oppervlakte van een proefvlak is enerzijds bepaald door de grootte van de waar te nemen verschijnselen
en anderzijds door de haalbaarheid voor het noodzakelijke uit te voeren veldwerk. Bij de meeste
buitenlandse programma's gaat de voorkeur uit naar proefvlakken van 1 krn2 -vierkanten.

8.4 Gegevensverzameling in de eerste plaats door terreinwerk
Elk van de werkende buitenlandse programma's verzamelt het belangrijkste deel van de gegevens door
terreinwerk, in vele gevallen met ondersteuning van luchtfoto's. De grote heterogeniteit van de Vlaamse
landschappen en de complexiteit van de aan de gang zijnde processen, maken ook hier gedetailleerde en
systematische terreinwaarnemingen noodzakelijk om tot zinvolle uitspraken te kunnen komen van de
verstoringketens en evolutie. Het gebruik van (liefst grootschalige) luchtfoto's is bijzonder behulpzaam
voor het inwinnen van informatie voor terreinen die niet toegankelijk zijn en zullen zeker nodig zijn
wanneer het aantal snuffelplaatsen zou worden uitgebreid. Het gebruik van luchtfoto's zou verder toelaten
de geografische context van de snuffelplaats vast te leggen in een document waarnaar later eventueel ook
kan gerefereerd worden. Dit kan belangrijk zijn voor het inschatten van mogelijke bronnen van
verandering die invloed hebben op het proefvlak
Het gebruik van satellietteledectie ten behoeve van een gedetailleerde terreinkartering zou met de nieuwe
satellieten met hoge grondresolutie zoals IKONOS misschien mogelijk zijn in de nabije toekomst, maar dit
zal nog onderzocht dienen te worden. Inventarisaties van fauna en flora, evenals functieveranderingen in
het landgebruik, zullen echter steeds door terreinwerk dienen te gebeuren.
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8.5 Registreer gelijktijdig variabelen indicatiefvoor de biodiversiteit, het landschap, het
milieu en de menselijke activiteit
Bij alle lopende buitenlandse programma's gaat het over biodiversiteit in relatie tot de landschapsstructuur
en in enkele gevallen bekijkt men eveneens een aantal milieufactoren al dan niet aangevuld met socioeconomische gegevens. Er wordt in geen enkel programma gekeken naar genetische biodiversiteit en
sommige zijn zelfs beperkt tot ófhabitatdiversiteit óf soortendiversiteit Een brede waaier aan ingezamelde
gegevens is noodzakelijk voor een integratie die tot inzichten kan leiden m.b.t. de aan gang zijnde
processen en de werking van de verstoringketens.
In het Vlaamse programma wordt voorgesteld zowel habitat- als soortendiversiteit aan bod te laten komen.
Naast variabelen m.b.t. landschapsstructuur, vegetatiestructuur en fauna en flora die direct met de
monitoring gevolgd worden, zullen ook een aantal milieu-indicatoren worden opgevolgd, evenals een
aantal demografische en socio-economische gegevens. Deze bijkomende gegevens worden niet zelf
geïnventariseerd, maar worden opgevraagd bij de betrokken instellingen en diensten.

8. 6 Bouw een netwerk uit voor uitwisseling van monitoringsgegvens
Samenwerking met andere systemen van monitoring zijn noodzakelijk. Dit omvat zowel het verzamelen
van extra gegevens als kennis. Het opvolgen van milieuvariabelen vergt immers gespecialiseerde
apparatuur en kennis. De resultaten van bestaande meetnetten moeten gebruikt worden om de
ontwikkelingen binnen de proefvlakken te analyseren. Hierbij zal het eventueel nodig zijn voorstellen te
doen om de bestaande meetnetten uit te breiden naar de proefvialeken waar met de bestaande registratie
geen betrouwbare extrapolatie kan gebeuren.
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Allerhande karteringen die bijkomende of tussentijdse informatie kunnen verschaffen over de
snuffelplaatsen dienen verzameld te worden. Hierbij wordt gedacht aan luchtfoto-opnamen, bijwerkingen
van kaarten, milieueffect rapporten, studies met betrekking tot landinrichting en ruimtelijke planning.
Ook buitenlandse indicatoren dienen bekeken te worden, vooral met betrekking tot de analyse en
interpretatie van de gegevens.
Het verzamelen en interpreteren van gegevens ten behoeve van de analyse en rapportering van de eigen
monitoringsgegevens behoort tot de taakstelling van het monitoringsteam.

