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1. Inleiding 
 
Deze natuurdoelen-handleiding is vooral bedoeld voor de vrijwilligers en professionelen van 
Natuurpunt, Durme vzw en Limburgs Landschap vzw die het natuurdoelen-overleg actief willen 
volgen. Het beschrijft het jarenlange en nog lopende overleg over de opmaak en uitvoering van de 
‘instandhoudingsdoelen’ (IHD) of Europese natuurdoelen in Vlaanderen. Binnen het natuurbeleid is 
dit het belangrijkste dossier. Het geeft uitvoering aan de twee belangrijkste Europese 
natuurrichtlijnen, de Vogel- en de Habitatrichtlijn. Uiteindelijk willen deze natuurrichtlijnen tegen 
2050 de Europese biodiversiteit er weer bovenop helpen door de creatie van een functionerend 
netwerk waarbinnen planten en dieren vrij kunnen bewegen.  
 
De IHD, of ook wel Europese natuurdoelen genoemd, geven aan waar in Vlaanderen en in welke mate 
Europees beschermde natuurtypes (bos, heide, duinen, …), maar ook specifieke fauna en flora in 
kwaliteit en kwantiteit moeten toenemen om gezond ofwel ‘in een gunstige staat van instandhouding’ 
te geraken en blijven. 
 
De realisatie van de natuurdoelen gebeurt vooral binnen Natura 2000-gebieden, maar ook daarbuiten 
zijn er acties nodig. Natura 2000-gebieden of ‘speciale beschermingszones’ zijn brede beschermde 
natuurzones, waarbinnen vb. ook landbouw-, industrie- of woongebieden vallen, die men in heel 
Europa afbakende op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn. In theorie zijn de beschermingszones zo 
breed afgebakend om daarbinnen voldoende ruimte te hebben om alle Europees beschermde 
natuurtypes en fauna en flora van de bijlagen van de Vogel- en Habitatrichtlijn naar een ‘gunstige staat’ 
te brengen.  
 
Om dat te bereiken, moet je afspraken maken met de andere sectoren. De milieu-impact van vb 
landbouw en industrie moet omlaag om een goede natuurkwaliteit te verkrijgen. En andere 
ruimtegebruikers (zoals jagers, land- en boseigenaars, …) willen weten wat er rond hun terreinen 
allemaal gebeurt en waar ze zelf aan willen meewerken of niet. Daarom koos men in Vlaanderen van 
bij het begin om de belangrijkste organisaties rond landbouw, industrie, jacht, bos- en landeigenaars 
te betrekken bij het overleg. Zo weet iedereen wat er ons te wachten staat en wat de mogelijke impact 
kan zijn. 
 
Er is ook een impact op het vergunningenbeleid. Want vergunningen in en rond Natura 2000-gebieden 
worden getoetst of ze het bereiken van de natuurdoelen al dan niet bemoeilijken (dit heet een 
‘passende beoordeling’). Daardoor heeft het natuurdoelen-overleg ook veel voeten in de aarde gehad, 
zowel bij de stakeholders als bij de politiek.  
 
De belangrijkste mijlpalen in het IHD-overleg zijn de goedkeuring van de natuurdoelen op Vlaams 
niveau (G-IHD) in mei 2010, en daarna die van de natuurdoelen per Natura 2000-gebied (S-IHD) in april 
2014. Daarmee zijn we rijkelijk over de Europese deadline van 2010 gegaan.  
 
Op dit moment (december 2015) werkt men hard verder aan de afronding van de eerste 
Managementplannen, die de natuurdoelen vertalen in concrete acties op het terrein.  
 
Het overleg is allesbehalve gemakkelijk om te volgen. Het heeft tal van raakvlakken met andere 
beleidsdomeinen zoals landbouw en ruimtelijke ordening, en zoekt een evenwicht tussen ecologische, 
economische en politieke belangen. Niettemin is Natuurpunt van mening dat de Europese richtlijnen 
het ideale kader bieden om hiervoor oplossingen te vinden. Hierbij verwijzen we naar de uitbreiding 
van de Antwerpse haven met het Deurganckdok die enkel tot stand kwam gezien men uiteindelijk 
besloot de richtlijnen te volgen en zelfs pro-actief in te vullen. 
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Nieuwe mijlpaal en switch in natuurbescherming 
 
Niemand kan er om heen dat de Europese natuurdoelen het natuurbeleid voor goed veranderd 
hebben. Nooit eerder werd nl. opgelijst én politiek bekrachtigd hoeveel duizenden hectares extra 
natuur er waar in Vlaanderen en in welke kwaliteit minstens moeten bijkomen om van een gezonde 
natuur te spreken. Dit is allemaal het gevolg van het Europees sturende natuurbeleid, dat pas door de 
discussies rond de uitbreiding van de haven van Antwerpen, ook eindelijk in Vlaanderen voet aan de 
grond kreeg.  
 
De Europese natuurdoelen betekenen ook een enorme switch in het natuurbeleid van een eerder 
bottum-up manier van werken op basis van lokale natuurpotenties en visies naar een veel meer top-
down gestuurde visie met meetbare en afdwingbare doelen. Vooral de Europees beschermde natuur 
krijgt hier de meeste aandacht en middelen. En, niet zozeer de gewestbestemming op de ruimtekaart 
van Vlaanderen is nu bepalend voor waar er aan natuur wordt gewerkt, wel waar welke natuurdoelen 
gerealiseerd moeten worden. Ook komt de nadruk meer dan vroeger te liggen op het creëren van 
voldoende grote en aaneengesloten natuurgebieden, en op het zoeken naar evenwichten tussen 
ecologische en economische belangen.  
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2. Het natuurdoelen-overleg 

Over wat gaat dit overleg? 
Het Europese natuurdoelen-overleg gaat over de uitvoering van de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn in Vlaanderen.  
 
Deze richtlijnen bepalen dat alle Europese lidstaten:  

1. instandhoudingsdoelen of Europese natuurdoelen moeten opstellen voor de Europees 
beschermde dieren, planten en hun habitats die hier in belangrijke mate voorkomen.  

