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Gepast of passend?
Een korte leidraad bij de ‘Passende Beoordeling’

KRISTOF VAN STICHELEN

Het afgelopen decennium heeft de Vlaamse natuurregelgeving zich ontwikkeld tot een volwaardig

rechtsgebied. Eerdere regelgeving op dit terrein werd in de praktijk niet steeds toegepast. Sinds 1997

is de natuurregelgeving op een nieuwe leest geschoeid door het van kracht worden van het ‘Decreet

betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu’, beter bekend als het Natuurdecreet. Bij het

afwegen van milieueffecten en het verlenen van vergunningen is dit decreet een erg belangrijke factor

geworden. Maar regelgeving over natuurbescherming is en blijft ingewikkeld. In de praktijk blijkt de

‘Passende Beoordeling’ hierbij een taaie opgave te zijn.
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Het Europees Natura 2000-
netwerk
Het heeft een aantal decennia geduurd voor-
aleer de Europese overheid zich daadwerke-
lijk ging interesseren voor de natuur en haar
behoud, en vooraleer Europa overschakelde
van een soortgericht naar een gebiedsgericht
en grensoverschrijdend natuurbeleid. Het
‘Eerste Actieprogramma voor het Leefmilieu’
uit 1973 legde de Europese prioriteiten inza-
ke natuurbehoud vast.
Zes jaar later, in 1979, werd de  ‘Vogelricht-
lijn’uitgevaardigd.De lidstaten werden daar-
bij verplicht voor een heel aantal vogelsoor-
ten (de Bijlage I-soorten) belangrijke gebie-
den af te bakenen als Speciale Bescher-
mingszones (SBZ-V) en in deze zones met
betrekking tot deze soorten beschermings-,
instandhoudings- en herstelmaatregelen te
garanderen.
Nog eens 13 jaar later, in 1992, werd de
Habitatrichtlijn uitgevaardigd. Deze beoogt
op haar beurt het behoud van alle natuurlij-
ke habitats en soorten (niet-vogels) (de Bij-
lage I-habitat, resp. Bijlage II- en Bijlage IV-
soorten) in een aantal daartoe afgebakende
Speciale Beschermingszones (SBZ-H). Het
afbakenen van de SBZ-H’s is slechts een mid-
del om het behoud van desbetreffende soor-
ten en habitats te bewerkstelligen; de richt-

Figuur 1. Een EU-habitat in het Hallerbos. Het Hallerbos is een onderdeel van het EU-Habitatrichtlijngebied

‘Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden’, o.a. aangemeld voor de bescherming van het

habitat ‘Beukenbossen van het type Asperulo –Fagetum’ (Beukenbos met veel Wilde Hyacint). Voor iedere

infrastructuuringreep in of in de onmiddellijke omgeving van dit bos, dient een Passende Beoordeling te gebeuren

(foto: Vildaphoto).
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lijn streeft naar een behoud van die soorten
en habitats op het volledige Europese grond-
gebied.
De grote verdienste van deze laatste richtlijn
is vooral dat ze een Europees netwerk van
beschermde gebieden wil creëren, het zgn.
Natura2000-netwerk (het geheel van alle
SBZ-V’s en SBZ-H’s), waarbij rekening wordt
gehouden met de economische, sociale en
culturele (incl. regionale en lokale) belangen
van iedere lidstaat. Menselijke activiteiten
worden in deze gebieden dus zeker niet uit-
gesloten; ze mogen alleen de aanwezige
habitats en soorten niet in gevaar brengen.
Artikel 6 van de Habitatrichtlijn speelt een
cruciale rol ten aanzien van het beheer van
de gebieden die samen het Natura 2000-
netwerk vormen. In dit Artikel 6 wordt aan-
gegeven wat de lidstaten zoal moeten doen
om het behoud van de natuurwaarden in die
gebieden te garanderen. (zie Box 1).
Om in Vlaanderen de aanwezigheid van Bij-
lage I-vogelsoorten en hun populaties te
bepalen kon gebruik gemaakt worden van
gegevens van Birdlife International, de resul-
taten van de toenmalige Belgische Broedvo-
gelatlas (periode 1972-1977) (Devillers et
al., 1988) en heel wat lokale aanvullende
gegevens.De eigenlijke afbakening en onder-
bouwing (van momenteel 24 SBZ-V's,met in
totaal een oppervlakte van ±100.000ha)
gebeurde in een wetenschappelijk advies van
het Instituut voor Natuurbehoud (van Ves-
sem & Kuijken, 1986).
Om in Vlaanderen in functie van de Habitat-
richtlijn de aanwezigheid van de Bijlage I-
habitats en Bijlage II-soorten te bepalen wer-
den gegevens in databanken opgezocht,
zowel bij het toenmalige Instituut voor
Natuurbehoud (IN) en het Instituut voor
Bosbouw en Wildbeheer (IBW), het Konink-
lijk Belgisch Instituut voor Natuurweten-
schappen (KBIN), de Nationale Plantentuin,
als bij de verschillende natuurverenigingen.
Er zijn momenteel 38 gebieden als SBZ-H
afgebakend in Vlaanderen, met in totaal een
oppervlakte van 102.000 ha,en een bescher-
ming van 21 soorten en 44 habitats.
Vlaanderen heeft deze gebieden aangemeld
aan Europa, en de Europese commissie heeft
deze vervolgens in 2001 vastgelegd.

