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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen doel van het rapport 

Artikel D.II.2 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling (CoDT) dat op 1 juni van kracht 
werd, bepaalt en verduidelijkt de inhoud van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP).  

Onder de inhoudelijke elementen, bepaalt dit artikel met name dat "in de ruimtelijke structuur de 
locaties worden opgenomen die erkend zijn krachtens de wet van 12 juli 1973 inzake natuurbehoud, 
evenals de door de Regering aangenomen ecologische doorgangsgebieden, waarbij rekening wordt 
gehouden met: 

- hun biologische waarde 

- en hun continuïteit 

met het oog op een grondgebiedomvattende dichte ecologische vermazing". 

De Waalse regering heeft aldus een ontwerpbesluit voorbereid om deze ecologische 
doorgangsgebieden te definiëren en goed te keuren. 

De Europese richtlijn 2001/42/EG vereist ook dat plannen en programma's die aanzienlijke 
milieueffecten kunnen hebben, aan een milieubeoordeling worden onderworpen om een hoog niveau 
van milieubescherming te waarborgen en bij te dragen tot de integratie van milieuoverwegingen in de 
ontwikkeling en goedkeuring van plannen en programma's.  

Dit rapport vormt aldus de milieubeoordeling van het ontwerpbesluit tot vaststelling van de ecologische 
doorgangsgebieden in Wallonië. 

1.2. Inhoud van het besluit tot vaststelling van de ecologische 
doorgangsgebieden 

Het besluit definieert de elementen van het gewestelijk ecologische netwerk die het mogelijk maken 
om gebieden met een bepaalde biologische rijkdom met elkaar te verbinden. 

Het richt zich in het bijzonder op vijf soorten ecologische doorgangsgebieden: 

- dichtbebladerde bosgebieden, die vaak bestaan uit oude boombestanden en waarvan de 
bodem weinig menselijke ingrepen heeft ondergaan, en die een grote diversiteit aan 
bossoorten huisvesten; 

- kalkgraslanden en droge gronden, aanwezig op zeer oppervlakkige droge gronden 
(kalksteen, leisteen, kiezelhoudend, zinkhoudend, enz.) evenals de overige seminatuurlijke 
open habitats die deze verbinden. Dit zijn gebieden met een grote erfgoedwaarde, op 
Europees niveau en op gewestelijk niveau. Deze habitats herbergen een groot aantal 
beschermde en bedreigde soorten; 

- heidegebieden, laagvenen en habitats die geassocieerd worden met turfgronden, 
ecosystemen van groot belang in de Hoge Ardennen die met elkaar kunnen worden 
verbonden door de opwaardering van de nabijgelegen gebieden rond de heuvelkammen; 

- erg vochtige gebieden van groot biologisch belang die de bovenste delen van de Ardense 
valleien innemen, zoals de moerasbossen, de gebieden met waterbronnen, de laagvenen, 
de vochtige graslanden en, anderzijds, de habitats op erg oppervlakkige bodems zoals de 
hellingsbossen; 

- de alluviale vlakten die kenmerkend zijn voor de brede valleien van het hydrografisch 
netwerk waar zich vochtige gebieden hebben ontwikkeld die een grote biodiversiteit 
herbergen: poelen, waterplassen, vochtige graslanden, rietlanden, vochtige heide, alluviale 
bossen, enz. 

De grondgebiedomvattende ecologische doorgangsgebieden worden volgens deze verschillende 

typen (dichtbebladerde bosgebieden, kalkgraslanden en bijbehorende gebieden, Ardense toppen, 

hoge Ardense valleien, alluviale vlaktes) aangeduid op de kaart die bij het ontwerpbesluit is gevoegd. 

1.3. Hoofddoelstellingen van het besluit 

Het doel van het ontwerpbesluit is het vastleggen van de ecologische doorgangsgebieden op 
gewestelijk niveau of van gewestelijk belang, zodat grotere gehelen van natuurlijke gebieden met een 
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grote biodiversiteit met elkaar kunnen worden verbonden, om ze zo te beschermen en verdere 
versnippering en ruimtebeslag te voorkomen. 

1.4. Ecologische doorgangsgebieden en achterliggende principes 

1.4.1. Ecologisch netwerk 

Het ecologische netwerk wordt gedefinieerd als het geheel van habitats en leefmilieus dat de 
instandhouding op lange termijn van in het wild levende dier- en plantensoorten op een grondgebied 
waarborgt. Het stemt overeen met een reeks natuurlijke en seminatuurlijke habitats, maar ook met 
onderling verbonden vervanghabitats die in de vitale behoeften van soorten en hun populaties zullen 
kunnen voorzien.  

Het ecologische netwerk omvat drie types van gebieden:  

- De kerngebieden die worden beschouwd als "biodiversiteitskernen"; 

- De doorgangszones of corridors die de verschillende kerngebieden met elkaar verbinden;  

- De buffer- en ontwikkelingsgebieden die de kerngebieden en corridors moeten beschermen 
tegen mogelijk schadelijke invloeden van buitenaf. 

 

 

Figuur 1: het ecologische netwerk en zijn samenstellende delen  

 

1.4.2. De biodiversiteitskernen 

Aansluitend op de inspanningen van Wallonië op het gebied van natuurbehoud, worden de 
biodiversiteitskernen van het ecologische netwerk gedefinieerd als deze welke één van de 
belangrijkste specifieke beschermingsstatuten genieten. De weerhouden beschermingsstatuten zijn: 

- de natuurreservaten, 

- de bosreservaten, 

- de vochtige gebieden van biologisch belang, 

- de ondergrondse holtes van wetenschappelijk belang, 

- de Natura 2000-gebieden. 

1.4.2.1. Natuurreservaten 

Natuurreservaten worden beschermd door de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud die "het 
behoud van de eigen aard, de verscheidenheid en het ongeschonden karakter van het natuurlijke 
milieu door middel van maatregelen tot bescherming van de flora en de fauna, hun gemeenschappen 
en groeiplaatsen, evenals van de grond, de ondergrond, het water en de lucht" beoogt (artikel 1). 
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Artikel 6 van de wet stelt dat "gebieden die van belang zijn voor de bescherming van de flora, van de 
fauna, van de ecologische milieus en van de natuurlijke leefruimte kunnen, met het oog op hun 
vrijwaring, ofwel tot integrale of gerichte natuurreservaten […] worden opgericht; natuurreservaten 
kunnen ofwel staatsreservaten ofwel erkende natuurreservaten zijn". 

De volgende artikels verduidelijken wat deze verschillende reservaten inhouden: 

Artikel 7: Het integraal natuurreservaat is een beschermd areaal dat wordt opgericht met het doel er 
de natuurlijke verschijnselen naar eigen wetten te laten evolueren. 

Artikel 8: Het gerichte natuurreservaat is een beschermd areaal waarvan een aangepast beheer de 
bestaande toestand tracht te behouden. Te dien einde kunnen maatregelen worden genomen om 
bepaalde planten- of dierensoorten in stand te houden, te controleren of terug in te voeren, om 
bepaalde uitzichten van het plantendek te bestendigen of om ontaarde milieus te herstellen. 

Artikel 9: Het staatsnatuurreservaat is een beschermd gebied dat op de voordracht van de Koning 
wordt opgericht op gronden die de het Waals Gewest in huur heeft of die hem daartoe ter beschikking 
worden gesteld. 

Artikel 10: Het erkend natuurreservaat is een beschermd areaal dat door een natuurlijk persoon of 
rechtspersoon, het Waals Gewest uitgezonderd, wordt beheerd en door de Koning wordt erkend op 
verzoek van de eigenaar van de gronden en met de instemming van de bezetter.  

In 2016 telde Wallonië 365 natuurreservaten voor een totale oppervlakte van 12.130 ha, hetzij 0,72% 
van het grondgebied. 

1.4.2.2. Bosreservaten 

Artikel 6 van de wet op het natuurbehoud voorziet eveneens dat "gebieden die van belang zijn voor de 
bescherming van de flora, van de fauna, van de ecologische milieus en van de natuurlijke leefruimte, 
met het oog op hun vrijwaring" tot bosreservaten kunnen worden opgericht. 

Artikel 20 verduidelijkt dat "het bosreservaat een bos of een deel hiervan is dat […] wordt beschermd 
met het doel kenmerken of merkwaardige uitzichten van opstanden van inheemse houtsoorten in 
stand te houden en er de gaafheid van de bodem en van het milieu te vrijwaren". 

In 2016 telde Wallonië 18 bosreservaten voor een totale oppervlakte van 777 ha, hetzij minder dan 
0,1% van het grondgebied. 

1.4.2.3. Watergebieden van biologisch belang 

Watergebieden van biologisch belang worden beschermd door een besluit van de Waalse 
Gewestexecutieve van 8 juni 1989. 

Artikel 1 van dit besluit stelt dat "watergebieden van biologisch belang bestaan uit gebieden van 
poelen, venen, moerassen of natuurlijke of kunstmatige wateren, die permanent of tijdelijk zijn, met 
stilstaand of lopend water, waarvan de ecologische en wetenschappelijke waarde bij besluit van de 
minister voor Natuurbehoud word erkend, op advies van de beleidsgroep "Landelijke 
Aangelegenheden", afdeling "Natuur". 

In 2016 telde Wallonië 74 watergebieden met een totale oppervlakte van 1.389 ha, hetzij minder dan 
0,1% van het grondgebied. 

1.4.2.4. Ondergrondse holtes van wetenschappelijk belang 

Deze worden beschermd door het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 26 januari 1995. 

Artikel 2 stelt dat een ondergrondse holte kan worden erkend als zijnde van wetenschappelijk belang 
wanneer deze wordt gekenmerkt door ten minste één van de volgende elementen: 

- 1° de aanwezigheid van soorten die zijn aangepast aan het ondergrondse leven, kwetsbare, 
endemische of zeldzame soorten; 

- 2° de aanwezigheid van een grote biodiversiteit; 

- 3° de originaliteit, diversiteit en kwetsbaarheid van de habitat; 

- 4° de aanwezigheid van zeldzame geologische, petrografische of mineralogische formaties; 
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- 5° de aanwezigheid van prehistorische vondsten. 