2. Beschermingszones moeten aanduiden waarbinnen we de natuurdoelen zullen realiseren (= 
Natura 2000-netwerk) 

3. Maatregelen en budgetten voorzien om de natuurdoelen te bereiken 
4. Andere activiteiten toetsen aan de te bereiken natuurdoelen 

 
Tegen 2010 had dit huiswerk klaar moeten zijn, wat dus niet is gelukt. 
 

Wie zit er mee aan tafel? 
Gezien we een gezonde natuur enkel kunnen realiseren als ook de milieu-impact daalt, moeten 
andere sectoren hun steentje bijdragen. Daarom zitten vertegenwoordigers van onderstaande 
agentschappen en stakeholders 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: 
 
Vlaamse agentschappen: 
 
    
 
 
Stakeholders:  
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

> Overleg op Vlaams niveau 
Sinds 2008 vergadert op Vlaams niveau de ‘Vlaamse overleggroep’ praktisch maandelijks. Dit zal ook 
tijdens de uitvoering blijven verder lopen. In 2014 werd de naam veranderd in ‘Gewestelijke 
Overleginstantie’. Het overleg valt onder  de verantwoordelijkheid van de minister van natuur.   

 Agentschappen: ANB, INBO, VLM, en VMM 

 Sectoren/stakeholders:  
o Unizo & Voka: industrie en ondernemers 
o Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat (ABS): landbouw 
o Landelijk Vlaanderen, Hubertusvereniging Vlaanderen, Bosgroepen: Jagers, land- en 

boseigenaars 
o Natuurpunt (als vertegenwoordiging van de terreinbeherende verenigingen vzw 

Durme en Limburgs Landschap) 
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> Lokaal overleg 
 Op lokaal niveau hadden we van 2010 tot 2012 de ‘bolovs’ of bovenlokale 

overlegmomenten, met lokale vrijwillige en professionele vertegenwoordigers van 
bovenstaande stakeholders.  

 Begin 2015 startte in opvolging van deze bolovs de ‘Overlegplatforms’ per S-IHDbesluit 
(=Habitatrichtlijngebied + overlappende Vogelrichtlijngebied(en)), met eveneens de lokale 
vrijwillige en professionele vertegenwoordigers van bovenstaande stakeholders. 

 
Waarom al deze partijen mee aan tafel? 

- Van bij het begin (2008) koos de overheid voor een brede aanpak. Dit was een belangrijke les 
na de discussies rond de uitbreiding van de haven van Antwerpen. Er is dan ook een serieuze 
impact op andere sectoren, vaak bovenop de bepalingen uit het bestaande milieubeleid.  

- Daarnaast is de opmaak van natuurdoelen een complexe opdracht, waarvoor er veel input uit 
verschillende hoeken (wetenschap, beleid, sectoren, …) nuttig was. 

- Bovendien vraagt de natuurdoelen-uitvoering heel wat werk, en kan de natuursector het niet 
alleen realiseren. Ook de andere sectoren moeten hun aandeel doen. 

 
 

Rol natuurverenigingen  
De rol van de natuurverenigingen was tijdens de lokale overlegmomenten (Bolov’s en 
Overlegplatforms) om te bekijken of de doelen voldeden aan alle ecologische en juridische vereisten, 
of de doelen goed geplaatst waren en niet beter verplaatst moesten worden, welke lokale potenties 
of problemen we zagen qua realisatie en ook welke doelen we waar kunnen realiseren op onze eigen 
terreinen. 
 
Voor de Bolov’s mocht elke stakeholder 4 personen afvaardigen. Via een open oproep selecteerden 
we per Habitatrichtlijngebied steeds drie vrijwilligers en 1 professionele medewerker van Natuurpunt, 
Durme vzw of Limburgs Landschap. Voor de Overlegplatforms kozen we ervoor – gezien het overleg 
steeds complexer werd - om telkens 1 vrijwilliger, 1 planner en 1 persoon die het Vlaamse overleg 
opvolgde af te vaardigen.  
 

Wat is er gebeurd met onze opmerkingen? 
De opmerkingen van de Bolov’s werden ofwel: 

1. Aangepast in het S-IHD-rapport, indien ANB akkoord was. Dit rapport dient enkel als 
achtergrond bij een Natura 2000-gebied. 

2. Opgenomen in de discussiepuntennota: nuttig voor uitvoering, maar niet juridisch afdwingbaar 
3. Overgenomen in standpuntennota: dit zijn de algemene overblijvende pijnpunten per sector 

die als bijlage bij de politieke beslissing zijn toegevoegd 
4. (bijna) opgelost in kwestiewerkgroepen: deze werkgroepen met de stakeholders probeerden 

de terugkerende discussies op te lossen 
5. Meegenomen in het kalibratiemodel: dit model liet toe dat, als het ecologisch en juridisch 

mogelijk was, om natuurdoelen te verplaatsen van het ene naar het ander gebied, of om de 
doelen naar beneden of boven bij te stellen 
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De opmerkingen van de Overlegplatforms werden ofwel: 
1. Aangepast in het Managementplan 1.1: vooral in de lijst met acties 
2. Aangepast op de kaarten die aangaven waar het ANB en de terreinbeherende verenigingen 

IHD’s gaan realiseren: op die manier werden een aantal technische fouten, bekommernissen 
en onduidelijkheden opgelost 

3. Meegenomen in het zoekzonemodel: afhankelijk van de opmerkingen worden nl. de zoekzones 
al dan niet verschoven om vb (landbouw)bedrijven meer te vrijwaren 

 
Kritiek Natuurpunt 
Het is echter onmogelijk om per opmerking aan te geven wat er concreet mee is gebeurd. Het 
kalibratiemodel en het zoekzonemodel zouden veel opmerkingen beantwoord hebben. Maar 
Natuurpunt is van mening dat deze modellen de opmerkingen van de bolov’s en Overlegplatforms vaak 
overbodig maakten of zelfs overstemden. Eerst een lokaal proces voeren dat dan later door een 
computermodel wordt ‘overruled’, is alles behalve goed voor het draagvlak van dit natuurdoelen-
overleg.   
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Wat zijn de belangrijkste stappen van dit overleg? 
 

