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Concrete voorbeelden van de uitvoering van het Verdrag inzake biologische 

diversiteit in Vlaanderen 
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Samenvatting 

Het Eerste Na tionaa l Rapport over de uitvoering van het Verdrag 
inzake biol ogische diversiteit geeft voor de verschill ende regio 's een 
uitvoe rige stand van zaken. Zoa ls de biodi vers iteit ze lf is ook het beleid 
en alles wat daarrond gebeurt in vo lle evoluti e: in deze bijdrage komen 
enkele nieuwe elementen aan bod, gekaderd in het algemene concept. 
De rea li sa tie van het verdrag van Rio, het duurzame behoud van de 
biodivers iteit, ve reist een strategie die gebaseerd is op een probleem
analyse en een probleemstelling: in Vlaanderen vertal en het l\llilieube
leidspl an en het Natuurbeleidsplan (be ide verwerkt tot het MINA-plan) 
de doelstelling in een strategie. Zoa ls in 1998 bepaalt nog steeds het 
MINA-plan 2 ( 1997-200 1) het beleid in Vlaanderen. Naa r volume en 
financiële input is het thema "Verli es aan biodi versiteit" één van de 
belangrijkste aa ndachtspunten in het plan. De omzetting van de stra
tegie naar een toestandsevolutie gebeurt door de uitvoering van de 
mili eujaarprogramma 's. Het 111ilieujaa rprogramma 1999 voorziet in de 
verdere ui tvoering van 105 bindende en indica tieve ac ti es met een 
totaa l budget van iets meer dan 1,7 milj ard BEF. Het fVIJNA-plan en de 
eraan ve rbonden milieujaarprogramma's geven een invulling aan arti
kel 6 van het verdrag (Algemene maatrege len tot behoud en duurzaam 
gebruik). De terugkoppeling van de wij zigingen op het terrein naar het 
beleid is voorzien door de mili eurapportering îvl! RA en het Natuur
rapport . In 1999 stelde het Instituut voor Natuurbehoud het 250 pagi
na's tellende document " Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers 
voor het beleid" voo r. Het geeft een beschrij ving en evaluatie van de 
natuur en een eva lu tie van het geb iedsgericht natuurbeleid in Vlaan
deren. Dit kadert in de uitvoering va n artikel 7 van het verdrag 
(In ven tari satie en toezicht). Het Vlaa ms Impulsprogramma Natuuront
wikkeling (V LI NA) voorziet het proces van de nod ige wetenschappe
lijke onderbouwing door aan de onderzoeksinstellingen en verenigin
gen de mogelijkheid te bieden beleidsondersteunend onderzoek op te 
starten, binnen deze context. Momentee l lopen 24 onderzoeksproj ecten 
als sa111cnwerki ngsvcrbanden tussen verschill ende onderzoeksgroepen , 
binnen de vijf prioritaire the111a 's. De selec tieprocedure voor de pro
jec ten 2000 zal begin vo lgend jaar afgerond zijn zodat uiteindelijk een 
35-tal nieuwe sti111ulansen gegeven zullen zijn aan de wetenschappe
lijke onderbouwing van het behoud van de biodiversiteit in Vlaande
ren. Naast de direkte resultaten is er de vor111ing va n jonge navorsers 
binnen het do111ein van natuurbehoud en -ontwikkeling. Het l111pul s
progra111111a past binnen arti ke l 12 " Onderzoek en op leid ing" . Artikel 
8 van het verdrag handelt over het behoud van de biodi versiteit in si111 : 
het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu vormt 
het kader voor uit voeringsbeslui ten die een in vulling van dit artikel op 
het terrein mogelijk maken. Vo lgende elementen zijn inmiddels via 
uit voeringsbesluiten van kracht: de procedure voor de afbakening van 
VEN en IVON, de voorwaarden voor het wij zigen van vegetatie en 
kleine landsc hapselementen, natuurinri chtingsproj ecten, code goede 
natuur-prak tij k, opmaak afbakeningspl annen, het sluiten van beheers
overeenkomsten en de erkenning van natuurreservaten, terreinbehe
rende natuurvereni gingen en de toekenning va n subsidi es. Al deze 
elementen leggen de rege ls vas t waa rbinnen de doelstelling, het behoud 
van de biodi versiteit, atèlwingbaar ge 111aakt kan worden. Wat de goed
keuring betreft van internationale bij eenkomsten (a rtikel 5 "Samen
werking" ) zijn er vorderingen voor de overeenkomst inzake de be
scherming van Afrika ans-Eurazia ti sche trekkende watervogels ( 15 