In 2106 waren 80 ondergrondse holten erkend als holten van wetenschappelijk belang. 

1.4.2.5. Natura 2000-gebieden 

Natura 2000-gebieden zijn ook beschermde gebieden krachtens de wet van 1973 op het 
natuurbehoud, die evenwel werd gewijzigd door het Decreet betreffende de instandhouding van de 
Natura 2000-gebieden alsook van de wilde fauna en flora. 

De Natura 2000-gebieden werden in het leven geroepen om natuurlijke habitats en soorten waarvan 
de instandhouding prioritair is op Europese schaal, in een gunstige staat van instandhouding te 
behouden of desgevallend te herstellen.  

Het Natura 2000-netwerk reikt veel verder dan de natuur- of bosreservaten, de watergebieden van 
biologisch belang of de ondergrondse holten van wetenschappelijk belang. De meeste daarvan zijn 
overigens opgenomen in het Natura 2000-netwerk.  

Wallonië telt 240 Natura 2000-gebieden die samen 221.000 ha beslaan, hetzij 13,1% van het 
grondgebied. Bijna 70% van dit netwerk bestaat uit bossen (goed voor 27% van het Waalse 
bosareaal). Grasland en akkerbouwgewassen beslaan respectievelijk 15% en 1% van het netwerk 
(goed voor 5,5 % van het gebruikte landbouwareaal). 

 

1.4.2.6. Dekking van het gewest en biogeografische regio's 

Alle beschermde gebieden samengeteld vertegenwoordigen nog niet 1% van het grondgebied en zijn 
zodoende noodzakelijkerwijs versnipperd en van elkaar afgesneden. 

Het Natura 2000-gebied levert daarentegen een veel grotere massa natuurgebieden aan. Hoewel 
deze massa ook niet erg uitgestrekt is (iets meer dan 13% van het grondgebied), vormt zij toch een 
interessante basis voor de vorming van een ecologisch netwerk. 

Het is ook interessant om na te gaan of de biodiversiteitskernen wel alle biogeografische regio's van 
het grondgebied dekken. Biogeografische regio's onderscheiden zich immers door hun kenmerken op 
het vlak van weersomstandigheden, geologie, hoogte en bodemgebruik. Ze vertegenwoordigen aldus 
natuurlijke habitats met verschillende kenmerken en kunnen bijgevolg verschillende planten- en 
dierensoorten herbergen. 

In Wallonië onderscheidt men vijf biogeografische regio's: 

- de leemstreek en zandleemstreek; 

- de Condroz en de as Samber-Maas; 

- de Fagne-Famenne kalkstreek 

- de Ardennen; 

- Belgisch Lotharingen. 

Hoewel de biodiversiteitskernen veel beter vertegenwoordigd zijn in de zuidelijke regio's van de 
Fagne-Famenne kalkstreek, de Ardennen en Belgisch Lotharingen, zijn er toch een aantal in de 
zuidelijke biogeografische regio's gelegen, waardoor de dekking van alle biogeografische regio's 
verzekerd is. 

 

1.4.3. Ecologische doorgangsgebieden of corridors 

Ecologische doorgangsgebieden of corridors zijn natuurlijke gebieden met een doorgaans kleine 
oppervlakte en een lineair karakter, die de biodiversiteitskernen met elkaar verbinden. 

Deze gebieden zijn meestal van mindere kwaliteit dan de biodiversiteitskernen zelf. Ze beschikken ook 
niet altijd over alle nodige eigenschappen voor een duurzame aanwezigheid van verschillende 
planten- en dierensoorten, maar maken het tijdelijk migreren van dieren en planten tussen 
natuurgebieden mogelijk, waardoor er een uitwisseling tot stand komt tussen de verschillende 
biodiversiteitskernen. 
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Deze milieus zijn veel talrijker dan de biodiversiteitskernen zelf. Het zijn bijvoorbeeld taluds langs de 
kant van de weg of spoorweg, rivieroevers, heggen, enz.  

Er zijn ontelbare ecologische verbindingen en ze moeten vanuit een lokaal perspectief benaderd 
worden. Maar soms zijn ze erg belangrijk, omdat ze grote gehelen met elkaar verbinden. Het zijn 
precies deze doorgangsgebieden van gewestelijk belang die het ontwerpbesluit wenst vast te leggen. 

Het ontwerpbesluit identificeert verschillende types van ecologische doorgangsgebieden: 

- bosverbindingen, waaronder de dichtbebladerde bosgebieden van de Ardennen, Lotharingen, 
Fagne-Famenne en Condroz; 

- waterverbindingen, zoals de alluviale vlakten van het Chiers-bekken en de Semois in het 
zuiden van het Gewest, of de stroomgebieden van de Schelde, Dender, Hene, Samber, 
Mehaigne en Geer in het noordelijke deel van het Gewest; 

- specifieke verbindingen zoals kalkgranslanden en omgevingen geassocieerd met sterke 
hellingen en oppervlakkige bodems. Dit type van milieus is vooral te vinden in de streek van 
de Condroz en Fagne-Famenne (bijv. de Maasvallei tussen Hastière en Hoei, de valleien van 
een aantal zijrivieren van de Maas en de Lesse, de Ourthe en de Viroin, het Philippeville-
massief, enz.), de jurastreek (voornamelijk Torgny en Les Marnières) en de leemstreek 
(vooral Sint-Pietersberg). 

- Ardense toppen en hoge valleien die de Ardennen van noord naar zuid doorkruisen.  

Het lijkt evident dat deze ecologische doorgangsgebieden continu zijn in de alluviale vlakten, gelet op 
de continuïteit van de waterlopen en watergebieden die deze doorkruisen. 

Die continuïteit is doorgaans ook verzekerd bij de bosverbindingen, die meestal bestaan uit de 
dichtbebladerde bosgebieden van de Ardennen, Lotharingen, Fagne-Famenne en Condroz. 

De gebieden die aanwezig zijn op de Ardense toppen, volgen deze topografische continuïteit. Dit geldt 
ook voor de hoge Ardense valleien en de kalkgraslanden met bijbehorende omgeving, die bepaalde 
valleien volgen.  

Om te bepalen of er nood is aan ecologische doorgangsgebieden op gewestelijke schaal, werd de 
continuïteit van de natuurreservaten en de Natura 2000-gebieden beoordeeld, omdat deze worden 
beschouwd als de kernen van het netwerk. Hiertoe werd de hypothese aangenomen dat alle 
doorgangsgebieden tussen kernen van 1.000 m of minder op lokale schaal kunnen worden 
overwogen. Rond elke kern werd aldus een perimeter gedefinieerd om de grote gehelen van 
natuurreservaten en Natura 2000-gebieden te identificeren die lokaal met elkaar kunnen worden 
verbonden. 

Figuur 2 geeft de grote gehelen van ecologische kernen weer waarbinnen lokale doorgangsgebieden 
tot stand kunnen worden gebracht (in het bijzonder de zuidelijke Ardennen - Lotharingen, Fagne 
Famenne - de centrale Ardennen, de noordelijke Ardennen). Uit deze figuur blijkt ook dat sommige 
van deze gehelen meer afgezonderd zijn ten opzichte van elkaar (vooral in de leem- en zand-
leemachtige gebieden, Condroz en het Samber-Maas bekken) en dat de afstanden tussen deze 
gebieden soms te groot zijn om te worden overbrugd door lokale interventies.  

Het heeft dan ook geen enkele zin om hiervoor lokale ecologische doorgangsgebieden af te bakenen. 
De ecologische doorgangsgebieden op gewestelijke schaal kunnen relatief geïsoleerde kernen die 
moeilijk op lokale schaal aan te sluiten zijn, met elkaar verbinden. Gewestelijke doorgangsgebieden 
zorgen voor de ecologische continuïteit tussen de verschillende gehelen van ecologische kernen die 
onderling goed verbonden zijn (door lokale verbindingen) maar die niet altijd goed verbonden zijn met 
de andere grote gehelen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de doorgangsgebieden tussen de centrale 
Ardennen en de zuidelijke Ardennen en tussen de centrale Ardennen en de noordelijke Ardennen.  

De lokale doorgangsgebieden (< 1.000 m) in combinatie met de ecologische doorgangsgebieden die 
door het ontwerpbesluit worden gedefinieerd, brengen zodoende een continuum tot stand tussen de 
natuurreservaten en de Natura 2000-gebieden, dat ongeveer 96% van de oppervlakten van deze 
Waalse natuurgebieden beslaat. 
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Figuur 2: Weergave van de ecologische doorgangsgebieden en een perimeter van 500 m rond de 
natuurgebieden. 

 

Op Figuur 3 worden ook de natuurgebieden weergegeven die niet verbonden worden door middel van 
de in het Besluit voorziene ecologische doorgangsgebieden. Gelet op de doorgaans beperkte 
oppervlakten van deze locaties en de soms aanzienlijke afstanden die hen scheiden van andere 
beschermde locaties, rechtvaardigen de inspanningen die nodig zijn om deze locaties via extra 
doorgangsgebieden met het netwerk te verbinden, niet de voordelen die dit zou opleveren voor het 
ecologische netwerk. Daarom werd ervoor gekozen om deze niet te verbinden via ecologische 
doorgangsgebieden. Deze afgezonderde gebieden vertegenwoordigen 4% van de Waalse 
natuurgebieden. 

De in overweging genomen ecologische doorgangsgebieden verzekeren aldus globaal genomen een 
goede continuïteit tussen de natuurgebieden en de biodiversiteitskernen. 
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Figuur 3: Ligging van de afgezonderde natuurgebieden die niet ontsloten worden door ecologische 
doorgangsgebieden 

 

1.4.4. Buffer- en ontwikkelingsgebieden 

Buffer- en ontwikkelingsgebieden zijn gebieden die minder rijk of kwalitatief zijn dan de 
biodiversiteitskernen of corridors, maar die niettemin een interessante biodiversiteit ondersteunen, 
hetzij onafhankelijk van de biodiversiteitskernen en corridors (men spreekt dan van 
ontwikkelingsgebieden), hetzij rondom de biodiversiteitskernen en corridors (dit wordt een 
buffergebied genoemd). De ontwikkelingsgebieden vormen dus een uitbreiding van het ecologische 
netwerk terwijl de buffergebieden de kernen en corridors beschermen tegen invloeden van buitenaf.  

