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Jo Packet, Eric Stienen, Jan Stuyck, Arno Thomaes, Filiep T’jollyn, Jeroen Speybroeck, Koen Van Den Berge,  

Bernard Van Elegem, Wouter Van Landuyt, Glenn Vermeersch, Carine Wils & Marc Pollet

Soorten vormen belangrijke componenten van het natuurbeleid en –behoud in Vlaanderen en een grondige 

kennis van hun ecologie en verspreiding is dan ook bijzonder belangrijk. Een actief beleid en beheer mag zich 

echter niet beperken tot de plaatsen waar bedreigde soorten nu aanwezig zijn. Om ook potentieel geschikte 

gebieden waar deze soorten momenteel (nog) niet voorkomen een plaats te geven, ontwikkelde het Instituut 

voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de 

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) hiervoor een wetenschappelijk onderbouwde aanpak. 

In het natuurbeleid en -beheer bestaan verschillende wetgevin-
gen om soorten en habitats te beschermen, met als bekendste 
voorbeelden de Vogel- en Habitatrichtlijn op Europese schaal 
(Natura 2000-gebieden) en het Soortenbesluit in Vlaanderen. 
De afbakening van de Natura 2000-gebieden gebeurde vaak 
op basis van een expertenoordeel en de al dan niet volledige 
kennis van de verspreiding van soorten. Omdat een instrument 
om de mogelijke impact van ingrepen op dergelijke speciale 
beschermingszones in te schatten ontbrak, werd dit vaak ad hoc 
behandeld. De vraag naar een meer systematische aanpak bij de 
beoordeling van ingrepen op soorten en habitats werd steeds 
groter, zowel uit natuurbeschermingsoogpunt als van de andere 
actoren zoals landbouw en industrie. Maar hoe goed kennen we 
de verspreiding van bedreigde soorten in Vlaanderen eigenlijk? 
Naast gekende vindplaatsen van soorten zijn er vermoedelijk 
nog potentieel geschikte leefgebieden waar de soort momen-
teel (nog) niet aanwezig is of nog niet werd waargenomen. Ook 
deze potentieel geschikte leefgebieden verdienen aandacht 
in het natuurbehoud omdat ze op termijn spontaan gekolo-
niseerd kunnen worden, als compensatie voor het wegvallen 
van bestaand leefgebied kunnen dienen of mogelijke herin-
troductielocaties kunnen zijn. Zo kunnen robuustere (meta-)

populaties van bedreigde soorten ontwikkelen en worden hun 
overlevingskansen groter. In dit artikel stellen we een methode 
voor om potentieel geschikte leefgebieden af te bakenen voor 
Europees prioritaire soorten (die in de Bijlagen van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn staan) en Vlaams prioritaire soorten (die voor 
het Vlaamse natuurbeleid belangrijk zijn). We tonen ook hoe 
deze kaarten gebruikt kunnen worden in het Vlaamse natuurbe-
houd en -beleid.

Waarom potentiële leefgebieden afbakenen?

De aanleiding voor het opstellen van potentiële leefgebieden-
kaarten voor Europees en Vlaams prioritaire soorten was het 
online-instrument Voortoets (www.milieuinfo.be/voortoets). 
Met deze tool wil ANB  initiatiefnemers van vergunningsplich-
tige activiteiten de mogelijkheid bieden om op voorhand in te 
schatten wat de mogelijke implicaties zijn van een activiteit in 
of nabij een speciale beschermingszone (SBZ) van het Natura 
2000-netwerk van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. Met deze 
applicatie kan de initiatiefnemer nagaan of er een risico bestaat 
op een betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke 
toekomstige habitattypen (en in een verdere fase ook van het 
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leefgebied van soorten) binnen Natura 2000-gebied. Geeft de 
Voortoets aan dat er geen risico op een betekenisvolle aantas-
ting te verwachten is, dan moet de initiatiefnemer geen verdere 
stappen ondernemen. Als een vergunningsplichtige ingreep na 
het doorlopen van de Voortoets potentieel een impact blijkt te 
hebben op een beschermd habitattype of op het (potentiële) 
leefgebied van een prioritaire soort, dan kan ANB beslissen 
dat de initiatiefnemer een zogenaamde passende beoordeling 
moet opstellen. In een passende beoordeling wordt ingegaan 
op alle mogelijke effecten van ingrepen op habitats en Europees 
en Vlaams prioritaire soorten (Van Stichelen 2007). Daarbij moet 
ook rekening worden gehouden met de lokale ambities voor 
uitbreiding van habitats en populaties van soorten, die vastge-
legd werden in de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 
2000-gebieden. Als blijkt dat er een kans bestaat op negatieve 
effecten moeten er mitigerende maatregelen voor het behoud 
van de habitat of de soort worden beschreven. Als er geen alter-
natieven mogelijk zijn, kunnen uitzonderlijk compenserende 
maatregelen worden voorgesteld. ANB moet de kwaliteit van 
de passende beoordeling evalueren en kan extra voorwaarden 
opleggen. Een daling van het grondwaterpeil door een geplande 
waterwinning is een voorbeeld van een mogelijke impact van 
een maatregel op een habitat of een soort. Wanneer de zone 
met de mogelijke grondwaterpeildaling overlapt met een 
Natura 2000-habitattype of het potentiële (en verdrogings-
gevoelige) leefgebied van een prioritaire soort, dan moet de 
initiatiefnemer een passende beoordeling maken waarin het 
mogelijke effect op het leefgebied van de soort in detail wordt 
onderzocht (Figuur 1).

