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Abstract 

A se ri es of internationa l instruments fo r nature conserva tion is di s
cussed. The main a ims are the pro tec tion of endangered, rare, vulner
able or c riti ca l species and their habita ts (' reel lists') , as we ll as the 
des igna ti on of pro tec ted areas or networks in a susta inable develop
ment approach. 

The re lation between these separate instrument s is to be strength 
ened in order to c rea te added va lue. In genera l te rm s the CBD can 
fun ction as an umbre lla fo r several other ex isting conventi ons. 

T he EU itse lf became member of some inte rnational trea ti es and thus 
can act as an important coord ina to r. Thi s requires -among o thers- the 
es tablishment of cross-links between the compulsory reports and ac
t ions to be prepared and impl emented a t na tiona l, European and inte r
nationa l leve l. The Euro pean Environment Agency and it s Topic 
Centre on Nature Conservati on needs broade r support from member 
sta tes and EU-authoriti es fo r the establishment of more sustainable 
structures. 

Es tab li shment of shared ac ti ons in the light o f susta inable develop
ment can re in fo rce the lega l and moral impact of measures in the fi e ld 
(e.g. reference li sts of priority spec ies and des ignated s ites). ln thi s 
regard , the secretari ats and authoriti es responsible fo r conventi ons e tc. 
have to work c lose ly together in o rder to agree a common approach fo r 
probl ems a ri sing in the framework of these treati es. 

The (nati onal ) reports fo r separate conventi ons (and direc ti ves) are 
ma inl y based on simil ar ecologica l data ; these need to be streamlined in 
da tabases that a l low deve lopment of common input. T he bas ic know l
edge is to be organised with meta-databases o r hyperlinks (EUN IS, 
EIONET, ca ta logue of da ta sources etc.). The "transla tion" of the da ta 
fo r the separate reports, however, requi res more permanent staff sup
port fo r the key institutions invo lved (both federa l and regiona l enti
ti es). For the Fl emish Region, the "Natuurra pport 1999 " o f the In
stitute of Nature Conservati on can g ive important input and answers lo 
several ques tion s on the status of spec ies and habitats in Flanders. 
Some overl ap of questi onnaires (OEC D, EU ROST AT, EEA), however, 
is to be d iscussed and needs guidance at federa l level in order to avo id 
duplication of work and d iffe rences in some of the data presented. 

The example of j o int c lear ing-house websites such as ex isting fo r 
CBD and the re la ted conventions/struc tures is to be encouraged at 
nationa l level as we ll. The C HM for CBD in Belg ium c lea rl y fun ctions 
in thi s way and the creati on of a nati onal Divcrsitas-platfonn is 
pro mi sing. 

ln thi s contributi on, the case of "wetl ands" is di scussed regarding 
the complementarit y be tween the Convention of Ra msa r and the CBD. 
The Ramsar conventi on ( 197 1) was the fi rst internationa l treaty men
tioning "wise use" in re lation to conservation measures (especially fo r 
wetl ands, which are o ften a vi ta l but vulnerab le source of li fe fo r loca l 
popula tions). The te rm " w ise use " has been agreed to have simil a r 
coverage as "susta inable use'', introduced in the BRUNDT LAN D-report 
and CB D. As the pri or iti es of CBD cove r a w ide ra nge of actions 
(b iosafe ty, trans fer of technology, etc.), the initi a l conserva ti on issue as 
a dri ving force beca me less important in many national app roaches 
(and even a t COP 's?). 

As the wetl and convention became a g lobally powerful and broadl y 
agreed instrument, Ramsar can be considered as a so rt o f " execut ive" 
tool fo r CBD. It ful fi ll s a prio rity ac tion of i11-si111 conservati on. 

In thi s regard it is to be adv ised that Belg ium increases the number of 
des ignated wetl ands as a concrete contribution to both conventions. 
Thi s operation could add conservati on status to some areas that have a t 
present no limita tions as to land use (e .g. wet grass lands in po lcle rs and 
larger ri ver va lleys) . 

T he rol e o f the European Directi ves is ex treme ly import ant in rega rd 
to s ite and spec ies conservati on. Comparabl e w ith Ramsar, ac ti ons fo r 
des ignating specia l protec ti on areas are to be undertaken foll owing the 
requirements o f the EU Bird and Habitat Directi ves (resp. 1997 and 
1992): the future NAT URA 2000 network. In thi s contribution, an 
eva luation is presented on the e ffi c iency o f the conserva tion sta tus o f 
these sites in Flanders ( inc lud i.n g Ramsar, see map), regarding the rat io 
o f bird populations being present inside and outside these a reas. A lso 
the need and va lue of re levant data (e.g. wa tcrbircl counts and long
tcrm trends ana lys is) is illustrated. 

The probl em of des ignated interna tionally important areas still is the 
' ' empty box" -ri sk, when no spec ific new lega l measures, limitati ons, 
subventions etc. a rc dec ided upon. Notabl y land-use res tri cti ons are 
strongly recommended if the des igna tions w ill ho ld a t susta inable 
bas is. This needs integrated applica tion of regiona l legis lations con
cerning conserva tion, phys ica l plan.ning, environmenta l and wa ter 
management. 

Samenvatting 

Di ve rse inte rna ti onale akten beogen het behoud van bedreigde, ze ld
za n1 e o f kriti sche soorten en hun habita ts. Daa rbij wordt vaak de 
a fbakening van beschermde gebiedcn en nctwerken voorgeste ld. De 
onderlinge re lat ic tussen deze wette lijke instrumcntcn client verste r
ke nd le werken en hi erin kan de Bi odi versite itsconventi e (CBD) een 
belangrijke rol spelen. 

Aangezien de E uropesc Unie ze lf verd rags partij is van di verse 
conventies gebeurt op dit vlak een zckcrc coi:irdinati e, waa rbij het 
Europees Milieuagcntschap (Kopenhagen) en het Topic Centre on 
Nature Conservati on (Pa rij s) centraal staan. 

Door het afs lu iten van overeenkomstcn tusscn de secretar iaten van 
de verschill ende conventi es wordt gestreefcl naa r geconcertee rde 
act ies, mccle in het li cht van de principes van duurzame ontw ikke ling. 
Dit ka n o.m. aan de a fgebakencle beschennde gebi cclen van inte rna
tional e bc tekenis een bij ko mcncl morcel gezag verschaffen. 

Aangezien de Na ti onale Rapporten voo r di verse ve rdragen en in 
stanti cs (bvb. O ECD) op ge lijkaarclige wetenschappe lij ke basisgege
vens steuncn ( inventa ri sa ti e, monito ring, karte ring enz.) , cl iencn kop
pclingen tussen de cla tabanken te worden uitgewerkt. Voor hct 
Vlaamse Gcwes l biedt het Na tuurrapport 1999 reeds een so liede bas is; 
hct is rechtstreeks o f via het c/eari11g -ho11se 111echa11is111 e van de CB D 
(op KBI N) raadpleegbaar op de website van het lnstituut voor Na t
uurbehoud. 

In deze bijd rage wordt spec iale aandacht besteed aan de plaa ls va n 
de Ram sar-conventi e voor beho ucl van watcrrij ke gebieden, di e in 197 1 
wcrd opgeste ld. Hierin werd voor het ee rst "wise use" als princ ipc 
gehantecrd . Aldus past de Ramsar-convcntic momentee l a ls een soort 
uit voerings instrumcnt onder de umbrella van de " i11-si111 co11sen 'a
l io11" in de zin van het Biodi vcrsite itsverclrag. Een uitbre iding van de 
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aangewezen waterrijke gebieden van internationale betekeni s in ons 
land wordt aanbevolen. 

Vooraf wordt in dit overzicht de rol van de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijnen bekl emtoond, gekoppeld aan een kriti sche evaluatie 
in hoeverre het bestaande netwerk van de in Vlaanderen aangewczen 
beschermingszones (inc lusief Ramsar; zie overzichtskaart) merkbare 
ondersteuning biedt inzake he t opvangen va n migrerende vogc lpopu
laties. Dit illustreert de nood aan uitbre iding van deze gebieden en 
tevens de kracht van lange- termijn gegevens als argumentatie voor 
specifieke beschermingsmaatrege len. 

In het raam va n duurzame ontwikkeling en g rondgebruik betekenen 
de EU-richtlijnen, de Ramsar conventie en het Biodiversiteitsverdrag 
een belangrijke toegevoegde waarde voor het natuurbehoud. Er di ent 
streng op toegezien dat voo r de aangewezen gebi eden ook fun ctionele 
maatregelen en noodzakelijke gebruiksbeperkingen worden uitgevaar
digd en gecontroleerd. Dit vere ist een krachtig ge"integreerd bele id 
in za ke natuurbehoud, ruimtelijke planning, water- en milieubehee r. 

Inleiding 

Met de Conventie inzake behoud van de Biodiversiteit 
werd een nieuw instrument toegevoegd aan de uiteenlo
pende wettelijke mogelijld1eden die voor de realisatie van 
het natuurbehoud ter beschikking staan. Voorheen waren 
reeds een aantal internationale akten van kracht die een 
belangrijke stimulerende werking kenden voor de afbake
ning en beschenning van gebieden van internationale 
betekenis in ons land. In deze bijdrage willen wij nazien 
welke deze instrumenten zijn en welke hun bijdrage is 
geweest voor instandhouding van " de natuur" . Wij zul
len hier vooral gegevens uit Vlaanderen presenteren en 
nadruk leggen op de plaats van de Ramsar-conventie voor 
behoud van waterrijke gebieden. 

