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Dummie?
Het is niet zo moeilijk om een ‘dummie’ te zijn in Natura 2000-land. Want slechts een handvol
mensen weet in Vlaanderen nog precies waarover het gaat. Vandaar dit kleine boekje met de
belangrijkste info, data, afkortingen en vaak gestelde vragen. Zie dit handboekje vooral als bondig
naslagwerk. Om dus snel een afkorting, overzicht of websitelink te vinden. Gezien het overleg nog
loopt, heeft een en ander binnenkort weer een update nodig.
Natura 2000?
Natura 2000 is het grootste natuurgebiedennetwerk ter wereld en omvat 17% van Europa (en 12%
van Vlaanderen). Het is de topprioriteit van het Europese en Vlaamse natuurbeleid. In de twee
belangrijkste Europese natuurrichtlijnen (Vogel- en Habitatrichtlijn) en het Vlaamse Natuurdecreet
vinden we wat elke lidstaat moet doen: beschermingszones voor Europees beschermde fauna en
flora afbakenen (= Natura 2000), prioriteiten of instandhoudingsdoelen (IHD) bepalen, maatregelen
en budgetten vastleggen en de milieu-impact regelen (o.a. via vergunningen).
In geen enkele lidstaat loopt dit proces vlot. Ook niet in Vlaanderen. Dat komt vooral door discussies
van dit Natura 2000-beleid op vergunningen binnen andere sectoren. Want zonder een goede
vergunningverlening krijgen we de milieu-impact nooit omlaag en kunnen we de hoge
kwaliteitsdoelen van het Natura 2000-netwerk nooit halen. Water moet niet enkel proper zijn, er
moet ook nog een vis in willen zwemmen.
Terwijl het overleg op Vlaams niveau jaar na jaar voortkabbelt, zitten we met een slechte
natuurkwaliteit voor de meeste Europese beschermde habitats en soorten. Nochtans werd politiek
afgesproken om tegen 2020 bepaalde inspanningen te leveren zodat in 2050 alles tiptop in orde is.
Wat hebben we aan Natura 2000?
 Meer structuur: dankzij alle Natura 2000-maatregelen komt er meer structuur in het
natuurbeleid. Zowel qua overleg als qua uitvoering krijgt alles een duidelijke focus en
prioriteitsbepaling.
 Iedereen mee in bad: van bij het begin van het overleg trok men verschillende sectoren mee
aan tafel, gezien zij zo sneller weten wat er later op hen afkomt.
 Meten is weten: veel meer dan vroeger kunnen we via (nog te ontwikkelen) Natura 2000tools meten of alle inspanningen bijdragen aan een vooruitgang van de natuur in Vlaanderen
en waar er dus extra inspanningen nodig zijn.
Waarover gaat de meeste discussie?
 De doelen (‘IHD’): vooral wat fauna en openhabitatdoelen betreft, garanderen ze volgens
Natuurpunt niet altijd de gunstige staat. Voor andere sectoren zijn de doelen dan weer te
hoog of slecht gelegen.
 De financiën: het blijft onduidelijk hoeveel geld er beschikbaar is, uit welke pot, en waar er
hoeveel geld naartoe gaat. Elke sector heeft wel haar mening.
 De ‘PAS’: deze Vlaamse aanpak rond stikstof (PAS) zou de milieudruk door stikstof moeten
doen dalen en een vergunningenstop vermijden. Maar hoe langer het overleg hierover duurt,
hoe meer men in een juridisch drijfzand vastraakt.
 De ‘zoekzones’: deze zones bepalen waar de doelen gehaald moeten worden en dienden
normaal gezien om de uitvoering van de doelen te versnellen. Maar ze werden nadien steeds
ingeperkt (onder politieke druk) waardoor ze hun kracht verliezen en alle flexibiliteit uit het
proces halen.

3

Hoe kwam Natura 2000 in Vlaanderen tot stand?
Grofweg kan je het langdurige en complexe Natura 2000-overleg in Vlaanderen opdelen in 3 fases.

Op basis van ecologische kaarten en lang overleg werden beschermingszones afgebakend die in
theorie groot genoeg moeten zijn om de Europees beschermde natuur erbovenop te helpen. Binnen
die zones werden via doelen vastgelegd welke Europese habitats en soorten in welke mate moet
uitbreiden. In de derde fase wordt bekeken hoe we de doelen moeten halen en hoeveel dat zal
kosten. De eerste twee fases duurden beide 6 jaar. Ook de derde fase lijkt nu langer te duren dan
gepland. Hopelijk komen de Managementplannen met de concrete maatregelen en budgetten
sneller tot stand. Want de Europese deadline van eind 2010 hebben we al lang overschreden.
Om de 6 jaar rapporteert een lidstaat aan Europa hoever het zit met haar huiswerk. De laatste keer
was in 2013.

Wie zit er mee aan tafel?
Geen gezonde natuur zonder een dalende milieu-impact. Alle sectoren moeten dus hun steentje
bijdragen. Daarom zitten vertegenwoordigers van onderstaande agentschappen en sectoren in
opdracht van de minister van natuur mee aan tafel om het beleid mee vorm te geven en de impact
op hun sector in de gaten te houden.
Betrokken Vlaamse agentschappen: o.a.1
1. Agentschap voor Natuur en Bos (ANB): coördineert het proces in opdracht van de minister
2. Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO): levert wetenschappelijke onderbouw en advies
3. Vlaamse Landmaatschappij (VLM): geeft input rond impact op plattelandsbeleid
4. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): geeft input rond milieu-impact op lucht, bodem en water
Betrokken sectoren:
1. Boerenbond en Algemenee Boerensyndicaat (ABS)
2. Unizo en Voka
3. Hubertusvereniging Vlaanderen (jagers), Landelijk Vlaanderen (privé-grondbezitters),
bosgroepen
4. Natuurpunt

1

Meer betrokken administraties vind je op https://www.natura2000.vlaanderen.be/partners
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10 belangrijkste momenten tussen 2008 – 2016

2008: Start Vlaams overleg
2010: Goedkeuring G-IHD

2010: 1ste lokaal overleg (‘bolovs’)