Voor welke soorten is het nuttig om potentiële 
leefgebiedenkaarten te maken?

De Voortoets is in principe enkel van toepassing op soorten die 
opgenomen zijn in Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn en 
Bijlagen II of IV van de Habitatrichtlijn. Naast deze Europees 
prioritaire soorten kan het ook nuttig zijn om dergelijke kaarten 
te maken voor Vlaams prioritaire soorten (De Knijf et al. 2014), die 
door het beleid geselecteerd werden op basis van een of meer-
dere van de volgende criteria:

• De soort staat als Ernstig bedreigd, Bedreigd of Kwetsbaar op 
Europese Rode Lijsten.

• De soort staat in Atlantisch of West-Europa onder druk (staat 
op de Rode Lijsten van de buurlanden en regio’s), maar is niet 
bedreigd in Europa.

• De soort is opgenomen in Bijlage 1 van het Vlaamse 
Soortenbesluit.

• Er is een soortbeschermingsprogramma opgemaakt of er be-
staan plannen om er een op te maken.

Om te vermijden dat de realisatie van de instandhoudingsdoel-
stellingen voor Europees te beschermen soorten een aantasting 
zou veroorzaken van het leefgebied van een aantal typische 
vogels van kwaliteitsvolle, open graslandgebieden werden ook 
voor zeven vogels die typisch zijn voor dit soort habitat poten-
tiële leefgebiedenkaarten gemaakt (Graspieper, Grutto, Paapje, 
Roodborsttapuit, Tureluur, Watersnip en Wulp). Deze kaarten 
kunnen gebruikt worden om plaatsen aan te duiden waar 
geen bossen mogen aangeplant worden omdat hierdoor leef-
gebied voor deze veldvogels zou verdwijnen. In het kader van 
een subsidiëring van soortspecifiek natuurbeheer werden ten 
slotte enkele bijkomende habitattypische (De Knijf et al. 2013) of 
beheerrelevante soorten (Van Uytvanck & Goethals 2014) gese-
lecteerd waarvoor potentiële leefgebiedenkaarten aangemaakt 
werden.

In totaal werden er tijdens verschillende projecten voor 144 soor-
ten potentiële leefgebiedenkaarten gemaakt (Maes et al. 2015, 
Maes et al. 2016, Tabel 1). Met 46 soorten spannen de broedvo-
gels de kroon, gevolgd door 21 overwinterende of doortrekkende 
watervogels. Bij de insecten zijn het vooral dagvlinders (17 soor-
ten), libellen (17) en sprinkhanen (9) waarvoor kaarten gemaakt 
werden.

Hoe bakenen we potentiële leefgebieden af?

Voor het afbakenen van potentiële leefgebieden gebruiken we 
zogenaamde mechanistische modellen, die ervan uitgaan dat 
ecologische variabelen waarmee de verspreiding en eventueel 
de dichtheid van een soort beschreven kan worden (biotoop-
voorkeur, oppervlaktebehoefte, afstand tot foerageergebied,  …) 
gekend zijn (Guisan & Zimmermann 2000). Deze modellen 
hebben een ecologisch soortprofiel nodig en een script dat deze 
soortprofielen kan ‘omzetten’ in een kaart.

Ecologische soortprofielen
Een ecologisch soortprofiel beschrijft de hulpbronnen die een 
soort nodig heeft voor de voortplanting, overwintering, het 
foerageren, rusten, slapen, enz. Om bruikbaar te zijn voor een 
mechanistisch model is hierover kwantitatieve informatie 
vereist, wat betekent dat de benodigde oppervlakte van elk 
biotooptype en de afstand tussen bijvoorbeeld het voortplan-
tings- en het foerageergebied cijfermatig beschreven wordt. 
Deze informatie wordt voornamelijk gehaald uit gepubliceerde 
literatuur en standaarddocumenten, zoals de omschrijving van 
de gunstige staat van instandhouding van Natura 2000-soor-
ten in Vlaanderen (Habitatrichtlijnsoorten: Adriaens et al. 2017, 
Decleer 2007; Vogelrichtlijnsoorten: Adriaens & Vermeersch in 
press).