Het gebiedsgericht beleid is een belangrijke priori
teit voor het natuurbehoud in Vlaanderen. Het voortbe
staan van zowel soorten als lllm levensnoodzakelijke 
habitats (sarnen de biologische diversiteit) vereist im
mers een veiligstelling van representatieve en functionele 
entiteiten in het " natuurlijk milieu " . Een aantal daarvan 
zijn planologisch als groengebied aangewezen, als na
tuurreservaat verworven en met zorg beheerd. Zowel het 
rurale landschap als de verstedelijkte omgeving bevatten 
echter naast grote eenheclen natuur eveneens kleinere 
elementen waar spontane vegetaties en specifieke fauna 
in punt- of lijnvorrnige levensgemeenschappen voorko
men. 

Uit de principes van de lanclschapsecologie, de eiland
theorie en de kennis over metapopulaties is niet alleen 
cluidelijk geworclen clat de beschermde gebieden een vol
doende grote oppervlakte moeten bezitten , maar dat te
vens hun onderlinge verbondenheicl of bereikbaarheicl 
voor tal van zich verplaatsende organismen van essen
tiele betekenis is voor het overleven van de aanwezige 
soorten. 

Dit heeft geleicl tot concepten van "ecologische net
werken' ', die zowel op regionale, nationale als inter
nationale schaal worclen nagestreefcl (KUJJKEN & DE 
BLUST, 1998). Tevens client over cleze ruimtelijke net
vverken heen bijzondere zorg besteecl aan de noodzake
lijke milieukwaliteit, wil men de globale biocliversiteit 
inclerclaad hanclhaven of zelfs herstellen. Dit alles vergt 
funclarnentele kennis en beleidsonclerbouwend weten-

schappelijk onderzoek, zowel naar monitoring en karte
ring, maar ook naar natuurherstel en -beheer ze lf (zie D E 
BLUST et al. , 1994, Ku1.1KEN, 1998, KUJJKEN en BROUNS, 
1994). 

Dit betekent clat natuurbehoud dient aan te sluiten bij 
zowel ruimtelijke planning, algemeen milieubeheer als 
ge·integreerd waterbeleicl en een strategie van mogelijke 
verwevenheicl client te ontwikkelen ten aanzien van uit
eenlopende sectoren zoals landbouw, bosbouw en recre
atie. 

Internationale beschermingsstatuten 

Diverse internationale instrumenten zij n in belangrijke 
mate van toepassi11g binnen bet gebiedsgericht nahmr
beleid. Het betreft vooral de Conventie van Ramsar 
(1971, wetlands), de Conventie van Bonn (1979, migre
rende diersoorten), de Conventie van Bern (1979, flora , 
fauna en nah1urlijke habitats) en de Biocliversiteitsconven
tie ( 1992, Rio de Janeiro) . Andere instrumenten zijn de 
Conventie van Washington ( 1973, handel in beclreigde 
wilde planten- en cliersoorten) en de Benelux-overeen
kornst inzake natuur- en lanclschapsbescherming (Brussel , 
1982); deze worden hier niet vercler behandelcl. 

Door internationale verdragen te onclertekenen en te 
ratificeren heeft Belgie zich geengageercl om uitvoering 
te geven aan de hierin vervatte bepalingen. Daarnaast 
gel den eveneens diverse Europese richtl ijnen als wette-
1 ijke instrurnenten; voor natuurbehoud zijn hi er vooral 
van belang de " Vogelrichtlijn " (1979) en de " Habitat
richtlijn" ( 1992). 

In bet gebiedsgericht natuurbeleid voor Vlaanderen 
draagt de aanwijzing van gebieden met een internationaal 
beschermencl statuut wezenlijk bij tot de vrijwaring van 
grote eenheclen waarclevolle natuur. Ook in Walloni e zijn 
grote inspanningen geclaan. (zie Tabel I voor sa rnenvat
tencl overzicht). 

Tabel l - Overzicht van de oppervlakte (ha) in Vlaanderen 
met een internationaal beschermingsstatuut 
(Natuurrapport, 1999). 

Statuut Vlaanderen Wallonie 

Aan- Opp. Aan- Opp. 
ta! (ha) tal (ha) 

Vogelrichtlijn- 23 97.582 13 330.000 
gebieclen 

Habitatrichtlijn- 40 69.939 57 1.400 
gebieden 

Rarnsargebieden 5 7.410 l 525 
(*) 

C') incl. het gebi ecl " Vlaamse Ban ken ", onder verantwoorcle
lijkheicl van de Federale overheicl 
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De Europese Vogelrichtlijn 79/409/EEG 

Doelste/li11ge11 
De Europese Gemeenschap heeft in 1979 de Richtlijn 79/ 
409/EEG inzake het behoud van de voge lstand uitgevaar
digd met als doe! de instandhouding van alle nahmrlijk in 
het w ild levende voge lsoorten op bet E uropese grond
gebied te bevorderen. Volgens Art. 4 di enen spec iale 
beschermings111aatregelen te worden genomen voor de 
leefgebieden van in Europese context ze ldzame of be
dreigde voge lsoorten, opgesomd in de Bijl age I van bet 
bes lui t. Bovendien moeten ook de broed- , rui- , overwin
terings- en rustplaatsen van enke le niet in Bijlage I voor
komende trekvogelsoorten beschermd worden. 

De lidstaten zijn verpli cht "specia le beschermingszo
nes" (" Voge lri chtlijngebieden ") af te bakenen en voor 
te leggen aan de Europese Commiss ie. Ook buiten de 
beschermingszones moeten de I ids ta ten zich inspannen 
0 111 vervuil ing en verslecbtering te voorkomen van de 
woongebi eden van de Bijlage 1-soorten, evenals van de 
niet in Bijlage 1 voorkomende trekvogelsoorten. 

Deze Vogelrichtlijngebieden zull en ook dee! uitmaken 
van bet toekomstig NATURA 2000 Netwerk. Dit is bet 
Europese eco logisch netwerk dat in 1992 bij de lancering 
van de EU-Habita trichtlij n werd voorzien als combinatie 
van de Voge lrichtlijn- en Habitatri chtl ijngebieden (z ie 
a ldaa r). 

De situatie in Vlaa11dere11 
Gebieden 
Op vraag van de E uropese Commiss ie werden in 1979-
1983 door be t ICBP (International Council for Bird Pre
servat ion, bet huidige " Birdlife International") een aan
tal voo rste ll en bijeengebrac ht voor de aanwij zing van 
potentie le voge lr ichtlijngebieden in de toenmalige E uro
pese I idstaten. In een rapport van bet lnstihmt voor Na
h1urbehoud werd de mogelijke keuze van vogelrichtlijn 
gebieden in V laanderen op bas is van deze aanzet uitvoe
ri g gestaafd met gegevens over de aanwezige voge lsoor
ten en hun popul atieaanta llen. Tevens werd aanvull ende 
infonnati e verstrekt over te besche r111 en habitats, de be
staande bescherming, het grondgebruik en di verse lrnel
punten (VAN VESSEM & K UIJ KEN, 1986) . De kaarten met 
afgrenzingen werden opgemaa kt door de toenmalige 
AROL (Administratie Ruimtelijke Ordening en Leefrni
li eu). 

Het Besluit van de Vlaamse Executi eve van 17 oktober 
1988 (BS, 29 oktober 1988) w ij st voor Vl aanderen 23 
"Speciale Beschenningszones" (of Special Protection 
Areas, SPA 's) aan in de z in van Ar t. 4 van de EU-richtlijn 
(111et een oppervlakte van 97.580 ha, oorspro11kelijk 
10 l .200 ha). 

Van deze 23 SPA 's zijn er 7 waa rvan de vo ll edi ge 
oppervlakte bescbermd is, clus inc lus ief a lle aamvezige 
habitats; voo r de overige gebieclen werclen slechts een 
beperkt aanta l specifieke habitats beschermcl , naast de op 
het Gewestplan a ls " natuur" of " reservaa t" bestemde 
gebieden. Door een aanvullend bes luit (B.V.R. van 20 
september 1996, ES 12 oktober 1996) wercl het habitat 

" poldergraslanden en hun microrel ief' ook beschermd 
binnen de Voge lrichtl ijngebieclen " !Jzerva ll e i", "Po l
dercomplex ", " Het Zwin " . Voor ta! van te bescherrnen 
vogelsoorten is dit immers een belangrijk biotoop dat 
helaas bij de bes luitvorming in 1988 were! gescbra pt uit 
de lij st van te beschermen rnili eutypes. Ingevo lge het 
B .V .R. van 23 juni 1998 (BS, 25 juli 1998) werden de 
begrenzingen van de vogelrichtlijn-gebieclen " Dunne en 
miclclenloop van de Sche ide" en "Schorren en po lcl ers 
va n de Benecl en-Sche lde" hertekencl . 