2012: Kalibratiemodel

2014: Goedkeuring S-IHD

2014: Zoekzonemodel

2014: Opmaak Programmatische Aanpak
Stikstof (PAS)
2014: Opmaak eerste
Managementplannen
2015: 2de lokaal overleg
(‘Overlegplatforms’)
2016: IHD & Pas-besluit Vlaamse regering

via intentieverklaring tussen alle betrokken sectoren
Het INBO doet de wetenschappelijke voorbereiding,
het ANB leidt daar de doelen uit af. De Vlaamse
regering keurt de gewestelijke instandhoudingsdoelen
(G-IHD) goed.
Per Natura 2000-gebied geven lokale
vertegenwoordigers van alle betrokken partijen veel
commentaar op de voorgestelde doelen
Dit computermodel geeft ‘antwoord’ op de vele
opmerkingen uit het lokaal overleg en herverdeelt de
doelen over Vlaanderen
De herverdeelde Gebiedsspecifieke
instandhoudingsdoelen (S-IHD) worden politiek
goedgekeurd
Dit nieuw computermodel bepaalt waar de zoekzones
liggen binnen Natura 2000 voor de nog niet
gerealiseerde IHD
Een stikstof-aanpak op Vlaams niveau moet de
milieuproblematiek aanpakken en een
vergunningenstop zoals in Nederland vermijden
Een eerste versie van actieplannen zet de doelen om
in acties per Natura 2000-gebied
Per Natura 2000-gebied geven lokale
vertegenwoordigers van alle betrokken partijen veel
commentaar op de voorgestelde doelen en acties
Na maanden van stilstand omwille van de PASdiscussie beslist de Vlaamse regering over het vervolg
van de IHD & PAS. Er blijft echter veel onduidelijkheid.

Kort samengevat werden alle Natura 2000-doelen en -gebiedsgrenzen ondertussen goedgekeurd,
maar is men nu nog steeds bezig met de Managementplannen en de milieu-impact (‘PAS’). De timing
voor de volgende jaren is nog niet vastgelegd omdat de politiek er nog niet helemaal uit is.
Welke stappen volgen sowieso?
 Openbaar onderzoek Natura 2000-programma
 Afwerken zoekzones
 Consultatie bij alle stakeholders rond de Managementplannen
 Goedkeuring Managementplannen door minister
Wie een volledig overzicht van alle stappen in het Natura 2000-proces wil hebben, kijkt best eens op
deze site: www.natuurpunt.be/ihdoverleg (enkel voor vrijwilligers, inloggen)
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Overzicht doelen, actieplannen en overleg

Gebiedsniveau
Vlaanderen

Doelen
Vlaamse instandhoudingsdoelen
(G-IHD)

Actieplan
Natura 2000Programma

Overleg
Gewestelijke
Overleginstantie

Habitat- en
Vogelrichtlijngebied

Gebiedsspecifieke
instandhoudingsdoelen (S-IHD)

Managementplan
Natura 2000

Bolovs &
Overlegplatforms

doelen per deelgebied

Natuurbeheerplan

Betrokken partij
+ ANB

Deelgebied en
perceelsniveau

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende niveaus, doelen en actieplannen in het Natura 2000-overleg.

Doelen
In Vlaanderen is men wat de doelen betreft gefaseerd te werk gegaan, en heeft men van boven naar
beneden gewerkt. Eerst doelen op Vlaams niveau (G-IHD), die dan vertaald werden in doelen per
Natura 2000-gebied (S-IHD) en vervolgens verspreid werden over alle deelgebieden van een Natura
2000-gebied.
Actieplan
Het Natura 2000-programma vertaalt de Vlaamse doelen in algemene acties en dient als kader voor
de Managementplannen per Natura 2000-gebied. Die Managementplannen dienen dan weer als
kader voor de natuurbeheerplannen per deelgebied van een Natura 2000-gebied.
Daarnaast heb je ook soortenbeschermingsprogramma’s voor Europees beschermde soorten die
zowel binnen als buiten het Natura 2000-netwerk de beschermingsacties bepalen en waarmee
rekening moet gehouden worden binnen de Management- en natuurbeheerplannen.
Overleg
Op Vlaams niveau bleef het overleg sinds 2008 maandelijks doorgaan. In 2010 en 2015 werd een
lokaal overleg georganiseerd (‘bolovs’ en Overlegplatforms). En bij de opmaak van de
natuurbeheerplannen gaan één of meerdere partijen samen met ANB aan tafel zitten over de
concrete acties en subsidies binnen een natuurbeheerplan.

En wat is er nu wel
of niet afgeraakt
ondertussen?

Awel: Alle Natura 2000-gebieden werden afgebakend.
De doelen (G-IHD en S-IHD) werden goedgekeurd. Nu
is het ANB nog bezig aan het Natura 2000-programma
en de Managementplannen. Tegen midden 2018
moet dit ten laatste goedgekeurd en in werking zijn.
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Europese habitattypes & codes
Als je nog niet vertrouwd bent met de Europese habitattypes, raden we je het
boek van Kris Decleer (INBO, zie foto) aan met een uitleg per soort en habitat
van de Vogel- en Habitatrichtlijn of kan je eens kijken op www.ecopedia.be.
In de G-IHD, de S-IHD-rapporten en de S-IHD-besluiten worden onderstaande
habitats en codes vaak gebruikt.
Habitatcodes met een * bij zijn prioritaire Europese habitattypes.
Volledige naam EU-habitat

code

Estuaria

1130

Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten

1140

Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en 1310
andere zoutminnende planten
Schorren met slijkgrasvegetatie (Spatinion maritimae)
1320
Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1330

Embryonale wandelende duinen

2110

Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (witte duinen)

2120

Vastgelegde duinen met kruidvegetatie (grijze duinen)

2130*

Eu-atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)

2150*

Duinen met Hyppophae rhamnoides

2160

Duinen met Salix repens ssp. Argentea (Salicion arenariae)

2170

Beboste duinen van het Atlantische, Continentale and Boreale kustgebied

2180

Vochtige duinvalleien

2190

Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten

2310

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen

2330

Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia 3110
uniflora)
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het 3130
Littorelletea uniflora en/of Isoëto-Nanojuncetea
Kalkhoudende oligo-mesptrofe wateren met benthische Chara spp. Vegetaties
3140
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Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of 3150
Hydrocharition
Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion 3260
fluitans en het Callitricho-Batrachion
Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
4010
Droge Europese heide

4030

Juniperus communis-formaties in heidevelden of op kalkgrasland

5130

Droge halfnatuurlijke graslanden en struikvormende facies op kalkhoudende bodems 6210
(Festuco-Brometalia) (*gebieden waar zeldzame orchideeën groeien)
Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
6230*
Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion)

6410

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene 6430
zones
Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6510
Actief hoogveen