Figuur 1. Potentieel leefgebied van een prioritaire soort (bordeaux) en de 

(hypothetische) locatie van een geplande waterwinning en de daarbij horende 

zone waarin een mogelijke grondwaterpeildaling zou kunnen optreden (blauwe 

cirkel).
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GeoDynamiX toolbox
Eenmaal de ecologische profielen beschreven zijn, gebruiken 
we de GeoDynamiX (gdx) toolbox van VITO (www.ruimtemo-
del.vlaanderen) om de profielen om te zetten naar een kaart 
met potentiële leefgebieden. De basis voor de toepassing van 
de gdx-toolbox is de Biologische Waarderingskaart (BWK, De 
Saeger et al. 2014) met een resolutie van 20 m x 20 m. Naast de 
BWK kunnen uiteraard ook andere relevante kaarten (datalagen) 
zoals bodemtextuur, bodemvochtigheid, bosleeftijdskaarten en 
Europese habitattypen gebruikt worden in de gdx-toolbox. Door 
het gebruik van kwantitatieve criteria voor de benodigde opper-
vlakte van verschillende biotooptypen en de afstanden ertussen 
wordt door de gdx-toolbox per soort berekend in welke raster-
cellen aan alle criteria wordt voldaan. In Box 1 tonen we hoe de 
gdx toolbox gebruikt wordt om het potentieel leefgebied van de 
Gerande oeverspin af te bakenen.

De gdx-toolbox is bijzonder flexibel en kan bijvoorbeeld zuidge-
richte bosranden afbakenen (bv. voor Vliegend hert), clusters 
van gelijkaardige poelen opsporen (bv. voor gezonde populaties 
van verschillende amfibieënsoorten), gemengde clusters met 
bepaalde eigenschappen afbakenen (bv. agrarisch gebied met een 
bepaalde oppervlakte aan lijnvormige elementen) en kan barriè-
res mee in rekening brengen bij verplaatsingen van zoogdieren.

Hoe kan je potentiële leefgebiedenkaarten 
valideren?

Potentiële leefgebiedenkaarten bakenen doorgaans veel meer 
gebied af dan de gekende verspreiding van een bepaalde soort. 
Hoe kan je dan nagaan of de gemaakte kaarten overeenkomen 
met de recente verspreiding van een soort? Een eerste controle 
kan gebeuren met de puntgegevens uit bv. www.waarnemin-
gen.be, het dataportaal van Natuurpunt. Door de gekende 

Box 1: De verschillende stappen voor het afbakenen van een poten-
tieel leefgebied van de Gerande oeverspin Dolomedes fimbriatus

1. Ecologisch soortprofiel 

De Gerande oeverspin is een soort van voedselarme vennen 
in natte heide of gagelstruwelen, maar kan ook voorkomen in 
voedselarme tot matig voedselrijke moerassen of struwelen 
met open water. In heidebiotopen mogen vennen niet verder 
dan 250 meter liggen van natte heide en het leefgebied moet in 
totaal minstens 0,5 hectare groot zijn. De soort komt momen-
teel enkel in de Kempen voor.

2. Vertaling naar BWK-eenheden of Europese 
habitattypen

Waterbiotoop: voedselarme vennen worden in de BWK aange-
duid met ‘ao’ en in de Habitatrichtlijn met de code ‘3160’.

Landbiotoop: natte heide, hoogveenachtige vegetaties en 
door Pijpenstrootje vergraste heide hebben respectievelijk de 
BWK-codes ‘ce’, ‘t’ en ‘cm’ en de Habitatrichtlijncodes ‘4010’, 
‘7110’, ‘7120’ en ‘7140’ (Figuur 2). Gagelstruwelen hebben 
de BWK-code ‘sm’ en voedselarme tot matig voedselrijke 

moerassen worden aangeduid met de BWK-codes ‘md’, ‘mk’, 
‘ms’ en de Habitatrichtlijn-eenheden ‘7210’ en ‘7230’.

Met behulp van deze codes gaat de gdx-toolbox op zoek naar 
alle rastercellen waarin deze biotopen voorkomen.

In heidebiotopen mag het waterbiotoop maximum 250 meter 
van het landbiotoop verwijderd liggen. De gdx-toolbox knipt 
alle rastercellen die verder dan 250 meter liggen weg uit het 
potentieel geschikt leefgebied (Figuur 3).

In moerasbiotopen is water sowieso aanwezig dus daar geldt 
de afstandsregel tussen land- en waterbiotoop niet. Dit soort 
biotopen wordt toegevoegd aan het potentieel leefgebied van 
de soort (Figuur 4).

Het potentieel leefgebied van de Gerande oeverspin bestaat 
uit alle potentieel geschikte water-, land- en moerasbiotopen 
die minstens 0,5 ha groot zijn. Hierdoor vallen de hele kleine 
snippers weg uit de potentiële leefgebiedenkaart en krijgen we 
de uiteindelijke kaart met potentieel geschikt leefgebied voor 
de Gerande oeverspin (Figuur 5).