3 periodes: 
 

 
Na een lange discussie rond de afbakening van beschermingszones (periode 1), zijn ook de Europese 
natuurdoelen tot stand gekomen na een zeer intensief en 6-jarig overleg tussen alle betrokken 
agentschappen en stakeholders (periode 2). Nadat de doelen finaal bekrachtigd werden in 2014, kon 
de fase van de actieplannen starten (periode 3). Hieronder geven we weer wat de belangrijkste 
stappen zijn geweest in de tweede en derde periode.  
 
Om te voorkomen dat er enkel boven de hoofden van de mensen op Vlaams niveau werd overlegd, 
werd er twee keer ook een lokaal overleg georganiseerd: 
 

 
 
Het overleg over de natuurdoelen duurde veel langer dan gepland. Er waren dan ook heel wat 

hindernissen onderweg. De meeste discussie ging over de impact op (landbouw)bedrijven, en hoe die 

vermeden of gemilderd kon worden en of er dan compensatie is voor de ‘getroffen’ 

(landbouw)bedrijven.  

Jaar na jaar ging het overleg voort, en bleven alle stakeholders aan boord hoewel ze er soms mee 

dreigden eruit te stappen. Met de hete adem van Europa in onze nek boekten we jaarlijks toch enige 

vooruitgang. Dat geven we hierna weer.  
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2008-2016: van doelen tot actieplannen 
 
 

 

 

2008: start overleg 

Alle stakeholders ondertekenen een intentieverklaring om de Europese natuurrichtlijnen correct en 
transparant uit te voeren. 
 
Opmaak doelen in 3 fases 

 
Er worden eerst natuurdoelen voor alle Europese habitats en soorten op Vlaams niveau gemaakt (de 
G-IHD): vb voor heel Vlaanderen voorziet men 4000 hectare (ha) extra heide. Deze Vlaamse doelen 
dan het kader voor de doelen per Natura 2000-gebied (de S-IHD): vb in Natura 2000-gebied X 
voorziet men 100 ha extra heide van die 4000 ha. Deze laatsten worden vervolgens verdeeld over de 
deelgebieden van een Natura 2000-gebied: vb de 100 ha extra heide wordt over drie deelgebieden 
verdeeld, met vb 30 ha in deelgebied 1, 50ha in deelgebied 2 en 20 in deelgebied 3.  
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2009: Voorbereiding Europese natuurdoelen op Vlaams niveau (G-IHD) 

Het INBO werkt een wetenschappelijke methodiek uit om de Europese natuurdoelen voor 
Vlaanderen te kunnen bepalen. Het ANB leidde daar de Europese natuurdoelen voor Vlaanderen (G-
IHD) uit af. 
 
Een Wetenschappelijke Toetsingscommissie van Vlaamse professoren wordt gevraagd de methodiek 
te onderzoeken. Ze formuleert haar bevindingen en verbetervoorstellen. 
 

2010: Goedkeuring doelen op Vlaams niveau, vertaling naar doelen per Natura 2000-gebied (S-

IHD) en eerste lokaal overleg 
De Vlaamse regering keurt de Europese natuurdoelen voor Vlaanderen goed. Deze worden vertaald 
in doelen per Natura 2000-gebied (S-IHD). ANB of studiebureaus maken hiervoor dikke rapporten. 
 
De voorlopige doelen per Natura 2000-gebied worden vervolgens voor een eerste keer voorgelegd 
aan lokale boeren, ondernemers, natuurbeschermers, jagers, gemeentes, … Dit zijn de zogenaamde 
“bolov’s” of Bovenlokale Overlegmomenten. Daaruit komen heel wat opmerkingen. 
 

2011: kwestiewerkgroepen op Vlaams niveau werken verder op pijnpunten lokaal overleg 

Op basis van de terugkerende discussies op het lokaal overleg (bolov’s) werken 5 
kwestiewerkgroepen op Vlaams niveau antwoorden uit. Veel van de kwesties gaan over waar er wel 
of geen doelen mogen komen om andere activiteiten te vrijwaren, en of de doelen niet naar boven of 
beneden bijgesteld kunnen worden. 
 

2012: opstart kalibratiemodel en eerste goedkeuring doelen per Natura 2000-gebied  

Om op alle kwesties zo objectief mogelijk te antwoorden, wordt een computermodel op basis van 
ecologische en economische kaartgegevens gemaakt: het kalibratiemodel. De eerder bepaalde 
doelen per Natura 2000-gebied worden door dit model bijgesteld en herverdeeld over Vlaanderen. 
Het zijn deze bijgestelde doelen die de minister dit jaar goedkeurt. 

 
2013: wetenschappelijke toetsing kalibratiemodel, goedkeuring 

gewijzigd natuurdecreet, en start PAS 
De Wetenschappelijke toetsingscommissie (WTC) van Vlaamse 
professoren wordt opnieuw gevraagd om nu het kalibratiemodel onder 
de loep te nemen en formuleert verbetervoorstellen.  
 
Het oude Natuurdecreet bevatte niet alle bepalingen om de natuurdoelen uit te voeren. Daarom 
worden aanpassingen voorgesteld die de regering dit jaar goedkeurt. Daarmee wordt ook het 
uitvoeringstraject in 3 fases vastgelegd.  
 
 De beslissing kwam er enkel en alleen omdat er ook een Vlaamse Programmatische Aanpak rond 
stikstof (PAS) werd goedgekeurd. Deze aanpak moet een vergunningenstop door het te veel aan 
stikstof vermijden, en bevat normen en maatregelen om de stikstofimpact te verminderen of 
milderen.  
 

2014: definitieve goedkeuring doelen per Natura 2000-gebied, voorbereiding actieplannen, 

opstart zoekzonemodel, en PAS-brieven worden verstuurd 
In april van dit jaar keurt de Vlaamse regering de doelen per Natura 2000-gebied goed. Het 
gewijzigde Natuurdecreet wordt in het Staatsblad gepubliceerd. Op die manier is de juridische basis 
klaar om aan de uitvoering te beginnen. De natuurdoelen worden daarom in actieplannen omgezet. 
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Dit zijn ‘Managementplannen’ die per Natura 2000-gebied worden opgemaakt en bepalen wie wat 
waar gaat doen.  
 