Het Natuurdecreet en de
‘Passende Beoordeling’
Men hoeft geen specialist te zijn om te zien
dat de mens de laatste eeuw flink heeft huis
gehouden in het Vlaamse landschap. Slechts
enkele tienduizenden hectaren zijn
beschermd als reservaat, en het aantal soor-
ten dat bedreigd is, blijft zeer hoog.
De laatste jaren is Vlaanderen duidelijk aan

een inhaalbeweging begonnen. De goedkeu-
ring van de Habitatrichtlijn heeft deze
inhaalbeweging ongetwijfeld een extra elan
gegeven. De Europese Commissie heeft de
druk om de richtlijn juist en vooral volledig
te implementeren de laatste jaren sterk
opgedreven. Misschien herinnert u zich dat
Vlaanderen in gebreke werd gesteld door de
Europese Commissie omdat het bij de aan-
leg van het Deurganckdok onvoldoende de
ecologische repercussies ervan op de natuur-
waarden langs de Schelde had ingeschat en
gecompenseerd.
Vlaanderen integreerde in 2002 Artikel 6 van
de Habitatrichtlijn in het Natuurdecreet.Vol-
gens Artikel 36ter van het Natuurdecreet

dient de administratieve overheid in de
SBZ’s, ongeacht de bestemming van het
betrokken gebied, de nodige instandhou-
dingsmaatregelen te nemen, die steeds die-
nen te beantwoorden aan de ecologische
vereisten van de typen habitats en soorten
waarvoor het SBZ is afgebakend.Met de inte-
gratie van de Natura 2000-richtlijnen in het
Vlaamse Natuurdecreet zijn de complexiteit
van de materie en de dikwijls ingrijpende
consequenties voor de praktijk natuurlijk
niet gedaald …
Een vergunningsplichtige activiteit waarvan
kan verondersteld worden dat het een signi-
ficante aantasting van de natuurlijke ken-
merken van een Speciale Beschermingszone

GEPAST OF PASSEND? KRISTOF VAN STICHELEN

Box 1: Erg eenvoudig gesteld, zegt Artikel 6 van de Habitat-
richtlijn het volgende:
1. De lidstaten treffen voor de Speciale Beschermingszones instandhoudingsmaatregelen.
2. De lidstaten treffen passende maatregelen om er voor te zorgen dat de kwaliteit van het

SBZ niet verslechtert.
3. Als men binnen het SBZ iets wil doen (bv. omwille van ‘dwingende redenen van openbaar

belang’) wat mogelijkerwijs de natuur negatief beïnvloedt, dan moet men in een ‘Passen-
de Beoordeling’ (een soort natuureffectenrapport) nauwkeurig nagaan wat het effect zal
zijn op de aanwezige ‘Europese’ natuurwaarden.

4. Indien deze beoordeling positief of neutraal uitvalt, dan kan het project gewoon plaats-
vinden. Indien de beoordeling negatief uitvalt voor de natuurwaarden,dan dient heel gede-
tailleerd te worden gescreend waarom men het project precies wil realiseren, én dan die-
nen de verloren gegane natuurwaarden te worden gecompenseerd.

De Passende Beoordeling is veelal vergezeld van een specifieke terminologie. Enkele

veel gebruikte termen.

Habitat:

‘een natuurlijke habitat’: een geheel natuurlijke of half-natuurlijke land- of waterzone met
bijzondere geografische, abiotische en biotische kenmerken;
‘een habitat van een soort’: een door specifieke abiotische en biotische elementen bepaald
natuurlijk milieu waarbij de soort gedurende één van de fasen van zijn biologische cyclus
leeft.

Natuurlijke kenmerken:

het geheel van biotische en abiotische elementen, samen met hun ruimtelijke en ecologi-
sche kenmerken en processen, die nodig zijn voor de instandhouding van de natuurlijke habi-
tats en de habitats van de soorten, en de coherentie van het Natura 2000-netwerk.

Significante aantasting:

een aantasting die meetbare en aantoonbare gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken
of de soorten van een Speciale Beschermingszone, in de mate dat er meetbare en aantoon-
bare gevolgen zijn voor de staat van instandhouding van de soort(en) of de habitat(s) waar-
voor de Speciale Beschermingszone is aangewezen.