augustus 1996, Den Haag) die ondertekend is, en de overeenkomst ter 
bescherming van vleermui zen in Euro pa (4 december 1991 , Londen) 
die binnenkort op de agenda van de Vlaamse regering komt. 

Het Eerste Nationaal Rapport over de uitvoering in Belg ië 
van het Verdrag inzake biolog ische diversiteit verscheen 
vorig jaar ( 1998) en gaf voor de verschillende regio 's een 
uitvoeri ge stand van zaken. Zoa ls de biodiversiteit ze lf is 
ook het beleid en de uitvoering ervan in vo ll e evoluti e, en 
het is de bedoeling hi ervan een kort overz icht te geven. 
De rea li sa ti e van het duurzame behoud van de biodiver
site it vere ist een strategie die gebaseerd is op een goede 
probleemanalyse en een probleemstelling: in Vlaanderen 
vertalen het Milieubeleidsplan en het Natuurbeleidsplan 
(beide verwerkt tot het MINA-plan) de doelstellingen in 
een strategie. Zoals vorig jaar bepaalt het MINA-plan 2 
( 1997-200 l) het beleid in Vl aanderen. Het totale budge t 
van het plan is 6,6 miljard BEF. Naar volume en financi 
ële input is het thema " Verlies aan biodiversiteit" één 
van de belangrijkste aandachtspunten in het plan. 

De omzetting van het plan naar verbeteringen op het 
terrein gebeurt door de uitvoering va n de milieujaarpro
gramma 's, waarvan nu het programma 2000 in volle 
voo rbereiding is. Bij de uitvoering van de jaarprogram
ma 's wi ll en we natuur! ijk weten wat het uiteindelijke 
effect geweest is. Deze terugkoppe ling naar het beleid 
is voorzien door de mili eurapportering MIRA en het 
Natuurrapport. In 1999 stelde het Instituut voor Natuur
behoud het 250 pagina 's te ll ende document " Toestand 
van de natuur in Vlaanderen : cijfers voor het beleid " 
voor. Het geeft een besclu·ijving en eva luatie van de 
natuur en een evaluatie van het gebiedsgericht natuurbe
le id in Vlaanderen. 

Het Vlaa ms Impul sprogra mma Natuurontwikkeling 
voorz iet in de uitvoering van de wetenschappelijke on
derbouwing van het natuurbele id . Het decreet betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu is de wettelijke 
basis om de doelstellingen effecti ef te realiseren. 

Zonder samenwerking met de om liggende gewesten en 
internationale organisaties kunnen we nooit een duur
zame invulling geven aan het biodi versiteitsverdrag. 
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Vandaar dat de V laamse regering zich engageerde om de 
internati onaa l aangegane verbinteni ssen maximaal om te 
zetten en uit te voeren. 

De le id raad voo r het kaderen van de ac ti viteiten in een 
gehee l is nog altijd het MINA-pl an 2. De bedoe ling is om 
met een g lobaa l plan te werken omdat het verli es aan 
biodi vers ite it gekoppeld is aan de andere "ver" thema 's: 
verdrog ing, versnippering, verzuring, en andere. 

De uitvoering van het MINA-pl an gebeurt momenteel 
op bas is van het milieujaarprogramma l 999 : het voorziet 
in de verdere ui tvoering va n 105 ac ti es met een totaal 
budget van 17 19,58 milj oen BEF. De tekst van het jaa r
progra mma is verlu ij gbaar bij AMINAL en omvat vol 
gende e lementen: 
• de stand van zaken van de uitvoering van het ge ldende 

mili eube leidsplan, per thema en pe r actie, met mijlpa
len , voo rtga ng en verdere aanpak; 

• de stand van de uitvoering van de E uropese milieu
wetgev ing; 

• de stand van zaken aangaa nde de goedkeuring van 
internationale overeenkomsten. 