De kaarten worden vervolgens vergeleken met de gekende 
verspreiding van de soort (bv. in welke bijkomende 
BWK-eenheden, die niet in het ecologisch soortprofiel vermeld 
werden, wordt de soort momenteel waargenomen?). In een 
iteratief proces wordt het gdx-script (biotooptype, oppervlak-
ten, afstanden ...) eventueel aangepast met deze bijkomende 
informatie om met de potentiële leefgebiedenkaarten zo dicht 
mogelijk de gekende verspreiding van elke soort te benaderen. 
In het voorbeeld van Gerande oeverspin in de Vallei van de 
Zwarte Beek klopt deze kaart vrij goed, maar op andere plaat-
sen is de voorspelling niet altijd even accuraat.

Gerande oeverspin (© Vilda/Lars Soerink)
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waarnemingen op de potentiële leefgebiedenkaart weer te 
geven, kun je alvast nagaan of de meeste van die punten binnen 
de afgebakende potentiële leefgebiedenkaart vallen. Vallen de 
meeste waarnemingen samen met de potentiële leefgebieden-
kaart, dan zit je goed. Vallen er echter veel waarnemingen buiten 
de leefgebiedenkaart, dan kan dat wijzen op het gebruik van een 
te beperkte biotopenlijst in het ecologisch soortenprofiel of van 
verkeerde oppervlakten en afstanden om het leef- en foerageer-
gebied van een soort te beschrijven. In een iteratief proces wordt 
het soortprofiel dan aangepast (bijkomende biotopen aandui-
den, oppervlakten aanpassen aan de waarnemingen, enz.) om 
de waarnemingen zo goed mogelijk te laten samenvallen met 
de potentiële leefgebiedenkaart. Belangrijk hierbij is dat alleen 
de waarnemingen gebruikt worden die slaan op individuen die 
daadwerkelijk het gebied benutten, bijvoorbeeld voor de voort-
planting of foerageren en niet op eerder toevallig aanwezige 
dieren zoals overvliegende individuen tijdens de trekperiode. Is 

het afgebakende leefgebied veel groter dan de gekende waarne-
mingen, dan kunnen meerdere oorzaken deze schijnbaar over-
schatte leefgebiedenkaart van een soort verklaren:

• Er zijn weinig recente waarnemingen van de soort en de 
verspreiding louter op basis van gekende waarnemingen is 
daarom sterk onderschat.

• De soort komt voor in ontoegankelijke of weinig bezochte 
gebieden waarvoor geen of nauwelijks waarnemingen be-
schikbaar zijn.

• De soort kwam er vroeger voor, maar is daar ondertussen 
verdwenen.

• Het gebied is wel degelijk geschikt maar de soort is te weinig 
mobiel om er te geraken.

In deze gevallen kan worden nagegaan of er niet teveel biotopen 
in het ecologisch profiel opgenomen werden en of de vereiste 
oppervlakte ervan niet te groot genomen werd. Een andere 

Figuur 2. Potentieel geschikt water- (blauw) en landbiotoop (bruin). Figuur 3. Potentieel geschikt landbiotoop (bruin) dat binnen een straal van 250 

meter van potentieel geschikt waterbiotoop (blauw) ligt.

Figuur 4. Potentieel geschikt water- en landbiotoop en potentieel geschikt 

moerasbiotoop (donkerbruin).

Figuur 5. Finale potentiële leefgebiedenkaart voor de Gerande oeverspin in 

de bovenloop van de Vallei van de Zwarte Beek: alle potentieel geschikte 

landbiotopen die binnen een straal van 250 meter van potentieel geschikt 

waterbiotoop liggen en minstens 0,5 hectare groot zijn.
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Figuur 6. Potentiële leefgebieden voor de Zeggekorfslak in de omgeving van 

Bornem (in het rood). Zwarte sterren zijn waarnemingen van de Zeggekorfslak in 

het gebied (bron: www.waarnemingen.be).

Figuur 7. Potentiële leefgebieden van de Maanwaterjuffer in Vlaanderen (groen). 

De rood gearceerde gebieden geven een idee van de kolonisatiemogelijkheden 

(radius van 10 km) rond de actuele verspreiding. Binnen de roodgearceerde 

gebieden is het zinvol om soortspecifieke maatregelen voor de Maanwaterjuffer 

te stimuleren.

Zeggekorfslak (© Vilda/Jeroen Mentens)

Bedauwde Maanwaterjuffer (© Vilda/Jeroen Mentens)
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reden kan zijn dat bepaalde kaartlagen niet voldoende recent 
zijn, zoals zeer recente kappingen waar de Boomleeuwerik 
broedt die op de BWK nog als naaldbos aangeduid zijn. Soms zijn 
kaartlagen niet voorhanden om een voldoende verfijnde afbake-
ning van het potentiële leefgebied van een soort aan te maken, 
zoals de hoeveelheid dood hout in bossen.