 

1.5. Motivering en samenhang met andere relevante plannen en programma's 

1.5.1. Europese wetgeving 

Vogelrichtlijn 2009/147/EG 

Richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009 bepaalt dat "de lidstaten alle nodige maatregelen 
nemen om de populatie van de in artikel 1 bedoelde soorten op een niveau te houden of te brengen 
dat met name beantwoordt aan de ecologische, wetenschappelijke en culturele eisen, waarbij zij 
tevens rekening houden met economische en recreatieve eisen" (artikel 2). Deze maatregelen 
omvatten de bescherming van de soorten, "de instelling van speciale beschermingszones (ZPS), het 
onderhoud en de ruimtelijke ordening overeenkomstig de ecologische eisen van leefgebieden binnen 
en buiten de beschermingszones, het herstel of weer aanleggen van vernietigde biotopen en de 
aanleg van biotopen" (artikel 3). 

Habitatrichtlijn 92/43/EEG 

Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 is een gelijkaardig initiatief als de vogelrichtlijn 2009/147/EG, 
maar is van inpassingen op biotopen en soorten die geen vogels zijn. 
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Deze richtlijn voorziet in de instandhouding en bescherming van alle zeldzame en/of kenmerkende 
natuurlijke habitats en de wilde dier- en plantesoorten (met uitzondering van vogels) en stelt hiertoe 
voor om een Natura 2000-netwerk te vormen dat bestaat uit gebieden met in bijlage I van de richtlijn 
genoemde typen natuurlijke habitats en habitats van in bijlage II genoemde soorten. Deze sites 
worden "speciale instandhoudingszones" (ZSC) genoemd. Dit netwerk moet "de betrokken typen 
natuurlijke habitats en habitats van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige 
staat van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen" (artikel 3). 

De ZPS en ZSC vormen het Natura 2000-netwerk, een consistent ecologisch netwerk van 
beschermde ruimten in de Europese Unie. 

De voorgestelde ecologische doorgangsgebieden zijn met name gebaseerd op de geografische 
spreiding van Natura 2000-gebieden en vullen dit netwerk op samenhangende wijze aan door 
effectieve koppelingen tussen Natura 2000-gebieden aan te bieden. 

1.5.2. Nationale en gewestelijke plannen en programma’s 

1.5.2.1. Nationale strategie 'Biodiversiteit 2020'  

De nationale strategie 'Biodiversiteit 2020' werd uitgewerkt als reactie op artikel 6 van het Verdrag 
inzake biologische diversiteit en op 13 november 2013 goedgekeurd door de Interministeriële 
Conferentie Leefmilieu. In dit document wordt een reeks prioritaire doelstellingen uiteengezet om te 
anticiperen op de oorzaken van het verlies aan biodiversiteit in België en deze te voorkomen en te 
verminderen. De doelstellingen in kwestie zijn: 1) volledige tenuitvoerlegging van de Vogel- en de 
Habitatrichtlijn, 2) behoud en herstel van de ecosystemen en hun diensten, 3) versterking van de 
bijdrage van de land- en bosbouw aan de instandhouding en verbetering van de biodiversiteit, 4) 
waarborging van een duurzaam gebruik van de visbestanden, 5) bestrijding van invasieve uitheemse 
soorten, 5) bijdrage aan het tot staan brengen van het biodiversiteitsverlies op mondiaal niveau. 
Hoewel het doel is om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen 2020 een halt toe te roepen, werd 
ook een visie voor 2050 aangenomen.  

De geplande ecologische doorgangsgebieden versterken de uitvoering van de "Vogelrichtlijn" en de 
"Habitatrichtlijn" door verbindingen voor te stellen tussen de beschermde gebieden. Bovendien zal de 
bescherming en zelfs de ontwikkeling van ecologische doorgangsgebieden tussen de 
biodiversiteitskernen de kwaliteit van de habitats van de planten- en diersoorten verbeteren, de 
genetische diversiteit bevorderen die essentieel is voor de instandhouding van de populaties en zo de 
achteruitgang van de biodiversiteit helpen tegengaan. 

1.5.2.2. Wet van 1973 op het natuurbehoud 

De wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud maakt een onderscheid tussen de staatsreservaten en 
de erkende natuurreservaten die door de Waalse regering erkend worden. 

De wet van 1973 voorziet ook in het bestaan van bosreservaten om bepaalde zeldzame of 
merkwaardige bos-ecosystemen te beschermen en deze te blijven exploiteren of er te jagen. Dat zijn 
er niet veel. Het betreft voornamelijk stukken staatsbossen (die eigendom zijn van het Gewest).  

Vervolgens werden twee besluiten goedgekeurd ter aanvulling van de wet van 1973, om specifiek 
twee bijzonder bedreigde milieus te beschermen: de watergebieden van biologisch belang (ZHIB - 
besluit van 12 september 1989, gewijzigd door het besluit van 10 juli 1997) en de ondergrondse holten 
van wetenschappelijk belang (CSIS - besluit van 16 januari 1995). 

De voorgestelde ecologische doorgangsgebieden zijn met name gebaseerd op de sites die 
beschermd worden krachtens de wet van 1973 op het natuurbehoud. Ze zullen bijdragen tot het 
kwaliteitsbehoud van deze beschermde gebieden en aan de planten- en dierenpopulaties die er leven, 
op een manier die in overeenstemming is met de doelstellingen van deze wet. 
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2. BESTAANDE MILIEUSITUATIE EN WAARSCHIJNLIJKE 
ONTWIKKELING VAN HET GEBIED ALS DE ECOLOGISCHE 
DOORGANGSGEBIEDEN NIET TOT STAND WORDEN GEBRACHT   

De bestaande situatie van het milieu in Wallonië voor elk thema wordt bestudeerd aan de hand van 
verschillende documenten, waaronder het rapport over de staat van het Waalse leefmilieu 2017 
('Rapport sur l’état de l’environnement wallon 2017') van de SPW (Direction de l'Etat Environnemental, 
Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole). 

 

2.1. Biologisch erfgoed 

Het Waalse grondgebied wordt gekenmerkt door een grote natuurlijke en landschappelijke diversiteit. 
De algemene toestand van het biotische milieu wordt beoordeeld op basis van de staat van 
instandhouding van de habitats, de gezondheidstoestand van de bossen, de bescherming van de 
soorten en de analyse van populatietendensen bij bepaalde soorten zoals bijen, vogels of wild. De 
interacties tussen fauna en flora zijn belangrijk en belichten toekomstige uitdagingen.  

A.  Habitats van communautair belang 

Ongeveer 70% van het Waalse grondgebied bestaat uit habitats van de continentale biogeografische 
regio ('habitat de la région biogéographique continentale', HRBC) en 30% uit habitats van de 
Atlantische biogeografische regio ('habitat de la région atlantique', HRBA). Volgens de laatste 
evaluatie van de staat van instandhouding van de habitats van communautair belang voor de periode 
2007-2012

1
 is hun staat van instandhouding slecht voor 88% van de HRBC's en voor 96% van de 

HRBA's, met name vanwege de verslechtering van hun structuur en functies, maar ook vanwege de 
toekomstperspectieven. 

 

Figuur 4: Staat van instandhouding van de habitats van communautair belang in en buiten de Natura 
2000-gebieden in Wallonië (continentale en Atlantische regio) (2007-2012*) (bron: gegevens REEW 2017, 

SPW - DGO3) 

B.  Bossen 

Ook de gezondheid van de bossen verslechtert, met een stijging van het ontbladeringspercentage 
sinds 2009 voor zowel loof- als naaldbomen. In 2015 bedroeg het geïnventariseerde percentage 
abnormaal ontbladerde loofbomen 40%. Het percentage abnormaal ontbladerd naaldhout bleef relatief 
stabiel rond 15%, gevolg door twee pieken in 2010 (29%) en 2014 (34%), alvorens opnieuw te dalen 
tot 17% in 2015. 

De toestand van de bossen wordt door tal van factoren verslechterd: ongunstige 
weersomstandigheden, luchtverontreiniging, natuurlijke chemische armoede van bepaalde bodems, 
ontwikkeling van roofzuchtige insecten en intensiteit van de vruchtvorming. 

                                                
1
 De volgende beoordeling van de staat van instandhouding van de habitats van communautair belang is gepland voor 2019. 
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Figuur 5: Ontbladering van de bospopulaties (links) en de belangrijkste bossoorten in Wallonië (rechts) 
(Bron: netwerk voor fytosanitaire inventarisatie, gegevens SPW - DGO3 - DNF) 

Naast deze externe druk voldoen de Waalse bossen niet voldoende aan de criteria van natuurlijkheid 
die door de Europese literatuur gepromoot worden. De hoeveelheid dood hout (gemalen en gekapt) 
bedroeg gemiddeld 10 m³/ha, wat lager is dan de Europese aanbevelingen (minimumvolume 30 
m³/ha). Ook moet worden opgemerkt dat 80% van de geïnventariseerde loofboombossen geen groot 
(levend) hout had. 

Het bosbeheer moet verder rekening houden met de specifieke diversiteit van het boombestand en 
met de aanwezigheid van trapsgewijze bosranden die niet alleen een rol spelen bij de bescherming 
van het boombestand tegen wind en ziekte, maar ook gunstige habitats en verspreidingsgangen 
bieden voor heel wat soorten. 

C.  Instandhouding van de soorten 

In Wallonië is bijna 9% van de bestudeerde dier- en plantensoorten verdwenen en is ongeveer 31% 
met uitsterven bedreigd (zie Figuur 6 hieronder). Zowel de dier- als de plantensoorten worden 
bedreigd door verschillende antropogene factoren (versnippering, bodembeslag, verdwijning van de 
habitats, vervuiling), maar ook natuurlijke factoren spelen een rol (nieuwe populaties van invasieve 
uitheemse soorten). 