Het milieuj aa rprogramma 2000 is in voorbere iding. 
Mi sschien is het nuttig nog even in herinnering te 

brengen dat er zowe l acti es op ko rte als op lange termijn 
opgenomen zijn : de ontwikkeling van een v isie op lange 
termij n inzake gebiedsgericht natuurbehoud in V laande
ren pro beert over een periode van 30 jaar in te schatten 
waa r we cl an zouden kunnen staan, en een strategie om de 
doelste llingen te rea li seren in samenhang met de andere 
maa tschappelij ke sectoren . Op korte termijn zou er een 
handboek van natuurtypen voor Vlaa nderen moeten 
klaa rliggen, vvaar momentee l door verschillende onder
zoeksgroepen aan gewerkt wordt. 

Het ee rste afzonderlijke Na tuurrapport is voorgesteld 
op 3 juni van dit j aa r. Het dient a ls inventari sa tie bedoeld 
in arti ke l 7 van het Verdrag inzake bi ologische di vers ite it, 
en is opgemaakt door het Insti tuu t voo r Natuurbehoud . 
Deze publicati e brengt op een obj ectieve wij ze gegevens 
sa men over de actuele toestand va n de natuur in V laan
deren en bestaa t uit twee de len. 

Het eerste dee l geeft een bespreking van de actuele 
toestand van de natuur in V laanderen, op het ni veau van 
de bi otopen en op het ni veau van soortengroepen. M en 
kan er nagaan welke opperv lakten he iden, moerassen, 
duinvegetati es en dergelijke nog in Vl aanderen te v in
den zijn . Voor de soorten wordt per groep (zoals de 
zoogdieren, v issen, broedvogels, dagv linders en andere) 
aangegeven welke er in Vlaanderen voo rko men en wa t 
hun stahts is in de termen van rode lij sten. Voorbeelden 
van categori eën zijn: met uitste rven bedreigd, kwets
baar, momentee l niet bedreigd. Daa rnaast wordt aan
gegeven wa t de kerngebieden voor biodi versiteit zijn in 
V laa nderen, de zogenaamde " hot spots" van biodi ver
s ite it. De analyse leert ons dat ongeveer de helft tot een 
derde van a l onze planten en di eren kwetsbaa r of bedrei gd 
Zijn . 

In een tweede dee l wordt het ruimtelij k natuurbehoucls
bele id doorge li cht. Hierin is hee l wat c ij fer materi aa l ver
zameld over de bere ikte of (nog) ni et bereikte resultaten 

va n het be le id inzake internationa le bescherming, ver
werving van nahmrreservaten, ruimte lij ke planning en 
het Vl aams Ecologisch Netwerk. Deze analyses en de 
geformul eerde aanbevelingen willen voora l een aanspo
ring zij n voo r het beleid om ve rsneld door te gaan met de 
invulling van de beleidsvoornemens van het MINA-pl an 
2 en de politiek afgesproken taakste llingen te realiseren. 
In die z in vormt het Na tuurrapport een dee lrapport van de 
MIRA-ra pportages (Milieu- en natuurra pport V laande
ren). 

Het Na tuurrapport is te verh ij gen bij het Instituut voo r 
Na tuurbehoud, het is eveneens te raadpl egen op de web
site van het Instituut . Een andere rea li sa ti e van het In
stituut is de ni euwe versie van de bio logische waa rde
ringskaa rt , di e eveneens via hun website te raadpl egen is . 
Artike l 8 van het verd rag hande lt over het behoud van de 
bi odivers iteit in s itu: het dec ree t betreffende bet natuur
behoud en het natuurlijk milieu moet dit in de p raktij k 
he lpen waa rmaken. Voor vo lgende priorita ire aspecten 
werden de uitvoeringsbes luiten goedgekeurd door de 
V laa mse regering of de bevoegde mini ster: 
• de procedure voor afbakening van het VEN en het 