7110*

Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is

7120

Overgangs- en trilveen

7140

Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosprion

7150

Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en Carex davalliana

7210*

Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)

7220*

Alkalisch laagveen

7230

Niet voor het publiek opengestelde grotten

8310

Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum

9110

Zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van Ilex of soms Taxus
(Quercion robori-petraeae if Ilici-Fagion)
Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetu

9120
9130

Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen 9160
behorend tot het Carpinion-betuli
Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten
9190
Veenbossen

91D0*

Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 91E0*
incanae, Salicion albae)
Gemengde eiken-iepen-essenbossen langs de oevers van grote rivieren met Quercus 91F0
robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
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Woordenboek2
Areaal, minimumoppervlakte/populatie, trend
Dit zijn kwaliteitscriteria voor Europese
habitats en soorten.
- Areaal: de verspreiding van een habitat
of soort in Vlaanderen. Voorbeeld
enkel voorkomen in 1 provincie, of juist
in alle provincies, of slechts in 2 en nog
eens ver van elkaar verwijderde
provincies, enz.
- Minimumoppervlakte: geeft aan dat
een bepaald habitattype, vb een
bepaald bostype, min. 50 ha groot
moet zijn
- Trend: geeft aan of een soort of habitat
meer of minder voorkomt, en het
verspreidingsgebied toe- of afneemt.
Biologische waarderingskaart (of BWK)
De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een
inventarisatie van het biologische milieu en de
bodembedekking van Vlaanderen en Brussel.
Een inkleuring in groentinten duidt de
biologische waarde van het milieu op een
overzichtelijke wijze. Een ervaren gebruiker
kan uit de kaarten het landschap lezen en in
een oogopslag het 'groene' karakter van een
bepaald gebied afleiden.
G-IHD en S-IHD (en de onderlinge relatie)
De
G-IHD
zijn
de
gewestelijke
instandhoudingsdoelen ofwel natuurdoelen op
Vlaams niveau voor de Europese habitats en
soorten waarvoor Vlaanderen een grote
verantwoordelijkheid draagt. Het INBO zorgde
voor de wetenschappelijke basis, het ANB
formuleerde de doelen. Ze vormen het kader
voor het opstellen van de S-IHD of
gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelen, die
gelden voor Natura 2000-gebieden en soorten. De G-IHD werden reeds in 2010
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De SIHD werden pas definitief goedgekeurd in april
2014.

Gunstige staat
De gunstige staat van een Europese habitat of
soort gaat over welke toestand we optimaal
willen bereiken, zodat de natuur op een
onbedreigde manier kan voortbestaan. Deze
staat wordt bepaald op basis van verschillende
onderdelen:
Voor habitats:
o oppervlakte en verspreiding: is een
habitat op een bepaalde plaats groot
genoeg, en is het habitattype op voldoende
plaatsen aanwezig over gans Vlaanderen?
o structuur en functies: is vb de bodemen waterkwaliteit in orde?
o habitattypische
soorten:
zijn
voldoende planten en dieren aanwezig die
typisch zijn voor een habitat?
o toekomst: wordt de toekomst positief
of niet ingeschat? (vb grote milieudrukken,
veel versnippering, …)
Voor soorten:
o populatie: zijn er voldoende individuen
binnen 1 populatie?
o verspreiding
o oppervlakte en kwaliteit leefgebied
o toekomst
Habitatkaart
Dit is de kaart met waar er in Vlaanderen
Natura 2000-habittatypes voorkomen. Ze is
gebaseerd op de BWK (zie eerder). De
kenmerken van de Europese en Vlaamse
habitattypes vallen niet volledig samen,
waardoor er enige aanpassingen nodig waren.
Habitattypische soorten (vooral fauna)
Dit zijn een beetje de vergeten soorten van de
Habitatrichtlijn. Het zijn soorten die typisch
aanwezig moeten zijn bij een Europese habitat,
voor we van een gunstige staat kunnen
spreken. Voor planten bestond er een lijst, niet
voor de typische dieren. Pas na lang
aandringen van Natuurpunt maakte het INBO
een lijst met habitattypische soorten. Deze

2

Meer begrippen uitgelegd op:
https://www.natura2000.vlaanderen.be/begrippen
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soorten werden uiteindelijk ook meegenomen
in het kalibratiemodel, wat leidde tot het
vergroten van hier en daar enkele
habitatvlekken.
IHD, VEN, SBZ en Natura 2000 (+ de onderlinge
relatie)
Voor IHD (instandhoudingsdoelen), zie uitleg
bij ‘G-IHD en S-IHD’ hierboven.
Het VEN, ofwel het Vlaams Ecologisch netwerk
(1997) was een vervolg op de Groene
Hoofdstructuur (1991) en een betere poging
om de EU-natuurrichtlijnen te vertalen naar
het Vlaamse grondgebied. Het is echter een
netwerk dat vooral op kaart bestaat, zonder
concrete invulling van meetbare doelen voor
habitats en soorten. Voor de uitvoering van het
VEN werd heel wat Vlaams en lokaal overleg
gepleegd, wat na een gebrekkige uitvoering tot
heel wat kritiek leidde. En eveneens zorgde
voor een zeer sceptische houding bij
natuurverenigingen t.o.v. de opmaak van de
instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor het
Natura 2000-netwerk.
Naar aanleiding van het conflict rond de
uitbreiding van de Haven van Antwerpen rond
het Deurganckdok (1999-2000), werd de nood
zichtbaar om toch instandhoudingsdoelen
(IHD) op te maken, als zeer concreet en
werkbaar kader voor het laten samengaan van
economie en ecologie.
De aanpak in de Antwerpse haven leidde tot
de start van een breed en langdurig overleg
over de opmaak van IHD voor alle Natura 2000gebieden en soorten.
Natura 2000-gebieden noemt men ook
speciale beschermingszones (SBZ), waarbij
SBZ-V staat voor de Vogelrichtlijngebieden en
SBZ-H voor de Habitatrichtlijngebieden. Samen
vormen deze gebieden het Natura 2000netwerk, een grensoverschrijdend netwerk van
natuurgebieden waar alle Europese lidstaten
aan meewerken.
Kalibratiemodel
Dit is een complex computermodel dat de IHD
herverdeelde over Vlaanderen, volgens zowel
ecologische, juridische als economische
criteria. Zo werden de doelen vb zo ver