Om potentiële leefgebiedenkaarten in de toekomst nog beter te 
kunnen valideren of controleren, is het belangrijk dat vrijwilli-
gers hun waarnemingen zo volledig mogelijk ingeven: gaat het 
om een broedgeval of foerageergedrag of vliegt de soort gewoon 
over? Verder is het ook bijzonder nuttig om de locatie van de 
waarnemingen zo exact mogelijk in te geven, wat vandaag de 
dag sterk vereenvoudigd wordt met behulp van de mobiele 
applicaties (ObsMapp, iObs en WinObs). Een bewijsfoto maakt 
de observatie helemaal af. Ten slotte gebruikt niet iedereen 
www.waarnemingen.be om de eigen waarnemingen in onder te 
brengen, waardoor vaak gezocht moet worden naar bijkomende 
informatie bij lokale gebiedsexperten om een volledig beeld te 
krijgen van de verspreiding van een soort.

Mogelijke toepassingen in het Vlaamse 
natuurbehoud en -beleid

De potentiële leefgebiedenkaarten die tot op heden gemaakt 
werden, zijn te bekijken op https://data.inbo.be/potleefgebie-
den. De gdx-scripts waarmee deze kaarten gemaakt werden, 
zijn te vinden in Maes et al. (2015) en Maes et al. (2016). Hier 

bespreken we enkele mogelijk toepassingen van deze kaarten 
voor het natuurbehoud in Vlaanderen, naast hun toekom-
stige inpassing in de voortoets (zie hoger) voor de Habitat- en 
Vogelrichtlijnsoorten.

Potentiële leefgebiedenkaarten van soorten waarvan de ecolo-
gie relatief goed gekend is, maar de verspreiding niet, kunnen 
gebruikt worden om gerichte bijkomende inventarisaties uit 
te voeren, een zogenaamde zoekkaart. In het kader van het 
monitoren van prioritaire soorten moeten we voor een aantal 
soorten eerst een beter zicht krijgen op de huidige versprei-
ding, zodat een doordachte keuze gemaakt kan worden van 
de nadien te monitoren gebieden (bv. voor spinnen, Van Keer 
et al. 2015 en slakken, Packet et al. 2017). Zo is de Zeggekorfslak 
Vertigo moulinsiana een kleine en moeilijk te vinden slakken-
soort van de Europese Habitatrichtlijn. Met behulp van zoek-
kaarten kunnen vrijwilligers of professionelen zeer gerichte 
inventarisaties uitvoeren op de meest potentierijke plekken 
(Figuur 6).

De Vlaamse Overheid werkt momenteel een nieuw kader uit 
voor de subsidiëring van natuurbeheer. Daarbij wordt de moge-
lijkheid voorzien om leefgebieden van soorten als natuurstreef-
beeld op te nemen. Voor een aantal soorten wordt ook voorzien 
in extra subsidies voor soortspecifiek beheer. Aan de hand van 
de potentiële leefgebiedenkaarten kan nagegaan worden waar 
het zinvol is om bepaalde soorten als doelsoorten hiervoor 
te kiezen. Door rond bestaande populaties een realistische 

Figuur 8. Potentiële leefgebieden van het Gentiaanblauwtje in twee 

natuurgebieden (links: Landschap de Liereman in Oud-Turnhout, rechts: Riebos 

in Lommel). De Liereman lijkt met 46 ha potentieel geschikt leefgebied een 

voldoende grote potentieel geschikte plek voor een herintroductie, terwijl in de 

Riebos met 6 ha de oppervlakte potentieel geschikt leefgebied momenteel te klein 

is voor een duurzame populatie.

Gentiaanblauwtje (© Vilda/Jeroen Mentens)
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Tabel 1. Soorten waarvoor potentiële leefgebieden gemaakt werden (Maes et al. 2015; Maes et al. 2016). Bij elke soort wordt aangegeven of het een Habitatrichtlijnsoort 

is (II, IV: Annex II en/of IV), een Vogelrichtlijnsoort (I: Annex I), een typische vogel van grote open gebieden (VV), een Ramsar soort (R) een Vlaams Prioritaire Soort (PS) of een 

habitattypische soort (HT). De kaarten zijn te raadplegen op https://data.inbo.be/potleefgebieden/.