Een overzicht van spec iale beschermingsgebi eden in 
Vl aanderen, hun oppervlakte en hun beschermde habitats 
worclt gegeven in Tabe l 2. 

Broedvogelsoorten van B!}lage 1 in Vlaa11dere11 : beter 
beschem1d door de Vogelrichtl!}n ? 
Het Instituut voor Na tuurbehoud verzamelt info rmati e 
over populatieaantallen en -trends van ze ldza me en 
koloni evormende broedvoge ls (D EVOS & ANSELI N, 1996, 
l 997a en ANsEUN et al., l 998a,b ) . 

Tabel 3 geeft de populati eschattingen van de 27 broed
voge lsoorten in V laanderen uit de Bijlage 1 van de Voge l
ri chtlijn met opgave van bun aanwezigheid bi nnen of 
buiten de Vogelrichtlijngebieden. 

Van de 2 1 soorten die geheel of dee ls in Vl aamse 
Voge lrichtlijngebieden broeden, komen 12 soorten 
(57%) met meer dan 7SCYo van hun populati e in cl eze 
gebieclen voor, of 19 soorten (90%) met meer cl an 50% 
van hun popul ati e. Dit illustree rt het belang van deze 
beschenningszones. Daa rnaast zijn er diverse soorten 
waa rvan de populat ies ofwe l praktisch vo lledig ofwel 
voo r 1/3 buiten de Voge lrichtlijngebieden z ijn ge legen. 
Analyses van de evolutie van popula ties binnen en buiten 
de Vogelricbtlijngebieden tonen aan dat de meercl erheid 
van de soorten overa l achteruit gaat, en dat voo r de 
meeste soorten cleze trend zich in dezelfde mate voo rdoet 
zowel binnen als buiten de Vogelrichtlijngebi eden. Deze 
bi eclen welli cht nog steeds niet de nodige beschermings
garantie die men zou mogen verwachten, dit wegens 
ontbreken van specifi eke maatregelen , gebrek aan door
werk ing op provinciaa l en gerneente lij k bele iclsv lak, ge
brek aan bekenclhe icl bij het grote publiek, e .cl . Tevens 
cli ent de controle op de nalev ing van de habitatbescher
rning te worclen ve rhoogd. In het bij zonder indien kwets
bare habitats tussen ni et beschermcle terreinen li ggen, is 
de clruk van het omli ggende lanclgebruik te groot. 

Tot slot is de aanduicling van bijkomencle Vogelricht
lijngebieden in functi e van aanwezigheicl van B ij lage I
soorten en grote concentraties cloortrekkende en overwin
terencle voge ls nooclzake lijk (zie verder bij Ramsar-wet
lands). De Europese Commi ssie heeft enke le licl staten 
reeds in gebreke gesteld wegens onvoldoencle afba kening 
van potenti ee l belangrijke gebiecl en; hiervoor wordt ge
steund op de inventari s van " Important Bird A reas" 
opgeste lcl door Bircl li fe International. Dit d ient Belgie 
aan te zetten ni euwe zones voor te ste ll en of rn instens 
bij komencle habitats a ls spec ifiek te beschermen bi otoop 
aan te cluiclen.(zie 0. 111 . ANSEUN et al., 1998). De eva lua
ti e va n dit instrument vereist overigens blij vende monito-
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Tabel 2 - Vogelric htlijngebieden in VlaaDderen met oppervlakte en bescherrnde habitats. De numrnering en habitatterminologie 
zijn vo lgens het B. VI. Ex. va n 17 /I 0/1988, de oppervlakten zijn later herzien. 

Vogclrichtlijngebied (Vlaand eren) Ha Besch ermde habitats 

2.1 . Westkust 111 8 ln tegraa l beschermd 

2.2. De Kui fee nd en Blokkersd ij k 192 lntegraa l beschennd 

2.3. Ka lmthoutse Heide 2183 lntegraa l beschermd 

2.4. De Zegge 86 lntegraa l beschermd 

2.5 . Bokrij k en omgev ing 784 lntegraa l beschermd 

2.6. De Maten 566 lntegraa l beschennd 

2.7 . Mechelse Heide en Vall ei va n de Ziepbeek 2344 ln tegraal beschermd 

3. 1. l.l zerva ll ei 5136 ri et- en zeggeve lden, verl aten kleingroeven, oude veen-
winningen, broekbossen, dijken, vij vers en moerassen, 
poldergras landen en bun microreli ef 

3.2. Poldercomplex 9526 Duinmoerassen, oude kleiputten, moerasbosjes, dij ken, 
kreken en bun oevervegetat ie, poldergras landen en hun 
microrelief 

3.3. Het Zwin 1823 Zeeschorren en slikken, stra nd, eventuee l gefixeerde 
kustduinen en duinpannen, duingras landen, duinbosjes, 
kreken en hun oevervegetatie, poldergras landen en hun 
microreli ef 

3.4. Krekengebi ed 78 1 kreken, plassen en wielen met hun dijken, moerasbosjes, 
lij n- en puntvonnige elementen zoa ls houtkanten, hagen en 
plassen 

3.5. Dunne en Miclclenloop va n de Scheide 3449 Stromencle en st ilstaande wa ters, met hun oevervegetatie 
en hun sli kplaten, in het zoetwater-getijdengebied, riet-
ve lden, zeggevelden en moerassen 

Paider va n Kn1ibeke 740 lntegraa l beschermd 

3.6. Schorren en po lders va n de Beneden-Schelde 7280 sli kken en brakwaterschorren, dij ken, kreke n en hun oe-
ve rvegeta ti es 

3.7. De Maa~j es, Wuustweze lheide en Groot Scbietveld 4109 heiden en vennen, moerassen 

3.8. Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en 7074 ven nen, heiden, loofbossen, lijn- en puntvormige elemen-
Turnhout ten zoa ls houtkanten, hagen en plassen, ontgi1rningsputten 

3.9. De Ronde Put 5400 Moerassen, heiden en heiderelicten, oude turfv ij vers en 
ri etve lden, hoogvenen, loofbossen 

3. 10. Bocholt,Hechtel- Eksel, Meeuwen- Gruitrocle, J 001 1 Houtka nten en houtwa ll en, lijn- en pun tvormige elementen 
Neerpe lt en Peer zoa ls houtka nten, hagen en plassen, beken en hun oevers 

3.11 . Mili ta ir domein en va ll ei va n de Zwa rte Beek 8741 Beken en hun oevervegetati e, heiclen en veDnen, landdui-
nen, loofbossen 

3.12. Het Vij vercomplex va n Midden-Limburg 2563 Vijvers met oevervegetati e, beken met hun oevervegetati e, 
broekbossen, heiclen en heidere li cten 

3. 13. Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en 285 1 Brongeb ieden, vennen en heiden, ri etve lden, loofb ossen 
Peer 

3. 14. Hamonterheide, Hageven, Bui tenheide, 13129 Eventuee l gefi xeerde lanclduinen, clroge en vochtige hei-
Stamproo ierbroek en Mari ahof den, moerassen en vij vers, houtwa ll en, loo fbossen 

3. 15. De Dijl eva ll ei 1237 Vijvers, rnoerasssen, loofb ossen, bran- en kwelgeb ieden 

3. 16. De Demerva ll ei 6457 Rui gten, rnoerassen, ri et- en zeggeve lden, heiden en hei-
dereli cten, Vij vers, oude ri viermeanders en turt!JL1tten, 
loo fbossen, holl e wegen, broekbossen 

SOM 97580 
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Tabel 3 - Broedvoge lsoorten van Bijlage T in Vlaanderen (perioclel 994-1996) , voorkolllend binnen of buiten de Vogelrichtlijn
gebieden; populati eolllvang 1996 (Natuurrapport, 1999). 

Soo rt Wetenschappelijke naam popul. 1996 0/r, binnen SPA 
Wondaapje lxob1 yc/1us 111i1111r11s 4 50-75 
Roerdomp Botaurns ste!/aris 8 100 
Kwak Nvcticomx nycticomx 42 75-100 
Kleine Zilverreiger Egretta garzetta 3 100 
Wespendief Pernis apivorus 100-120 50-75 
Zwarte Wouw 1\!li/vus 111igm11s l 100 
Rode Wouw Mi /vus 111 i/vus 4 0 
Bruine Kiekendief Ci!'cus aeruginosus 90-95 75-100 
Blauwe Kiekendief Circus cyaneus l 0 
Grauwe Kiekendief° Circus pygargus l 50-75 
Slechtvalk Falco peregrinus l 0 
Korhoen Tefl'({O tetrix (3m 2v) 100 
K wartelkoning0 Cl'ex crex 2 0 
Porseleinhoen PO/'Z(//1(/ pOl'Z(/ 11(/ 1-2 50-75 
Kluut Recul'virostm avosetta 273 50-75 
Zvvartkopmeeuw Larns 111e/a11ocepha/11s 142 32 
Grote Stern Stema sa11dvice11cis 60 70 
Visdief Stema hirundo 1864 5 
Dwergstern Stenw a/bifrons 250 0 
Noordse Stern Stema pctl'({diseae 1 100 
Nachtzwaluw Capl'imu/gus eumpaeus 250-270':' 75-100 
!Jsvogel A/cedo a/this 
Zwarte Specht D1 yocopus martius 
Boomleeuwerik Lu//u/a arborea 
Blauwborst Luscinia svecica 
Grauwe Klauwier Lanius co//u,.io 
Ortolaan Emberiza hol't11/a11a 

':': schatting 
0

: 1995 
zgp: zangpost 
m, v: mannetjes, vrouwtjes 

ring van de vogelstand (zowel binnen de Vogelrichtlijn
gebieden als erbuiten). 

