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Aanpak 

• Verlies van biodiversiteit 
• Oorzaken 

–  Verlies en versnippering van leefgebied 
–  Vermesting 

• Bedreigingen 
–  Invasieve soorten 
–  Klimaatverandering 

Besluiten Natuurrapport 2007 

> Van problemen uit het verleden naar oplossingen voor de       
toekomst 



Ø Vermesting > Verlies en versnippering van leefgebied > Klimaatverandering > Invasieve soorten 

Overzicht van berekeningen 

Aanpak 



Aanpak 

• Vlaams niveau 
–  Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
–  Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) 
–  Departement Landbouw en Visserij, afd. monitoring en studie 

• Federaal niveau 
–  Federaal Planbureau 
–  Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) 

• Wetenschappelijke instellingen 
–  Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Gent, Vrije 

Universiteit Brussel 
–  Alterra (Nederland) 

Wetenschappelijke samenwerking: voornaamste partners 
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Terrestrische scenario’s 
Concept 



2030 - scheiden 

2030 - verweven 

2030 - referentie 

2005 

Terrestrische scenario’s: landgebruik 
Concept 

 
> Ruimtelijk en functioneel scheiden / verweven 



Terrestrische scenario’s: landgebruik 

• Samenwerking met beleid: voornaamste partners 
–  Agentschap voor Natuur en Bos 
–  Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
–  Vlaamse Landmaatschappij 
–  Departement Landbouw en Visserij 

• Financiële gelijkschakeling (referentie – scheiden – 
verweven) 

–  Gelijke kosten voor het beleidsdomein leefmilieu en natuur 
–  Gelijke landbouwproductie 

Uitwerking in maatregelen 



Terrestrische scenario’s: landgebruik 

• Referentie 
–  Uitbreiding in functie van natuurstreefbeelden 
–  Uitbreiding in Natura 2000, VEN, e.a. 
–  10.000 ha landbouw met natuurdoelen 

• Scheiden 
–  Uitbreiding in functie van instandhoudingsdoelstellingenen  
–  Uitbreiding in Natura 2000 
–  5000 ha landbouw met natuurdoelen 

• Verweven 
–  Uitbreiding in functie van instandhoudingsdoelstellingen 
–  Uitbreiding overal 
–  30.000 ha landbouw met natuurdoelen 

Maatregelen 



Terrestrische scenario’s: landgebruik 

• Referentie 
–  15.200 ha landbouw met milieudoelen 

• Europa 
–  151.800 ha landbouw met milieudoelen 

Maatregelen 



Uitbreiding volgens 
instandhoudingsdoelen 
(scheiden / verweven) 

Terrestrische scenario’s: landgebruik 

> Aandacht voor grasland 

Uitbreiding volgens 
natuurstreefbeelden 
(referentie) 

  > Aandacht voor bos 
  > Vooral domeinbos 



Terrestrische scenario’s: landgebruik 
Subtitel 

> Tekst 

RuimteModel Vlaanderen 
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Sociaal-economische verkenning 

• Economische groei: gemiddeld +2% per jaar 
–  Relatief minder landbouw en industrie 
–  Relatief meer diensten 

• Bevolkingsgroei: +12% tegen 2030 

> Toename versteende ruimte 
> Afname landbouwgebied 



2005 RS 2030 

Open ruimte 

> Afname open ruimte 



2005 ER 2030 

Groene ruimte 

> Toename groene ruimte 



Groene ruimte 
Oppervlakte in 2005 en na zes scenario’s 

 

> Verdichting bebouwing → meer toename groene ruimte 
> Verweven → meer toename groene ruimte 



Groene ruimte rond bebouwing 

> Vlaamse ruit en ZW-Vlaanderen: weinig groene ruimte 

2005 ER 2030 



Groene ruimte rond bebouwing 
Oppervlakte in 2005 en na zes scenario’s 

 

> Scheiden minder gunstig 
> Oppervlakte bos per inwoner: afname bij alle scenario’s  
 



Heide 
Oppervlakte in 2005 en na zes scenario’s 

 
> Scheiden gunstig 



Kansen voor heidesoorten 
Specialisten droge heide Specialisten natte heide 

Gladde slang 

Gentiaanblauwtje 



Kansen voor heidesoorten 

> Scheiden gunstig voor heidesoorten  
> Scheiden gunstig voor merendeel soorten en habitats 

 van Europees belang 

Specialisten droge heide Specialisten natte heide 



2005 ER 2030 

Akkers met natuur- en milieudoelen 

> Europa-scenario: veel meer akkers met milieudoelen 
 



Kansen voor akkersoorten 
Semi-specialisten Specialisten 

Veldleeuwerik 

Geelgors 



Kansen voor akkersoorten 

> Landbouw met milieudoelen gunstig voor akkersoorten 

Semi-specialisten Specialisten 



Bos 

> Toename bosoppervlakte 
 

2005 ER 2030 



Bos 
Verandering in oppervlakte per scenario 

> Referentie → bos in reservaten 
> Scheiden → domeinbos   
> Verweven → bebossing van landbouwgronden 