mogelijk van (landbouw)bedrijven geplaatst.
Het model kwam er om een zo objectief
mogelijk antwoord te geven op de vele vragen
uit het lokaal overleg om doelen te
verplaatsen van het ene naar het andere
gebied of naar boven of beneden bij te stellen.
Het VITO en het INBO maakten dit model.
Leefgebied van een soort
Een leefgebied van een soort omvat vaak een
combinatie van verschillende Europese en/of
Vlaamse natuurtypes waarbinnen een dier zich
voortplant, naar voedsel zoekt of een nest
maakt. Omdat deze natuurtypes zowel
Europees als Vlaams beschermd kunnen zijn,
en de juiste omvang per natuurtype
onvoldoende gekend is, bestaan er geen
concrete kaarten van leefgebieden van dieren.
Wel werden de regionaal belangrijke biotopen
die behoren tot een leefgebied opgesomd en
zo goed mogelijk afgebakend op een kaart. Het
INBO werkt nu nog aan een betere kartering
van leefgebieden voor soorten. Het in kaart
brengen van deze leefgebieden is nodig om alle
doelen juist te kunnen lokaliseren op
perceelsniveau en te voorkomen dat de doelen
voor vb. habitats de bescherming van deze
leefgebieden bemoeilijken.
LSVI-tabellen
LSVI = lokale staat van instandhouding
Deze LSVI-tabellen, opgemaakt door het INBO,
bevatten de kwaliteits- en kwantiteitscriteria
waaraan Europese habitats en soorten
minimaal moeten voldoen om van een gunstige
staat te kunnen spreken, en dit op niveau van
een speciale beschermingszone.
Voorbeeld: Hoe zuur moet het water van een
kikkerpoel
zijn?
Wat
is
de
minimumoppervlakte voor een gezond
berkenbos? Welke typische fauna horen bij een
droge of natte heide? Wat is de kritische
stikstofdepositiewaarde van een bepaald
grasland? Enz.
De LSVI-tabellen dienden als basis voor de SIHD, en zijn ook van belang bij de monitoring
van de staat van de Europese habitats en
soorten (hoe goed scoren ze nu: zeer ongunstig
of gunstig?).
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Managementplan Natura 2000
Dit is een actieplan dat per speciale
beschermingszone wordt opgemaakt, en dat
bepaalt welk doel waar zal gerealiseerd
worden, door wie, en wat de eventuele
milieuknelpunten zijn die daarvoor aangepakt
moeten worden.
Het ANB is verantwoordelijk voor de opmaak
van de plannen.
Metapopulatie
Dit is de nodige verzameling aan populaties van
een soort die met elkaar in verbinding zouden
moeten staan binnen een bepaalde regio.
Geïsoleerde populaties dreigen nl. snel uit te
sterven. Het heeft dus weinig zin om een
specifiek IHD voor een soort aan een gebied
toe te wijzen, als die populatie ook niet in
verbinding staat met andere populaties elders.
Natura 2000
Natura
2000
is
het
grootste
natuurgebiedennetwerk ter wereld, en omvat
17% van Europa. Op basis van de Vogel- en
Habitatrichtlijn bakende elk Europese lidstaat
beschermingszones af, werden prioriteiten
bepaald en managementplannen en budgetten
opgemaakt om alles uit te voeren. Het is een
netwerk van natuur én mensen, omdat andere
activiteiten mogelijk blijven zolang de
natuurkwaliteit niet daalt. Bekende Natura
2000-gebieden in België zijn de Kalmthoutse
Heide, het Zwin en het Zoniënwoud. Maar ook
vele kleinere natuurgebieden vallen onder het
netwerk.
Natura 2000-programma
Dit overzichtsprogramma is een concretisering
van de G-IHD en bevat de algemene lijnen op
Vlaams niveau die als basis dienen voor de
opmaak van de Managementplannen voor alle
Natura 2000-gebieden. Binnen dit programma
zal ook een stand van zaken bijgehouden
worden
in
welke
mate
de
Managementplannen alle doelen invullen en
waar er dus nog gaten zitten.
Passende beoordeling
Een passende beoordeling is onderdeel van
een vergunningsaanvraag en beoordeelt of een

geplande activiteit al dan niet een ‘significant’
effect heeft op het bereiken van een
instandhoudingsdoel van een Europees
beschermde zone. Als het bereiken van het
doel niet belemmerd wordt, kan de activiteit
doorgaan. Indien er wel een effect is, wordt
gekeken of dat vermeden kan worden door de
activiteit aan te passen (vb te verplaatsen), of
wordt - indien het gaat om een activiteit van
groot maatschappelijk belang - gekeken of er
gecompenseerd kan worden.
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Gezien stikstof overal in Vlaanderen een
probleem vormt om de gunstige staat te
realiseren, werd een aanpak op Vlaams niveau
(PAS) uitgewerkt naar Nederlands voorbeeld.
Dit gebeurt ook om een vergunningenstop bij
(landbouw-)bedrijven te vermijden. Over de
inhoud en het kostenplaatje bestaat zeer veel
discussie.
Regionaal belangrijke biotopen
Dit zijn biotopen (vennen, heiden, duinen, en
waterrijke gebieden) die niet Europees
beschermd zijn, maar die in Vlaanderen wel
een bescherming genieten, ondermeer via de
regelgeving rond het verbod en de
vergunningsplicht voor vegetatiewijziging.
Voor een opsomming, zie bijlage V van het
Vegetatiewijzigingsdecreet.
Regionaal belangrijke soorten
Naast de Europees beschermde soorten zijn er
ook een heel aantal Vlaams beschermde
soorten. Een Vlaamse lijst bestaat nog niet,
maar zou wel welkom zijn. Verschillende
provincies deden wel een poging om de
provinciaal prioritaire soorten op te lijsten.
Richtlijnsoorten of bijlage-soorten
Het ANB spreekt van richtlijnsoorten,
Natuurpunt van bijlagesoorten gezien ook de
habitattypische soorten richtlijnsoorten zijn.
Het gaat over Europees beschermde soorten
die staan op de bijlagen van de Habitat- en
Vogelrichtlijn. Afhankelijk van op welke bijlage
een soort staat moet er een beschermingszone
voor worden afgebakend (bijlage 2) of zijn ze
overal in Vlaanderen beschermd (bijlage 4).