Beschennende 111aatrege!e11 
Het besluit van 1988 bevat geen concrete beschermings
maatregelen voor de 23 SPA 's. Bij latere gelegenheden 
werden in beperkte mate strengere voorschriften in het 
kader van de milieuwetgeving opgesteld voor handelin
gen binnen de perimeters; te,;ens leggen sornrnige bepa-
1 ingen uit de natuur-regelgeving strictere maatregelen of 
bijkomende beperkingen op (VAN HooRJCK et al., 1998) : 
• voor bepaalde activiteiten (aanleg van een hoofdtrans

portleiding, ruilverkavel ings- , landinrichtings- en wa
terhuishoudingsprojecten) is een milieueffectrapport 
(MER) vereist; 

• de jacht op Smienten wordt niet geopend bitmen de 
perimeter van de vogelrichtlijngebieden (periode 
1998-2003); 

200-220 50-75 
600-650':' 50-75 

350* 50-75 
>2000 75-100 

7 100 
2 zgp 100 

• de jacht op a/le waterwild is verboden binnen de 
perimeter van volgende vogelrichtlijngebieden: !Jzer
vallei, Polder-complex, Zwin, Oost-Vlaams Kreken
gebied, Knifeend en Blokkersdijk, Durrne en Midden
loop van de Scheide, Bokrijk en orngeving, Vijverge
bied Midden-Limburg, De Maten. (met nitzondering 
van de Wilde Eend voor bepaalde van deze gebieden 
tussen 15 augustus en 15 oktober); 

• de vegetatiebesluiten (Decreet Natnurbehoud 1977 en 
Min . Omzendbrief 1999) zijn van toepass ing: verbod 
of vergunningsplicht voor wijziging van bepaalde ve
getaties en kleine landschapselementen; 

• in uitvoering van het mestdecreet is bemesting met 
dierlijke mest verboclen tussen 2 november en 15 fe
bruari en moeten rond bepaalcle kwetsbare habitats 
bufferzones worden gerespecteercl; 

• bepaalde delen van SPA's kunnen uiteraard bescber
ming genieten die wordt gerealiseerd via een anclere 
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bestaa nde regelgeving ( erkende staatsnatuurreserva
ten, reservaat- en natuurgebi eden op het gewestplan 
en bosdecreet). 
Voor de Vogelrichtlijngebieden li gt 66,7% buiten 

plano logische beschermingen, 7,3% betreft eco logisch 
waardevolle landbouwgebieden, 10,4% ligt in militaire 
gebieden. 

De Europese Habitatrichtlijn 

Doelste/li11ge11 
In 1992 werd de EU-Richtlijn 92/43/EEG inzake instand
houding va n nahmrlijke habitats en de wilde fl ora en 
fauna (Habitatrichtlijn) uitgevaardigd. Elke lidstaat 
di ent ook hier speciale beschenningszones (Special 
Areas of" Conservation, SAC's) aan te duiden, di e later 
met Vogelrichtlijngebieden zullen ge"integreerd worden 
in het Nah1ra 2000-netwerk . Rekening dient gehouden 
met opgegeven criteria in Bijlage T (lijst van habitatty
pes), Bijlage II (soorten) en Bijlage III (diverse se lectie
criteria). 

De procedure voor aanduiding van de Special Areas of 
Conservation gebeurt in overleg tussen de E uropese 
Cornrni ss ie (DG XI) en de lidstaa t. Het European Topic 
Centre on Nature Conservation van het European Envi
ronment Agency (ETC-NC, Parijs) , de Habitatcomrni ss ie 
en de wetenschappelijke Habitatwerkgroep zorgen voor 
begeleiding van de procedure en integratie (zie ANSEUN 

et al. , 1999): 
• de lidstaa t stelt een lij st op met gebieden die in aanrner

king komen als Habitatrichtlijngebied en keurt die 
principieel goed; 

• deze I ij st wordt doorgegeven aan de Comrnissie die ze 
laat eva lueren door de ETC-NC; 

• per lidstaa t wordt een referentielijst opgesteld met de 
aam.vezige habitats van Bijlage I en soorten van Bijlage 
II; aan de hand van deze lij sten wordt nagegaa n in 
hoeverre de door een lidstaat voorgestelde gebieds lijst 
voldoende representatief is voor de aanwezige habitats 
en soorten, zoniet wordt aan de lidstaten gevraagd 
aanvullende gebiedsvoorste ll en te doen ; 

• uit de lij st van alle voorgestelde gebieden, wordt de 
zogenaa mde Co11111111nity list gese lecteerd : dit is de lij st 
van gebi eden van communautair belang, die moet 
warden opgenomen binnen het Natura 2000-netvverk 
per biogeografische reg io (de zgn. SCJ's of Sites of' 
Co111111u11ity Importan ce). Gebieden met pri or i ta ire ha
bitats worden autornatisch gese lecteerd; andere criteria 
zijn o.a .: eni g gebied waar een habitat/soort voorkomt 
in een lidstaat, di versiteit van habitats en soorten, 
regionaa l belang; 

• de resultaten van de eva luatie warden vervo lgens voor 
goedkeuring voorgelegd aan het Habitat Committee, 
waarin vertegenwoordigers van de adrnini strati e van de 
diverse lidstaten zitting hebben; 

• de goedgekeurde gebieden (de zgn. SA C's of Special 
Areas of Conservation) word en dan form ee l door de 
lidstaat wettelijk aangeduid . De lidstaat moet dan ook. 

instaan voo r hun bescherming en beheer confo rm de 
Habitatrichtl ijn. 

Situatie i11 Vlaa11dere11 
Het I nstituut voor Nah1urbehoud deed bet Vlaams Gewest 
in 1995 een voorstel van inventari s en afbakening van 
Speciale Beschermingszones in uitvoering van de Habi
tatrichtlijn. In totaal werden 40 gebieden of gebiedscorn
plexen voo rgesteld , samen een 70.000 ha. (ANSELI N & 
Ku1.1 KEN, 1995). Een deel daarvan overlapt met de Vogel
richtl ijngebi eden. 

De voorgestelde gebieden en hun afbakening werden 
goedgek.eurd bij Bes liss ing van de Vlaamse Regering d .d . 
14 februari 1996. Conform de voorziene procedure wer
den de voorstel len in digitale vo rm ( databank Natura 
2000, Instituut voor Natuurbehoud, 1996) doorgegeven 
aan de verantwoordelijke diensten binnen de Europese 
Commissie. 

In het totaa l werden 40 gebieden of gebiedscompl exen 
bij de Europese Commi ssie aangemeld met een tota le 
oppervlakte van 69.942 ha (Tabel 4). Dit gebeurde op 
basis van 44 habitat-types uit Bijlage I en 20 soorten uit 
Bijl age II die in Vlaanderen voork.omen. Van deze ge
bieden zijn er 32 met ten minste een prioritair habitat; van 
de 8 andere is er een de enige pl aats in Vlaanderen waar 2 
bepaalde habitats en 3 bepaa lde soorten voorkomen. 
Daarnaast zijn er nog 6 gebi eden met 4 of meer verschil 
lende habitats en een gebied waar een habitat het best 
vertegenwoordi gd is voo r Vlaanderen. Slechts ongeveer 
de helft van de oppervlakte heeft een groene bestemming 
op de gewestplannen. 

Een spec ifi ek knelpunt is de gra te versnipperingsgraad 
van de habitats in Vlaanderen. Dit werd deels ondervan
gen door k.leine entiteiten binnen perimeters of met buf
ferzones te groeperen, wat evenwel nog onduidelijkheid 
qua statuut k.an geven . 

Bepaalde leefgebieden van Bijlage IT-soorten met uit
gesproken lijnvormig ofpuntvormig karakter konden ni et 
worden opgenomen in beschenningszones op bas is van 
Bijlage I-habitats. Toch dienen bvb. in beken en water
rijke gebi eden de leefbare popul aties van vis- en arnfi
bieensoorten uit Bijlage II en vermeld in ANSELI N & 
KuJJKEN ( 1995), de nodige beschenning te krijgen (Ta
bel 5). 

Van de Habitatrichtlijngebieden li gt 44, I% buiten 
groene besternmingen op het gewestplan, 4,7% betreft 
ecologisch waardevol agrarisch gebied en 14,7% ligt in 
militaire gebieden . 

De Conventie van Ramsar betreffencle de besch erm
ing van waterrijke gebieclen 

Doelstelli11ge11 en sit11eri11g 
De "Overeenko111st i11zake watergebieden die van inter
nationale betekenis zijn, in het bijzonder als woongebied 
voor watervogels" - beter gekend als de "Ra111sar
Co 11ventie' ' - beoogt het wereldwijd behoud en duurzaa rn 
beheer va n wetl ands. De Conventi e werd opgesteld in 
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Tabel 4 - Overzicht van de 40 aangemelcle Habitatrichtlijngebieden in Vlaanderen en bun oppervlakte (Natuurrapport, 1999). 