Eveneens wordt het zoekzonemodel opgestart, dat de zones bepaalt waar men natuurdoelen zal 
realiseren. Dit model is een opvolger van het kalibratiemodel en is ook van belang voor de 
vergunningverlening gezien vergunningen getoetst worden aan de zoekzones. Bovendien, hoe sneller 
men de doelen realiseert, hoe kleiner de zoenzones worden, en hoe minder impact op vergunningen. 
 
Eind dit jaar krijgen alle veehouders een brief met een kleurcode (groen, oranje, rood) die aangaf in 
welke mate hun bedrijf impact heeft op de natuurdoelen wat stikstof betreft. 
 

2015: tweede lokaal overleg, bijstellen eerste Managementplannen en verder werken aan 

zoekzonemodel en PAS 
Per Natura 2000-gebied worden de goedgekeurde doelen en de eerste Managementplannen 
voorgelegd aan lokale boeren, ondernemers, natuurbeschermers, jagers, gemeentes, … Dit zijn de 
zogenaamde “Overlegplatforms”. Op basis van de opmerkingen worden de eerste 
Managementplannen (1.1) bijgesteld. 
 
Er wordt op Vlaams niveau hard verder gewerkt aan de PAS en het zoekzonemodel en alle politieke 
discussies daar rond. 
 

2016: lokale schriftelijke terugkoppeling gewijzigde Managementplannen en 

zoekzonemodelresultaten, politieke goedkeuring Managementplannen en start uitvoering? 

 

Wat zijn de concrete gevolgen van dit overleg? 
 Europees beschermde natuur krijgt voorrang op Vlaams beschermde natuur in alle grote 

natuurgebieden in Vlaanderen. Men zal dus meer ruimte geven aan planten en dieren die 
Europa belangrijk vindt. 

 Het budget voor natuur wordt voor driekwart ingezet om deze natuurdoelen te bereiken. 
 Vergunningen in en rond natura 2000-gebieden worden getoetst of ze het bereiken van de 

natuurdoelen niet hinderen. 
 In ruimtelijke plannen moet men rekening houden met waar er natuurdoelen gerealiseerd 

moeten worden en die zones vrijwaren. 
 

Wat vindt Natuurpunt van de resultaten van dit overleg? 
 
Positief 

 Het overleg aangaan met de andere stakeholders is een goede zaak, gezien zo iedereen zicht 
krijgt op alle implicaties. 

 Het bepalen van prioriteiten in natuurbescherming was nodig 
 De Europese natuurdoelen betekenen een grote kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de 

bestaande natuuroppervlakte en bedreigde planten en dieren in Vlaanderen 
 De Europese natuurrichtlijnen zorgen voor de beste afstemming tussen natuur- en 

bedrijfsbelangen. 
 
Negatief 

 De Europese natuurdoelen zijn minimalistisch opgesteld, en soms ontoereikend. Vooral wat 
Europees beschermde open habitats als heide en graslanden en ook wat Europees 
beschermde dieren betreft. 
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 Het bepalen van de doelen werd zeer boekhoudkundig gedaan, maar stoot op praktische 
problemen op het terrein. Die worden vaak genegeerd. 

 De Natura 2000-gebieden zijn geregeld zeer nauw en versnipperd afgebakend, wat het 
realiseren van de natuurdoelen hindert. 

 Het zoekzonemodel, dat bepaalt waar we natuurdoelen zullen realiseren, is vooral 
economisch gestuurd, maar is volgens Natuurpunt niet juridisch en ecologisch sluitend.  

 De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die een Vlaamse uitweg biedt om een 
vergunningenstop rond het teveel aan stikstof te vermijden, wil vooral getroffen 
landbouwers vrijstellen, zonder de nodige natuurgaranties en -budgetten te bieden.  
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3. Kader: juridische en politieke basis voor de natuurdoelen 

 

Juridisch: Habitat- en Vogelrichtlijn, en Natuurdecreet 
 

1. Europa: Habitat-en Vogelrichtlijn 
>Beschermingszones 
De juridische basis voor het Natura 2000-netwerk en de natuurdoelen 
vinden we in de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Op de bijlagen van deze 
belangrijkste natuurrichtlijnen staat een selectie aan dieren, planten en 
natuurtypes waarvoor Europa een mondiale verantwoordelijkheid draagt. 
Elke lidstaat is verplicht om Habitat- en Vogelrichtlijngebieden (= het Natura 
2000-netwerk) af te bakenen die voldoende groot zijn om deze 
geselecteerde natuurwaarden te herstellen.  
 
Natura 2000 is het grootste netwerk van natuurgebieden ter wereld. Het netwerk is de ruggengraat 
van de Europese biodiversiteitsstrategie om het biodiversiteitsverlies in Europa te stoppen. Een 
robuust netwerk van voldoende grote en verbonden gebieden, waarbinnen de natuur voldoende 
gebufferd is en zich ongestoord kan voortplanten en verplaatsen, is dé basisvoorwaarde voor een 
gezonde natuur.  
 
Het Europese netwerk omvat 17% van gans Europa  (12% van Vlaanderen of 165.000ha) (zie ook de 
kaarten in Bijlage 1) en verbindt tal van grotere en kleinere natuurgebieden over de lidstaatsgrenzen 
heen. Binnen de beschermingszones richten de lidstaten zich op het herstellen van de natuurwaarden 
en het afstemmen van ander gebruik (vb landbouw, industrie, woonzones, infrastructuurwerken, …) 
binnen en buiten de zones op deze natuurprioriteiten. Andere activiteiten (zoals wonen, ondernemen 
of wegverkeer) blijven dus mogelijk, maar mogen de lokale natuurwaarden niet verslechteren.  
 
>Doelen 
Vervolgens stelt elke lidstaat doelen op voor de habitats en soorten van de bijlagen binnen deze 
gebieden, en bepaalt de nodige herstelmaatregelen. Finaal doel is om tegen 2020 een flinke stap 
vooruit te zetten, en tegen 2050 alle bijlage-soorten en -habitats in een ‘gunstige staat’ te hebben (zie 
de Europese biodiversiteitsstrategie 2020). 
 