IVON en de rege ls voor de opmaak van afbakenings
pl annen; 

• de voo rwaa rden voor het u itoefenen van recht van 
voo rkoop ; 

• de voorwaarden voor het w ij z igen van vegetatie en van 
kle ine landschapselementen; hi erin staa t bepaa ld we l
ke e lementen volledig beschermd z ijn, en welke mits 
een natuurvergunning of me lding gewij z igd kunnen 
worden; 

• de code goede natuurpra ktij k omschrij ft wa t norma le 
onderhoudswerken zijn voor vegeta ties en landschaps
elementen; 

• de rege ls voor de uitvoering van natuurimichtings
proj ecten, waarvan er momentee l 8 in voorbereiding 
Zijn ; 

• de rege ls voor de erkenning en subs idi ëring van regio
nale landschappen, waa rva n er 7 erkend z ijn voor een 
pe riode van 2 jaar; 

• de voorwaarden voor de erkenning van natuurreserva
ten en van terreinbeherende natuurverenig ingen even
a ls de subsidi evoorwaarden. 
Daa rnaast is ook de wette lijke bas is ge legd voor het 

sluiten van beheersovereenkomsten. De 15 bebeerspaket
ten kunnen in drie groepen ingedee ld worden: 
• zorgen voo r weidevoge ls; 
• zorgen voo r perceelranden; 
• zo rgen voo r bomen, struiken en poelen. 

Bij de V laamse Landmaa tschappij is een brochure 
ve rkrijgbaa r waarin juist beschreven staa t wat de beheers
pakketten inhouden en welke ve rgoedingen er tegenover 
geste ld worden. 

Will en we iets berei ken voo r het behoud van de bi odi
versite it da n is internationa le acti e de enige weg. De 
Vl aamse regering heeft het engagement aangegaan om 
all e internationale verbinteni ssen zo spoedig moge lij k om 
te zetten in de Vlaamse wetgev ing. Zo heeft V laanderen 
recent de AEW A-overeenko mst ondertekend , waardoor 
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trekkende watervogels een betere bescherming hijgen 
tijdens hun tochten. 

Het ontwerpdecreet voor de overeenkomst ter bescher
ming van vleermuizen in Europa is in juni principieel 
goedgekeurd door de Vlaamse regering en za l binnenkort 
voorgelegd worden voor een defi niti eve goedkeuring. 

De internationale activiteit rond het thema biodivers i
teit sp itst zich meer en meer toe op de Europese richt
lijnen en het Biodiversiteitsverdrag (Rio, 1992) waarmee 
spec ifi eke afspraken worden nagestreefd volgens de toen 
opgestelde Agenda 2 1. Op de opeenvolgende Conferen
ti es der Partijen (COP) werd o.m. de bescherming van 
specifieke ecosystemen bed iscuss ieerd , nl. bossen, zoet
watersystemen, het mariene en kustmilieu en de agrari
sche systemen. 

Wat het bosecosysteem betreft: om een ernstige invul
ling van deze structuur te realiseren , zijn heel wat in
spanningen vereist inzake gegevens verzamel en (metho
dologie, kwaliteitscontrole), coördinatie en interpretatie. 
Cruciaal is de confrontati e van de data-analyse met de 
beleidsdoelstellingen. Op dit vlak heeft Vlaanderen nog 
een achterstand weg te werken. fn di e context besliste de 

Vlaa mse regering een regionale bosinventarisatie op te 
zetten. Dit project begon op 1 december 1996 voor een 
periode van 3 jaar. 

Een belangrijke zorg in de bosbouw is de gezondheids
toestand van het bos en de relatie met de lucht-veront
reiniging. Daarom werd in een internationale context een 
monitoringprogramma opgezet, waaraan 34 landen mee
werken. De belangrijkste doelste llingen zijn: 
(!) kennis te verwerven over de toestand van de bossen 

en de variatie ervan in ruimte en tijd ; 
(2) bij te dragen tot een beter begrip van de impact van 

luchtverontreiniging en andere schadefactoren op 
bosecosystemen en van de achterliggende oorzaak.
gevo lg relaties. 
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