 

Figuur 6: Staat van instandhouding van de soorten in Wallonië volgens de UICN (Internationale Unie voor 
Natuurbescherming) (2005-2010) (bron: REEW 2017, gegevens SPW-DGO3-DEMNA) 

Wanneer de atmosferische afzettingen van zwavel- en stikstofhoudende verontreinigende stoffen te 
hoog zijn, vormt dit een van de belangrijkste oorzaken van de aantasting van ecosystemen (verzuring, 
eutrofiëring). Ze kunnen met name leiden tot een onevenwichtige verdeling van de voeding, waardoor 
bepaalde plantensoorten achteruitgaan en verdwijnen. Terwijl de atmosferische afzettingen voor 
bosgebieden de aanvaardbare kritische belasting aan zuurmakende en eutrofiërende verbindingen zo 
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goed als niet meer overschrijden (slechts 8% van de betroffen oppervlakten), doen de andere semi-
natuurlijke ecosystemen, voornamelijk oligotrofe milieus die arm zijn aan voedingsstoffen, het minder 
goed, met een overschrijding van de kritische belasting aan eutrofiërende stikstof in 93% van de open 
milieus (heiden, moerassen, venen, enz.). 

Ongeveer 75% van de Waalse bloemdragende planten plant zich voort met behulp van bestuivers 
(voornamelijk wilde bijen, honingbijen dragen slechts 15% bij). Sinds het einde van de jaren negentig 
neemt de honingbijpopulatie af als gevolg van verschillende factoren die synergetisch werken: ziekten 
(parasieten, virussen, bacteriën, schimmels), intensieve landbouw, afname van de diversiteit aan 
bloemen, klimaatverandering, enz. Sinds 2011 voert Wallonië het Mayaplan uit, dat erop gericht is 
honingrijke gebieden te herstellen. Eind 2016 namen er 212 gemeenten en 3 provincies aan deel. 

Ook de gewone vogelpopulaties nemen af, met een daling van 25% tussen 1990 en 2015. 
Landbouwsoorten vertonen de duidelijkste daling (-47%). Bij de populaties van bosvogels werd er een 
matige daling (-11%) vastgesteld, met een herstel tussen 2010 en 2015. De generalistische soorten 
zijn van hun kant met 20% teruggelopen ten opzichte van het gemiddelde van 1990. Landbouwvogels 
worden in het bijzonder getroffen door de intensieve landbouw. Aan de andere kant zijn bijna alle 
bedreigde nestbouwende soorten verbonden aan open milieus. Deze situatie is met name te verklaren 
door het feit dat de oppervlakte aan heiden, vennen of grasvelden in Wallonië bijzonder beperkt is. 

De populaties van wilde zwijnen en herten zijn tot 2012 sterk toegenomen als gevolg van 
verschillende factoren die verband houden met het klimaat en de voedingsgewoonten, wat een 
onevenwicht veroorzaakte in de omgeving waarin ze zich ontwikkelen. Sinds 2012 wordt er echter een 
daling van de populaties waargenomen. Sinds het midden van de jaren 2000 neemt ook het aantal 
reeën af. In 2012 heeft de Waalse regering een actieplan goedgekeurd om het evenwicht tussen bos 
en wild te herstellen (uitbreiding van de jachtmogelijkheden, aanpassing van de voedingspraktijken, 
enz.). Sindsdien werden echter ook bepaalde maatregelen geannuleerd. Sinds 2016 wordt in 
openbare en particuliere bossen een netwerk van omrasteringen geplaatst om er plantenstalen te 
kunnen nemen en op lange termijn het evenwicht tussen bos en hoefdieren beter te kunnen 
beoordelen.  

D.  Invasieve uitheemse soorten 

Invasieve soorten worden ook bestudeerd in het Belgisch Forum voor Invasieve Planten dat 
wetenschappelijke kennis verzamelt over de aanwezigheid, de verspreiding, de impact en het beheer 
van invasieve soorten. Dit forum werkt regelmatig een referentielijst van invasieve uitheemse soorten 
bij, die in België voorkomen en is verantwoordelijk voor een zwarte lijst van soorten die een sterk 
negatief effect hebben op de biodiversiteit. 

Momenteel staan 101 invasieve soorten op de lijst, 44 op de zwarte lijst, 38 op de aandachtslijst en 13 
op de alarmlijst. Dit is een negatieve ontwikkeling: voorkomen van nieuwe soorten op de alarmlijst, 
naturalisatie van andere soorten en uitbreiding van reeds gevestigde soorten. 

E.  Natura 2000-netwerk en beschermde natuurgebieden 

De 240 aangeduide Natura 2000-gebieden bestrijken ongeveer 13% van het gewestelijk grondgebied 
(221.000 ha), wat relatief veel is voor een dichtbevolkte regio zoals Wallonië. Bijna 70% daarvan zijn 
bossen, goed voor 27% van het Waalse bosareaal. Grasland en akkerbouwgewassen 
vertegenwoordigen respectievelijk 15% en 1% van de totale oppervlakte van het Natura 2000-
netwerk, of ongeveer 5,5% van het landbouwareaal. 

Het netwerk van beschermde natuurgebieden (natuur- of bosreservaten, vochtige gebieden van 
biologisch belang en ondergrondse holtes van wetenschappelijk belang) treffen we voornamelijk in de 
zuidelijke helft van Wallonië aan (zie volgende figuur). Dit netwerk wordt wel krachtiger, maar blijft 
weinig verspreid in Wallonië. De belangrijkste oorzaak is de daling van de budgetten voor de aankoop 
van privépercelen. Tegelijkertijd is in het kader van het bosbouwwetboek meer dan 5.000 ha openbare 
loofbomen aangewezen als "integrale bosreservaten". Binnen deze bossen, waar houtexploitatie 
moeilijk of zelfs onmogelijk is en/of geen economisch belang vertegenwoordigt, wordt geen enkele 
vorm van exploitatie bedreven om de veroudering van het bos en de uitdrukking van de natuurlijke 
dynamiek mogelijk te maken. 
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Figuur 7: Beschermde natuurgebieden en Natura 2000-gebieden. Bron: SPW - DGO3 - DEMNA; SPW - 
DGO3 - DNF. 

De menselijke activiteiten, de toenemende verstedelijking en de vervoersinfrastructuur dragen in 
sterke mate bij tot de structurele versnippering en de achteruitgang van de habitats. Deze 
toenemende druk op het natuurlijk erfgoed leidt tot een achteruitgang van de biodiversiteit op 
wereldschaal en in Wallonië. 

De grootste uitdaging voor de toekomst is om de erosie van de biodiversiteit te vertragen door de 
habitats te beschermen tegen de antropogene druk en om ze in netwerken onder te brengen. 
Enerzijds moeten ecologische corridors worden ingericht om de verloren gegane verbindingen tussen 
de natuurlijke habitats te herstellen en anderzijds moet de druk op de habitats zelf worden beperkt 
door ze te beschermen tegen verstedelijking en de antropogene druk. In die zin werkt Wallonië aan 
een "Réseau Wallonie Nature" dat een reeks acties rond verschillende strategische doelstellingen 
bevordert. 

We stellen vast dat de milieuveranderingen die de natuurlijke habitats beïnvloeden, almaar 
systemischer en cumulatiever zijn. Ze zijn niet alleen afhankelijk van de lokale omstandigheden, maar 
ook van een bredere context en worden gekenmerkt door hun complexiteit (klimaatverandering, 
stikstof- of zwavelneerslag, enz.). De milieuproblematiek moet dan ook in een globale context en op 
verschillende niveaus worden benaderd. De uitdagingen voor het natuurlijke erfgoed hebben niet 
alleen betrekking op de habitats en de verbindingen, maar ook op de uitstoot van broeikasgassen, de 
luchtverontreiniging, de natuurlijke hulpbronnen, enz. De effecten hiervan worden verderop 
beschreven. 

 

2.2. Bodemgebruik  

In 2015 werd het Waalse grondgebied voor de helft gebruikt voor landbouwdoeleinden en voor één 
derde voor bosbouwdoeleinden. De oppervlakte aan geartificialiseerde gronden neemt toe, vooral ten 
koste van landbouwgrond. Geartificialiseerde gronden vertegenwoordigden ongeveer 1.756 km² of 
10,4% van het grondgebied in 2015 in vergelijking met 1.260 km² in 1985. In 30 jaar tijd zijn deze 
geartificialiseerde gronden dus met 39,3% toegenomen, wat neerkomt op een gemiddelde stijging van 
16,5 km²/jaar. 
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Onderstaande figuur illustreert de omvang van de toename van de kunstmatige gemeenschappelijke 
oppervlakte tussen 2002 en 2015. De toename van de artificialisatie van de bodem bedroeg meer dan 
10% over deze periode voor het grootste deel van het grondgebied, ten noorden en ten zuiden van de 
Waalse bergkam. De belangrijkste artificialisatie concentreert zich rond Verviers, Couvin, 
Neufchâteau, langs de Luxemburgse en Duitse grenzen en in sommige Waalse gemeenten ten 
zuidwesten van het Brussels Gewest. 

 

Figuur 8: Toename van de geartificialiseerde gemeentelijke oppervlakte tussen 2002 en 2015 (bron: REEW 
2017, p. 278, op basis van gegevens van de FOD Financiën - AAPD (databank Bodem/Sol) 

De artificialisatie van gronden wordt voornamelijk toegeschreven aan de uitbreiding van de 
residentiële activiteit (als reactie op de bevolkingsgroei en de toename van het aantal gezinnen), 
gevolgd door de toename van de oppervlakte voor industriële of ambachtelijke activiteiten, openbare 
diensten en gemeenschapsvoorzieningen (zie Figuur 9). De peri-urbanisatie heeft dus als uitvloeisel 
de territoriale uitbreiding van diensten en voorzieningen. 

 

 

Figuur 9: Oppervlakte van de geartificialiseerde gronden in Wallonië (bron: REEW 2017 op basis van 
gegevens van de FOD Financiën en de FOD Economie) 

De versnippering van het grondgebied door geartificialiseerde gronden brengt meerdere gevolgen 
voor het milieu met zich mee: verlies van natuurlijke en agrarische hulpbronnen, impermeabilisering 

Legende: 
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van de bodem, verstoring van de natuurlijke watercyclus, fragmentatie en soms verdwijning van 
natuurlijke habitats, enz. De impact van de artificialisatie op het milieu zal erg groot zijn, omdat de 
woningen, industrieterreinen, handelszaken en openbare diensten erg verspreid zijn. 

