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In Vlaanderen wordt informatie rond
natuurontwikkeling in de ruime zin,
beheerd in de ‘Databank Natuurontwikke-
ling’ van het Instituut voor Natuur- en Bos-
onderzoek (INBO). Deze databank wordt
sinds 1999 gevoed door enquêtes, uitge-
voerd bij alle terreinbeherende instanties.
Met de steun van het Vlaams Impuls-
programma voor Natuurontwikkeling
(VLINA) werd een eerste survey uitgevoerd
(Van Uytvanck & Decleer, 2001) en werd
met de ontwikkeling en de invulling van
de databank gestart. Hierbij werd van meet
af aan ook een koppeling voorzien met
sociaal-maatschappelijke aspecten rond
natuurontwikkeling (Bogaert et al., 2003).
Er wordt gepoogd een vierjaarlijkse update
te realiseren. De meest recente en
betrouwbare gegevens dateren van 2003;
een nieuwe update kon voor dit nummer
echter niet tijdig worden uitgevoerd. Voor
dit overzicht werden alle afgravingen en
plagwerken (indien ze op voormalige land-

bouwgronden werden uitgevoerd) onder
de noemer ontgronding samengebracht. In
90 natuurgebieden, vrij goed verspreid
over het Vlaamse grondgebied (fig. 1), wer-
den ontgrondingen uitgevoerd. In deze
gebieden werden 176 ruimtelijk gescheiden
deelprojecten geregistreerd, met een totale
oppervlakte van ± 660 ha. Rekening hou-
dend met de trend in de toename (fig. 2),

Natuurontwikkeling door
ontgronding in Vlaanderen:

een kort overzicht

Jan Van Uytvanck,
Kris Decleer

& Peter Adriaens

Hoewel natuurontwikkeling door ontgronding in Vlaanderen een wijd verspreide

techniek is, gebeurt dit bijna nergens op grote schaal of als onderdeel van een

globale strategie, zoals in Nederland, om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te

realiseren (Sanders, dit nummer). Ontgronding is in Vlaanderen eerder een kwestie van

opportuniteiten (vnl. financieel gunstige omstandigheden) of tijdelijke samenwerkings-

verbanden tussen niet gouvernementele organisaties en de overheid. Gezien de hoge kost-

prijs en de complexe administratieve afhandeling voor het verkrijgen van vergunningen

voor ontgrondingsprojecten, blijft de totale omvang beperkt. Over hoeveel oppervlakte

gaat het nu echter? Welke zijn de doelstellingen? En worden die ook gehaald?

De ontwikkeling van akker tot
structuurrijke mozaïekvegetatie
in het natuurgebied ‘Vallei van
de Zuidleie - Gevaerts Noord’
(Beernem, West-Vlaanderen)
(foto’s: Kris Decleer):
(1) tijdens de afgraving in 1995;
(2) 2 jaar na de ontgraving:
veel ruderalen (ten gevolge van
slordige afgraving met bulldozer
i.p.v. hydraulische kraan)
(3) 13 jaar na de ontgraving:
spontane ontwikkeling van brem-
struwelen en mesotrofe mozaïek-
vegetaties onder extensieve
begrazing (en lokale wilgen-
bestrijding).

1

2

3

Fig. 1. Situering van de gebieden waar
ontgrondingen werden uitgevoerd in

Vlaanderen sinds 1991 tot 2003.
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kan de totale oppervlakte op dit ogenblik
(2009) geschat worden op 850 - 1050 ha.
Gezien de recente initiatieven in het kader
van LIFE-, natuurinrichtings-, landinrich-
tings- en ruilverkavelingsprojecten, lijkt
1050 ha het meest realistisch. De gemid-
delde oppervlakte van een ontgrondings-
project in Vlaanderen is vrij klein: 3,75 ha.
65% van de projecten is kleiner dan 2 ha;
8% is groter dan 10 ha.
Ontgrondingen gebeuren in hoofdzaak op
voormalig intensief gebruikte graslanden
(36%) en akkers (20%), maar ook vaak op
bosgronden (19%) en opgehoogde of ont-
ginningsterreinen (9%). Bijna steeds slui-
ten ontgrondingen aan op bestaande
natuurgebieden (Van Uytvanck & Decleer,
2004).
Een hele waaier aan natuurtypes wordt
nagestreefd met ontgronding (fig. 3), maar
over de concrete realisaties op het terrein

Vlaanderen. Tevens krijgen we een idee
van wat terreinbeheerders zelf van de ont-
wikkelingen vinden. Het grote kennishiaat
zit echter in de concrete realisaties: in te
weinig gevallen weten we of de maatregel
effectief is geweest voor het herstel van de
gewenste abiotische omstandigheden, het
bereiken van de doeltypes of de vestiging
van doelsoorten. Het uitwerken van moni-
toringsprogramma’s en het samenbrengen
van de reeds bestaande data blijft een
grote uitdaging.
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Summary
Nature restoration by topsoil removal in
Flanders (N-Belgium): a short overview
Data on nature restoration measures in Flanders
are stocked in the Nature Restoration Data-
base of the Research Institute for Nature and
Forest (Brussels). Topsoil removal is a common
tool in restoration projects. However, the total
surface involved is relatively small: ± 1000 hec-
tares (mean surface = 3,75 ha).
Topsoil removal was mainly applied on former,
intensively used agricultural land. A broad
range of target habitats and species is set,
but up till now the efficiency of the applied
measures is not always well documented.
Globally conservation managers evaluate
developments in the field positively.
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Fig. 4. Evaluatie van de ontwikke-
lingen van abiotiek, fauna en
flora na ontgronding door de ter-
reinbeheerders: in meer dan de
helft van de gebieden konden zij
geen oordeel geven door het ont-
breken van monitoring of de nog
te korte tijdsduur na de ingreep.

Fig. 2. Cumulatief aantal projecten en cumulatieve oppervlakte van
ontgrondingsprojecten in Vlaanderen in de periode 1991 tot 2003.

Fig. 3. Procentueel aandeel van de oppervlakte van de met
ontgronding beoogde streefbeelden. Onbekend = voor een
aantal projecten werd geen specifiek streefbeeld opgesteld.
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werd tot op heden weinig gerapporteerd.
De informatie uit diverse monitorings-
programma’s is nog te sterk versnipperd,
enkel aanwezig in rapporten per gebied
of is nog niet verwerkt (b.v. de monitoring
van de natuurinrichtingsprojecten). Res-
pondenten geven echter ook vaak aan dat
het nog te vroeg is om hun oordeel te kun-
nen geven en even vaak kan er geen evalu-
atie gebeuren omdat monitoring van abio-
tiek, fauna en flora ontbreekt (fig. 4). In
minder dan één op drie van de gevallen
worden bevindingen gestaafd met meting-
en, doelsoorten en doeltypes. Toch worden
in 40% van de gevallen de globale ontwik-
kelingen positief geëvalueerd.

Uit de Databank Natuurontwikkeling kan
een goede schatting gemaakt worden van
locatie, aantal, oppervlakte en doelstelling-
en van de ontgrondingsprojecten in
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