Staat van instandhouding:

beschrijving van de actuele toestand van de biotopen en leefgebieden, die noodzakelijk zijn
voor het voortbestaan van de soorten. De som van de invloeden die op de betrokken habi-
tats en soorten inwerken, kunnen op lange termijn een verandering bewerkstelligen in de
natuurlijke verspreiding, de structuur en de functies van die habitat of kunnen van invloed
zijn op het voortbestaan op lange termijn van de betrokken typische soorten in het Vlaam-
se Gewest.
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kan veroorzaken, dient dus onderworpen te
worden aan deze zogenaamde ‘Passende
beoordeling’, zelfs al vindt de activiteit plaats
op enige afstand van de SBZ. Indien een acti-
viteit onderworpen is aan de MER-plicht
vormt de Passende Beoordeling een apart
hoofdstuk in het milieueffectrapport. Als er
geen MER meer nodig is, wordt de Passende
Beoordeling in een afzonderlijk document
gegoten.
De overheid die over een vergunningsaan-
vraag moet beslissen, mag de vergunning
slechts toestaan indien uit dit de Passende
Beoordeling blijkt dat de activiteit geen sig-
nificante aantasting van de natuurlijke ken-
merken van de betrokken SBZ kan veroorza-
ken.
Er zijn de afgelopen vijf jaar in Vlaanderen al
heel wat Passende Beoordelingen opge-
maakt. Sommige activiteiten zijn ‘vanzelf-
sprekend’ Passende Beoordelingswaardig;
andere zijn dat duidelijk niet.
Uit het overzicht (zie Box 2) blijkt dat pro-
jecten waarvan redelijkerwijs kan veronder-
steld worden dat ze een positief effect zullen
genereren op de aanwezige natuurwaarden,
ook een Passende Beoordeling dienen te
ondergaan.

Methodes voor uitvoering
‘Passende Beoordeling’
Het begrip ‘Passende Beoordeling’ wordt
nergens gedefinieerd.Wel wordt bepaald dat
zij betrekking heeft op de significante effec-
ten op de Speciale Beschermingszones. Men
zou een Passende Beoordeling dus kunnen
parafraseren als een ‘mini-milieueffectrap-
port’, toegespitst op de significante effecten
voor de Speciale Beschermingszone (Van
Hoorick, 2003). Ook vanuit de Europese
Commissie wordt geen blauwdruk aangele-
verd van een ‘Passende Beoordeling’.
In Vlaanderen ging men er tot de Deurganck-
dok-ingebrekestelling van het Europees Hof
van Justitie vanuit dat een Passende Beoor-
deling slechts zou hoeven plaats te vinden
indien aannemelijk is dat een activiteit sig-
nificante gevolgen heeft. Een Passende
Beoordeling is echter al nodig wanneer op
basis van objectieve gegevens niet kan wor-
den uitgesloten dat een activiteit significan-
te gevolgen heeft voor een SBZ. Vaak moe-
ten initiatiefnemers bij de Passende Beoor-
deling overhaast te werk gaan, omdat zij er
eerder geen acht op hebben geslagen of de
tijdsduur ervan zwaar hebben onderschat.
Ecologisch onderzoek kan bijv. niet in elke
periode van het jaar, en bestaande ecologi-
sche gegevens zijn dikwijls ontoereikend.
Men kan er veiligheidshalve maar beter van
uit gaan dat het al een jaar voor het indienen

van de vergunningsaanvraag, nodig is om
met de Passende Beoordeling te starten.
In tegenstelling tot het opstellen van een MER,
hoeft men geen erkend deskundige te zijn om
een Passende Beoordeling te kunnen/mogen
uitvoeren. Ook een natuurliefhebber-met-
voldoende-bagage kan een Passende Beoor-
deling goed én volledig uitvoeren.
Om invulling te kunnen geven aan het bepa-
len van de staat van instandhouding van habi-
tattypes hebben het huidige Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het
Agentschap Natuur en Bos (ANB) een rap-
port opgemaakt 'Natura 2000-habitats: doe-
len en staat van instandhouding' (Heutz &
Paelinckx 2005),een vertaling wordt gegeven
van het Europese begrip 'gunstige staat van
instandhouding' naar een, op Vlaams niveau
praktisch hanteerbare, set indicatoren. Hier-
bij beperkt dit rapport zich tot de habitats.De
hoofdmoot van dit rapport bestaat uit beoor-
delingstabellen. Deze tabellen dienen om in

het veld te determineren of het al dan niet
gaat om een Natura 2000-habitat. Daartoe
bestaat een geëigend instrumentarium, m.n.
de habitatsleutel (De Saeger et al.2004).Eens
het habitattype gekend kan met de tabellen
de staat van instandhouding bepaald worden.
Ook voor de soorten worden momenteel der-
gelijke beoordelingstabellen opgemaakt door
het INBO.