11

Soortenbeschermingsprogramma (SBP)
Dit is een actieprogramma dat bepaalt wat de
beste leefgebieden voor een soort in heel
Vlaanderen zijn en waar men dus best welke
maatregelen moet nemen om een soort in een
gunstige staat te houden of te brengen. Deze
programma’s worden opgemaakt voor
Europees en Vlaams beschermde soorten en
soorten die zich in de eerste vier categorieën
van de rode lijsten staan. Er bestaat een
prioriteitenlijst van soorten waarvoor men de
komende jaren een SBP zal opmaken. Tijdens
het IHD-overleg werd door het ANB besloten
om voor soorten die voornamelijk buiten de
beschermde gebieden voorkomen een SBP te
maken.

meebepalend zijn of een Europese habitat zich
in een gunstige staat bevindt of niet.

Verbindingen
Het Natura 2000-netwerk is pas een echt
netwerk als alle natuurgebieden goed met
elkaar verbonden zijn, zowel binnen de
Habitatrichtlijngebieden als met natuur
erbuiten.
Het gaat over het creëren van de nodige
groene stapstenen voor soorten op de bijlagen
van de Habitat- en Vogelrichtlijn, maar ook
voor de habitattypische (en niet per se
Europees
beschermde)
soorten
die

Zoekzonemodel
Dit is een complex computermodel dat de
zoekzones (zie hierboven) binnen Natura 2000gebieden bepaalt waarbinnen men de IHD
moet realiseren.
Het zoekzonemodel is de opvolger van het
kalibratiemodel (zie eerder) dat de doelen
herverdeelde over Vlaanderen.

Zoekzone
Een zoekzone is een zone binnen Natura 2000
die meestal groter is dan de nodige
oppervlakte
waarbinnen
een
S-IHD
gerealiseerd moet worden. Ze wordt
afgebakend
op
basis
van
natuurpotentiekaarten en houdt ook rekening
met de socio-economische situatie (vb zo ver
mogelijk van economische gebieden).
Naarmate
de
opmaak
van
de
Managementplannen de S-IHD toewijzen aan
bepaalde deelgebieden en gevat zijn door een
contract, verkleint de zoekzone voor een S-IHD.

Ontbreekt een woord?
Laat iets weten!
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Afkortingen
ANB
Bolov
BWK
G-IHD
IHD
INBO
LSVI
PAS
RBB
RBS
SBP
SBZ
SBZ-H
SBZ-S
SBZ-V
S-IHD
VEN
VLM
VMM
WBC
WTC

Agentschap voor Natuur en Bos
Bovenlokaal overleg (1ste lokaal overleg over de IHD)
Biologische waarderingskaart
Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen
Instandhoudingsdoelstellingen
Instituut voor Natuur en Bos
Lokale staat van instandhouding
Programmatische Aanpak Stikstof
Regionaal belangrijke biotopen
Regionaal belangrijke soorten
Soortenbeschermingsprogramma
Speciale beschermingszone (ook wel Habitatrichtlijngebied, of Vogelrichtlijngebied, of
Natura 2000-gebied genoemd)
Habitatrichtlijngebied
Speciale beschermingszone in Sigma-gebied
Vogelrichtlijngebied
Gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen
Vlaams ecologisch netwerk
Vlaams landmaatschappij
Vlaamse milieumaatschappij
Wetenschappelijke begeleidingscommissie
Wetenschappelijke Toetsingscommissie
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Vaak gestelde vragen
Waar vind ik de S-IHD in mijn regio?
Ga naar www.natura2000.vlaanderen.be
 geef een stad of dorp in de zoekbalk in,
 klik rechts op een Natura 2000-gebied
naar keuze
 klik op 'ga naar detail'
 kijk daarna in de linker menu bij
'specifieke natuurdoelen' of bij
'publicaties'
Hoe zit het met de financiën voor natuur?
De focus ligt nu vooral op het realiseren van de
IHD.
 75% van onze natuuraankopen
moeten volgens het gewijzigde
Natuurdecreet besteed worden aan de
uitvoering van de IHD (zowel binnen als
buiten Natura 2000). Voor ANB is dit
85%.
 Het totale Natura 2000-budget is
echter nog onbekend.
 De natuurbeheerkosten (kosten per
natuurtype en per ha) zijn opnieuw
berekend en opgetrokken (de
zogenaamde
‘normkostenstudie’)
zodat nu praktisch alle kosten hierin
vervat zitten.
 Buiten Natura 2000 blijven aankopen
mogelijk (resterende 15%), vb in VEN.
Europese habitatoppervlaktes moeten
daarnaast minstens in kwaliteit en
oppervlakte behouden blijven. En in
kader
van
soortenbeschermingsprogramma's
voor Europees beschermde soorten
kunnen
ook
aankoopof
beheermaatregelen buiten Natura
2000 uitgevoerd worden.
Wat vindt Natuurpunt van het ganse IHDoverleg en de bereikte resultaten?
Natuurpunt
beschouwt
de
IHD
als
tussendoelen. En geen doelen die de gunstige
staat verzekeren, gezien ze niet voldoen aan
alle ecologische (en juridische) vereisten. Een
aanpassing zal nodig zijn in 2019. Daarnaast is
er nood aan hoger budget om alles te
realiseren en een brede biodiversiteitsvisie die
over alle natuur in Vlaanderen gaat.

Hoe ziet het nieuwe natuurbeheerplan eruit?
Dat weten we nog altijd niet. ANB werkt eraan.
Zolang op Vlaams niveau bepaalde beslissingen
uitblijven, doen we voort zoals altijd.
Kunnen de doelen nog aangepast worden?
Nu niet, naar aanleiding van de EU-rapportage
in 2019 wel. Indien er onvoldoende
vooruitgang wordt geboekt, wordt gekeken
wat daar de oorzaak van is en of de doelen (en
grenzen) bijgesteld moeten worden.
Kunnen de doelen nog verplaatst worden?
Ja, maar enkel binnen het zelfde
Habitatrichtlijn
en/of
overlappend
Vogelrichtlijngebied en als dat ecologisch en
juridisch mogelijk is. Dus niet tussen
verschillende Natura 2000-gebieden.
Kunnen de grenzen van de SBZ’s nog
aangepast worden?
De afspraak is om dat nu niet te doen. Naar
aanleiding van de EU-rapportage in 2019 kan
dat wel. Indien er onvoldoende vooruitgang
wordt geboekt, wordt gekeken wat daar de
oorzaak van is en of de grenzen bijgesteld
moeten worden.
Moeten de bestaande natuurbeheerplannen
aangepast worden? Zo ja, hoe en wanneer?
Dat kan. Dat hangt af van hoe men beslist om
de IHD te realiseren via het op te maken
Managementplan. Beheerplannen moeten
daar rekening mee houden. In vele gevallen
hield men reeds rekening met de aanwezige
Europese habitats en soorten. Om alle
beheerplannen te screenen of ze conform de
Managementplannen zijn, krijgen we nog 4 tot
6 jaar de tijd.
Kan men binnen Natura 2000 nog andere
natuur beheren dan Europees beschermd is?
Ja. Al zien sommige partijen dat liever anders.
Het ontwikkelen van andere natuurwaarden
(zoals regionaal belangrijke biotopen en
soorten) blijft mogelijk. Zo is er nog veel
leefgebied nodig voor Europese soorten die
ook regionaal belangrijke biotopen nodig
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hebben. Of moeten milieudrukken
buitenaf gebufferd worden.