>Maatregelen en budgetten 
Elke lidstaat moet om de 6 jaar aan Europa rapporteren of er voldoende budgetten zijn voorzien en 
maatregelen zijn genomen die de gunstige staat garanderen van de Europese habitats en soorten. Deze 
maatregelen gaan zowel over de klassieke natuurmaatregelen als plaggen of begrazen, maar ook 
milieumaatregelen om de milieudruk op water, bodem en lucht naar beneden te brengen.  
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2. Vlaanderen: Natuurdecreet 
Het Natuurdecreet regelt in Vlaanderen het natuurbeleid en moest al 3 keer gewijzigd worden om te 
voldoen aan de Europese natuurrichtlijnen: 
 
1997: goedkeuring Natuurdecreet 
 
2002: 1ste wijziging Natuurdecreet: art 36bis en 36ter 
Door de wijziging aan het Decreet Natuurbehoud van 19 juli 2002 werd door de Vlaamse overheid een 
juridische grondslag ingebouwd met betrekking tot speciale beschermingszones, meer bepaald in de 
artikels 36bis en 36ter. Artikel 36bis heeft betrekking op het voorstellen, aanmelden, vaststellen en 
aanwijzen van speciale beschermingszones; artikel 36ter slaat op de maatregelen.  
 
Bij deze wijziging van het Decreet Natuurbehoud werd het besluit van de Vlaamse regering van 17 
oktober 1988 en van 24 mei 2002 bekrachtigd, waarbij een reeks respectievelijke vogel- en 
habitatrichtlijngebieden werden vastgesteld.  
 
Nadat de habitatrichtlijngebieden in december 2004 van communautair belang zijn verklaard door de 
Europese Commissie, is Vlaanderen voor 2010 verplicht om over te gaan tot de finale “aanwijzing” van 
deze gebieden als speciale beschermingszone, vergezeld van “prioriteiten”. 
 
2006: 2de wijziging Natuurdecreet: aanpassing art 36ter, §1  
Via het Verzameldecreet van 2006 werd in art 36ter, §1 van het Natuurdecreet een grondslag 
voorzien voor een procedure voor de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen, vast te stellen door 
de Vlaamse Regering.  
 

2009: Vlaams Soortenbesluit  
Het Vlaamse Soortenbesluit is het juridische kader om bijna 500 bedreigde planten- en diersoorten 
beter te beschermen. Het Soortenbesluit was een nodige stap om de Vogel- en Habitatrichtlijn in de 
Vlaamse wetgeving te integreren. Het soortenbeleid verzekert de kansen voor dieren en planten 
buiten de waardevolle natuurgebieden en vormt een belangrijke aanvulling op het gebiedsgerichte 
natuurbeleid (Natura 2000). 
 
2014: 3de wijziging Natuurdecreet 
Met deze derde wijziging worden verschillende doelen beoogd:  

1. uitvoering natuurdoelen-beleid: belangrijkste begrippen worden uitgelegd, plan- en 
organisatiestructuren vastgelegd 

2. integratie natuur- en bosbeleid: ivp een natuurdecreet én een bosdecreet wordt naar 1 decreet 
gestreefd, met ook 1 natuurbeheerplan (in 4 types) voor zowel bos, park als natuur (zie verder 
bij Actieplannen) 

3. andere actoren meer betrekken: het subsidiesysteem voor natuur wordt explicieter 
opengesteld voor anderen dan natuurorganisaties, meer bepaald op vraag van de land- en 
boseigenaars.  

https://www.natura2000.vlaanderen.be/begrippen/letter_n#Natuurdecreet
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Politiek: EU-Biodiversiteitsstrategie 2020 en Via Pact 2020 
Het Europese natuurbeleid is een belangrijke stok achter de deur voor het natuurbeleid in Vlaanderen. 
Een juridische basis is 1 ding. De politiek moet zich ook engageren om de handen uit de mouwen te 
steken. De volgende twee politieke engagementen zijn niet bindend, maar zijn en waren wel sturend 
voor het ambitieniveau: op welke termijn nemen we welke acties? De Europese plus de Vlaamse 
engagementen leidden tot concrete doelen voor de komende jaren. 
 

1. Europa: Europese Biodiversiteitsstrategie 2020 
Om de vaart in het biodiversiteitsherstel in alle lidstaten te houden, kwam de Europese Commissie in 
2010 met een vervolg op de vorige strategie. Het biodiversiteitsverlies was in 2010 namelijk nog niet 
gestopt, maar dat moet wel zo zijn in 2020. Daar bovenop moet het een stuk beter gaan met onze 
natuur en leefomgeving. 
 

In de nieuwe strategie zijn er 6 prioriteiten rond het herstel van de Europese en mondiale biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten, maar ook rond de noodzakelijke bijdragen van land- en bosbouw en visserij. 
Het realiseren van het Natura 2000-netwerk is hierbij topprioriteit nummer 1:  
 

“STREEFDOEL 1: DE HABITAT- EN DE VOGELRICHTLIJN VOLLEDIG UITVOEREN 
De achteruitgang in de staat van alle onder de natuurwetgeving van de EU vallende soorten en habitats 
stoppen en een aanzienlijke en meetbare verbetering van hun staat realiseren zodat tegen 2020, 
vergeleken met huidige beoordelingen:  

(i) 100 % meer habitatbeoordelingen en 50 % meer soortbeoordelingen in het kader van de 
habitatrichtlijn een gunstige of verbeterde staat van instandhouding laten zien en  

(ii) uit 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de vogelrichtlijn een veilige of 
verbeterde staat van instandhouding blijkt.” 

 

In Europa waren 17% van de habitats in een gunstige staat. 100% meer betekent dan 34% of 1/3 
verbetering. Dit gaat zowel over een verbetering van zeer slechte staat, naar matig slechte staat, als 
van een matig slechte naar gunstige staat. 
 

2. Vlaanderen: Vlaanderen in Actie Pact 2020 
Als basis voor het Regeerakkoord 2009-2014 werd een “Vlaanderen in 
Actie-pact” gesloten tussen de politiek en tal van middenveldpartners 
om zich gezamenlijk te scharen achter een aantal economische, sociale 
en ecologische beleidsdoelen.  
 