Amfibieën

1. BoomkikkerIV

2. HeikikkerIV,HT

3. KamsalamanderII+IV

4. KnoflookpadIV

5. PoelkikkerIV,HT

6. RugstreeppadIV,HT

7. VroedmeesterpadIV

8. VuursalamanderPS,HT

Broedvogels

1. BlauwborstI,HT

2. BoomleeuwerikI,HT

3. BoompieperPS,HT

4. Bruine kiekendiefI

5. DuinpieperI

6. DwergsternI,HT

7. GeelgorsPS

8. Gekraagde roodstaartHT

9. GoudvinkHT

10. GraspieperVV,HT

11. Grauwe gorsPS

12. Grauwe kiekendiefI

13. Grauwe klauwierI

14. Grote sternI,HT

15. GruttoPS,VV

16. IJsvogelI

17. Kleine zilverreigerI

18. KluutI,HT

19. KorhoenI

20. KuifleeuwerikHT

21. KwakI

22. KwartelkoningI,HT

23. LepelaarI

24. Middelste bonte spechtI,HT

25. NachtegaalHT

26. NachtzwaluwI,HT

27. OoievaarI

28. OrtolaanI

29. PaapjeVV,HT

30. PorseleinhoenI

31. PurperreigerI

32. RoerdompI

33. RoodborsttapuitVV,HT

34. SteenuilPS

35. SteltkluutI

36. StrandplevierI,HT

37. TapuitHT

38. TureluurVV,HT

39. VisdiefI

40. WatersnipVV,HT

41. WespendiefI,HT

42. WoudaapI

43. WulpVV

44. Zwarte spechtI,HT

45. Zwarte sternI

46. ZwartkopmeeuwI 

Dagvlinders 

1. AardbeivlinderPS,HT

2. ArgusvlinderPS

3. Bont dikkopjeHT

4. Bruin dikkopjePS,HT

5. Bruine eikenpagePS

6. DwergblauwtjeHT

7. GentiaanblauwtjePS,HT

8. GroentjeHT

9. Grote weerschijnvlinderPS,HT

10. HeideblauwtjeHT

11. HeivlinderPS,HT

12. KeizersmantelHT

13. KlaverblauwtjePS,HT

14. Kleine ijsvogelvlinderHT

15. Kleine parelmoervlinderHT

16. KommavlinderPS,HT

17. VeldparelmoervlinderPS 

Kevers 

1. Gouden torPS

2. JuchtleerkeverII+IV

3. Roestbruine kniptorPS

4. Vliegend hertII
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Libellen 

1. BeekromboutPS,HT

2. BosbeekjufferPS

3. Bruine korenboutHT

4. GaffelwaterjufferHT

5. Gevlekte glanslibelHT

6. Gevlekte witsnuitlibelII+IV, HT

7. Gewone bronlibelHT

8. GlassnijderHT

9. HoogveenglanslibelPS,HT

10. Kempense heidelibelPS,HT

11. MaanwaterjufferPS,HT

12. Noordse witsnuitlibelHT

13. RivierromboutIV

14. SpeerwaterjufferPS,HT

15. VenglazenmakerHT

16. VenwitsnuitlibelHT

17. Vroege glazenmakerPS,HT

Mollusken 

1. Nauwe korfslakII

2. Platte schijfhorenII+IV

3. ZeggekorfslakII 

Mossen

1. Geel schorpioenmosII

Nachtvlinders

1. Spaanse vlagII

Overwinterende watervogels

1. BergeendR

2. GoudplevierI,R

3. Grauwe gansR

4. Grote zilverreigerR

5. KemphaanR

6. Kleine rietgansR

7. Kleine zwaanI,R

8. KluutI,R

9. KolgansR

10. KrakeendR

11. KuifeendR

12. PijlstaartR

13. RegenwulpR

14. RietgansR

15. SlobeendR

16. SmientR

17. SteenloperR

18. TafeleendR

19. WaterrietzangerR

20. WintertalingR

21. WulpR 

Planten 

1. Drijvende waterweegbreeII+IV,HT

2. GroenknolorchisII+IV,HT

3. Kruipend moerasschermII+IV

Reptielen 

1. AdderHT

2. Gladde slangIV,HT

3. HazelwormHT

4. Levendbarende hagedisHT

Spinnen

1. Gerande oeverspinPS

Sprinkhanen 

1. BlauwvleugelsprinkhaanHT

2. MoerassprinkhaanHT

3. SchavertjePS

4. SnortikkerHT

5. VeldkrekelHT

6. WekkertjeHT

7. ZadelsprinkhaanPS,HT

8. ZompsprinkhaanHT

9. Zwart wekkertjeHT

Zoogdieren

1. BoommarterPS

2. DasPS

3. DwergmuisHT

4. EikelmuisHT

5. Europese beverII+IV

6. Europese hamsterIV

7. Europese otterII+IV

8. HazelmuisIV,HT

9. WaterspitsmuisHT 
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kolonisatie-afstand te tekenen, kunnen potentiële leefgebie-
den worden opgespoord waarbinnen het zinvol is om prioritair 
soortspecifieke beheermaatregelen te stimuleren (Figuur 7), 
vergelijkbaar met de beheerkaartafbakening van de VLM voor 
akkervogels, weidevogels, Hamster, enz.