Te volgen stappen bij uitvoeren
Passende Beoordeling
Naar vorm is de Passende Beoordeling een
schriftelijk verslag dat een heleboel argu-
menten aanlevert waarom kwaliteit en/of
integriteit van een SBZ al dan niet kunnen
worden aangetast.Op basis van deze Passen-
de Beoordeling kan een gemotiveerde beslis-
sing worden genomen over de activiteit.
Hieronder volgt een overzicht van de stap-
pen die aan bod dienen te komen binnen een
Passende Beoordeling.

Box 3: Enkele aandachtspunten voor de ‘Passende Beoordelaar’
Zorg dat de basisgegevens actueel én relevant zijn
• gebruik alleen recente gegevens die afkomstig zijn uit onderzoek met een gelijkaardige

context (dus: ecologisch onderzoek)
• verzamel gegevens over een voldoende aantal jaren
• maak een duidelijk onderscheid tussen tijdelijke en permanente ontwikkelingen
Zorg dat de basisgegevens (quasi-)volledig zijn
• kwalificeer (wat is groot, klein, matig, gering, …?)
• beschrijf alle mogelijke ecologisch gerelateerde effecten
• geef het relatieve belang weer van de gevolgen die een bepaalde populatie ondervindt van

de ingreep
• geef de significantie van de gevolgen weer, en lijst hierbij duidelijk op welke criteria wor-

den gehanteerd
• bekijk de cumulatieve effecten met andere (toekomstige of lopende) projecten
• geef ook de tijdelijke gevolgen weer (bv. tijdelijke inname van werfzone)
• geef aan of er leemten in de kennis bestaan
• beschouw ALLE betrokken SBZ-habitats en -soorten
• maak een duidelijk onderscheid tussen de soorten (gedrag, gevoeligheid, gevolgen)

Box 2: Enkele recente Passende Beoordelingen
• Aanleg van een waterleiding dwars door het Hallerbos (SBZ-H)
• Het realiseren van een ruilverkavelingsproject in het Hageland, met binnen de perimeter

van het ruilverkavelingsgebied enkele kleinere fragmentjes van een SBZ-H
• Aanleg van een 800 ha groot gecontroleerd overstromingsgebied langs de Schelde te Krui-

beke (waarvan 150 ha weidevogelgebied ter compensatie van de Deurganckdok-werk-
zaamheden), in een zone die volledig als SBZ-H en SBZ-V is aangeduid

• Het uitbouwen van recreatievoorzieningen in één van de forten uit de Antwerpse forten-
gordel, dat omwille van zijn belang als overwinteringsgebied voor vleermuizen als SBZ-H
is aangeduid

• Het aanleggen van een vistrap in de Kleine Nete te Grobbendonk in een zeer visrijke
natuurzone die bovendien als SBZ-H aangeduid is

• Kappen van naald- en populierenbos om te komen tot een diverse en structuurrijke bos-
duin-graslandsituatie in het Hannecartbos (SBZ-H en SBZ-V) te Koksijde

• Het opnieuw open leggen en laten meanderen van een ingebuisde waterloop op de grens
van een SBZ-H te Borsbeek



23

6(1):20-27

Natuur.focusI N D E F O C U SGEPAST OF PASSEND? KRISTOF VAN STICHELEN

Box 4: Een voorbeeld uit de praktijk. Drie natuurzones, vier uitvoeringsmogelijkheden, één leiding.

Wegens uitbreiding van haar activiteiten op de terminal voor vloeibaar aardgas heeft
Fluxys LNG de mogelijkheid onderzocht om gasvormig stikstof via pijpleiding aan te
voeren vanuit een stikstofproductiecentrum in het Gentse havengebied. Het plan was
om gedeeltelijk gebruik te maken van een bestaande pijpleiding Gent-Zeebrugge.
Langsheen de Zeebrugse achterhaven zou dan wel een verbindingsleiding moeten
gelegd worden tot aan de LNG terminal in de voorhaven. Vrijwel de volledige kust-
strook is volgebouwd; de enige zone waar men deze leiding zou kunnen aanleggen is
de ‘groenzone’ net ten oosten van het havengebied. Hier bevinden zich echter drie
natuurreservaten, nl. ‘Kleiputten van Heist’, ‘Sashul’ en ‘Baai van Heist’.
Wil de initiatiefnemer zijn plan realiseren, dan is er de ‘absolute’ noodzaak om deze
stikstofleiding aan te leggen.Transport van vloeibaar stikstof over de weg houdt geva-
ren in en is beperkt in capaciteit.
Voor de natuuradministratie is er de ‘absolute’noodzaak tot het behoud van de natuur-
waarden in deze drie unieke natuurreservaten. Een groot deel van deze reservaten
behoort tot SBZ-H ‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’. Ook SBZ-V ‘Kust-
broedvogels te Zeebrugge - Knokke-Heist’ ligt op slechts enkele tientallen meters van
het projectgebied.

