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Nemen kustbezoekers de trein vooreen
dagje uit? Produceren kustgemeentes
meer o f minder restafval dan vijfjaar
geleden?Hoe ‘ grijs’ is de bevolking aan
de kust? Zijn de kusthavens belangrijk
voorde economie aan zee en verkeren ze
in een groeifase?Allemaal interessante
vragen die ons nieuwsgierig maken naar
de toestand en de evolutie van de kust en
de zee. Door deze zogenaamde “indicato
ren” o f graadmeters in beeld te brengen,
proberen wij te achterhalen o f de kust
voldoende aandacht schenkt aan mens,
natuur en economische ontwikkeling.
De V raag:
S tijgt de oppervlakte aan beschermde
gebieden in de kustzone?
D e in d ic a t o r :
Oppervlakte beschermd gebied

W at

is h e t b e l a n g v a n d e z e

INDICATOR V O O R KUSTBEHEER?
De Kust heeft nog mooie stukken natuur.
Denk maar aan het Zwin o f de duinen in het
W esthoekreservaat. Maar de natuur heeft
ook te lijden onder de druk van bebouwing,
vervuiling, verkeer, recreatie... Het aandui
den van beschermde gebieden biedt een
zekere garantie tegen ondoordachte veran
deringen in landgebruik en andere
m enselijke activiteiten die de natuurw aarde
van een gebied verm inderen.
W at

z e g t d e z e in d i c a t o r

?

In de periode 1965-1997 bedroeg het
gem iddelde aankooptem po slechts 5 ha/jaar.
In 1998 werd voor de verw erving in het
m aritiem duingebied een specifieke cel
opgericht, zodat het aankoopritm e in 2004
toenam to t 69 ha/jaar. Totaal voor de periode
1997-2005 betekent dit 800 ha. In augustus
2006 werd de Zw invlakte (180 ha) aange
kocht door de Vlaamse overheid.
Ook de Europese Commissie besteedt in
haar m ilieubeleid veel aandacht aan de
bescherm ing van soorten en leefgebieden via
de Vogel- en H a bita trichtlijn. Aan de kust valt
respectievelijk 49.682 ha en 28.684 ha onder
de bescherm ing van de V ogelrichtlijn en de
H abitatrichtlijn. Het be tre ft verschillende
duin- en poldergebieden, v ijf zeegebieden,
de Ijzervallei en het Zwin. Hiermee behoort
België (naast Nederland, Duitsland, Polen en
Estland) to t de v ijf landen in Europa die hun
kusten beter beschermen dan hun binnen
land en hierbij meer dan 25% van het areaal
hebben aangewezen.
Daarnaast doet ook Vlaanderen inspan
ningen. De totale oppervlakte aan Vlaamse
natuurreservaten beheerd door de overheid
bedraagt 1.358 ha, een oppervlakte die
dubbel zo groot is ais het aandeel zogenaam
de ‘erkende natuurreservaten’ (d.i. in eigen
dom van particulieren of van natuurverenigingen: 658 ha). Opvallend hierbij is dat in
de kustgem eenten vooral Vlaamse
natuurreservaten (82%), en veel m inder
erkende natuurreservaten (13%) voorkom en,
en dat vooral schor en duin worden
beschermd.
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W a a r w ille n w e n a a rto e ?

Een verdere bescherm ing van kwetsbaar
habitat is essentieel. Toch hebben niet alle
maatregelen eenzelfde beschermingsgraad.
Zo zijn in het verleden Ramsar- en
V ogelrichtlijngebieden alsnog opgeofferd
voor andere functies. Het is dan ook belang
rijk om voldoende aandacht te schenken aan
de Ínhoud van bescherm ingsstatuten.
Een bescherm ingsstatuut mag geen lege
doos worden.
In het kader van behoud van biod iversite it
en fu n ctio n a lite it is niet enkel de oppervlakte
maar ook de versnippering van belang.
Versnipperen van open ruim te en natuur
gebieden heeft een nadelig effect op fauna
e n flo ra . Ook deze problem atiek moet
overwogen worden bij het beschermen van
gebieden.
Enkel via een doordacht aankoopbeleid en
begeleidende bescherm ingsstatuten kan de
nog resterende groene ruim te voor de
toekom st worden gevrijwaard tegen al te
grote m enselijke druk.
HM

Deze indicator geeft een overzicht van de
oppervlakte beschermd gebied van alle
Vlaamse en erkende Natuurreservaten,
V ogelrichtlijngebieden, H a bita trichtlijngebieden en Ramsargebieden, zowel aan de
land- ais aan de zeezijde.
W AT ZIJN DE RESULTATEN?
In 2005 bedroeg de totale oppervlakte
beschermd gebied 85.191 ha: 26.154 ha op
land en 59.037 ha op zee. Tegenover 2004
betekent dit een stijg in g met respectievelijk
530 en 51.269 ha.
Het Verdrag van Ramsar (1971) heeft tot
doei soorten die leven in w ate rrijke biotopen
betere overlevingskansen te bieden. Onze
kust omvat 4.790 ha met de status van
Ramsargebied, w aaronder het zeegebied
‘ De Vlaamse Banken’ , en de ‘ Blankaart’ en
‘de Ijzervallei’ in het poldergebied.
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