Naam van de aangemelde habitatrichtlijngebieden Opp. ha 

Duingebieden, inclusief TJzermonding en Zwin (plaatselijk met aangrenzend strand) 2905 
Zilte poldergraslanden 885 
West-Vlaams Heuvelland 180 
Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: westelijk dee! 404 
Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk dee! 1012 
Scheide- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent 4149 
Bossen van de Vlaarnse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen 936 
Zonienwoud 2626 
Hallerbos met brongebieden en heiden 699 
Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortemberg en Veltem 928 
Valleien van Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos en rnoerasgebieden 2906 
Valleien van Winge en Motte met valleihellingen 1259 
Dernervallei ten westen van Aarschot 333 
Demervallei ten oosten van Aarschot 1433 
Kalmthoutse Heide 2061 
Klein- en Groot Schietveld 2042 
Bos- en heidegebieden ten oosten van Ant\verpen 2143 
Diepteloop-Visbeekvallei-Kindernouw 871 
Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor 497 
Heesbossen 142 
Het Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop 71 
Het Goor 202 
Vallei van de Vleminksloop met Buitengoor, Meergoor en Sluismeer 204 
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout 4164 
Liereman en Korhaan 865 
Kleine Nete en vallei met brongebieden, moerassen en heiden 2638 
Den Diel , De Maat, Hoge Maatheide en Blekerheide 2228 
De Maten 562 
Vallei- en brongebied van Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel+ heide en vengebieden. 8689 
Heide- en vengebieden htssen Houthalen en Gruitrode 3882 
Valleien van Laarbeek, Zonderikbeek, Slangbeek, Roosterbeek + vijvergebieden en heiden 2812 
Hageven, met Dommelvallei , Beverbeekse heide met Warmbeek 1905 
Abeekvallei met aanliggende moerasgebieden 
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schotsheide 
Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek 
Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgroeven 
Uiterwaarden Jangs de Limburgse Maas met Vijverbroek 
Bossen van Limburgs Haspengouw 
Voerstreek 
Bovenloop van de Grote Nete en Zammelsbroek 

SOM 

1971 (in Ramsar, Iran) en werd van kracht in 1975. 
Sindsdien werd de Ramsar-Conventie twee keer aange
past: door het "Paris Pm taco/" in 1982 en de "Regina 
Amendments'' in 1987. H et 'Ra111sar Convention Bureau ' 
(Geneve, Zwitserland) vormt het permanente secretariaat 
van de Conventie en 'Wetlands International ' (bet vroe
gere International Waterfowl Research Bureau) verzorgt 
technische assistentie. De oorspronkel ijke bijzondere 
aandacht voor de beschenning van de leefgebieden van 
watervogels wordt ondertussen minder benadrukt en een 

3147 
2254 
2381 

159 
286 

2160 
1433 
1489 

69942 

algemene ecologisch-functionele benadering onder de 
term ''Wetland-convention '' wordt nagestreefd , rnede 
door uitbreiding van de criteria tot limnologische aspec
ten, visfauna e.d. (zie \ierder) . 

De verdragsluitende partijen aanvaarden een aantal ver
plichtingen en verant\voordelijkheden inzake bet behoud 
en het beheer van waterrijke gebieden, waaronder: 
1. bet aancluiden en erkennen van rninstens een wetland 

als Ramsar-gebied en het behoud van het ecologisch 
karakter van deze gebieden ; 
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Tabel 5 - Overzicht va n de Bij lage Il-soo rten uit de Hab ita t
ri chtlijn , aa nwezig in Vlaa nderen 

Zoogdiere11 

R!ti110/op!t11s fe/'/'11111ey11 i11111 11 Grote Hoe fij ze rneus 
Barbastella barbastel/us Dwarsoor of Mopsvleerrnuis 
Myotis bec/1stei11 i Langoor of Bechsteins Vleerrnui s 
MJ10/is dasvc11e111e Meervleerrnuis 
M\lotis e111argi11a/11s fngekorven Vleerrnui s 
Mrotis 111Fotis Va le Vleerrnuis 
Lutm /11 /m Otter 

Amlibieen 

Tri/11/'lls cristatus Ka rnsalarnancler 

Visse11 

La111petrn .f/11 \iiatilis Rivierpri k 
La111petrn pla11eri Beekprik 
Rhodeus sericeus a111am.1· Bittervoorn 
Cobitis tae11 ia Kleine Modclerkruiper 
Misgumis fossil is Grote lvloclclerkru iper 
Cottus gobio Rivierdonclerpacl 

Insecten 

L11ca1111s cerl'llS Vliegend Hert 
Le11cnrr!t i11ia pectornlis Gevlekte Witsnuitli be l 

Molluskcn 

Vertigo 111011/i11sia11a Zeggekorfs lak 

Hogere plantcn 

L11ro11i11111 11 ata11s Drij vende Wa terweegbree 
Liparis lneselii Groenlrno lorchi s 
Api11111 repens l( ruipencl Moerasscherm 

2. het duurzaa rn beheer ('wise use') van wa terrij ke ge
bi eden in het a lgemeen; 

3. het streven naa r een in ternationale sa rnenwerking bij 
het beschermen van wetl ands; 

4. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en 
tra ining inzake waterrijke gebieden. 
lnrniddels hebben 11 6 landen de Conventie onderte

kend, waarbij I 00 I Ramsar-gebieden werden aangeduid 
met een oppervlakte van 72,4 milj oen ha. (s ituatie e ind 
1999) . 

T ijdens de dri ej aarlij kse "Conference of' the Parties" 
ko rnen di verse thema 's aan bod, zoals eventuele impl e
mentaties van de Conventie en evaluati e van de toestand 
van de erkende Ramsar-gebieden. Elke li ds taat di ent een 
nat ionaa l rapport in met o.a. een overzicht van de actuele 
toestand van de erkende Ramsa r-gebieden (bedreigingen, 
beheersrnaa trege len) en een toe li chting over het nat ionaa l 
bele id ten aanzien van wa terrijke gebi eden. Het is van 
bijzondere betekeni s dat de Rarnsar-conventi e de eerste is 
di e het begrip " wi se use" hanteert , wat vee l later were! 
vertaa ld als duurzame ontwikkeling. Naast strategische 
doelste llingen ( 'Ra111sar Strntegic Plan ' 1996-2002) war
den in een reeks aanbeve lingen prioritaire acti es ter invul 
ling aan de li cls taten voorgelegd (zo o .m. het bescherrnen 

van natte gras landen als bij zonclere habitats, d it naast bv. 
koraa lri ffen! ) 

R arnsar-gebieden di e eco log ische veranderingen on
dergaan of waa rschijnlijk zull en ondergaan ingevol ge 
rnense lijke acti vite iten (bv. vervuiling, industri e le ont
w ikJ<e lingen) worclen opgenornen in de "Mo11tre11x Re
cord" . Voor deze gebi eden wordt de " Ra111.1·ar 1'1!o11ito
,.i11g Procedure" opgestart en in overleg met het Rarnsa r
Bureau warden gepaste rnaatrege len voo rgesteld . Wan
neer een land de grenzen van een erkend Rarnsar-gebied 
wi I inperken omwi li e van dringende reel en en va n nati o
naa l belang, clan rnoet er in de mate van het rnoge lijke een 
cornpensa ti e van het verlies aan wa terrij ke gebi eden ge
beuren. 

Belgie was het eerste land dat cl eze rege l toepaste, toen 
in 1997 een cl eel van het Galgeschoor (Beneden-Schelde) 
door havenwerken werd ingepalmd en ter co rnpensa ti e 
een groot dee! van de IJzervall e i werd aangeduicl . Toen in 
de peri ode 1994-1 996 ook aan het Groot Buitenschoor 
een containerkade were! ingepl ant, pal op de grens va n het 
Ramsar-gebied, werd het gebi ed opgenornen in de" Mon
treu.Y Record" omwille van te verwachten eco logische 
vera nderingen in het gebied. Deze Conventie is een van 
de we ini ge die derge lijk controle-rnechanisrne bezit (ook 
de Habi ta trichtlijn heeft in 1992 dergelij ke bepaling op
genomen). 

Voor het selecteren en aanduiden van Rarnsa r-gebi eden 
werden vastornl ijnde criteri a opgeste lcl . Enke le van de 
belangrij kste zijn spec ifiek gebaseerd op de aanwezighe icl 
van watervogels. Zo wordt een wetl and al s internationaa l 
belangrijk beschouvvd indien het: ( I) regelmatig rneer clan 
20.000 watervogels herbergt of (2) regelrna ti g rninstens 
I% van de indi viduen van een geografische populatie van 
een of rneer watervoge lsoorten herbergt (het zogenaamde 
I %-criterium). Meer algemene ecologische cri te ri a, aan
wezige visfauna e.d . zijn later toegevoegd. 