Vier verschillende, technisch haalbare uitvoeringsmogelijkheden werden meegenomen in de Passende Beoordeling:
1. De leiding wordt aangelegd in een open sleuf dwars door de reservaten;
2. De leiding wordt aangelegd, grotendeels in open sleuf, op de oostoever van het Leopoldka-

naal;
3. De leiding loopt dwars doorheen de reservaten, ter hoogte van de ‘Kleiputten’via een gestuur-

de boring, ter hoogte van de ‘Sashul’ in open sleuf’;
4. Alle reservaten worden gepasseerd via een zeer lange gestuurde boring.
Een groot aantal van de EU-habitats waarvoor het SBZ-H bij Europa is aangemeld, konden in
een voldoende staat van instandhouding worden vastgesteld in de drie reservaten. Het ging om
de volgende habitats:
- Estuaria;
- Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten;
- Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en andere zout-

minnende planten;
- Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion);
- Atlantische schorren (Glauco-puccinellietalia maritimae);
- Embryonale wandelende duinen;
- Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria;
- Vastgelegde duinen met kruidvegetaties;
- Duinen met Hippophae rhamnoides;
- Vochtige duinvalleien.
Na een grondige screening van de kwetsbaarheid en het belang van deze natuurwaarden in de
Passende Beoordeling, en na tal van contacten tussen initiatiefnemer en natuuradministratie
inzake technische uitvoeringsmodaliteiten en Natura2000-integriteit, kon het volgende wor-
den gesteld voor wat betreft de vier uitvoeringsmogelijkheden:
1. bij het toepassen van de eerste uitvoeringsmogelijkheid wordt bijna de helft van genoemde

habitats rechtstreeks én sterk aangetast;
2. deze uitvoering leidt tot een gewijzigde saliniteit in de ‘Kleiputten’. Door een toegenomen

invloed van neerslagwater tijdens de noodzakelijke bemaling, zal de zoute kwel vanuit de
veenlagen onderdrukt worden en zal bijgevolg het zoutminnend karakter van de vegetatie
dalen (ten koste van bv. het habitat ‘Atlantische schorren’);

3. schade aan het habitat ‘Duinen met Hippophae rhamnoides’ ter hoogte van de Sashul is niet
ondenkbeeldig;

4. er wordt geen significant negatief effect verwacht op de aanwezige natuurwaarden.

Op basis van deze vaststellingen wordt binnen de Passende Beoordeling de vierde uitvoering-
mogelijkheid naar voor geschoven als meest wenselijke alternatief.

Figuur 2. Luchtfoto met aanduiding van de vier

uitvoeringsmogelijkheden (foto: Eurosense, 2000).
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Figuur 3. Kleiputten van Heist (foto: K. Van Stichelen).

Figuur 4. Sashul (foto: K. Van Stichelen).

Figuur 5. Baai van Heist (foto: K. Van Stichelen).
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Analyse referentiesituatie

Volgens de interpretatie van de Europese
Commissie wordt met de referentiesituatie
de toestand bij het van kracht worden van
betreffende richtlijn bedoeld:
- Vogelrichtlijn 79/409/EEG van 2 april

1979 werd van kracht op 2 april 1981;
- Habitatrichtlijn 92/43/EEG van 21 mei

1992 werd van kracht op 21 mei 1994.
Maar vermits dikwijls geen gebiedsspecifie-
ke gegevens van die periode gekend zijn of
vermits op het moment van aanduiding veel
beschermde habitats en soorten (uiteraard!)
niet in een gunstige staat van instandhou-
ding verkeerden worden in de praktijk binnen
de referentiesituatie van de Passende Beoor-
deling, impliciet 3 uitgangssituaties geana-
lyseerd:
- de ‘staat van het studiegebied’ bij het van

kracht worden van de richtlijn (of bij aan-
melding indien de situatie bij het van
kracht worden van de richtlijn niet zou
gekend zijn);

- de ‘beste uitgangssituatie’ die in de perio-
de tussen de toestand van aanmelding en
de huidige toestand werd bereikt (indien
gekend). Overigens kan dit ook een slech-
tere toestand zijn dan bij inwerking treden
van de richtlijn;

- de ‘gunstige staat van instandhouding’
voor het specifieke SBZ (op basis van
Heutz & Paelinckx, 2005).

In deze fase van beschrijving van de referen-
tiesituatie kunnen de natuurverenigingen
een belangrijke rol vervullen. Enkele voor-
beelden:
- Verzamelen van basisgegevens, uitvoeren

van de basisinventarisatie voor het uitvoe-
ren van de Passende Beoordeling.

- Opstellen van een database waarin wordt
bijgehouden welke Bijlage I- en II-habitats
en -soorten voorkomen in de diverse
reservaten.

- Bundelen van ervaring en kennis die dik-
wijls nergens te boek staat, maar wel aan-
wezig is (bijv. zones waar bij hevige regen
water blijft staan, zones die makkelijk ero-
deren, zones waar veel recreanten passe-
ren,éénmalige waarnemingen,historische
waarnemingen, …).