van

Wat als we de doelen voor ons gebied te laag
of te hoog vinden?
Over de hoogte van doelen wordt nu niet meer
gediscussieerd. Wel na de rapportage aan
Europa in 2019. Dan zal blijken of de IHD
volstaan om de gunstige staat te verzekeren,
en of ze bijgesteld moeten worden. Maar we
mogen natuurlijk in onze gebieden altijd meer
doen dan de IHD bepalen.
Mogen onze beheerplannen verder gaan dan
de vooropgestelde S-IHD?
Ja. Maar de financiering zal wel vooral het
gedeelte dat de IHD invult bekostigen, en niet
per se wat we meer doen. Daarvoor zal
Vlaamse of eigen restfinanciering nodig zijn.
Kunnen we ook buiten de ‘zoekzones’ (= zone
waarbinnen we de IHD moeten realiseren) nog
gebieden aankopen en beheren in functie van
IHD of andere natuur?
Ja. Zoekzones zijn er enkel binnen SBZ. Maar
ook buiten SBZ mag er geen achteruitgang zijn,
en zullen heel wat Europese soorten nog
beschermd moeten worden. Ook andere
natuurwaarden beschermen blijft mogelijk, al
zal de focus en de middelen voor een groot stuk
naar de IHD gaan. 75% van onze
aankoopmiddelen moet naar de realisatie van
IHD gaan. Dit geldt zowel binnen als buiten de
beschermingszones. Om te voorkomen dat we
enkel IHD gaan realiseren en financieren,
hebben we gepleit voor een brede
biodiversiteitsvisie die alle natuur in
Vlaanderen omvat.
Wat als we de IHD niet kunnen realiseren door
externe milieudrukken?
In een Managementplan wordt duidelijk
bepaald welke milieudrukken zeker aangepakt
moeten worden. Op die manier doen wij ons
deel, en is duidelijk wat het andere deel is. Als
het niet vrijwillig lukt, dan wordt het verplicht.
Halen we de doelen niet, maar zijn alle
beloofde inspanningen gedaan? Dan wordt
gekeken hoe dat komt en wie de
verantwoordelijke is en dus aangepakt zal
worden.

Hoe gaat het ANB er op toezien dat ook
anderen hun verplichtingen nakomen?
Elke sector gaat een contract aan met ANB over
de beloofde inspanningen. Wordt dat niet
nageleefd, dan kan ANB de verleende subsidies
terugvorderen. Per SBZ zal er een overleggroep
van alle betrokken sectoren zijn. Deze kunnen
ook elkaar in de gaten houden, en bijstellingen
vragen.
Wat is het verschil tussen ‘criteria duurzaam
bosbeheer’
en
‘criteria
duurzaam
natuurbeheer’?
De criteria duurzaam natuurbeheer zijn een
nieuwe vorm van criteria voor natuurbeheer
die de criteria duurzaam bosbeheer vervangen.
Dat
gebeurde
door
het
gewijzigde
Natuurdecreet. Ze overlappen grotendeels,
maar bevatten extra bepalingen in functie van
de IHD.
Hoe staat de Europese natuur er nu voor,
welke soorten en habitats zijn in een gunstige
staat en welke niet?
Heel slecht. Slechts 5 habitats zijn in een
gunstige staat, en 9 soorten.
Voor een volledig overzicht, zie het INBOrapport ‘Staat van instandhouding (status en
trends)
habitattypen en soorten van de Habitatrichtlijn
(rapportageperiode 2007-2012)’.
Wat gaat Europa doen als Vlaanderen de IHD
niet tijdig kan realiseren?
Juridisch gezien liggen er geen deadlines vast
(wel politiek: nl 2020 en 2050), enkel de
verplichting om vooruitgang aan te tonen om
de 6 jaar. Europa zal bekijken of alle beloofde
inspanningen zijn geleverd om een gunstige
staat te verzekeren. Indien niet, kan Europa
boetes opleggen. Maar dit zijn wel jarenlange
procedures. Ook wordt dit samen bekeken met
de inspanningen door de federale, Brusselse en
Waalse overheid en dus per lidstaat.
Wat als je alle nodige maatregelen neemt,
maar de gunstige staat toch niet bereikt?
Dan zal men kijken waar dat aan ligt. En op
basis daarvan of de doelen bijstellen, of de
maatregelen.
Indien
alle
beloofde
inspanningen geleverd zijn, kan men niet
beboet worden.
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Wat met het VEN? Blijft dat nog bestaan, of
wordt dat ook nog aangepast?
Het Vlaams Ecologisch Netwerk blijft bestaan
en moet nog verder afgebakend worden. Het
zou goed zijn als dit netwerk meegenomen
wordt in een brede biodiversiteitsvisie voor alle
natuur in Vlaanderen.

Mag er nog gejaagd, geboerd of nieuwe
bedrijventerreinen
ontwikkeld
worden
binnen Natura 2000-gebieden?
Ja. Als dat de realisatie van de IHD niet
bemoeilijkt. Elk plan met een mogelijke impact
moet onderworpen worden aan een ‘passende
beoordeling’ (zie ook IHD-woordenboek).

Wat gaan de andere sectoren moeten doen?
Andere sectoren zullen vooral moeten
bijdragen in betere milieuvoorwaarden.
Daarvoor wordt er o.a. een PAS-aanpak
(programmatische aanpak stikstof) uitgewerkt
naar Nederlands voorbeeld. En bekijkt het
INBO welke grens- en streefwaarden (vb voor
grond- en oppervlaktewater) per habitat nodig
zijn om verslechtering tegen te gaan. Die zijn
van belang bij de vergunningverlening.