Als gevolg van de fragmentatie van het grondgebied geraken de natuurlijke habitats versnipperd 
doordat er "ecologische barrières" worden gecreëerd (wegen, spoorwegen, bebouwing, 
landbouwpercelen voor intensieve teelt, enz.). De habitats krimpen en de soorten die er leven geraken 
geïsoleerd, wat bijdraagt tot de erosie van de biodiversiteit. Tegelijkertijd heeft de verspreiding van 
woningen, industrie, handel en openbare diensten gevolgen voor de mobiliteit en het gebruik van 
verschillende vervoerswijzen en vervoersnetwerken. 

 

2.3. Natuurlijke hulpbronnen 

Grondstofstromen: de productie en consumptie van de goederen en diensten leggen een aanzienlijke 
druk op het milieu. Deze betreffen onder andere de winning van natuurlijke hulpbronnen in Wallonië 
en daarbuiten. De directe vraag is bijzonder hoog in Wallonië (2,3 maal hoger dan het EU-
gemiddelde). Het verbruik van hulpbronnen in de Waalse economische sector behoort ook tot de 
hoogste in Europa. De groei van de tertiaire sector en de industriële productie met hoge toegevoegde 
waarde leidt echter tot een lager materiaalverbruik. 

Waterwinning: in 2013 werden de onttrokken volumes oppervlaktewater in Wallonië vooral gebruikt om 
elektrische centrales af te koelen, waarna ze opnieuw naar de waterlopen werden geleid. De 
ontwikkelingen van de industriële processen en de sluiting van sommige industrieën tussen 2000 en 
2013 hadden een positieve impact op het waterverbruik en leidden tot een daling met 40% van de 
totale onttrekkingen. Het verbruik van leidingwater kent ook een neerwaartse tendens. 

Kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater: Volgens de huidige Europese normen wordt de 
chemische en kwantitatieve toestand van het grootste deel van het grondwater (61%) als goed 
beschouwd voor de periode 2009-2013. Anderzijds geven de tests op de oppervlaktewaterlichamen 
voor de periode 2010-2015 aan dat slechts 41% zich in een goede ecologische toestand bevindt. 
Deze wateren van goede kwaliteit bevinden zich in het zuiden van de provincie Namen en in de 
provincie Luxemburg. De slechte toestand van het oppervlaktewater in het noorden van Wallonië 
wordt verklaard door de vervuilende belasting die door de grootste agglomeraties wordt gegenereerd. 

Bosrijkdommen: In 2012 werd 87% van de bossen ingenomen door productieve boombestanden. De 
evenwichtsdrempel, geschat op basis van de verhouding tussen het geëxploiteerde houtvolume en 
het geproduceerde houtvolume werd tussen 2000 en 2012 overschreden. Er werd immers 106% van 
de toename van het houtvolume geëxploiteerd voor alle houtsoorten samen. 

Landbouwrijkdommen: In 2015 besloeg de nuttige landbouwoppervlakte (LN) 42 % van het 
grondgebied, een lichte daling ten opzichte van 1990. De LN ligt hoger ten noorden van het Samber-
Maas-bekken, waar de meeste graangewassen en industriële gewassen worden geteeld. In het 
zuiden domineert blijvend grasland, hoewel dat in de laatste decennia een sterke terugval heeft 
gekend, met name door het toenemende ruimtebeslag en een sterke terugval van het aantal 
graasdieren. Het gebruik van stikstof- en fosfaatmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen is 
gedaald, maar ligt nog steeds boven het Europese gemiddelde. Het aantal landbouwbedrijven dat de 
omschakeling maakte naar "biologisch" nam dan weer aanzienlijk toe tussen 1990 en 2015, deels 
gesteund door de gewestelijke reconversiepremies en de terugkerende hulpgelden, maar ook door de 
immer toenemende belangstelling van de consument. 

Luchtkwaliteit: De luchtkwaliteit hangt onder andere af van de aanwezigheid van in de lucht zwevend 
fijnstof (PM10), troposfeerozon (in de onderste lagen van de atmosfeer), halogeenverbindingen en 
verzurende stoffen. Voor al deze verontreinigende stoffen hanteert Wallonië de emissieplafonds die in 
de Europese wetgeving zijn vastgelegd.  

Afvalstoffen: Naar schatting vertegenwoordigen de hoeveelheden afval die door industriële activiteiten 
worden geproduceerd ongeveer de helft van de totale afvalproductie in Wallonië. De 
terugwinningsgraad voor huishoudelijke en industriële verpakkingen voor eenmalig gebruik ligt hoger 
dan de jaardoelstellingen die zijn vastgelegd in de interregionale samenwerkingsovereenkomst en 
neemt voortdurend toe. De geproduceerde hoeveelheden afval nemen evenwel toe als gevolg van het 
uitblijven van resultaten van het afvalverminderingsbeleid en het bijgevolg nog steeds ontoereikende 
beheer van de verschillende afvalbeheerstrategieën (inzameling, recycling en terugwinning). 
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De grote uitdaging is het beheer en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, waaronder water, bodem 
en niet-hernieuwbare bronnen (mineralen). Die moeten worden herzien om de huidige en toekomstige 
negatieve effecten (vervuiling, uitputting) tegen te gaan. Een rationeler gebruik en meer terugwinning 
van de natuurlijke van het grondgebied zijn eveneens van essentieel belang. 

2.4. Mobiliteit en vervoer 

Zo'n 5% van het Waalse grondgebied werd ingenomen door verkeersinfrastructuren in 2015. Wallonië 
beschikt over 4.820 km wegen, 100 km spoorwegen en 27 km bevaarbare wegen die uitgebaat 
worden, voor een totale oppervlakte van 1.000 km2. De dichtheid van het vervoersnet is hiermee het 
hoogste van Europa. Verschillende Europese assen (waaronder drie belangrijke vervoerscorridors) 
doorkruisen het gewest, waardoor de doorvoerstromen toenemen. Wallonië geldt verder ook als hub 
voor goederen die aankomen vanuit de belangrijkste zeehavens (Rotterdam, Antwerpen, Le Havre). 

Het gebruik van de snelweg neemt sterk toe; het meeste verkeer - van zowel personen als goederen - 
gebeurt nog steeds langs de weg. Op het vlak van spoorwegen beschikt Wallonië over een HST-
station, nl. Luik-Guillemins, voor nationale en internationale verbindingen. Luik heeft ook een 
luchthaven voor goederenvervoer, die op nummer 8 in de Europese rangschikking staat. Charleroi 
beschikt over een luchthaven voor personenvervoer. Het aantal passagiers neemt er sterk toe. Er is 
geen spoorverbinding tussen beide luchthavens of tussen beide luchthavens en Brussel. In Wallonië 
zijn een twaalftal multimodale perrons aanwezig langs de spoor- en rivierinfrastructuren. Wat de 
mobiliteit per fiets betreft, heeft de Waalse regering een blauwdruk voor het fietsverkeer in Wallonië 
opgesteld, het zogenaamde "schéma directeur cyclable pour la Wallonie" of SDCW. Het doel is om de 
wegbeheerders en specialisten te helpen bij het opsporen van prioritair aan te leggen fietspaden op 
het Waalse grondgebied. Het fietsnet zou 75 polen moeten verbinden via 162 fietspaden, samen goed 
voor zo'n 3.000 km. 

De transportsector is verantwoordelijk voor 20% van de uitstoot van CO2 en fijn stof en veroorzaakt 
bovendien heel wat geluidshinder, waardoor de sector een niet onaanzienlijke druk op het milieu 
uitoefent. Op nationaal niveau wordt verwacht dat het personen- en goederenvervoer in 2025 zal 
toenemen en dat het wegvervoer de hoofdvervoerswijze zal blijven. Het spoorvervoer is niet efficiënt 
genoeg om een modal shift tot stand te brengen. Transport blijft dus een grote uitdaging voor 
Wallonië. 

 

2.5. Economie 

In 2016 bedroeg het BBP van Wallonië bijna 98 miljard euro voor iets meer dan een miljoen banen. 
Na een opeenvolging van internationale crisissen ging het herstel van de economische groei vanaf 
2014 niet gepaard met een vergelijkbaar herstel van de aanwervingen; de 
werkgelegenheidsschepping gaf slechts een gematigde stijging te zien. Hoewel het BBP per hoofd 
van de bevolking lager ligt dan het Belgische gemiddelde van 28% en het Europese gemiddelde van 
13%, evolueert het in hetzelfde tempo. 

De Waalse economie is afhankelijk van de buitenlandse vraag. Ongeveer een derde van de banen is 
direct of indirect afhankelijk van buitenlandse handel. In 2016 waren er 1,6 miljoen mensen aan het 
werk. De Waalse arbeidsparticipatie van 18-64-jarigen bedroeg 61,5% in 2015, wat lager is dan het 
Belgische, Europese en Vlaamse gemiddelde. 

Wallonië staat voor de grote uitdaging om zijn binnenlandse economische ontwikkeling op te krikken, 
met name door de productiviteitstoename te ondersteunen in een langetermijnperspectief, door te 
streven naar meer complementariteit met de economische activiteiten van naburige regio's en de 
ontwikkeling van zijn marktdiensten te versterken. 

 

2.6. Energie en klimaat 

De residentiële sector, de derde Waalse sector in termen van energieverbruik na industrie en 
transport, blijft energie-intensief ondanks een verbetering van het EPB-niveau van de nieuwe 
woningen sinds 2012, met een daling van het aandeel B-woningen ten voordele van de A-woningen 
waarvan het aandeel van 13,2% in 2012 naar 26,6% in 2016 steeg. Vanaf 1

 
januari 2021 zullen de 

EPB-eisen in Wallonië aangescherpt worden voor nieuwbouw, met de NZEB-norm ('Nearly Zero 
Energy Building', bijna energieneutraal gebouw) of de Q-ZEN-norm (gebouw met een verbruik van 
bijna nul of 'Quasi Zéro Energie' gebouw). 
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Energie is nog niet betaalbaar voor alle huishoudens of voor sectoren die een hoog energieverbruik 
vereisen en de schommelende prijs maakt het niet mogelijk om goed op de kosten te anticiperen. 
Deze situatie zou nog kunnen verergeren door de regelmatige stillegging van kernreactoren of de 
geplande definitieve ontmanteling ervan door de federale regering in de komende jaren. 