- De habitattypes binnen natuurreservaten
die vallen binnen de SBZ-perimeter, door
een degelijk beheer trachten te brengen tot
een ‘gunstige staat van instandhouding’.

Effectenonderzoek en -beoordeling

De Passende Beoordeling dient vervolgens in
te gaan op eventuele directe, indirecte, secun-
daire of cumulatieve effecten op korte, mid-
dellange en lange termijn; permanent en tij-
delijk. Het gaat er niet enkel om dat effecten

Box 5: Een voorbeeld uit de praktijk: bepaling van de ‘staat van
instandhouding’
Binnen de perimeter van een SBZ-H worden langdurige graafwerken gepland voor het plaat-
sen van de fundering van een aantal gebouwen. De SBZ-H is o.a. aangemeld in functie van
het habitattype ‘Droge Europese heide’.Welke stappen kan men zetten om te bepalen of dit
habitat effectief in de omgeving van de werkzone voorkomt en wat de staat van instand-
houding is?

Screening werkzone en ruime omgeving: Terreinonderzoek wordt uitgevoerd. Ter hoogte
van, en in een straal van één km rond de geplande werken is dit type afwezig, op één kleine
zone na, gelegen net ten westen van de graafzone, waarbinnen Struikheide voorkomt. De
Struikheiplanten vertonen brandsporen.

Typering vegetatie: deze kleine zone is volgens de methodiek van de Biologische Waarde-
ringskaart (BWK) vrij eenvoudig te typeren als een ‘Droge struikheide-vegetatie (Cg)’, want
de vegetatie wordt in belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid van Struikheide, Pij-
penstrootje, Gaffeltandmos- en Cladoniakorstmossoorten.

Typering habitat: uit het BWK-type Cg kan nu het habitattype worden gedestilleerd. In theo-
rie dekt Cg drie EU-habitattypes, nl. ‘Droge Europese heide’, ‘Psammofiele heide met Callu-
na- en Genista-soorten’en ‘Jeneverbesformaties in heidevelden of op kalkgraslanden’.Kruip-
brem, de enige kensoort van EU-habitat ‘Psammofiele heide met Calluna- en Genistasoor-
ten’ ontbreekt echter. De kensoorten van EU-habitat ‘Jeneverbesformatie in heidevelden en
op kalkgraslanden’, nl. Jeneverbes, Borstelgras en Gewone dophei, zijn ook afwezig.We heb-
ben hier dus duidelijk te maken met het habitat waarvoor deze SBZ-H is aangemeld, nl.‘Dro-
ge Europese Heide’.

Bepaling ‘staat van instandhouding’ o.b.v. de beoordelingstabellen uit Heutz & Paelinckx
(2005) kan worden nagegaan wat de staat van instandhouding is van deze heidevlek:
- Oppervlakte: de totale oppervlakte van deze heidevlek is kleiner dan 5ha (ongunstig)

- Habitat en structuur: de heide-bodembedekking bedraagt ±60%, niet alle ouderdomssta-
dia van Struikhei zijn aanwezig, jonge berkenkiemplanten verdringen de heidekiempjes,
en enkele jaren terug heeft men geprobeerd de heide af te branden, met beperkt succes
(voldoende gunstig)

- Vegetatie: struikhei is abundant tot dominant en Cladonia sp. is de enige andere kensoort
die we kunnen terugvinden (voldoende gunstig)

- Verstoring: er treedt een duidelijke vergrassing met Pijpenstrootje op (±30%) en andere
eutrofe grassoorten uit de graslanden eromheen dringen door in deze kleine heidevlek
(voldoende gunstig).

Oordeel: het EU-habitat bevindt zich binnen dit SBZ-H in een ‘voldoende gunstige staat van
instandhouding’.

Figuur 6. Een Struikheivegetatie (foto: KULeuven).
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met zekerheid zullen optreden,de kans op sig-

nificante effecten is minstens van even groot
belang. Met andere woorden: het voorzorg-
sprincipe en de significantie zijn erg belangrij-
ke items binnen de Passende Beoordeling.
De aan- of afwezigheid van mogelijke signi-
ficante negatieve effecten dient gedetail-
leerd te worden nagegaan door de beoorde-
laar. Eigenlijk dient de effectenanalyse in de
Passende Beoordeling zich toe te spitsen op

slechts één enkele vraag, met name:
Is er ‘significante aantasting’ van de ‘natuur-

lijke kenmerken’ van de SBZ?

Het significante karakter van een aantasting
moet worden vastgesteld in het licht van de
instandhoudingsdoelstellingen van het
gebied zelf, en in het licht van de bijdrage die
het gebied levert aan de ecologische samen-
hang van het Natura 2000-netwerk.
Het belang van een vermindering van de

natuurlijke kenmerken van de SBZ, wordt
geëvalueerd in het licht van de totale opper-
vlakte van die SBZ en van de integriteit van
het gebied. Om te bepalen of een aantasting
significant is, kan bv. worden gebruik
gemaakt van volgende factoren:
1. de omvang van het natuurlijk versprei-

dingsgebied van het habitat (hierbij wordt
ook gekeken naar de voor dat habitat typi-
sche soorten);

GEPAST OF PASSEND? KRISTOF VAN STICHELEN

Kan aanwezige populatie van de soorten op een 
duurzame wijze voortbestaan ?  

