
natuur in Gent
monitoring 1999 - 2014



Natuurmonitoring
waarom?

• Halen we de doelstellingen van het RSG en 
het groenstructuurplan?

• (Hoe) moeten we bijsturen?



Natuurmonitoring
waarom?

Halen we de doelstellingen van het RSG en het 
groenstructuurplan?
• De totale oppervlakte natuur in Gent moet 

minstens op het peil van 1999 blijven
→ 2014: ‘standstill’ tov 1999

• De oppervlakte bos moet stijgen
→ 2014: 71 ha meer dan in 1999

• De kwaliteit van de natuur moet verhogen
→ 2014: minder ‘zeer waardevolle natuur’ 
dan in 1999



Natuurmonitoring 2014
• Opfrissen: 

• Wat is de biologische waarderingskaart?
• hoe gebeurde de inventarisatie?

• Natuur
• in 2014 
• evolutie 1999 - 2014

• Bos
• in 2014 
• evolutie 1999 – 2014

• Conclusies 



biologische waarderingskaart
• Vlaamse methodiek
• vegetaties krijgen een code (hg, ae, …)
• aan de code is een waarde gekoppeld

• gebiedsdekkend: heel Gent
• momentopname
• in combinatie met gewestplan en RUP:
→ natuurdecreet: zorgplicht, vergunningsplicht of 
verboden te wijzigen
→ bosdecreet: rooiverbod of compensatieplicht



Hoe gebeurde de inventarisatie?
• 1999: heel Gent bezocht
• 2009: 

• vergelijking van BWK 1999 met luchtfoto 
2008 en topokaart

• + beperkt terreinbezoek
• 2014: 

• vergelijking van BWK 2009 met luchtfoto 
2013

• + beperkt terreinbezoek
→ momentopnames 
→ evoluties 1999 – 2009 - 2014



Natuur
alle waardevolle 
vegetaties en zeer 
waardevolle vegetaties



• 2911 ha = 19% van oppervlakte Gent
• 1/3 bossen

1/3 ruigten:
• in havengebied
• langs water-, spoor- en autowegen
• op braakliggende terreinen
1/5 graslanden: 
• in natuurgebieden
• in parken en oude tuinen
8% moerassen en 
stilstaande waters
• in natuurgebieden en parken
8% KLE
• divers en verspreid
0,2% heiden: weinig, maar bijzonder

Natuur in 2014



Natuur in 2014

• 20 % van de natuur is verboden te wijzigen 
vegetatie



• meeste natuur in stedelijk gebied

Natuur in 2014
buitengebied

stedelijk gebied

zeehavengebied



• in buitengebied: aandeel zeer waardevolle 
natuur grootst 

Natuur in 2014



• rekening houdend met foutenmarge van 5%
→ in 2014 standstill tov 1999

Evolutie in oppervlakte natuur
Totale oppervlakte natuur (hectare)



• van 1999 – 2014: lichte stijging in stedelijk 
gebied en buitengebied
dankzij o.a. inrichting koppelingsgebied Desteldonk, 
Ter Durmenpark, Gentbrugse Meersen, …

Evolutie in oppervlakte natuur
Totale oppervlakte natuur (hectare)



• standstill 2014 vooral te danken aan stijging 
(na daling) in havengebied
dankzij ruigte Kluizendok→ opgelet = tijdelijk!

Evolutie in oppervlakte natuur
Totale oppervlakte natuur (hectare)



Evolutie in natuur
Vegetatie evolutie 1999‐2009 evolutie 2009‐2014 evolutie 1999‐2014

Bossen – zeer waardevol

Afname van ‐7 % (grotendeels 
waardevol) voornamelijk door 
verdwijnen van struweel in 

havengebied

+ ‐
Bossen ‐ waardevol

Grote stijging van 90,4 ha (+°15,7%) 
door aanplantingen oa Parkbos, 

Gentbrugse meersen, Ter 
Durmenpark, koppelingsgebied 
Desteldonk en struwelen die zich 

(mogen) ontwikkelen

Grote stijging van 81 ha (15,5%)

Heiden – zeer waardevol

Sterke achteruitgang door 
industrieuitbreiding, zeehavengebied, 
Westerringspoor en Groene Banaan

‐
Procentueel gezien verdwenen 

meest biologisch (zeer) waardevolle 
heiden (58 %). In oppervlakte is dit 
geen groot verlies (‐9 ha), maar wel 
verlies aan kwaliteit en bijzondere 

soorten.

Heiden ‐waardevol

+

Moerassen – zeer waardevol

Toename door oa 
natuurherstelwerken Bourgoyen

toename door aanleg natuurlijke 
groenzones (bijv koppelingsgebied 
Desteldonk, Ter Durmenpark)

Sterke toename van 35 ha (+°76 %)

Moerassen ‐ waardevol ‐ +



Evolutie in natuur
Vegetatie evolutie 1999‐2009 evolutie 2009‐2014 evolutie 1999‐2014

Waterrijke gebieden – zeer 
waardevol

toename door aanleg watervegetaties 
oa in Bourgoyen

Toename door aanleg natuurlijke 
groenzones (koppelingsgebied 

Desteldonk)
Gestage toename van 30 ha (+°42%)