Gedetailleerde info rmatie over de Ramsar-conventie 
vindt men op de website <http://Ramsar.org> 

Situatie iu Vlaa11dere11 
Belg ie ondertekende de Ramsar-Conventie in 1975; bij 
K .B. van 27 september 1984 (BS, 3 1 oktober 1984) 
werden zes waterrijke gebieden in Be lg ie aangecluid en 
erkend als Rarnsa r-gebied; het " Pari s Protoco l" en de 
" Regina Amendments" wercl en pas gera tifi ceerd op 28 
oktober 1998. Van de zes Belgische Rarnsa r-gebieclen 
liggen er vier in V laanderen en een in Wall oni e (Har
chies); het zesde gebi ed (de "Vlaa mse Ba n.ken" in de 
Noordzee) valt onder federale bevoegdheid (z ie Tabel 6). 
Zi e ook K UIJ KEN, 1972. 
A lie Ra msar-gebi eden in V laancleren (in totaa l 5 .57 1 ha) 
rnaken ook dee! uit van de (rneestal ruimer afgebakende) 
Voge lri chtlijngebieden (B.Vl.Ex. 17 oktober 1988). Een 
dee! ervan is op gewestplan als groengebi ecl bestemd. 

Tn de Ramsar- (en Vogelrichtl ijn-) gebi eden legde de 
Vl aamse overheid enkele bescherrnende maatregelen of 
beperkingen voo r bepaa lde acti v ite iten wette lij k vast: 
• een verguimingspl icht voo r vegetati ew ij zigingen 

(dee ls verbod op w ij ziging); 
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Tabel 6 - Rarnsar-wetlancls in Belgie (actuele en potentiele gebieclen). 

Ramsar-gebieden Oppervl. Potentiele Ramsar-gebieden 
(in ha) 

Vlaa11dere11 
Het Zwin en omgeving 530 Achterhaven Zeebrugge 
De Blankaart en de IJ zerbroeken 2460 Poldercomplexen Oost- en Middenkust 
Schorren van de Beneden-Zeesche lde 398 Krekengebi ed/polders Noord-Oost-Vlaanderen 
Kalmthoutse He ide 2 183 Bourgoyen-Ossemeersen Drongen 

(Gentse Kanaa lzone) ''' 
Schorren en s l ikken Zeeschelde, Dunne en Rupel 
Blokkersdijk en De Kuifeend 
Polders en havengebi ed Antwerpen Linkeroever 
Rivierengebied Willebroek, Mechelen, Lier 
Vijvergebied Midden-Limburg 
De Grensmaas-vallei 

Wallouie 
Marais de Harchies Hautes Fagnes 

Fedemle bevoegdlieid 
Vlaamse Banken (Noordzee) 

··· niet vercler opgenomen wegens te artificieel karak ter (enkel aantal wa tervoge ls volcloet aan criteria) 

• een milieu-effectrapportageplicht voor werken die de 
waterhui shouding be'invloeden, ruilverkavelingen e.d. ; 

• verstrengde bemestingsnormen en uitrijrege ling in bet 
kader van het MAP; 

• een jachtve rbod op Smient; 
• het sluiten van de watervoge ljacht op 15 oktober i.p. v. 

31 januari ; 
• een verbod op het gebruik van loodhage l bij de j acht. 

In de Na ti onale Rapporten voor de laatste Ramsar
conferenties ( 1996, 1999) werden voorstellen gedaan 
om de lij st van Vlaamse wetlands uit te bre iden met 
een ti ental gebi eden die voldoen aan de internationale 
criteria (zie Tabel 6). 

Evaluatie 1'(111 besc/1er111e11de effecteu l'{/11 Ra111sar
gebiede11 eu Vogelriclit!U11gebiede11 voor overwi11te
re11de watervogelpopulaties iu Vlaa11dere11 (zie ANSELIN 

et al. 1999) 
Vlaanderen vormt voor di verse watervogelsoorten een 
belangrijk overwinteringsgebied. Door de Ramsar
Conventie te ondertekenen heeft de Belgische c.q. 
Vl aa mse overheid een internationale verantwoordelijk
he id op zich genomen 0111 watervogelpopulaties en 
waterrijke gebieden te beschennen, mede via de afbake
ning en erkenning van Ramsar-gebieden. fn het Natuur
rapport 1999 (KUl.IKEN, 1999) werd per soort nagegaan 
welk aandeel van de Vlaamse vvinterpopulatie in de 
internati onaa l beschermde en erkende gebi eden verblijft 
en welke geb ieden aan de international e criteri a vol
doen. 

In Tabel 7 zij n de 17 soorten watervogels weerge
geven waa rvan jaarlijks minstens I% van de totale 
Noorclwest-Europese populatie in Vlaanderen verblijft. 

De soorten zijn gerangschikt volgens het hi er over
winterende percen tage van de international e popula
tie (kolom l) , gaande van Kleine Rietgans (59, I %) 
tot Dodaars (max. I%). Yoor elke soort werd het 
gemiddeld percentage berekend dat in de periode 
1993 /94 t.e.m. 1996/97 overwinterde in de huidige 
Ramsar-gebieden (2), de huidige Vogelrichtl ijngebi eden 
(3), en in de huidi ge en potenti e le Ramsa r-gebi eden sa
men (4). 

De 1% criteria van betrejfende populaties 
Deze worden per zoogeografische regio van de werelcl 
geproduceerd door Wetlands International (z ie recentste 
schattingen in DELANY et al. , 1999). 

Ra 111sar-gebiede11 
Via de 4 erkende Ramsar-gebieden wordt bij de meeste 
soorten slechts een gering deel van de tota le Vlaamse 
popul atie beschermd, behalve voor Smient (39 ,9%) en 
Grauwe Gans (33 ,2%) . Opvallend is dat de twee soorten 
waarvoor Ylaanderen de grootste internationale betekenis 
heeft , we inig of geen bescherming genieten via de Ram
sar-Conventie. De Kle ine Rietgans -waarvan 60 tot 95% 
van de Spitsbergse populatie in Vlaanderen overwintert
wordt ze lfs helemaal niet aangetroffen in de bes taande 
Ramsar-gebi eden (z ie verder). 

Voge/rich! lijngebieden 
In de Yogelrichtlijngebieden wordt een merke lijk groter 
aandeel van de Vlaamse watervogelpopulaties aangetrof
fen . Van zes soorten pleistert meer dan 50% binnen deze 
gebieden: Grauwe Gans, Kolgans , Smient, Kle ine Zwaan, 
Wintertaling en Kle ine Rietgans. Enkele ( internati onaa l) 
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belangrijke watervogelgebi eden ontbreken cluidelijk in de 
huidi ge Voge lrichtlijngebi eden. De afuakening gebeurde 
immers vooral op basis va n de aanwezigheicl van broe
clencle Bijl age I-soorten, en ni et op overwinterende popu
laties. Di t verklaa rt waarom enke le soorten waarvoor 
Vlaa ncleren toch een grote internat ionale betekenis heeft 
(o.a. Krakeencl en Tafel eend) met minder dan de helft van 
hun populatie aanwezig zijn in de Vogelri chtlijngebie
cl en. 

Potentiele Ra111sar-geb iede11 . 
Minstens I 0 wetlands vo lcloen aan de numerieke criteri a 
van de Rarnsar-Conventie (het gebi ed Gentse Kanaal zone 
wordt enkel vermeld ornwill e van hoge watervogelaan
tal Jen, rnaa r vvordt ni et als Ramsar-wetl ancl voorgesteld 
wegens te arti fic ieel karakter). 

Inclusief deze I 0 zou Vlaanderen 14 wetlands met 
bet statuut van Ramsar-gebi ed tel Jen (kolom 4 in Ta
bel 7). Het aandeel van de Vlaamse watervogelpopula
ties pleisterend met meer cl an de helft van hun totale 
Vlaamse populati e binnen de grenzen van cleze gebieden 
zou oplopen tot 13 van de 17 soorten. Bij de soorten 
waa rvoor Vlaanderen de grootste internationale verant
woorclelij kbeid beeft, kornt in bijna alle geva llen 60 tot 
85°/ci va n de Vlaamse populati e in de gese lecteerde ge
bieclen voor. 

Als treffencle illustratie van de evo lutie di e watervo
gelpopulaties over lange termijn kunnen onclergaan, me
de als gevolg van beschennings 111aatrege len (i.e. jacht
verbocl sedert 198 1) en de pl aats van gebiedsbescherming 
word t in fi guur I de tijdreeks van 40 jaa r gedetailleerde 

111oni to ring van overwinterencle Kl eine Rietganzen in de 
Oostkustpolders (regio Knokke-Brugge-Oostende) weer
gegeven en dit in relatie tot de totale Spitsbergse broed
populati e. De steeds toene111ende betekeni s va n de West
vlaa mse kustpolclers als overwinteringsareaa l voor 1110-

menteel zowat de gehele populati e van ea. 40.000 ex. 
illustreert de grote verantwoo rcl elijkheid van ons land . 
Het nemen van beschermende 111aa trege len ( o.m. het 
verbod op scheuren en ega li seren van historisch pen11a
ne11t graslanden) zou zeer versterkt word en door opname 
van deze overwinteringsgebieclen op de Be lgische Ram
sar-1 ij st en bet prestige van deze gebieden naar de loka le 
bevolking toe verhogen. 