- Kennis inzake populatiegrootte, broedgevallen, …;  
- Kennis inzake overwinteraars, rustgebied, 

foerageerders, …  

In welke mate worden de habitatvereisten per 
soort aangetast ?  

- Vaststelling of inschatting van het ecotoopverlies;  
- Beschrijving landschapsstructuur en de wijzigingen in 

het verleden;  
- Inschatting condities voor natuurherstel;  
- Oplijsting mogelijke wisselwerking tussen 

verschillende deelgebieden;  
- Analyse metapopulaties.  

Wat z ijn de invloeden van de externe factoren 
tijdens het uitvoeren van de activiteit ?  

- Inschatting rustverstoring;  
- Inschatting stofproductie;  
- Inschatting bodemverdichting;  
- …  

Hoe kunnen de interne factoren geoptimaliseerd 
worden om de gebieden geschikt te maken als 
leefgebied of habitat ?  

- Aandachtspunten aanreiken bij het herstel van het 
gebied.  

o Herstellen van het reliëf;  
o Uitvoeren aanplantingen;  
o Afbakenen van rustzones;  
o Opmaak beheersvoorzieningen;  
o Instellen herstelbeheer;  
o …  

Komen de voorspelde gevolgen overeen met de 
realiteit ?  

- Uitvoeren van regelmatige inventarisaties en 
monitoringwerk (bijv. jaarlijks 3x vogels tellen, om snel te 
kunnen ingrijpen wanneer in de praktijk zou blijken dat 
het gebied toch anders evolueert dan was 
vooropgesteld in de Passende Beoordeling).  

Tabel 1. Overzicht van onderzoeksvragen.

Figuur 7. Een verschillende ‘staat van instandhouding’. Links ‘Gewoon elzenbroek’, in een ‘gunstige staat van instandhouding’ (foto: Vildaphoto). Rechts ‘Gewoon elzenbroek’,

in een ‘ongunstige staat van instandhouding’ (foto: G. Stappaerts).



26

6(1):20-27

Natuur.focus I N D E F O C U S GEPAST OF PASSEND? KRISTOF VAN STICHELEN

2. de omvang van het natuurlijk versprei-
dingsgebied van die soort (de voor die
soort geschikte habitats);

3. de populatieomvang van de betrokken
soort(en);

4. het bestaan van een voldoende groot
habitat om de populaties van die soort op
lange termijn in stand te houden;

5. het belang van het netwerk hierin.
Het betekent zeker niet dat aan een activi-
teit geen toestemming kan verleend worden,
wanneer we niet alles weten over het gebied
waar de activiteit plaatsvindt, maar het
strekt wel tot aanbeveling zeer omzichtig om
te springen met leemten in de kennis.
Voorgaande stappen dienen niet alleen voor
het basisproject van de voorgenomen activi-
teit te worden doorlopen maar ook eventu-
ele alternatieven dienen op deze manier te
worden afgewogen. Het alternatief kan bijv.
bestaan uit een andere locatie, een gewijzigd
tracé, een wijziging van de schaal, of een
andere opzet van de activiteit,of gewoon het
achterwege laten van (een deel van) de acti-
viteit.
In de loop van het effectenonderzoek komen
impliciet diverse onderzoeksvragen aan bod.
De aard van deze vragen en de nood aan
informatie die ze in zich dragen, verschillen
sterk. Ook in deze fase kan (de dikwijls niet-
neergeschreven kennis van leden van) een
natuurvereniging een belangrijke bijdrage
leveren. In Tabel 1 wordt een overzicht gege-
ven van onderzoeksvragen en de mogelijke
bijdrage van de natuurvereniging.
Door deze informatie ‘uit de eerste hand’ te
koppelen aan de wetenschappelijke effec-
tenanalyse,kan men op relatief korte termijn
passende conclusies trekken naar behoud
van fauna en flora.Door op die manier samen
te werken beperkt men niet alleen tegenstrij-
digheden tussen de visie van de verschillen-
de projectontwikkelaars en overheden ener-
zijds en natuurinstanties anderzijds. Ook
wordt door de samenwerking een groter
maatschappelijk draagvlak voor de geplande
activiteit gecreëerd, wat beleid, besluitvor-
ming en maatschappelijke en economische
ontwikkelingen in Vlaanderen alleen maar
ten goede kan komen.