Hoe komt het dat er nog veel bosdoelen
buiten SBZ geplaatst moeten worden?
Dat is niet echt logisch te verklaren. Er werd
vastgesteld dat men binnen de nauw
afgebakende SBZ-grenzen onmogelijk de grote
bosdoelen kon plaatsen. Daarom besloot het
ANB om de helft van de bosdoelen (zo’n
22.000ha) buiten SBZ te plaatsen. Waar en hoe
die gerealiseerd worden, is nog onbekend.
Evenmin wat hun juridisch statuut is.

Wat mag er nu wel en niet binnen de Natura
2000-gebieden?
In Natura 2000 gebieden mag in theorie alles,
als het maar in lijn is met het behalen van de
IHD. Natura 2000-gebieden zijn dus geen
gebieden waar geen landbouw, industrie of
woonzones mogen zijn. Wel waar alle plannen
en projecten afgewogen worden of ze de IHD
niet bemoeilijken. Indien wel, dan moeten deze
plannen aangepast worden zodat er geen
negatief effect is. Als dat niet kan, is het plan
niet vergunbaar. En enkel voor plannen van
groot maatschappelijk belang kan er
gecompenseerd worden.

Wat met soorten die vooral buiten de SBZ
voorkomen? Hoe worden die beschermd?
Wat is het uitvoeringstraject daarvoor?
Voor
soorten
buiten
SBZ
worden
soortenbeschermingsprogramma’s
(SBP)
gemaakt. Het ANB heeft een prioriteitenlijst
gemaakt van Europees en Vlaams beschermde
soorten voor de jaren die volgen. De afspraak
is om 4 SBP’s per jaar op te maken.

Gezien de grote natuurdoelen, komt er ook
meer geld voor natuur?
Daar pleit Natuurpunt voor. Deze discussie is
nog
niet
afgerond.
Sowieso
zullen
verschillende beleidsdomeinen (landbouw,
ruimtelijke ordening, …) ook met hun
budgetten moeten bijdragen. Het ANB
berekende dat er voor de realisatie van de IHD
23 miljoen euro extra nodig is per jaar (dit geldt
voor zowel ANB, INBO, natuurverenigingen, …).
Hoe zit de relatie met bestaande en
toekomstige LIFE-projecten?
Bestaande en reeds gekende nieuwe LIFEprojecten zijn normaal gezien meegenomen in
de IHD. Nieuwe LIFE-projecten moeten
afgestemd worden op de IHD, maar kunnen
gerust verder gaan.

Worden RBB’s (regionaal belangrijke
biotopen) gecompenseerd als ze plaats
moeten maken voor IHD’s?
De afspraak is dat open RBB’s (dus geen bos)
ingevuld mogen worden door open habitat-IHD
(vb heide), maar niet door bos-IHD. RBB’s die
nodig zijn als leefgebied voor Europese soorten
moeten ook behouden blijven.
Waarom werd het Natuurdecreet gewijzigd?
 Om beter te voldoen aan alle Europese
bepalingen
uit
de
Vogelen
Habitatrichtlijn,
 om iedereen meer kansen te geven aan
natuurbeheer te doen
 en om de administratie te vereenvoudigen
(de
verschillende
bestaande
beheerplannen worden herleid tot 1
natuurbeheerplan, in 4 niveaus).
Lees meer in deze handleiding:
www.natuurpunt.be/handleidingdecreet
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Lijst Natura 2000-gebieden in Vlaanderen
Er zijn 24 Vogelrichtlijngebieden en 38 Habitatrichtlijngebieden. Maar gezien de grote overlap tussen
beiden werd er vaak 1 rapport of besluit gemaakt voor zowel het Habitat- als overlappende
Vogelrichtlijngebied. De Achterhaven Zeebrugge-Heist, de Ijzervallei, Antwerpen Linker-Oever, en De
Kuifeend zijn ‘pure’ Vogelrichtlijngebieden, en overlappen dus niet met een Habitatrichtlijngebied.
De Zeeschelde (Sigma) valt ook binnen Natura 2000, maar bevat enkel wat er reeds in het kader van
Sigma besproken en beslist werd. Op die manier spreken we over 41 Natura 2000-gebieden.
De Natura 2000-gebieden hieronder staan alfabetisch gerangschikt. De nummers hebben dus geen
betekenis.

1. Achterhaven Zeebrugge-Heist
2. Antwerpen Linker-Oever
3. Bos en Hei (ten Oosten van
Antwerpen)
4. Bosbeekvallei
5. Caestert (Plateau van)
6. Demervallei
7. Dijlevallei
8. Duingebieden
9. Fortengordels
10. Grote Nete
11. Hallerbos
12. Haspengouw
13. Heesbossen
14. Hoge Kempen
15. IJzervallei
16. Jekervallei
17. Kalmthoutse Heide
18. Kampenhout (valleigebied)
19. Kempense kleiputten
20. Kleine Nete

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Kuifeend (De)
Maasvallei
Mangelbeek
Maten (De)
Noord-Oost Limburg
Overgang Kempen-Haspengouw
Peer
Polders
Schietvelden
Turnhouts Vennengebied
Vijvergebied Midden-Limburg
Vlaamse Ardennen
Voerstreek
West-Vlaams Heuvelland
Wingevallei
Zandig Vlaanderen-Oost
Zandig Vlaanderen-West
Zandleemstreek
Zeeschelde (SIGMA)
Zoniënwoud
Zwarte Beek

Op www.natura2000.vlaanderen.be/natura-2000-gebieden vind je meer info rond al deze Natura
2000-gebieden: de gebiedsspecifieke doelen, kaarten, de soorten en habitats die er voor komen, …
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Lijst regionaal belangrijke biotopen die niet bebost mogen worden

Wat doet dat hier???