De spreiding van de woningen over het grondgebied, gekoppeld aan de peri-urbanisatie, maakt een 
versterking van de uitrusting nodig en leidt bijgevolg tot een stijging van de distributiekosten en dus 
van de facturen van de klanten. Het gebrek aan ontwikkeling van hernieuwbare energie en de nog 
steeds hoge productiekosten van fotovoltaïsche en windenergie leiden tot een productie die niet 
voldoende is om aan de vraag tegemoet te komen. De energieafhankelijkheid van buitenaf voor een 
deel van de productie is nog steeds te groot. 

Wat de opwarming van de aarde betreft, hebben de uitdagingen vooral betrekking op de energie-
uitgaven voor gebouwen en bepaalde economische sectoren, waaronder vervoer. 

 

2.7. Demografische en sociale aspecten 

Op 1 januari 2017 telde Wallonië zo'n 3,6 miljoen inwoners, hetzij 32% van de Belgische bevolking. 
De bevolkingsgroei van de laatste 10 jaar (+5%) was lager in Wallonië dan in Vlaanderen of Brussel 
en a fortiori in België. De demografische groei in Wallonië is voornamelijk het gevolg van 
migratiebewegingen. De bevolkingsdichtheid bedraagt gemiddeld 200 inwoners/km², bij een 
ongelijkmatige bevolkingsspreiding. De grootste concentraties vindt men terug langsheen de Waalse 
spoorwegas die begint bij Moeskroen-Doornik, langs Bergen gaat en vervolgens aansluit op het 
Samber-Maas-bekken en in Luik en Verviers, alsook in het centrum en noorden van Waals-Brabant. 

In 2050 zal het aandeel van de 67-plussers 20% bedragen. Als gevolg daarvan zal de 
afhankelijkheidsratio met 55% toenemen. Het gemiddelde Waalse huishouden bestaat momenteel uit 
2,3 personen; 12% daarvan bestaat uit alleenstaande ouders. Een groot deel van de Waalse 
bevolking is kwetsbaar, vooral in het oude industriebekken, behalve in het Naamse gedeelte, en in de 
stadscentra van historische steden. De rijkere bevolkingsgroepen zijn geconcentreerd rond de as 
Brussel-Luxemburg. 

In de meest dynamische gebieden is het Waalse woningenbestand steeds minder betaalbaar en 
aangepast aan de samenstelling of omvang van de gezinnen, wat een negatieve weerslag heeft op de 
levenskwaliteit van de inwoners. De grootste uitdagingen voor het gewest zijn de ruimtelijke 
verschillen, de meest kwetsbare sectoren en de aantrekkelijkheid van de stadscentra. 

 

2.8. Bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed 

Met meer dan de helft van de gebouwen ouder dan 70 jaar is het Waalse gebouwenbestand oud. Het 
bouwkundige erfgoed biedt zodoende een brede waaier aan locaties, volumes en materialen aan, die 
de diversiteit van de streken en de evolutie van de manieren van leven weerspiegelen via 
verschillende architecturale vormen. 

Een classificatie van gebouwen erkent hun erfgoedbelang op regionaal niveau. In Wallonië zijn 
ongeveer 4.000 gebouwen geklasseerd. 17 van hen staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO: de 
kathedraal Notre-Dame de Tournai, de liften van het Canal du Centre, zeven belforten (Thuin, 
Charleroi, Namen, Gembloux, Bergen, Binche en Doornik), de neolithische vuursteenmijnen van 
Spiennes en vier belangrijke mijnbouwplaatsen in Wallonië, met name le Grand-Hornu, Bois-du-Luc, 
Bois du Cazier en Blégny-Mine.  

Wallonië wijst voorts ook een groep uitzonderlijke sites aan, die als de meest opmerkelijke van de 
beschermde monumenten en landschappen worden beschouwd. Deze sites zijn voornamelijk 
geconcentreerd langs de Waalse spoorwegas en liggen meer verspreid in het zuiden van Wallonië. 

De problematiek van het bouwkundige erfgoed heeft betrekking op de bescherming van natuurlijke en 
rurale landschappen en de bescherming, het onderhoud en de herbestemming van het onroerend 
erfgoed. 

Toch hebben de landelijke landschappen heel wat veranderingen ondergaan als gevolg van de 
lintbebouwing langs wegen die niet beschermd werden tegen verstedelijking, en de opleving van de 
bouwsector in de loop van de tweede helft van de 20ste eeuw waarvoor er meer materialen 
ontgonnen moesten worden. Daarnaast hebben de noodzakelijke ontwikkeling van verkeers- en 
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energienetwerken (aanleg van wegen en snelwegen, aanleg van nieuwe HST-spoorlijnen, aanleg van 
hoogspanningslijnen, bouw van windturbines, enz.) de landschappen geleidelijk aan gewijzigd. 

  



Eindrapport  18 

 
STRATEC S.A  Juni 2018 

C1063 - Rapport over de milieueffecten van het Besluit tot vaststelling van de ecologische doorgangsgebieden in Wallonië 

3. EFFECTEN VAN HET AANLEGGEN VAN ECOLOGISCHE 
DOORGANGSGEBIEDEN 

De analyse van de effecten van de voorgestelde ecologische doorgangsgebieden wordt thematisch 
samengevat in de vorm van tabellen die de voordelen en risico's tonen van het vastleggen van de 
ecologische doorgangsgebieden voor de verschillende milieuthema's. Er worden ook opvolgings- en 
mitigatiemaatregelen voorgesteld wanneer dit relevant is. 
 

3.1. Biologisch erfgoed 

Voordelen Risico's 

- Beperken van de versnippering van de 
natuurgebieden, zorgen voor de 
instandhouding of de herontwikkeling van 
planten- en diersoorten in het gebied en 
daardoor het vertragen van de achteruitgang 
van de biodiversiteit. 

- Ontwikkeling van ecologische continuïteit 
tussen de habitats en genetische 
vermenging in planten- en diersoorten, 
waardoor de populaties veerkrachtiger 
worden. 

- Intensivering van de ecosysteemdiensten: 
microklimaatregeling, gewasbestuiving, 
waterzuivering en retentie, enz. 

- Gemakkelijkere verspreiding van invasieve 
soorten 

  

Opvolging en mitigatie 

Invasieve soorten monitoren en bestrijden 

 

3.2. Bodembeslag en -gebruik 

Voordelen Risico's 

- Beheersing van de artificialisatie van de 
grond en beperking van de verstedelijking 

- Op individueel niveau kan het behoud van 
ecologische elementen op korte termijn 
leiden tot economische verliezen die verband 
houden met het bodemgebruik. Dit zou 
bijvoorbeeld het geval kunnen zijn voor een 
landbouwer die wordt belet bepaalde ruimten 
te exploiteren om de ecologische 
doorgangsgebieden in stand te houden 
(hagen aanleggen, bomen planten, poelen 
graven, enz.). Op de middellange of lange 
termijn echter wordt dit verlies aan 
winstgevendheid vaak gecompenseerd door 
de voordelen van de ecosysteemdiensten 
die deze verbindingen opleveren (verrijking 
van de bodem, beperking van uitspoelings- 
en erosieverschijnselen, enz.).  

- Landverliezen die verband houden met de 
devaluatie van de prijzen van gronden 
waarvan de bebouwbaarheid zou worden 
betwist doordat er een ecologisch 
doorgangsgebied door loopt. 

  

Opvolging en mitigatie 



Eindrapport  19 

 
STRATEC S.A  Juni 2018 

C1063 - Rapport over de milieueffecten van het Besluit tot vaststelling van de ecologische doorgangsgebieden in Wallonië 

Inkomens van landbouwers en bosbouwers wier land wordt doorkruist door ecologische 
doorgangsgebieden en mogelijke compensatie voor de ingevoerde ecologische maatregelen 

3.3. Natuurlijke hulpbronnen 

Voordelen Risico's 

- Verhoogd behoud van bossen, bodem en 
water als natuurlijke hulpbronnen. 

- Beperking van de exploiteerbaarheid van 
bepaalde natuurlijke hulpbronnen die zich in 
de as van een doorgangsgebied bevinden 
om hun ecologische rol te maximaliseren. 

  

Opvolging en mitigatie 

Inkomens van de bosbouwers en eventuele compensaties. 

 

3.4. Mobiliteit en vervoer 

Voordelen Risico's 

- De ontwikkeling van bepaalde ecologische 
continuïteiten biedt de mogelijkheid om 
ontwikkelingen te implementeren die kunnen 
dienen als ondersteuning voor de zachte 
mobiliteit. 

- Dure bouwwerken (bijv. ecoducten, 
oversteekplaatsen voor kleine zoogdieren, 
enz.) om belangrijke verkeersassen te 
overbruggen die de vrije doorgang van 
dieren in het wild kunnen belemmeren. 

- Toename van het aantal oversteken door 
fauna in de as van de doorgangsgebieden 
als er geen adequate maatregelen worden 
genomen (faunawerende barrières, 
ecoducten, enz.) en bijgevolg: (i) toename 
van het aantal ongevallen en (ii) toename 
van het aantal dode dieren door botsingen 
met motorvoertuigen. 

  

Opvolging en mitigatie 

Ongevallen met gemotoriseerde voertuigen - fauna. 

Uitgaven voor inrichtingen en infrastructuren die de ecologische doorgangsgebieden moeten 
verbeteren.  

 

3.5. Economie 

Voordelen Risico's 

- (Her)ontwikkeling van natuurgebieden die 
plaatselijk een economische weerslag 
kunnen hebben (toerisme, vrije tijd, enz.) 

- Het behoud van de bestaande natuurlijke 
ecologische continuïteit (bijvoorbeeld door 
het beperken van het ruimtebeslag) is over 
het algemeen veel goedkoper dan de 
curatieve maatregelen die gericht zijn op het 
herstellen van ecologische 
doorgangsgebieden binnen 
geartificialiseerde zones. 