8. 7 Inventariseer alle proefvlakken in één seizoen iedere vijfjaar
De frequentie van monitoring verschilt sterk tussen de lopende buitenlandse programma's en varieert van
eens om de 3 jaar tot eens om de 8 jaar. Opvallend is ook dat er geen vaste intervallen zijn. De reden
hiervoor is louter het beschikbaar zijn van financiële middelen. Geen enkel systeem van monitoring op het
landschapsniveau heeft een waarnemingsfrequentie die afgestemd is op beleidsdoelstellingen of op
wetenschappelijke kennis omtrent te verwachten evolutiesnelheden van landschap en biodiversiteit.
Telkens men een nieuwe ronde van monitoring wil uitvoeren, moeten er financiële middelen worden
gezocht, zodat de terreinmedewerkers niet in dienst kunnen worden gehouden. Omdat het terreinwerk
wordt geconcentreerd binnen één veldseizoen of hoogstens twee veldseizoenen, heeft dit o.m. tot gevolg
dat bij de reeds lopende programma's (Countryside Survey en Small Biotope Monitoring) wordt gewerkt
met een groep van losse medewerkers voor het uitvoeren van het terreinwerk. Daarbij wordt in ploegen
gewerkt met medewerkers met aanvullende competenties. In de Countryside Survey wordt gewerkt met
ploegen van t\vee professionelen die elk ongeveer 20 km2 inventariseren biPurten een \Vaarnemingsronde. L~
de Small Biotope Monitoring gebeurt de supervisie door professoren van de Universiteit van Roskilde en
de inventarisatie door studenten, aangevuld met administratieve ondersteuning. In het Waalse programma
daarentegen wordt er expliciet gekozen voor een vaste ploeg van terreinmedewerkers die gespreid over 5
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seizoenen (de frequentie van monitoring is 5 jaar) de gegevens verzamelen en op deze manier continu in
dienst kunnen blijven.
Voor Vlaanderen stellen wij voor om steeds alle gegevens voor alle proefvlakken binnen één veldseizoen
te verzamelen. leder proefvlak zal echter in verschillende seizoenen bezocht moeten worden.
Dit wil echter wel zeggen dat er geopteerd moet worden voor een ploeg van vaste terreinmedewerkers
aangevuld met losse medewerkers voor de periodes waar er intensief geïnventariseerd moet worden.
De vaste kern van medewerkers moet bestaan uit :
o 2 biologen/ecologen licentiaat 100%
o 2 geografen/landschapskundigen licentiaat 100%
o 1 administratieve of technische medewerkers niveau 7 100%
Deze zijn verantwoordelijk voor zowel de inventarisaties als het verwerken en analyseren van de gegevens.
De twee biologen vormen aangevuld met 2 tijdelijk aangeworven biologen de twee natuurteams. Het twee
karteringsteams bestaan uit de twee geografen aangevuld met 2 andere tijdelijk aangeworden biologen.
Bijkomend kunnen dus tijdelijk 4 biologen aangeworden worden voor het terreinwerk, wat neerkomt op de
maanden maart tot augustus, aangezien dan de grootste intensiteit bij het uit te voeren terreinwerk plaats
vindt. De inventarisatie van broedvogels en vlinders kan door vrijwilligers gebeuren.
Indien dit scenario uitgevoerd wordt, kan de vollende schatting van het jaarlijkse budget gemaakt worden :
o Personeelskosten : budget te voorzien voor 1 licentiaat bedraagt gemiddeld 2.000.000 BEF. De
administratieve oftechnische medewerker niveau 7 kost gemiddeld 1.800.000 BEF
o Werkingskosten : budget te voorzien voor 1 tijdelijke medewerker bedraagt gemiddeld 700.000
BEF. Bij de werkingskosten moeten dan nog de nodige verplaatsingskosten gerekend worden.
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8. 8 Zorg voor inpassing binnen Europese initiatieven
Op Europees vlak werd reeds verschillende malen het gebrek aangeklaagd van vergelijkbare gegevens met
betrekking tot het landschap en de veranderingen ervan (SPESP 2000, Stanners & Bourdeau 1995). Er zijn
verschillende initiatieven lopende voor het opzetten gecoördineerde programma's voor van geïntegreerde
monitoring op het niveau van het landschap. Meest concreet is hier de oprichting van een pan-Buropees
forum dat als werkgroep van de International Association for Landscape Ecology (IALE) wordt erkend en
twee belangrijke taakstellingen heeft: het promoten van monitoring in landelijke gebied (countryside) en
de uitbouw van een Europese tak van IALE. Verschillende initiatieven worden genomen, o.m. het indienen
van Europese projecten, het inventariseren van monitoringsinitiatieven in Europa, het opzetten van een
website, het onderzoeken van nieuwe publicatie mogelijkheden). Een stuurgroep zal instaan voor de
dagelijkse taken van het forum en bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende landen.
Een Vlaams programma voor monitoring moet zich hierin inpassen. Een concreet uitwerken van een
dergelijke programma zou dan ook de coördinatie met Europese initiatieven als taakstelling kunnen
krijgen.