Eén van die ecologische beleidsdoelen gaat concreet over het opstellen en uitvoeren van de 
instandhoudingsdoelen: 
“Inzake biodiversiteit kan Vlaanderen in 2020 de vergelijking met de Europese economische topregio’s 
aan. Hiertoe heeft Vlaanderen in 2020 voldoende habitat ingericht, herbestemd, verbeterd of 
afgebakend om 70% van de instandhoudingsdoelstellingen van de Europees te beschermen soorten en 
habitats te realiseren.” 
 
Concreet: 1 + 2 = 
De Europese en Vlaamse politieke engagementen werden uiteindelijk gebundeld vertaald in concrete 
doelen: 
 70% van de totale doeloppervlakte (=67.000ha) onder contract (of natuurbeheerplan) tegen 2020 

(ViA)1 
 16 habitats (=1/3 van de 47 habitats in Vlaanderen) in een verbeterde of gunstige staat in 2020 (EU) 
 Nemen van alle maatregelen om achteruitgang te voorkomen (=standstill) (EU)  

                                                           
1 De totale oppervlakte van de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden is groter dan de doeloppervlakte 
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4. Van G-IHD tot S-IHD: hoe kwamen de natuurdoelen tot stand? 
 
Overzicht doelen en plannen per gebiedsniveau 
Het opstellen van de Europese natuurdoelen gebeurde in verschillende fases, waarbij men van 
Vlaanderen-breed naar het perceelsniveau evolueerde. Hieronder vind je per niveau de naam van de 
doelen en ook welke actieplan (zie verder 5. Actieplannen) daar steeds uitvoering aan moet geven. 

Gebiedsniveau 

 
 
Doelen Actieplan 

Vlaanderen Vlaamse instandhoudingsdoelen (G-IHD) Natura 2000-
Programma 

Habitat- en 
Vogelrichtlijngebied 

Gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelen  (S-IHD) Managementplan  
Natura 2000 

Deelgebied en 
perceelsniveau 

Kalibratiemodel-doelen  Natuurbeheerplan 

 
De G-IHD (2010) en S-IHD (2014) werden politiek goedgekeurd. De kalibratiemodel-doelen op 
deelgebied-niveau dienen als uitgangspunt en zijn dus niet juridisch afdwingbaar.  
 
Het Natura 2000-programma is het kader voor de Managementplannen, die op hun beurt het kader 
zijn voor de natuurbeheerplannen.  
 
Naast deze actieplannen worden er ook soortenbeschermingsprogramma’s opgemaakt voor 
Europees beschermde fauna en flora buiten het Natura 2000-netwerk (dit zijn vnl. de Bijlage 4-
soorten van de Habitatrichtlijn).  
 
 

De G-IHD  
 
De opmaak van de instandhoudingsdoelen startte in 2007 in Vlaanderen met de afspraak om eerst 
doelen op Vlaams niveau op te stellen en die vervolgens te vertalen naar de verschillende Europees 
beschermde gebieden. Het INBO leverde de beschikbare wetenschappelijke kennis, het ANB leidde 
daar de doelen uit af. 
 
Wat zijn de G-IHD? 
De G-IHD zijn natuurbehoud- en verbeterdoelen op Vlaams niveau. Ze geven aan hoe belangrijk een 
Europese habitat of soort is in Europees perspectief, en wat de staat (gunstig of ongunstig) is op vlak 
van verspreiding (areaal), oppervlakte, kwaliteit en toekomstperspectief. Afhankelijk wat de score is 
voor elk van deze criteria worden doelen opgesteld voor meer oppervlakte en een betere kwaliteit, en 
wordt bepaald in welke Vogel- en Habitatrichtlijngebieden er de meeste potenties zijn om hier aan te 
werken.2 (Zie ook verder voor een voorbeeld van een G-IHD.) 
 
 
 

                                                           
2 De G-IHD kan je hier downloaden: http://www.inbo.be/files/bibliotheek/61/186861.pdf  

http://www.inbo.be/files/bibliotheek/61/186861.pdf
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Voor welke natuur? 
Over welke natuur het gaat, vinden we terug op de bijlagen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. 
Afhankelijk van op welke bijlage een habitat of soort staat moeten er beschermingszones afgebakend 
worden, of is de soort overal in Vlaanderen beschermd.  
 

Bijlagen Habitatrichtlijn 
 Bijlage I en II: voor deze soorten en habitats moeten beschermingszones afgebakend 

worden 
 Bijlage IV: deze soorten zijn over het ganse gebied van een lidstaat beschermd 

 
Bijlagen Vogelrichtlijn 
Bijlage 1: voor deze vogels moet een lidstaat een beschermingszones afbakenen 

 
Van alle habitats en soorten op de bijlagen van de Habitat- en Vogelrichtlijn, werden 47 Europese 
habitats of natuurtypes voor Vlaanderen geselecteerd. Het gaat hier over habitats zoals droge en natte 
heide, beuken-, eiken of elzenbroekbossen, wandelende of stuifduinen, grotten, venen, graslanden 
enz.  
Daarnaast komen hier 109 Europese soorten in belangrijke mate voor, waarvan 4 plantensoorten, 65 
vogelsoorten en 38 andere diersoorten waaronder o.a. 17 vleermuizen, otter, hamster, hazelmuis, 6 
vissen, 7 amfibieën en reptielen, 1 vlinder, 2 slakken en 1 libel.    
 
Waarom? 
Europa verplicht elke lidstaat om beschermingszones af te bakenen, daarvoor doelen op te stellen en 
alle nodige beschermingsmaatregelen uit te voeren. En dit alles binnen een afgesproken termijn. Met 
enige vertraging bekrachtigde Europa onze gebiedsgrenzen in 2004, waarna we 6 jaar de tijd hadden 
om de prioriteiten of instandhoudingsdoelen op te stellen. 2010 was dus de deadline, die we niet 
haalden gezien het overlegproces met de andere sectoren toch niet zo vlot verliep.    
 
Net als Nederland3 koos Vlaanderen ervoor om de doelen op te maken in twee stappen:  

 eerst doelen op Vlaams niveau, de ‘Gewestelijke instandhoudingsdoelen’ of G-IHD,  
 later per Habitat- of Vogelrichtlijngebied, ofwel de ‘gebiedsspecifieke 

instandhoudingsdoelen’ of S-IHD.  
 