- Zo vertegenwoordigen natuurgebieden heel 
wat ecosysteemdiensten die vaak 

- Zie thema's "Grondgebruik" en 
"Landschappen": punten betreffende het 
grondverlies. 

- Investeringen die moeten worden gedaan 
voor de verwerving van privégebieden die 
ecologisch opgewaardeerd worden.  

- De uitvoering van bepaalde bouwwerken 
(vistrappen, faunaviaducten, enz.) vergt 
aanzienlijke investeringen zonder directe 
economische winst. 

- De landbouw zoals deze tegenwoordig wordt 
toegepast, is vaak niet verenigbaar met het 
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onaangeroerd blijven of waarvan de 
economische waarde niet onmiddellijk wordt 
waargenomen (minder afvloeiing van water 
en dus minder overstromingen, 
wetenschappelijke belang, enz.). Eens deze 
groene ruimten vernietigd zijn, zijn de 
mogelijke oplossingen om deze diensten te 
vervangen (constructie van een 
stormbekken, inrichting van 
natuurreservaten, enz.) doorgaans erg duur. 

behoud van de kleine natuurlijke elementen 
waaruit het ecologische netwerk bestaat. Om 
het behoud of de opbouw van deze 
elementen te waarborgen, moet er een 
wettelijk kader en financiële hulp worden 
gecreëerd (in het geval dat er grote 
oppervlakten moeten worden 
aangesproken). 

 

3.6. Energie en klimaat 

Voordelen Risico's 

- Niet significante effecten -  

 

Opvolging en mitigatie 

N.v.t. 

 

3.7. Demografische en sociale aspecten 

Voordelen Risico's 

- De gehandhaafde groene ruimten kunnen 
leef- en ontmoetingsplaatsen worden voor de 
lokale bevolking (parken, speelpleinen, 
didactische wandelpaden, enz.). 

- Meer bewustwording van de inwoners voor 
het belang van de natuur en de diensten die 
de natuur levert. 

 

 

Opvolging en mitigatie 

N.v.t. 

 

3.8. Bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed 

Voordelen Risico's 

- Behoud van het Waalse landschap 

- De aanwezigheid van groene ruimten of 
ecologische doorgangsgebieden kan een 
troef zijn voor het imago van een gebied 
waar bijvoorbeeld residentiële projecten 
worden uitgevoerd. 

- De aanwezigheid van groene ruimten in de 
buurt van bouwkundig, cultureel of 
archeologisch erfgoed zorgt er vaak voor dat 
dit erfgoed wordt opgewaardeerd (verbeterd 
landschap, complementaire activiteiten rond 
het erfgoedelement, enz.). 

- De aanleg van een groen weefsel beperkt de 
bebouwaarheid van sommige gronden en zet 
daarmee een rem op de bouw van nieuwe 
woningen op lokale schaal. Op grotere 
schaal is het echter vaak mogelijk om 
stedenbouwkundige projecten en groene 
ruimten te combineren, zodat 
stedenbouwkundige projecten werkelijk 
voordeel kunnen halen uit de omringende 
groene ruimten. 
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Opvolging en mitigatie 

De ecologische netwerken en het groene weefsel mee opnemen in de evaluatie van 
stedenbouwkundige projecten. 
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3.9. Samenvatting van de milieueffecten 

De onderstaande tabel vat de verwachte effecten van de ecologische doorgangsgebieden thematisch 
samen. 

De gebruikte symbolen komen overeen met de volgende schaalgradiënten: 

- - Zeer negatief: Het effect op de huidige milieusituatie is niet verwaarloosbaar negatief 

- Negatief: Het effect op de huidige milieusituatie is verwaarloosbaar negatief 

0 Neutraal: Het effect op dit milieuaspect is noch positief noch negatief 

+ Positief: Het effect op de huidige milieusituatie is verwaarloosbaar positief 

++ Erg positief: Het effect op de huidige milieusituatie is niet verwaarloosbaar positief 

Deze samenvatting belicht de belangrijkste gebieden waarop de ecologische doorgangsgebieden 
effecten genereren en in het bijzonder het biologisch erfgoed en het bouwkundig en landschappelijk 
erfgoed. De overige milieuaspecten zoals grondgebruik, natuurlijke hulpbronnen en sociale aspecten 
worden ook positief beïnvloed, maar in mindere mate. 

 

Tabel 1: Samenvatting van de effecten van het vastleggen van ecologische doorgangsgebieden op de 
verschillende milieuaspecten 

Thema's Effecten 

Biologisch erfgoed ++ 

Bodembeslag en -gebruik +/- 

Natuurlijke hulpbronnen + 

Mobiliteit en vervoer - 

Economie +/- 

Energie en klimaat 0 

Demografische en sociale aspecten + 

Bouwkundig, archeologisch en 
landschappelijk erfgoed 

++ 
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4. BESLUIT 

Ecologische doorgangsgebieden vormen een essentieel onderdeel van een effectief ecologisch 
netwerk dat ertoe bijdraagt dat planten- en diersoorten zich op een duurzame manier kunnen 
ontwikkelen en dat de achteruitgang van de biodiversiteit helpt terug te dringen. 

De identificatie van ecologische doorgangsgebieden op gewestelijke schaal of van gewestelijk belang 
maakt het mogelijk om strategische gebieden in termen van natuurbehoud aan te wijzen, waar de 
inspanningen verdubbeld moeten worden om een verdere versnippering van het grondgebied of 
verder ruimtebeslag te voorkomen. 

In overeenstemming met artikel D.II.2 van het CoDT, dat stelt dat de Regering bij de goedkeuring van 
de ecologische doorgangsgebieden ook rekening houdt met de biologische waarde ervan, richt het 
Besluit zich op een reeks milieus die een grote biodiversiteit herbergen: loofbosmassieven, 
kalkgraslanden en bijbehorende omgeving, Ardense toppen, hoge Ardense valleien en alluviale 
vlaktes. 

Deze habitats, die vaak een vrij lineair patroon vertonen, verbinden de biodiversiteitskernen van het 
ecologische netwerk, die werden aangeduid op basis van de natuurreservaten en de Natura 2000-
gebieden. Uit de analyse blijkt dat de lokale doorgangsgebieden (volgens de hypothese < 1.000 m) in 
combinatie met de ecologische doorgangsgebieden die door het ontwerpbesluit worden gedefinieerd, 
een continuüm tot stand te brengen tussen de natuurreservaten en de Natura 2000-gebieden dat 
ongeveer 96% van de oppervlakte van deze Waalse natuurgebieden beslaat. De beoogde 
ecologische doorgangsgebieden op gewestelijke schaal vormen aldus een aanvulling op de lokalere 
doorgangsgebieden en verzekeren zodoende de goede lineaire continuïteit van het netwerk. 

De milieueffectenbeoordeling bevestigt dat de voorgestelde ecologische doorgangsgebieden een zeer 
positieve invloed hebben op het biologisch erfgoed (minder versnippering van natuurgebieden, 
ontwikkeling van een ecologische continuïteit, intensivering van de ecosysteemdiensten, enz.) en de 
leefomgeving (behoud van ruimte groen in de buurt of binnen verstedelijkte gebieden, behoud van het 
landelijke landschap, enz.). 

De ecologische doorgangsgebieden hebben ook een beperkter maar nog steeds positief effect op 
andere milieuaspecten, zoals het bodemgebruik (ruimten worden beschermd tegen artificialisatie), 
demografische en sociale aspecten (inrichten van leef- en ontmoetingsplekken) en het bouwkundig en 
archeologisch erfgoed (verbetering van de erfgoedkenmerken en complementariteit van voorgestelde 
activiteiten). 

Mobiliteit (bijkomende technische beperkingen om de continuïteit van de ecologische 
doorgangsgebieden over wegen te waarborgen) en economie (investeringen die nodig zijn voor de 
mogelijke verwerving van bepaalde gronden, extra voorzieningen en financiële prikkels om 
ecologische doorgangsgebieden te handhaven of te verbeteren) zijn milieuaspecten die op een meer 
gematigde manier worden beïnvloed. 

De analyse belicht ook bepaalde opvolgings- en mitigatiemaatregelen die - indien ze worden 
toegepast - ervoor zullen zorgen dat de ecologische doorgangsgebieden globaal genomen een zeer 
positieve impact zullen hebben op het milieu in Wallonië.  
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5. NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING 

Dit document vormt de niet-technische samenvatting van het Milieueffectrapport (MER) van het Besluit 
tot goedkeuring van de ecologische doorgangsgebieden bedoeld in artikel D.II.2, §2, vierde lid, van 
het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling. 

5.1. Algemeen doel van de studie 

Artikel D.II.2 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling (CoDT) dat op 1 juni van kracht 
werd, bepaalt en verduidelijkt de inhoud van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP).  

Onder de inhoudelijke elementen, bepaalt dit artikel met name dat "in de ruimtelijke structuur de 
locaties worden opgenomen die erkend zijn krachtens de wet van 12 juli 1973 inzake natuurbehoud, 
evenals de door de Regering aangenomen ecologische doorgangsgebieden, waarbij rekening wordt 
gehouden met: 

- hun biologische waarde 

- en hun continuïteit 

met het oog op een grondgebiedomvattende dichte ecologische vermazing". 

De Waalse regering heeft aldus een besluit voorbereid om deze ecologische doorgangsgebieden te 
definiëren en goed te keuren. 

De Europese richtlijn 2001/42/EG vereist ook dat plannen en programma's die aanzienlijke 
milieueffecten kunnen hebben, aan een milieubeoordeling worden onderworpen om een hoog niveau 
van milieubescherming te waarborgen en bij te dragen tot de integratie van milieuoverwegingen in de 
ontwikkeling en goedkeuring van plannen en programma's.  

Dit rapport vormt aldus de milieubeoordeling van het Besluit tot vaststelling van de ecologische 
doorgangsgebieden in Wallonië. 

5.2. Inhoud van het besluit tot vaststelling van de ecologische 
doorgangsgebieden 

Het besluit definieert de elementen van het gewestelijk ecologische netwerk die het mogelijk maken 
om gebieden met een bepaalde biologische rijkdom met elkaar te verbinden. 