Awel: Onderstaande lijst werd mee opgenomen in het
Uitvoeringsbesluit dat uitvoering geeft aan het
nieuwe Natuurdecreet. Heel wat RBB’s (regionaal
belangrijke biotopen) zijn niet Europees beschermd
maar zijn wel nodig als leefgebied voor Europees
beschermde soorten. Ze dreigden te verdwijnen
gezien men er Europese habitatdoelen (vnl. bos) op
wilde plaatsen. Op die manier ging men nooit de
gunstige staat van de Europees beschermde soorten
kunnen garanderen. Deze lijst moet dat voorkomen.
Volledige naam van dit besluit:
“Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling
van het Vlaams Natura 2000-programma, de
managementplannen Natura 2000, de zoekzones en de
actiegebieden voor de specifieke
instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen
soorten en habitats”)

BWK-eenheid

Code

Omschrijving

hc

rbbhc

dotterbloemgrasland

hp*, hpr*

rbbzil

zilverschoongrasland

hp*, hpr*

rbbkam

Kamgrasland

hf

rbbhf

moerasspirearuigte met graslandkenmerken

hf

natte ruigte met moerasspirea (geen rbbhf)

hj

vochtig, licht bemest grasland gedomineerd door russen

hm

onbemest, vochtige pijpestrootjesgrasland

hu

mesofiel hooiland

Mr, mru, mrb

rbbmr

rietland en andere Phragmition-vegetaties

mz

rbbmr

Zeebiesvegetatie

mc

rbbmc

grote zeggenvegetaties

ms

rbbms

kleine zeggenvegetaties niet vervat in overgangsveen
(type 7140)
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Lijst van alle soorten en habitats volgens de Europese
natuurrichtlijnen
Ter info
Afhankelijk van op welke bijlage een soort staat moet er al dan niet een beschermingszone
afgebakend worden en is de soort overal in Vlaanderen beschermd.
Sommige soorten staan ook op twee bijlages. Kijk dus steeds bij alle bijlagen voor een soort. De
soorten staan alfabetisch gerangschikt (zonder Latijnse naam).
Naast deze lijsten van Europees beschermde soorten zijn er ook lijsten van ‘Vlaamse’ soorten die
typisch zijn voor een Europese habitat. Deze habitattypische soorten bepalen mee of een habitat in
een gunstige staat is of niet.3

Dier- en plantensoorten van Bijlage II van de Habitatrichtlijn die voorkomen in Vlaanderen
waarvoor de aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is
Zoogdieren
Dwarsoor of Mopsvleermuis
Grote hoefijzerneus
Ingekorven vleermuis
Langoor of Bechsteins vleermuis
Meervleermuis
Otter
Vale vleermuis
Amfibieën
Kamsalamander
Vissen
Beekprik
Bittervoorn
Grote modderkruiper
Kleine modderkruiper
Rivierdonderpad
Rivierprik
Insecten
Gevlekte witsnuitlibel
Vliegend hert
Mollusken
Nauwe korfslak
Zeggekorfslak
Planten
Drijvende waterweegbree
Geel schorpioenmos
Groenknolorchis
Kruipend moerasscherm

3

http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/46440
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Dier- en plantensoorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn die voorkomen in Vlaanderen
(bescherming nodig over heel Vlaanderen)
A) DIERSOORTEN
VLEERMUIZEN
Baardvleermuis
Bechstein’s vleermuis
Bosvleermuis
Brandt’s vleermuis
Dwergvleermuis
Franjestaart
Gewone grootoorvleermuis
Grijze grootoorvleermuis
Grote hoefijzervleermuis
Ingekorven vleermuis
Laatvlieger
Meervleermuis
Mopsvleermuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis
Tweekleurige vleermuis
Vale vleermuis
Watervleermuis
KNAAGDIEREN
Hamster
Hazelmuis
CARNIVOREN
Otter
AMPHIBIEËN
Boomkikker
Gladde slang
Heidkikker
Kamsalamander
Knoflookpad
Rugstreeppad
Vroedmeesterpad
GELEEDPOTIGEN
Odonata
Gevlekte witsnuitlibel
B) PLANTENSOORTEN
Drijvende Waterweegbree
Geel Schorpioenmos
groenknolorchis
Kruipend moerasscherm
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Vogelsoorten van de Bijlage I van de Vogelrichtlijn die voorkomen in Vlaanderen waarvoor de
aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is.

Blauwborst
Blauwe kiekendief
Boomleeuwerik
Bosruiter
Brandgans
Dougalls stern
Duinpieper
Dwerggans
Dwergstern
Goudplevier
Grauwe franjepoot
Grauwe kiekendief
Grauwe klauwier
Griel
Grote stern
Grote zilverreiger
Ijsduiker
Ijsvogel
Kemphaan
Kleine vliegenvanger
Kleine waterhoen
Kleine zilverreiger
Kleine zwaan
Kleinste Waterhoen
Kluut
Korhoen
Kraanvogel
Kuifduiker
Kwak
Kwartelkoning
Lepelaar
Middelste Bonte Specht
Morinelplevier

Nachtzwaluw
Nonnetje
Noordse stern
Ooievaar
Ortolaan
Parelduiker
Poelsnip
Porseleinhoen
Purperreiger
Rode wouw
Roerdomp
Roodhalsgans
Roodkeelduiker
Rosse grutto
Slechtvalk
Smelleken
Sperwergrasmus
Steltkluut
Velduil
Visarend
Visdief
Waterrietzanger
Wespendief
Wilde zwaan
Witoogeend
Woudaapje
Zeearend
Zwarte ooievaar
Zwarte specht
Zwarte stern
Zwarte wouw
Zwartkopmeeuw
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Kaart Natura 2000 in Vlaanderen
Natura 2000 in Vlaanderen
= opp Habitatrichtlijngebieden: 105.022 ha
= opp Vogelrichtlijngebieden: 98.243 ha
= 165.000 ha in totaal (gedeeltelijke overlap tussen Habitat- en Vogelrichtlijngebieden)
= 12% van Vlaanderen
= deels overlappend met het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
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Meer info
Boeken
‘Europees beschermde natuur in Vlaanderen’, Kris Decleer et al

Handleidingen van INBO over beheer habitats & soorten



Handboek voor beheerders – Habitats
Handboek voor beheerders - Soorten

Websites
Natuurpunt
 Natura 2000 algemeen + nieuwsberichten : www.natuurpunt.be/natura2000
 IHD-overleg (enkel voor vrijwilligers) + handleidingen (IHD, PAS, Natuurdecreet):
www.natuurpunt.be/ihdoverleg
 Fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn: www.natuurpunt.be/alert
ANB



www.natura2000.vlaanderen.be: alle officiële info rond Natura 2000, je vindt er vb ook de SIHD per Natura 2000-gebied
www.natura2000.vlaanderen.be/pas: alle officiële info rond de ‘PAS’

INVERDE
Cursus van 2 avonden over Natura 2000: http://www.inverde.be/cursus/1556
ECOPEDIA
www.ecopedia.be is het online leerplatform over natuurbeheer en Europees beschermde natuur.
Deze site wordt de komende jaren dankzij het BNIP-project (www.life-bnip.be) verder uitgebouwd met
o.a. meer filmpjes en fiches over het beheren van Europese habitats en soorten.
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