Op die manier was duidelijk waar we uiteindelijk wilden landen, gezien de optelsom van alle S-IHD min 
of meer gelijk moest zijn aan de Vlaamse doelen. Wallonië4 en Brussel5 doen het zelfde, zij het wel 
telkens op een andere manier. 
 
  

                                                           
3 http://www.noordzeeloket.nl/images/Natura2000%20doelendocument_861.pdf  
4 http://biodiversite.wallonie.be/fr/sites.html?IDC=855  
5 http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Particuliers/Niveau2.aspx?id=4530  

http://www.noordzeeloket.nl/images/Natura2000%20doelendocument_861.pdf
http://biodiversite.wallonie.be/fr/sites.html?IDC=855
http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Particuliers/Niveau2.aspx?id=4530
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De G-IHD van 2007- 2010 
 

Ontwerp G-IHD 
(gewestelijke 
instandhoudingsdoelen) 
 

2007 Het INBO zorgde voor de wetenschappelijke methodiek, op 
basis waarvan het ANB de doelen op Vlaams niveau (G-IHD) 
afleidde. 

Intentieverklaring 2008 Boerenbond, ABS, Landelijk Vlaanderen, Hubertus Vereniging, 
Bosgroepen, Voka, Unizo en Natuurpunt ondertekenden met 
minister Schauvliege een intentieverklaring voor een correcte 
en transparante uitvoering van de EU-natuurrichtlijnen. 
 

WTC-rapport 
(WTC=wetenschappelijke 
toetsingscommissie) 

2008 Een onafhankelijk groep van professoren werd gevraagd of de 
Vlaamse doelen voldeden aan de EU-richtlijnen. De doelen 
waren goed opgesteld, maar wel minimaal. Ook gaven ze een 
aantal belangrijke opmerkingen ivm connectiviteit en 
ontbrekende habitattypische fauna. 
 

Goedkeuring G-IHD  
(G-IHD=gewestelijke 
instandhoudingsdoelen)  

2010 De Vlaamse regering keurt de Vlaamse doelen goed, wat het 
startschot betekende voor de opmaak van de S-IHD. Dit 
betekende eveneens dat deze Vlaamse doelen gezien werden 
als maatschappelijk het ‘meest haalbare’. De rest van het 
proces leidde dit tot een boekhoudkundige oefening om toch 
maar binnen deze (minimale) doelen te blijven.  
 

 
Waar vind je de G-IHD? 
De gewestelijke doelen kan je downloaden op de site van het Agentschap voor Natuur en Bos.6  
 

 

  

                                                           
6 
https://data.inbo.be/purews/files/5493595/Paelinckx_etal_2009_GewestelijkeDoelstellingenHabitatsSoortenE
uropeseHabitatVogelrichlijnVlaanderen.pdf  

https://data.inbo.be/purews/files/5493595/Paelinckx_etal_2009_GewestelijkeDoelstellingenHabitatsSoortenEuropeseHabitatVogelrichlijnVlaanderen.pdf
https://data.inbo.be/purews/files/5493595/Paelinckx_etal_2009_GewestelijkeDoelstellingenHabitatsSoortenEuropeseHabitatVogelrichlijnVlaanderen.pdf
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De S-IHD 
 
Na de politieke goedkeuring van de G-IHD in 2010 startte het 4-jarig overlegproces om de Vlaamse 
doelen te vertalen in doelen per Europees beschermde zone. Eerst werden er dikke S-IHDrapporten 
gemaakt die alle ecologische en gebiedsinfo bevatte, waarna de betrokken stakeholders zowel op 
wetenschappelijk als op maatschappelijk vlak input konden geven. Voor het maatschappelijke luik 
werden per Habitatrichtlijn- en overlappend Vogelrichtlijngebied ook op lokaal niveau 
overlegmomenten georganiseerd (‘bolovs’). Dat lokaal overleg leverde een aantal terugkerende 
discussiepunten op die dan weer op Vlaams niveau werden behandeld met de Vlaamse 
vertegenwoordigers van alle stakeholders.  
 
Uiteindelijk besloot men om een computermodel (kalibratiemodel) te maken die de nodige 
ecologische en economische kaartgegevens bevatte en die zocht naar oplossingen tussen alle (vaak) 
tegengestelde eisen van de stakeholders. Op die manier werden de eerder opgemaakte doelen naar 
boven of beneden bijgesteld. De politiek keurde uiteindelijk die gewijzigde doelen goed. 
 
Voor voorbeelden van S-IHD zie verder. 
 

De S-IHD van 2010 - 2014 
 

Opmaak S-IHD-rapporten 2010 Het ANB of een studiebureau vertaalde de G-IHD in 
gebiedsspecifieke doelen. Na de opmaak van een S-IHD-
rapport volgde telkens een wetenschappelijk (WBC), een 
maatschappelijke (bolov, minaraad) en een politieke toetsing 
(minister). 
 

WBC  
(WBC=wetenschappelijke 
begeleidingscommissie) 

2010 De wetenschappelijke begeleidingscommissie bestond uit 
experten van elke sector die vragen stelden rond de gebruikte 
bronnen en de gemaakte analyses. 
 

BOLOV’s  
(=bovenlokaal overleg) 

2010 Daarop volgde een bovenlokaal overleg met de lokale 
vertegenwoordigers van elke sector, die input gaven over wat 
er lokaal leefde en mogelijk was. Gezien de doelen nog vaag en 
niet op perceelsniveau waren, was dit zeer moeilijk en bleven 
er veel vragen onbeantwoord. 
 

Kwestiewerkgroepen 2011 Een aantal opmerkingen keerden tijdens de ‘bolovs’ steeds 
terug en werden behandeld in kwestiewerkgroepen rond 1 
bepaalde kwestie op Vlaams niveau. Deze kwesties gingen vnl. 
over wat de mogelijke impact was van de doelen op de 
bedrijfsvoering en omgekeerd, en of en hoe er met doelen 
geschoven kon worden. 
 

1ste principiële 
goedkeuring 

2012 De Vlaamse regering keurt de S-IHD voor de eerste maal 
principieel goed. (Daarna volgt een tweede principiële 
goedkeuring en de definitieve.) 
 