Het richt zich in het bijzonder op vijf soorten ecologische doorgangsgebieden: 

- dichtbebladerde bosgebieden, 

- kalkgraslanden en droge gronden en de overige seminatuurlijke open habitats die deze 
verbinden; 

- heidegebieden, laagvenen en habitats die geassocieerd worden met de turfgronden die 
aanwezig zijn in de Ardense hooglanden; 

- moerasbossen, gebieden met waterbronnen, laagvenen, vochtige graslanden die de bovenste 
delen van de Ardense valleien innemen en, anderzijds, de habitats op erg oppervlakkige 
bodems zoals de hellingsbossen; 

- alluviale vlakten die kenmerkend zijn voor de brede valleien van het hydrografisch netwerk. 

De grondgebiedomvattende ecologische doorgangsgebieden worden volgens deze verschillende 

typen (dichtbebladerde bosgebieden, kalkgraslanden en bijbehorende gebieden, Ardense toppen, 

hoge Ardense valleien, alluviale vlaktes) aangeduid op de kaart die bij het Besluit is gevoegd. 

5.3. Hoofddoelstellingen van het Besluit 

Het doel van het Besluit is het vastleggen van de ecologische doorgangsgebieden op gewestelijk 
niveau of van gewestelijk belang, zodat grotere gehelen van natuurlijke gebieden met een grote 
biodiversiteit met elkaar kunnen worden verbonden, om ze zo te beschermen en verdere 
versnippering en ruimtebeslag te voorkomen. 
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5.4. Ecologische doorgangsgebieden en achterliggende principes 

5.4.1. Ecologisch netwerk 

Het ecologische netwerk wordt gedefinieerd als het geheel van habitats en leefmilieus dat de 
instandhouding op lange termijn van in het wild levende dier- en plantensoorten op een grondgebied 
waarborgt. Het stemt overeen met een reeks natuurlijke en seminatuurlijke habitats, maar ook met 
onderling verbonden vervanghabitats die in de vitale behoeften van soorten en hun populaties zullen 
kunnen voorzien.  

Het ecologische netwerk omvat drie types van gebieden:  

- De kerngebieden die worden beschouwd als "biodiversiteitskernen"; 

- De doorgangszones of corridors die de verschillende kerngebieden met elkaar verbinden;  

- De buffer- en ontwikkelingsgebieden die de kerngebieden en corridors moeten beschermen 
tegen mogelijk schadelijke invloeden van buitenaf. 

 

Figuur 10: het ecologische netwerk en zijn samenstellende delen 

 

In overeenstemming met artikel D.II.2 van het CoDT, dat stelt dat de Regering bij de vastlegging van 
de ecologische doorgangsgebieden ook rekening houdt met de biologische waarde ervan, richt het 
Besluit zich op een reeks milieus die een grote biodiversiteit herbergen: loofbosmassieven, 
kalkgraslanden en bijbehorende omgeving, heiden, laagvenen en habitats die geassocieerd worden 
met de turfgronden van de Ardense hooglanden, milieus die de bovenste delen van de Ardeense 
valleien innemen en alluviale vlakten die kenmerkend zijn voor de brede valleien van het 
hydrografisch netwerk. 

De continuïteit van het ecologische netwerk is afhankelijk van de vele doorgangsgebieden tussen de 
biodiversiteitskernen. Deze ontelbare ecologische doorgangsgebieden zijn doorgaans beperkt en 
kunnen dan ook op lokale schaal worden overwogen (een netwerk van hagen, beplante taluds, enz.).  

Niettemin laat de analyse ook het belang zien van ecologische doorgangsgebieden op gewestelijke 
schaal, die enerzijds de mogelijkheid bieden om relatief geïsoleerde kernen met elkaar te verbinden 
en anderzijds een ecologische continuïteit creëren tussen de biogeografische regio's en de grotere 
gehelen van biodiversiteitskernen. 

De lokale doorgangsgebieden (hypothetisch vastgesteld op < 1.000 m) in combinatie met de 
ecologische doorgangsgebieden die door het ontwerpbesluit worden gedefinieerd, brengen zodoende 
een continuum tot stand tussen de natuurreservaten en de Natura 2000-gebieden, dat ongeveer 96% 
van de oppervlakten van deze natuurgebieden beslaat. De beoogde ecologische doorgangsgebieden 
op gewestelijke schaal vormen aldus een aanvulling op de lokalere doorgangsgebieden en verzekeren 
zodoende de goede lineaire continuïteit van het netwerk. 
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5.5. Motivering en samenhang met andere relevante plannen en programma's 

Het Besluit tot vaststelling van de ecologische doorgangsgebieden in Wallonië is globaal genomen 
consistent met de doelstellingen van andere plannen en programma's op Europees, nationaal en 
gewestelijk niveau.  

5.6. Bestaande milieusituatie en waarschijnlijke ontwikkeling van het gebied 
als de ecologische doorgangsgebieden niet tot stand worden gebracht 

De bestaande situatie van het milieu in Wallonië voor elk thema werd bestudeerd aan de hand van 
verschillende documenten, waaronder het rapport over de staat van het Waalse leefmilieu 2017 
('Rapport sur l’état de l’environnement wallon 2017') van de SPW (Direction de l'Etat Environnemental, 
Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole). 

5.7. Effecten van het aanleggen van ecologische doorgangsgebieden 

De onderstaande tabel vat de verwachte effecten van de ecologische doorgangsgebieden thematisch 
samen. De gebruikte symbolen komen overeen met de volgende schaalgradiënten: 

- - Zeer negatief: Het effect op de huidige milieusituatie is niet verwaarloosbaar negatief 
- Negatief: Het effect op de huidige milieusituatie is verwaarloosbaar negatief 
0 Neutraal: Het effect op dit milieuaspect is noch positief noch negatief 
+ Positief: Het effect op de huidige milieusituatie is verwaarloosbaar positief 

++ Erg positief: Het effect op de huidige milieusituatie is niet verwaarloosbaar positief 

Tabel 2: Samenvatting van de effecten van de afbakening van de ecologische verbindingszones op de 
verschillende milieuaspecten 

Thema's Effecten 

Biologisch erfgoed ++ 

Bodembeslag en -gebruik +/- 

Natuurlijke hulpbronnen + 

Mobiliteit en vervoer - 

Economie +/- 

Energie en klimaat 0 

Demografische en sociale aspecten + 

Bouwkundig, archeologisch en landschappelijk 
erfgoed 

++ 

 

Deze samenvatting belicht de belangrijkste gebieden waarop de ecologische doorgangsgebieden 
effecten genereren en in het bijzonder het biologisch erfgoed, het landschap en de leefomgeving. De 
overige milieuaspecten zoals grondgebruik, sociale aspecten en het bouwkundig en architecturaal 
erfgoed worden ook positief beïnvloed, maar in mindere mate. 

 

5.8. Besluit 

Ecologische doorgangsgebieden vormen een essentieel onderdeel van een effectief ecologisch 
netwerk dat ertoe bijdraagt dat planten- en diersoorten zich op een duurzame manier kunnen 
ontwikkelen en dat de achteruitgang van de biodiversiteit helpt terug te dringen. 

De identificatie van ecologische doorgangsgebieden op gewestelijke schaal of van gewestelijk belang 
maakt het mogelijk om strategische gebieden in termen van natuurbehoud aan te wijzen, waar de 
inspanningen verdubbeld moeten worden om een verdere versnippering van het grondgebied of 
verder ruimtebeslag te voorkomen. 

In overeenstemming met artikel D.II.2 van het CoDT, dat stelt dat de Regering bij de goedkeuring van 
de ecologische doorgangsgebieden ook rekening houdt met de biologische waarde ervan, richt het 
Besluit zich op een reeks milieus die een grote biodiversiteit herbergen: loofbosmassieven, 
kalkgraslanden en bijbehorende omgeving, Ardense toppen, hoge Ardense valleien en alluviale 
vlaktes. 
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Deze habitats, die vaak een vrij lineair patroon vertonen, verbinden de biodiversiteitskernen van het 
ecologische netwerk, die werden aangeduid op basis van de natuurreservaten en de Natura 2000-
gebieden. Uit de analyse blijkt dat de lokale doorgangsgebieden (volgens de hypothese < 1.000 m) in 
combinatie met de ecologische doorgangsgebieden die door het ontwerpbesluit worden gedefinieerd, 
een continuüm tot stand te brengen tussen de natuurreservaten en de Natura 2000-gebieden dat 
ongeveer 96% van de oppervlakte van deze Waalse natuurgebieden beslaat. De beoogde 
ecologische doorgangsgebieden op gewestelijke schaal vormen aldus een aanvulling op de lokalere 
doorgangsgebieden en verzekeren zodoende de goede lineaire continuïteit van het netwerk. 

De milieueffectenbeoordeling bevestigt dat de voorgestelde ecologische doorgangsgebieden een zeer 
positieve invloed hebben op het biologisch erfgoed (minder versnippering van natuurgebieden, 
ontwikkeling van een ecologische continuïteit, intensivering van de ecosysteemdiensten, enz.) en de 
leefomgeving (behoud van ruimte groen in de buurt of binnen verstedelijkte gebieden, behoud van het 
landelijke landschap, enz.). 

De ecologische doorgangsgebieden hebben ook een beperkter maar nog steeds positief effect op 
andere milieuaspecten, zoals het bodemgebruik (ruimten worden beschermd tegen artificialisatie), 
demografische en sociale aspecten (inrichten van leef- en ontmoetingsplekken) en het bouwkundig en 
archeologisch erfgoed (verbetering van de erfgoedkenmerken en complementariteit van voorgestelde 
activiteiten). 

Mobiliteit (bijkomende technische beperkingen om de continuïteit van de ecologische 
doorgangsgebieden over wegen te waarborgen) en economie (investeringen die nodig zijn voor de 
mogelijke verwerving van bepaalde gronden, extra voorzieningen en financiële prikkels om 
ecologische doorgangsgebieden te handhaven of te verbeteren) zijn milieuaspecten die op een meer 
gematigde manier worden beïnvloed. 

De analyse belicht ook bepaalde opvolgings- en mitigatiemaatregelen die - indien ze worden 
toegepast - ervoor zullen zorgen dat de ecologische doorgangsgebieden globaal genomen een zeer 
positieve impact zullen hebben op het milieu in Wallonië.  