8.9 Een praktische uitbouw in fasen
Fase 1: jaar 1 en 2: opzetten referentiesituatie en basisgegevens
Het starten van een programma voor monitoring vereist vooreerst het bepalen van een 'baseline ', de
referentiesituatie. Er werd eerder reeds gesteld dat bij gebrek aan normen die gehaald moeten worden en
bij het meten volgens een standstill principe, men de met de monitoring beschreven toestand moet kunnen
vergelijken met de uitgangssituatie. De monitoring kan dan ook dienst doen als 'early warning' systeem.
Bij deze werkwijze stelt zich echter de vraag of de uitgangssituatie representatief was. Binnen het lopende
milieubeleid in Vlaanderen wordt voorgesteld vergelijkingen te maken met een uitgangssituatie van het
monitoringprogramma. Een aanzet tot het verzamelen van de nodige basisgegevens voor de verschillende
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snuffelplaatsen wordt in deze studie en de bijhorende atlas reeds gegeven. De eerste fase omvat het
vervolledigen van deze informatie door middel van een eerste ronde gedetailleerde terreinwaarnemingen in
alle proefvlakken. Deze fase zal dan ook bijzonder arbeidsintensief zijn, zowel wat de terreinkartering
betreft, het verzamelen van de secundaire externe gegevens als de eerste analyse van de resultaten. De
eerste fase zou tijdens de eerste twee jaren moeten gerealiseerd zijn. Eventuele bijsturingen met betrekking
tot de praktische organisatie van de gegevensinzameling worden dan eveneens geformuleerd.
Fase 2: jaar 3 en 4: testen en bijsturen
Een tweede fase omvat een volledige monitoringronde van alle proefvlakken in het derde jaar en een
initiële verwerking van de gegevens in het vierde jaar. Dit omvat het vergelijken van de verschillende
indicatoren met de uitgangssituatie en het evalueren van de gevoeligheid en relevantie van de gebruikte
variabelen en indicatoren. Eventuele bijsturingen kunnen worden voorgesteld.

Fase 3: jaar 5 en 6: eerste routine ronde van monitoring
Terreininventarisatie van alle snuffelplaatsen gebeurt in het vijfde jaar en de verwerking van de gegevens
met rapportering in het zesde jaar.

8.10 Een team professionelen met gevarieerde taakstelling en geholpen door vrijwilligers
In alle onderzochte programma's in het buitenland wordt hoofdzakelijk gewerkt met een team van
professionelen. Die organiseren en coördineren niet alleen de monitoring, maar staan zelf in voor een
belangrijk deel van de gegevensinzameling en verwerking. Bij de gegevensinzameling wordt meestal in
ploegen gewerkt waarbij complementaire competenties gebundeld worden. Het inzetten van tijdelijke
medeweïkeïs ûf vrijwilligers kan in Sûrïuuige gevallen gebewen, bvb. Vûûï fawïa- en flûïa-inventarisatie.
Een voorafgaande training en een gepaste begeleiding is hierbij essentieel.
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Volgende taken zullen door het vaste team moeten vervuld worden:
1. Initiatief nemen voor, organiseren en coördineren van iedere inventarisatieronde.
2. Instaan voor de training en begeleiding van tijdelijke medewerkers en vrijwilligers.
3. Contact nemen en communicatie verzorgen met alle betrokkenen in de verschillende
snuffelplaatsen, zoals gemeentebestuur, eigenaars (om toegang te verkrijgen), enz.
4. Controle, initiële verwerking en archivering van de inventarisatiegegevens in een databank.
5. De tijdreeksanalyse en ruimtelijke vertaling van de monitoring voor Vlaanderen uitvoeren.
6. Verzamelen van secundaire, externe informatie afkomstig van andere meetnetten en karteringen.
7. Verwerken en interpreteren van de secundaire externe gegevens voor integratie met de
monitoringsindicatoren.
8. Het rapporteren over iedere monitoringronde.
9. Het verstrekken van adviezen waarbij gegevens uit de monitoring dienen geïnterpreteerd te worden.
10. Contacten onderhouden met analoge buitenlandse programma's en instaan voor de
gegevensinbreng voor Vlaanderen in de gepaste vorm en op Europees niveau.
11. Instaan voor informatieverstrekking over het Vlaamse en buitenlandse monitoringprogramma' s.
12. Het opzetten van een internet-site voor communicatie, met het ter beschikking stellen van de
rapportering en van de basisgegevens die geen specifieke analyse en interpretatie behoeven.
13. Het secretariaat van de stuurgroep verzekeren.

8.11 De praktische organisatie
Het vaste monitoringsteam kan best gehuisvest worden in het Instituut voor Natuurbeheer dat instaat voor
de nodige infrastructuur. Het vaste team bestaat uit minstens een bioloog/ecoloog en
geograafi'ianàschapskundige waarvan één de taak als coördinator kan opnemen. Eén administratieve
ondersteuning is gewest met competenties voor het beheer van databanken, GIS en internet.
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Een interdisciplinaire stuurgroep begeleidt de werking van het vaste team en het monitoringprogramrna. In
de stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van overheden/gebruikers van de monitoringsgegevens en van
de andere monitoringsystemen en meetnetten. Het afstemmen van de monitoringsmomenten en de
uitwisseling van gegevens voor een betere intergratie.
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