Noodzakelfjke acties im.ake wetlands 
Naast het uitbreiclen van de Ramsa r-lij st zijn er een aantal 
andere acties die ons land client te ondernemen 0111 als 
vo lwaa rclige partner aan de Conventie te vo ldoen: 

Streven naar een alge111 ee11 du11rzaa1n gebrnik ("wise 
use'') w1 11 1vaterrijke gebieden 
Relaties tussen diverse vormen van grondgebruik, water
winning e.d. dienen op verenigbaa rheid 111et wetlandbe
houcl met oog op cluurzaamheicl getoetst. 

Opstel/en van een "National Wetland Policy!Strateg)1/ 
Action Plan " 
Door ui tvoering te geven aan het Decreet Natuurbehoud 
kan in Vlaanderen prioriteit gaan naar het behoud van 
overstroombare va lleigebieclen, waarbij integraal wa ter-

c::::J A. brachyrhynchus FI. 
Wintering Pinkfeet Flemish Coastal Polders 1959-1999 

A. brach. Sva lbard 

45000 -r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----. 

40000 

35000 

30000 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

o i-+--+-P-~~~~~JfO+L~4=..J.WJJlJJJJ+llJ..lJ..4UUUW-4LlJWJJ.lJ.1JlJ..LJ 

R2 = 0,859 

R2 = 0,91 9 
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Tabel 7 - Procentuee l aandeel van de Vl aamse winterpopulaties van de be langrijkste soorten wa tervoge ls ten opzichte van de 
Noordwest-Europese populat ie en hun voorkomen in geb ieden van internationale betekeni s (Natuurrapport, 1999). 

SOO RT % van de % Vlaamse % Vlaamse % Vlaamse 
internationale populati e in populatie in populatie in 
populatie in Ramsar-gebieden Vogelrichtl ij n- actuele+potentiele 
Vlaanderen gebieden Ramsargebieden 

(1) (2) (3) (4) 

Kleine Rietgans ("') 59,1 0,0 51,6 65,6 
A nser brnchy rhy nchus 

Krakeend 11 , 7 4,8 42,6 72,1 
Anas strepern 

Slobeend 7,3 11 ,6 49,0 60,3 
Anas c/ypeata 

Wintertaling 6,2 6, 1 64,1 85,7 
A nas crecca 

Smient 5,9 39,9 69,6 77,0 
A nas penelope 

Tafel eend 5, I 0,8 31 ,2 56,7 
Aythya ferina 

Kolgans 4,9 2,8 72,0 75,4 
A nser al b(fi·ons 

Pijl staa rt 3, I 13 ,4 46,2 73,1 
Anas acuta 

Grauvve Gans 2,6 33 ,2 83,0 75,4 
A nser anser 

Aalscholver 2,3 6,0 29,4 50,0 
Pha/acrocornx carbo 

Kleine Zwaan 2, 1 17,8 64,4 82,2 
Cygnus bewickii 

Meerkoet 1,9 6,0 32,2 38,5 
Fulica atrn 

Bergeend 1,8 9,9 42,3 57,7 
Tadoma tadoma 

Kuifeend 1,7 2,4 30,l 46,8 
Aythya .fit!igula 

Fuut 1,7 2,2 40,0 51,8 
Podiceps cris tatus 

Wilde Eend 1,2 10,7 36,9 40,3 
A nas p/aty rhy nchus 

Dodaars < 1,0 2,0 38,5 34,8 
Tachybap/11.1· rnfico llis 

Aantal soorten O/J 7 6/17 13/17 
> 50 'Yo beschermd 

in vetj es : aandee l boven 50%; 
C') sedert 1997: 90 a 95 % of meer 
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beheer en het principe van "susta inable deve lopment" in 
de relati e met de landbouw (met naclruk op het behoucl 
van historisch permanent gras lancl en ecologisch meer 
optirnale waterpeil en) de basis vorrnen voor het beleicl. 

Opstellen van concrete en e./f"ectieve beschen11ings111aat
regelen voor a/le Rmnsar-gebieden 
De Ramsar-Conventie vraagt van de lidstaten voldoende 
rnaatregelen te nemen 0111 het ecologische karakter van 
erkende Ramsar-gebieclen te behouclen of te verbeteren. 
Zoals voor de Vogelrichtlijngebieclen is het belangrijk dat 
er voor elk Ramsar-gebiecl een coherente beleiclsvisie wordt 
opgesteld die rekening houdt met het internationale be
schermingsstatuut. (bv. via natuurimichtingsplannen in 
functie van bet beboud en bebeer van wetlands). Het ge
bieclsgerichte beleid vergt ook een goede planologische 
bescherming. Alie i11ternationaa l belangrijke wetlands in 
Vlaancleren kornen prioritair in aanmerk ing voor opname li1 
" de gewenste natuurlijke en bosstruktuur" een inpassli1g in 
bet Vlaa111s Ecologisch Netwerk (VEN), met daaraan ge
koppeld een relevante aanduiding op de Gewestpla1men. 

Lange-tennijn monitoring en ecologisc/1 onderzoek in 
Ra111sar-gebiede11 en andere waternjke gebieden is 
essentiee/ 
Voor de uitvoering en evaluati e van beschenningsmaat
regelen is het belangrijk een goecl monitoring-netwerk uit 
te bouwen waarin zowel biotische als ab ioti sche cornpo
nenten worden onclerzocht . Pas clan kunnen veranclerin
gen in het ecologisch karakte r worden gedocu111 enteerd . 
Dit vor111t trouwens een essentieel onclerdeel van de 
" Montreux-recorcl ", waarbij Ra111sa r-gebi eclen met ne
ga ti eve eco logische ontwikkelingen aan een rnonitoring
procedure worden onclerworpen. 

A/le wetlands die voldoen aan de criteria 111 oeten warden 
erkend als Ra111sar-gebied 
Bijna alle Europese lanclen hebben de oorspronkelijke 
lijst van erkende Ra111sar-gebieclen op hun grondgebiecl 
gevoe lig uitgebreicl . In Vlaancleren is dit nog niet ge
beurd, hoewel er verschillende niet-erkencle gebieclen zijn 
di e voldoen aa n de officiele Ramsa r-criteria . Enkele wa
tervogelsoorten waarvoor Vlaancleren een zeer grote in
ternationale verantwoorclelijkheicl heeft (bv. Kleine Riet
gans, Krakeencl) komt zelfs ni et of bijna ni et voor in de 
actueel erkencle Rarnsar-gebieclen. De berekeningen in 
Tabel 7 tonen aan clat door de uitbreicling van het aantal 
Vlaamse Rarnsar-gebieclen een veel groter aancleel van de 
Vlaamse watervogelpopulati es kan worclen beschermcl. 

Een positief beleid terzake zou ook tegemoet komen aan 
de cloe lstellingen van de A.fi"ica11/E11rnsian Migrnto1 y 
Wa terbirds Agreement ( 1995), een recent uitvoeringsin
strument onder de Bonn-conventie. Hi erbij wordt expli
ciet ges treefd naar de totstanclkoming van een netwerk 
van cloortrekgebieden voor watervogels die vanuit de 
palearc ti sche toendra tot zuidelijk Afrika een keten van 
pleisterpl aa tsen nocli g hebben orn deze lange verplaatsin
gen te realiseren. 

Relatie t11sse11 Ramsar-l'erdrag en de Co111'e11tie Bio/o
gisc/1e Diversiteit (CBD) 
Door een Memorandum of Understanding zijn tussen de 
secretariaten van de twee Conventi es overeenkornsten 
afges loten teneinde maxirnal e onclerlinge afsternrning 
na te streven. De Ramsar-conventi e wordt daa rbij als 
een voorbeelcl-verd rag gezien clat uitvoering geeft aan 
spec ifi eke vereisten voor behoud van een bijzondere 
groep van kwetsbare ecosysteemtypes, de vvaterrijke ge
bieden. Als dusdani g vo ldoet Ramsar aan de principes uit 
de CB D inzake " in-situ conserva ti on'', de rol van incli
gene vo lkeren, cluurzaam gebruik van natuurlijke hulp
bronnen, e. cl. 

De hierboven genoemcle Ramsar-acties zo uclen door 
opnarne in een strategisch plan voor de invulling van de 
Biocliversiteitsconventie ongetw ij fe lcl een belangrij ke 
voorbee lcl functie hebben. In het Waalse Gewest en in 
Brussel werden besluiten uitgevaarcl igcl ter beschenning 
van spec ifieke waardevolle waterrijke gebieden van ge
vvestelijke betekeni s. Dit verclient zeker navolging in 
Vlaancleren , waar nog een vee l gro ter aantal wetl ands 
van beperkte omvang aanwezig is maar onder sterke 
negatieve omgevingsclruk staat. Opvangen van deze druk 
(bas ismi I ieukwal iteit) vergt eveneens gerichte maatrege
len in het raam van ge"integreerd milieubeleicl. lnternatio
nale akten en Europese ri chtlijnen (vb. nitraatrichtlijn , 
functietoekenning van oppervlaktewaters e.d.) kunnen 
daartoe een steun betekenen. 