Potentiële leefgebiedenkaarten kunnen ook helpen bij het 
zoeken naar geschikte locaties voor een mogelijke herintroduc-
tie of translocatie van een bedreigde soort, al dan niet in het 
kader van een soortbeschermingsprogramma. Potentiële leef-
gebiedenkaarten geven immers aan of er voldoende oppervlakte 
geschikt leefgebied aanwezig is in het gebied waarin men een 
soort zou willen herintroduceren (Figuur 8). Bijkomend onder-
zoek moet dan nog uitmaken of alle ecologische hulpbronnen 
inderdaad in voldoende mate aanwezig zijn, zoals bv. voldoende 
waardplanten en -mieren in het geval van het Gentiaanblauwtje.

Potentiële leefgebiedenkaarten zijn eigenlijk een aaneenschake-
ling van rastercellen met een resolutie van 20 m x 20 m. Voor elk 
van deze rastercellen geeft het gebruikte script aan of ze geschikt 
is voor een soort of niet (1 = geschikt, 0 = ongeschikt). Door de 
verschillende waarden per rastercel op te tellen, krijg je een beeld 
van welke cellen voor meerdere soorten potentieel geschikt 
zouden kunnen zijn. Dit kan gebruikt worden voor het bepalen van 
prioriteiten bij het afbakenen van te beschermen gebieden. Als 
voorbeeld hebben we de som gemaakt van de potentiële leefge-
biedenkaarten voor 44 soorten van Bijlage I van de Vogelrichtlijn 
(Tabel 1). Figuur 9 toont hiervan het resultaat voor de omgeving 
van Antwerpen. We zien daarop dat er inderdaad grote potentie-
rijke gebieden werden afgebakend als Vogelrichtlijngebied (bv. 
Antwerps Havengebied, Groot Schietveld, Kalmthoutse Heide), 
dat sommige Vogelrichtlijngebieden minder potentie hebben 
als het erop aankomt meerdere soorten tegelijk te beschermen 
(bv. het deelgebied De Maatjes van het Vogelrichtlijngebied ‘De 
Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld’), maar ook dat 

sommige regio’s met een hoge potentie momenteel niet afge-
bakend zijn als Vogelrichtlijngebied (bv. het gebied tussen het 
Vogelrichtlijngebied ‘Kuifeend en Blokkersdijk’ en de Antwerpse 
haven).

Het gebruik van soortprofielen en mechanistische modellen 
laat toe om de uitkomst van verschillende mogelijke beheer- of 
beleidsscenario’s te bekijken. Wanneer bv. kaarten gebruikt 
worden van een streefbeeld voor een gebied, dan laat de 
gdx-toolbox toe om het gemaakte script toe te passen op deze 
toekomstkaart en te berekenen of dit meer of net minder poten-
tieel leefgebied voor een bepaalde doelsoort zou opleveren (bv. 
Sigmaplan en de impact op leefgebied van de Roerdomp).

Potentiële leefgebiedenkaarten kunnen ook gebruikt worden 
bij het ontsnipperen van leefgebieden. Hiervoor werd een zoge-
naamde OntsnipperingsTool gemaakt (van der Meulen et al. 
2016). De tool biedt een modelmatige aanpak om leefgebieden 
langs verkeersinfrastructuur in Vlaanderen te ontsnipperen. Het 
helpt bij het bepalen waar ontsnipperingsmaatregelen zinvol 
zijn en welke locaties daarbij de hoogste prioriteit hebben. Grote 
wegen, spoorwegen en waterwegen doorsnijden het potentiële 
leefgebied van soorten en kunnen daardoor belangrijke barrières 
vormen die het leefgebied opdelen in kleinere fragmenten. De 
OntsnipperingsTool zoekt locaties waar, op basis van de poten-
tiële leefgebieden van de gekozen soorten, dergelijke knelpunten 
liggen en wat het effect van de ontsnippering kan zijn. Het effect 
van ontsnipperen wordt in de modellering gekwantificeerd in 
scores, rekening houdend met de waardering van het potentieel 
leefgebied voor een bepaalde soort of soortgroep, de mate van 
barrière, de afstanden tussen de potentiële leefgebieden, enz. 
Het resultaat is per soort of soortgroep een kaart met de priori-
tair op te lossen knelpuntlocaties en een voorstel van het type 
maatregel dat daar kan uitgevoerd worden (Figuur 10).