Waterrijke gebieden ‐ waardevol
‐ ‐

Graslanden – zeer waardevol

+ 23 ha o.a. door natuurinrichting en 
beheer Bourgoyen

in totale oppervlakte de sterkste 
vegetatieachteruitgang 

(‐°21 ha).
Tov 1999 ongeveer gelijk 

Graslanden ‐ waardevol ‐ + ‐
Ruigten – zeer waardevol

Sterke afname zeer waardevolle 
ruigtes vnl. door ontwikkeling in 

havengebied (o.a. Skaldenpark, Tower 
Automotive)

‐
aanzienlijke afname (‐ 144°ha of –
38%). vooral in de periode tussen 

1999 en 2009

Ruigen ‐ waardevol

+
Grote stijging + 74 ha of +°13% (in 
zeehavengebied, Gentbrugse 

Meersen)

Grote stijging + 85,5 ha of +°15% 
(meest in zeehavengebied



Evolutie in natuur
Vegetatie evolutie 1999‐2009 evolutie 2009‐2014 evolutie 1999‐2014

Kleine landschapselementen: 
poelen, houtkanten of ‐wallen, 
sloten – zeer waardevol

‐ + ‐

KLE: sloten, bomenrijen en 
houtkanten, hoogstamboom‐
gaarden, kerkhoven, kasteelparken, 
beboste taluds ‐ waardevol

+ ‐ +

subtotaal – zeer waardevol

Er verdween meer zeer waardevolle 
vegetatie dan waardevolle. Hierdoor 

verschuift de verhouding zw/w

‐
Redelijk sterke afname (105°ha) 

voornamelijk tussen 1999 en 2009. 
Continue daling in stedelijk gebied.

subtotaal ‐waardevol Toename van oppervlakte met zo’n 
157 ha (+°8°%)

Toename van oppervlakte met zo’n 
151 ha (+°8°%)

eindtotaal (w+z): 

Ondanks de sterke afname van 
ruigten en struweel vnl door 

ontwikkelingen in het havengebied 
en stedelijk gebied, is de afname van 
natuur relatief beperkt dankzij de 
toename van (zeer) waardevolle 
graslanden, moerassen of KLE in 
parken en natuurgebieden.

Relatief grote toename met 157 ha 
(+°6°%), voornamelijk door toename 

van ruigten in het havengebied 
(spontane vegetatieontwikkeling 

Kluizendok), maar ook door 
bosaanplantingen

De natuuroppervlakte in Gent is 
gestegen tot 46 ha (+ 1,6%) boven 
het standstill referentieniveau 1999



Evolutie in kwaliteit natuur

• kwaliteit van de natuur gaat achteruit

+ 151 ha

-105 ha



Evolutie in kwaliteit natuur

• Oppervlakte zeer waardevolle natuur
• daalt in stedelijk gebied en havengebied – door 

inrichting eiland Zwijnaarde, Skaldenpark
• stijgt in buitengebied – door beheer Bourgoyen, delen 

Assels



bos
= oud bos, aanplantingen, 
struweel (spontaan ontstaan 
jong bos)



• 951 ha = 6,1% van oppervlakte Gent 
(bebossingsindex Vlaanderen = 10,8 %)

Bos in 2014



• oud bos: groei bos vraagt tijd – zorg voor oud bos belangrijk!
struweel: rijk aan soorten en structuur – snel grote waarde!

• loofhoutaanplantingen en struweel: zullen nog evolueren naar 
zeer waardevol

• populieren en naaldhout: kunnen na omvormingen nog evolueren

Bos in 2014
zeer 
waardevol

waardevol totaal 

oud loofhout 20 % 20 %

struweel 10 % 12 % 22 %
populier‐ en 
naaldhout‐
aanplantingen

17 % 17 %

jonge loofhout‐
aanplantingen

41 % 41 %

totaal bos 30 % 70 % 100 %



→ in 2014 stijging tov 1999 (+ 71 ha) 
door aanplantingen in Parkbos, Gentbrugse Meersen, Ter 
Durmenpark, koppelingsgebied Desteldonk

Evolutie in oppervlakte bos
Totale oppervlakte bos (hectare)



Evolutie in kwaliteit bos

• stijging waardevol bos 
→ ontwikkeling tot zeer waardevol bos vraagt tijd

• lichte daling zeer waardevol bos
→ belangrijk om oude bossen maximaal te sparen

-19 ha

+ 89 ha



conclusies



Vaststelling
• 20% van de totale vegetaties veranderde van 

karteringseenheid
• door ingrepen (positief of negatief)
• door evolutie van jonge naar rijpere natuur
→ natuur in Gent is erg dynamisch



Conclusies
• bereiken standstill is fragiel

• verdwijnen vegetaties in haven compenseren 
met aangroei elders

• tijdelijke natuur zo lang mogelijk ook 
waarderen



Conclusies
• kwaliteit van natuur gaat (voorlopig nog) 

achteruit:
• zeer waardevolle vegetaties maximaal beschermen
• spontane verbossing geeft sneller natuurwaarde 

dan aanplantingen
• kwaliteit verbeteren door goed beheer 



Conclusies
• meeste natuur niet in beheer van de Stad

• nog meer inzetten op sensibiliseren 
derden



Contact
Groendienst Stad Gent
Ferdinand Lousbergskaai 32
9000 Gent
09 225 68 59
groendienst@gent.be