De Conventie van Bern 

De Conventie van Bern clateert va n 1979 en is een initia
ti ef van de Raad van Europa. Het Verclrag beoogt het 
behoud van bedreigde wilde dieren en plan/en en ln111 
nat1111rlijk milieu in Europa en het mediteraan gebied. Het 
were! door Belgie goedkeurcl bij Wet van 20 ap ril 1989 
(BS, 29 december 1990). 

De landen die de Convent ie onclertekenen worclen 
geacht alle passencle en noodzakelijke maa tregelen te 
nemen 0111 de leefmilieus (habitats) van in het wild voor
komencle clier- en plantensoorten te beschermen, in het 
bij zoncler de soorten van Bijlagen I en Il (ze lcl zame en 
encle111i sche soorten). De beschenning moet gebeuren in 
de vor111 van wetten en rege lgeving en houdt ook explici et 
in clat op bet gebi ecl van de ruimtelijke orclening en 
ontwikkeling achteruitgang van cleze gebi eclen zo veel 
111ogelijk worclt vermeclen of verminderd . lecler verdrags
luitencl land moet bovenclien bijzondere aa nclacht beste
den aan de bescherming van de overwinterings-, rust- , 
voeder- , broed- of ruiplaa tsen die va n belang zijn voor de 
in Bijlagen If en III vermelde trekkencle soorten. 

Van de talrijke bedreigcle soorten van Bijlagen 1 en II, 
ko111en slechts enkele soorten in ons land voor; Bijlage ITT 
bevat zeer veel soorten di e algemeen tot ze lclzaam zijn. 
Voor de opvolging van deze Conventi e worden diverse 
expertenmeetings bijeengeroepen, meestal roncl bepaa lcle 
soortengroepen. 

De Bern-conventie is grotenclee ls " vertaalcl " door de 
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hoger genoemde Habitatrichtlijn, hoewel deze enkel voor 
de 15 liclstaten van de EU bindend is. Op pan-Europees 
vlak blijft Bern wel een belangrijk instrument. In 1995 
werd de " Pan-European Biological and Landscape Di
versity Strategy" door de Europese Ministerconferentie 
in Sofia aangenomen, wat een ondersteuning voor Bern 
betekent. 

In de praktijk van het natuurbeleid in ons land wordt te 
weinig aanclacht besteed aan deze Conventie en de po
tentiele functie voor specifieke soorts- of gebiedsgerichte 
besch ermingsma a tre gel en. 

Conventie van Bonn 

De Conventie van Bonn werd opgesteld in 1979 en be
oogt de bescherming van trekkende wilde diersoorten 
vanuit een zorg dat dit internationale afspraken vereist. 
De Conventie werd door Belgie goedgekeurd bij Wet van 
27 april 1990 (BS, 29 december 1990). Yoor een reeks 
bedreigde trekkencle soorten (Bijlage I) rnoet alles in bet 
werk worclen gestelcl om ze onrnidclellijk te beschennen. 
Voor een tweede en ornvangrijke groep van onvoldoende 
beschermde, trekkende soorten (Bijlage II) moeten inter
nationale overeenkomsten worden afgesloten 0111 bet be
houd en bet beheer te verzekeren. (De soortenlijsten 
overlappen cleels met soortenlijsten van de Vogelrichtlijn 
en soorten waarvan de aantalconcentraties -zeker in 
Vlaanderen- tot een erkenning als Ramsar-gebied hebben 
geleid). 

De Bonn-conventie heeft ondertussen aanleiding ge
geven tot een reeks bijkomende uitvoerings-overeenkom
sten of "Agreements " die op zich door lidstaten kunnen 
ondertekend worden: 
• overeenkomst inzake bet beboud van zeehonden in de 

Waddenzee, Bonn, 16 oktober 1990; 
• overeenkomst betreffende de instancl-houding van 

vleermuizen in Europa, (EUROBATS), Londen, 4 
december 1991; 

• overeenkomst inzake de instandhoucling van kleine 
walvisacbtigen in de Oostzee en de Noordzee 
(ASCOBANS), New York, 17 maart 1992; tekst in 
BS 20 oktober 1993 ; 

• overeenkomst voor de bescherming van Afrikaans-Eu
raziatiscbe migrerencle watervogels, (AEW A), Den 
Haag, 16 juni 1995 ; 

• overeenkomst inzake bet beboud van walvisachtigen 
van de Zwarte Zee, de Middellandse Zee en het aan
grenzend Atlantiscb gebied (ASCOBAMS), Monaco, 
24 november 1996. 

Conventie inzake biologische cliversiteit 

Het Yerdrag inzake biologische diversiteit werd in 1992 
afgesloten in Rio de Janeiro tijclens de Conferentie van de 
Verenigcle Naties over milieu en ontwikkeling (UNCED), 
20 jaar na de eerste bijeenkomst in Stockholm . Het is de 
eerste wereldwijde conventie die biodiversiteit als geheel 

tot onderwerp beeft gemaakt. Vroeger reeds werden di
verse verdragen en richtlijnen opgesteld die betrekking 
hebben op slechts een dee! van de biodiversiteit (vogel
bescberming, wetlands e.cl .) , ofwel op bepaalde wereld
delen. 

Het Biodiversiteitsverdrag beoogt het beboud van de 
biocliversiteit en bet cluurzaam gebruik van de bestand
delen ervan. Het gaat uit van een aantal principes die een 
belangrijke doorbraak betekenen in de maatscbappelijke 
positie van het natuurbehoud op zich. Met name de 
allereerste considerans stelt dat de de I ids ta ten z ich be
wust zijn van de i11tri11sieke waarde van de biodiversiteit, 
gevolgd door de waarde in eco!ogisch, genetisch, sociaal, 
economisch, wete11schappelijk, educatie.f,' cultureel, re
creatief en esthetisch opzicht, dit a lies als gemeenschap
pelijke zorg voor de mensheid 

Vanuit een prioriteit voor in situ bescherming moeten 
de verdragspartijen onder meer een stelsel van be
scherrnde gebieden instellen of gebieden waarin bijzon
dere maatregelen rnoeten worden genomen orn de biodi
versiteit te behouden . Yoorts moeten zij ecosystemen en 
habitats bescbennen, aangetaste ecosystemen herstellen, 
enz. De in 1995 te Sofia aanvaarcle " Pan-European Bio
logical and Landscape Diversity Strategy" sluit hierop 
aan en streeft naar realisatie van een pan-Europees net
werk van te beschennen natuurgebieclen en landschap
pen. 

In deze benadering betekent bet Biodiversiteitsverdrag 
een versterking van bestaande internationale natuurbe
houdsinstrumenten. Door het afsluiten van diverse over
eenkomsten tussen de secretariaten van cleze verdragen 
wordt een gemeenscbappelijke strategische uitwerking 
van de uiteenlopende bepalingen op elkaar afgesternd. 
Dit moet vooral ook op nationaal vlak betekenen dat 
diverse inspanningen worden gebundeld en dat de rap
porteringen meer specifieke vooruitgang op diverse ter
reinen met elkaar in verband brengen. Zeker in de toe
komstige "Country Study" als uitvoering van de biocli
versiteitsconventie voor Belgie client zoiets tot uiting te 
komen. 

Van groot belang bij rapporteringen is ook dat inspan
ningen inzake inventarisaties, monitoring en karteringen 
volcloende gericht gebeuren, zoclat de onderscheiden no
den en doelstellingen van de verschillende international e 
akten in een gecoi:irdineerde aanpak kunnen behancleld 
worden . Met name de " Biologische \Vaarderingskaart " 
biedt een goed referentiekader 0111 gebiedsgerichte infor
matie via GIS-verwerking te archiveren en te actualise
ren , met gegevens over ligging en oppervlakte van elk 
ecotooptype (zie DE BLUST et al., l 994, KUIJKEN, 1999). 

Door deze informatie bovendien aan diverse soorten
bestanden te koppelen, kan de aanwezigheid van " hot 
spots" van de biocliversiteit opgespoord worden, zoals in 
het Natuurrapport 1999 werd aangetoond en uitgewerkt. 
De uitvoering van clit Verdrag inzake biodiversiteit zal 
ten clele kunnen gebeuren aan de hand van de bestaande 
natuurbehoudswetgeving in Vlaanderen (Decreet Nah1ur
behoud, 21 oktober l 997) , die tevens reeds uitvoering zou 
moeten geven aan anclere internationale regelgeving, met 
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name de EU-richtlijnen. Tot dusver is echter bet juridi
sche instrurnentarium in zijn geheel ontoereikend geble
ken om de achteruitgang van de biologische diversiteit in 
Vlaanderen wezenlijk tegen te gaan (CL!QUET & KuIJKEN, 

1995). Bovendien wijst de Europese Cornmissie ons land 
(en vele andere lidstaten) met de vinger voor de achter
stand bij de uitvoering van de opgelegde verplichtingen. 
Ook bier zal onder meer de beleidsgerichte vertaling van 
wetenschappelijke gegevens van belang zijn 0111 de ge
vraagde inhaalbewegingen te realiseren en kunnen ook 
voor de diverse conventies meekoppeling van doelstel-
1 ingen nagestreefd warden. 
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