Enkele uitzonderingen mogelijk

De uiteindelijke beoordeling van de alterna-
tieven blijft een zaak van de Vlaamse bevoeg-
de instanties. Een activiteit die een signifi-
cante aantasting van de natuurlijke kenmer-
ken van een SBZ kan genereren, kan door de
overheid soms toch toegestaan of goedge-
keurd worden:
1. nadat is gebleken dat er voor de natuurlij-

ke kenmerken van de Speciale Bescher-
mingszone geen minder schadelijke alter-
natieve oplossingen zijn

2. omwille van dwingende redenen van
groot openbaar belang met inbegrip van
redenen van sociale of economische aard.
Wanneer de betrokken SBZ, een gebied
met een prioritair habitat of een prioritai-
re soort bevat (dat zijn habitats en soor-
ten, die nog net iets belangrijker zijn in de
beschermingshiërarchie), dan komen
alleen argumenten die verband houden
met de menselijke gezondheid en de
openbare veiligheid in aanmerking. Dus
projecten die uitsluitend de belangen van
bedrijven dienen, uitsluitend een econo-
misch kortetermijnvoordeel genereren, …
komen duidelijk niet in aanmerking als
afwijking.

Deze beide afwijkingen kunnen bovendien
slechts toegestaan worden nadat voldaan is
aan de volgende voorwaarden:
1. de nodige compenserende maatregelen

en de nodige actieve instandhoudings-
maatregelen genomen zijn of worden, die
waarborgen dat de algehele samenhang
van de Speciale Beschermingszone en -
zones bewaard blijft

2. de compenserende maatregelen van die
aard zijn dat een evenwaardige habitat of
het natuurlijk milieu ervan, van minstens
een gelijkaardige oppervlakte in principe
actief is ontwikkeld. Ook wanneer kan
worden aangetoond dat bepaalde maat-
regelen die tijdelijk een negatief effect
hebben (bv. specifieke beheersmaatrege-
len), toch noodzakelijk zijn om de aanwe-
zige habitats en soorten te handhaven of
in aantal of oppervlakte te laten toene-
men, is tevens geen compensatieverplich-
ting van kracht.

Aan compensatie vanuit de Habitatrichtlijn
worden door Europa de volgende voorwaar-
den gesteld:
- De algehele samenhang van Natura 2000

moet bewaard blijven, dus het nieuwe
gebied moet voldoen aan vereiste functies
en voldoen aan de voor het oorspronkelij-
ke gebied gehanteerde selectiecriteria;

- Er mogen geen niet-aangewezen gebieden
die reeds een erg hoge natuurkwaliteit
bezitten als compensatie worden voorge-
dragen;

- Het moet om feitelijke maatregelen gaan;
financiële compensatie is niet toegestaan;

- Het resultaat van de compensatie moet
een feit zijn, op het moment waarop het
betrokken gebied schade van het project
ondervindt, tenzij kan worden aange-
toond dat deze gelijktijdigheid niet nood-
zakelijk is om de bijdrage van het gebied
aan het Natura 2000-netwerk veilig te
stellen.

Op deze voorwaarden kunnen natuurvereni-
gingen inspelen:
- door bij de overheid aan te geven welke

zones zij, in functie van het behoud van de
Natura 2000-integriteit, als volwaardige
compensatiezone zien;

- door bepaalde in huur of in eigendom zijn-
de zones aan te bieden als compensatie-
zone;

- door zelf in te staan voor de compensatie.
Een initiatiefnemer zal bij het realiseren van
compensatie meestal eerst zoeken naar
compensatielocaties binnen de mogelijkhe-
den die hij zelf heeft. Hierbij moet men den-
ken aan compensatie op eigendom, op gron-
den waarover de initiatiefnemer zelf zeggen-
schap heeft of het zoeken naar ruilmogelijk-
heden. Hier ligt een kans voor de natuurver-
enigingen om zich ‘aan te bieden’. Overigens
is er in Vlaanderen geen enkele instantie die
compensatievoorstellen registreert en com-
pensatiezones aanbiedt. Misschien kan
Natuurpunt hierin een voortrekkersrol spe-
len.
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SUMMARY BOX:

VAN STICHELEN K. A short guide for Appropriate Assessment.
Natuur.focus 6(1): 20-27

In order to protect European nature values the use of areas with rele-
vant nature values is regulated.When an activity in or near a Natu-
ra 2000 site is considered, a test on possible negative effects should
be carried out. In this test (the ‘Appropriate Assessment’ or AA) one
of the questions to be answered is whether the activity might lead
to significant effects on the natural values.
In this article the methods to execute this ‘Appropriate Assessment’
are described, and methods of cooperation between assessor and
conservator are given.

To carry out a proper AA different analysis steps are necessary:
- description of the nature values of the protected Natura 2000-

area;
- description of the plan/project;
- identification of the plan and project elements with a possible

impact;
- evaluation of the significance of the impact.
When significant, negative effects are expected, one needs to des-
cribe:
- alternative measures;
- compelling reasons of social interest;
- compensating measures.
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