Kansen voor bossoorten 
      Generalisten Specialisten 

Groene specht Grote bonte specht Hazelmuis 



Kansen voor bossoorten 
      Generalisten Specialisten 

> Verweven gunstiger dan scheiden voor generalisten 
> Scheiden gunstiger dan verweven voor specialisten 
> Referentie gunstiger voor alle bossoorten 
> Samenwerking loont 
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Overschrijding kritische last stikstof 

  
> Afname oppervlakte overschrijding kritische last 

2005 Europa 2030 



Overschrijding kritische last stikstof 

> Zelfs in Europa-scenario knelpunt voor instandhouding van 
Europees beschermde soorten en habitats 
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Klimaatverandering 
Toename maandgemiddelde temperatuur in 2100 

> Vlaanderen in 2100: +2,5 tot +9°C in de zomer 
 



Klimaatverandering 
Maandgemiddelde potentiële verdamping 

> Neiging tot vernatting van valleigebieden 



Gevolgen voor moerasvegetaties 

Klimaatverandering 

> Kansen voor natuur in valleigebieden 
> Kansen voor adaptatie aan klimaatverandering 



Terrestrische scenario’s 

• Regeerakkoord / Pact 2020 
–  Basisnatuurkwaliteit in de omgeving van elke Vlaming 

•  Aanbod groene ruimte: verweven beter dan scheiden 
–  Realisatie instandhoudingsdoelstellingen 

•  Beleid en landgebruik: meer kansen voor gevoelige soorten, 
scheiden doorgaans beter dan verweven 

•  Vermesting en klimaat: kritieke randvoorwaarden 
–  Vergelijking met Europese economische topregio’s 

•  Kansen voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten in 
valleigebieden 

Beleidsdoelen 



Terrestrische scenario’s 

• Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
–  Natuur, bos en overig groen in 2030 < doel tegen 2007 
–  Verstedelijking groter dan voorzien 

Beleidsdoelen 
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Aquatische scenario’s 
Concept 

Beperkt  
Europa-scenario 

Volledig  
Europa-scenario 



Natuurverkenning 2030 

• Aanpak 
• Terrestrische verkenning 

–  Scenario’s 
–  Verlies en versnippering van leefgebied 
–  Vermesting 
–  Klimaatverandering 

• Aquatische verkenning 
–  Scenario’s 
–  Verontreiniging 
–  Versnippering van leefgebied 



2006 

Waterkwaliteit: zuurstofconcentratie 

> Goede ecologische kwaliteit vooral bij volledig Europa-scenario 

Minimale zuurstofconcentratie (mg O²/l) 
 ≤ 2 
 > 2 en ≤ 4 
 > 4 en ≤ 6 
 > 6 en ≤ 8 
 ≥ 8 

Referentiescenario (R15) Beperkt Europa-scenario (E15) Volledig Europa-scenario (E27) 



Waterkwaliteit: geschiktheid voor vis 
2005 2006 Referentiescenario (R15) Gedeeltelijk Europa-scenario (E15) Volledig Europa-scenario (E27) 

> Kansen vooral bij volledig Europa-scenario 

Milieugeschiktheid 
 barrière 
 enkel migratie 
 lage reproductie 
 matige reproductie 
 goede reproductie 
 optimale reproductie 

Vissen van snelstromend water, gevoelig voor verontreiniging 



Waterkwaliteit: geschiktheid voor vis 
Vissen van snelstromend water, gevoelig voor verontreiniging 

> Volledig Europa-scenario: duidelijke meerwaarde 
> Beperkt Europa-scenario: 3 x duurder, weinig meerwaarde 

Oppervlaktebehoefte 

 laag 
matig 
hoog 

Barbeel 
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Vissen van snelstromend water, gevoelig voor verontreiniging 

Vissen 

> Effect van waterkwaliteit op vissen: enkel mits ontsnippering 

Oppervlaktebehoefte         

laag 

matig 

hoog 

Barbeel 



Aquatische scenario’s 

• Kaderrichtlijn Water 
–  Referentie en beperkt Europa-scenario 

•  vooral herstel tolerante soorten 
•  weinig meerwaarde beperkt Europa-scenario 
•  herstel migratiekansen gevoelige soorten 

–  Uitgebreid Europa-scenario 
•  herstel gevoelige soorten 
•  potentieel herstel ‘goede ecologische toestand’ 

–  Herstel vissen enkel na ontsnippering 

• Ontsnippering 3.000 km waterlopen tegen 2015-2021 
–  Huidige inspanning: ontsnippering tegen 2066 
–  Inhaalbeweging t.o.v. waterkwaliteitsverbetering nodig 

Beleidsdoelen 
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Besluiten 

• Keuzes vandaag beïnvloeden natuur in 2030: het beleid 
kan verschil maken 
• Financiële beperkingen nopen tot kiezen 

–  Instandhoudingsdoelstellingen: meer kansen bij scheiden 
–  Basisnatuurkwaliteit: meer kansen bij verweven 
–  Samenwerking leidt tot efficiëntere inzet van middelen 

• Gebruik van geïntegreerde modellen leidt tot nieuwe 
inzichten en optimalisatiekansen 
• Kansen voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten in 

valleigebieden 