Soorten waarvoor het (nog) niet lukt

Voor sommige soorten was het nog niet mogelijk om voldoende 
waarheidsgetrouwe potentiële leefgebiedenkaarten op te maken. 
Diverse oorzaken liggen aan de basis hiervan. Enkele van de vogel-
soorten zijn weinig kritisch inzake foerageergebied waardoor 
bijzonder grote delen van Vlaanderen afgebakend zouden moeten 
worden als potentieel leefgebied (bv. Blauwe kiekendief, Kleine 
mantelmeeuw, Kokmeeuw, Slechtvalk en Stormmeeuw). Bij de 
vissen was het voor negen Habitatrichtlijnsoorten (Atlantische 
zalm, Beekdonderpad, Beekprik, Bittervoorn, Fint, Grote modder-
kruiper, Kleine modderkruiper, Rivierdonderpad en Rivierprik) en 
twee Vlaams prioritaire soorten (Barbeel en Paling) niet mogelijk 
om leefgebiedenkaarten af te bakenen omdat gedetailleerde 
hydromorfologische informatie over waterlopen momenteel niet 
gebiedsdekkend beschikbaar is. Ook voor libellen van stromend 
water kunnen we om dezelfde redenen momenteel onvoldoende 
verfijnde leefgebiedenkaarten maken. Voor vleermuizen ontbre-
ken er dan weer voldoende gedetailleerde kaartlagen voor het 
bepalen van de voortplantings- (bv. holten in bomen en kerkzol-
ders) en foerageergebieden (bv. kleine landschapselementen), 
maar is ook kennis over de ecologie, mobiliteit en verspreiding van 
de soorten tijdens de zomermaanden nog vrij onvolledig (Maes et 
al. 2015).

Figuur 9. Potentiële soortenrijke gebieden voor broedvogels van de Europese 

Vogelrichtlijn (rood) en de huidige afbakening van Vogelrichtlijngebieden (groen) 

in de omgeving van Antwerpen. In het Antwerps Havengebied ligt vrij veel potentie 

voor meerdere broedvogels van de Vogelrichtlijn, in het Vogelrichtlijngebied De 

Maatjes ligt vrij weinig potentie voor meerdere broedvogels terwijl er ten westen 

van Blokkersdijk potentierijk gebied ligt voor meerdere broedvogels dat niet 

aangeduid is als Vogelrichtlijngebied.
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Samengevat

Potentiële leefgebiedenkaarten kennen dus vele mogelijke 
toepassingen in het Vlaamse natuurbehoud en -beleid en zijn 
een belangrijk instrument voor zowel beleids- (bv. de Voortoets) 
als beheerdoeleinden (bv. subsidie van beheer voor prioritaire 
soorten, uitwerking van soortbeschermingsprogramma’s). 

Het gebruik van ecologische soortprofielen en kwantitatieve 
criteria zorgt bovendien voor de nodige transparantie en een 
wetenschappelijke onderbouwing. Maar bovenal is de hierboven 
beschreven aanpak dynamisch, wat toelaat om nieuwe ecolo-
gische inzichten of veranderingen op het terrein eenvoudig te 
herberekenen, waardoor potentiële leefgebiedenkaarten voort-
durend geactualiseerd kunnen worden.

Figuur 10. Voorbeeld van een ontsnipperingskaart, met daarop de 500 prioritaire punten voor ontsnippering voor de Boommarter (rood = hoogste prioriteit).

Vrouwtje Boommarter (© Vilda/Yves Adams)
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SUMMARY

Maes D., Adriaens D., van der Meulen M., Poelmans L., 
Vandegehuchte M., Everaert J., Verhaeghe F., Anselin A., Casaer J., 
Decleer K., De Knijf G., Devos K., Engelen G., Gouwy J., Packet J., 
Stienen E., Stuyck J., Thomaes A., T’jollyn F., Speybroeck J., Van Den 
Berge K., Van Elegem B., Van Landuyt W., Vermeersch G., Wils C. 
& Pollet M. 2017. Potentially suitable habitat maps for threatened 
species. Possible applications for nature conservation policy and 
management in Flanders. Natuur.focus 16(2): 56-66 [in Dutch]

Nature policy and management often uses threatened and regionally 
important species as tools or goals. Knowledge about their ecology and 
distribution is, therefore, crucial to scientifically underpin conservation 
measures. Apart from known observations, sites where the focal species 
is not (yet) observed or sites where potentially suitable ecological condi-
tions are available but that are out of its dispersal range are as important 
to conserve and manage since they might get colonised in the future 
or might serve as possible reintroduction sites. To determine potentially 
suitable sites in an evidence-based approach, we here use so-called me-
chanistic models that describe the ecological needs of species in a quan-
titative manner. Subsequently we use a GeoDynamiX tool to translate 
these criteria into a very high resolution map (20 x 20 m) with clusters 
of grid cells indicating potentially suitable habitats for a given species. 
These maps are then validated using existing observations and, if ne-
cessary, corrected in an iterative way to maximally match the known 
distribution to the obtained suitability map. We give an example of this 
method using Dolomedes fimbriatus, a species of regional conservation 
importance. Several possible applications of delineating potentially sui-
table habitat maps are given: (1) directing people to the most probable 
sites when looking for a species for which the distribution is not well 
known, (2) locating sites where nature management is most appropria-
te, (3) locating possible reintroduction sites with the highest amount of 
suitable habitat, (4) locating sites that have a high suitability for a high 
number of species can underpin the delineation of nature reserves or 
Natura2000 areas, (5) the tool is able to select the best option for in-
creasing the area of potentially suitable habitats by including the maps 
of the different potential scenarios and calculating their impact and (6) 
locating priority sites for defragmentation of the landscape, especially 
for larger mammals.
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