Kalibratiemodel 2012 INBO en VITO kregen de opdracht een computermodel of 
kalibratiemodel te maken om alle opmerkingen uit de ‘bolovs’ 
en de kwestiewerkgroepen zo objectief mogelijk te 
beantwoorden. Er werd gekeken waar er doelen omhoog of 



Handleiding Europese Natuurdoelen (december 2015) 
20 

 

omlaag konden, en waar er juridisch en ecologisch gezien 
geschoven kon worden om economische belangen te ontzien. 
De S-IHD, die steeds uit minima en maxima-doelen bestonden, 
worden door dit model herleid tot 1 concreet getal dat, 
afhankelijk van de opmerkingen, dichter bij die minima of 
maxima komt te liggen. 
 

2de principiële 
goedkeuring S-IHD  
 

2013 In 2013 keurt de Vlaamse regering de doelen goed, zoals ze 
door het kalibratiemodel gewijzigd werden.  
 

WTC evalueert 
kalibratiemodel 
(WTC=Wetenschappelijke 
Toetsingscommissie) 

2013 De Wetenschappelijke Toetsingscommissie becommentarieert 
na de G-IHD ook de kalibratie-resultaten. De WTC is bezorgd 
over de gelijkschakeling van ecologische en economische 
argumenten in het model, maar noemt het wel tot op zekere 
hoogte transparant. Volgens de WTC zal dit model er echter 
niet voor zorgen dat de gunstige staat effectief bereikt zal 
worden, daarvoor zijn er te veel onzekerheden. Het model blijft 
echter na deze evaluatie ongewijzigd. 
 

Definitieve goedkeuring 2014 In april 2014 keurde de Vlaamse regering de natuurdoelen 
eindelijk goed. Er was nl. een politiek akkoord gevonden over 
de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en over de 
poldergraslanden, die samen met de natuurdoelen op de 
politieke tafel lagen.  

 

Hoeveel extra natuur komt erbij? 
 
Wat leveren de G-IHD en S-IHD nu op aan bijkomende natuur in Vlaanderen? Dat vind je in 
onderstaande tabel. Opgelet, hieronder staan enkel de uitbreidingsdoelen en dus niet de behouds- en 
kwaliteitsdoelen. 
 
Enige uitleg bij onderstaande tabel 
De G-IHD werden in een eerste fase omgezet in S-IHD, waarbij er telkens een minimum en maximum 
doel werd vooropgesteld. Het kalibratiemodel (zie ook IHD-woordenboek) bracht deze minima en 
maxima tot 1 getal, wat werd vastgelegd in de besluiten voor een tweede principiële goedkeuring (zie 
3de kolom Goedgekeurde IHD). Bedoeling was dat de optelsom van de S-IHD binnen de G-IHD bleef. 
Dat is niet zo voor de open waters, heide en venen waar de optelsom boven de G-IHD uitkomt.   
 
Voor de bosdoelen zitten we nog met een groot aantal hectare (meer dan 23.000ha) dat buiten de 
beschermingszones zal moeten toegewezen worden aan concrete gebieden (kolom ‘buiten de 
besluiten’). Deze bosdoelen moeten later nog toegewezen worden aan concrete gebieden. De timing 
en werkwijze hiervoor is niet bekend. 
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Tabel extra natuur 
 
De minimum- en maximum-vorken van de G-IHD uit 2010 (2de kolom) werden door het 
kalibratiemodel herleid tot 1 cijfer (3de kolom) dat meestal binnen die minima en maxima valt. 
Echter, niet alle doelen konden binnen Natura 2000 geplaatst worden. In de 4de kolom zie je dat er 
nog graslanddoelen en vooral veel bosdoelen buiten Natura 2000 te plaatsen zijn.  
 

Habitats Gewestelijke  

Instandhoudingsdoelen  

(= doelen op Vlaams niveau)  

(in ha) 

Goedgekeurde IHD  

(in ha) 

Ontbrekende 

doelen 

(in ha) 

  Min Max     

Estuaria 2160 2170 2165 0 

Duinen 297 473 401 0 

Open water 100 231 423 0 

Heides 2980 3484 3851 0 

Graslanden 1116 1931 1809 122 

Venen 214 368 373 0 

Grotten 0 0 0 0 

Bossen 33420 45950 14660 23688 

Totaal 40287 54607 23682 23810 

 

Afgerond geeft dat: 

+/- 50.000 ha natuur erbij, waarvan: 

 +/- 40.000 ha  bos 

 +/- 4000 ha  heide 

 +/- 2000 ha  graslanden  

 +/- 2000 ha  slikken en schorren 

 +/- 400 ha  duinen  

 +/- 400 ha  open waters  

 +/- 400 ha  venen 
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Voorbeelden van G-IHD en S-IHD voor Europese habitats en soorten 

 

G-IHD  
voor de kamsalamander 
 

ter info: Een G-IHD geeft op Vlaams niveau o.a. aan in welke staat de soort verkeert, 
wat de populatie- en leefgebied-doelen zijn, en wat de voornaamste gebieden zijn met 
de meeste potentie om deze soort vooruit te helpen. 
 
Triturus cristatus - kamsalamander 
Relatief belang in Europa: belangrijk 
In Europa komt de soort over heel het grondgebied voor met uitzondering van Iberisch schiereiland (Gasc et al., 1997).  
 
Regionale staat van instandhouding: zeer ongunstig 
• Areaal: matig ongunstig. De soort is aanwezig in alle Vlaamse provincies, maar de verspreiding is echter discontinu en 
gefragmenteerd. De belangrijkste concentraties van vindplaatsen bevinden zich in de duinen, het zuidwesten van de provincie 
West- Vlaanderen, de Antwerpse Noorderkempen en vochtig Haspengouw. Het areaal van de soort is achteruitgegaan sinds 
het in voege treden van de Habitatrichtlijn. 
• Populatie: zeer ongunstig. Het aantal populaties is sterk achteruitgegaan (Colazzo et al., 2001); een groot aantal van de nog 
aanwezige populaties zijn bovendien vaak klein en onstabiel. Vele populaties zijn gelegen buiten habitatrichtlijn- of ander 
natuurgebied (64%) en zijn dus erg kwetsbaar voor toenemende habitatversnippering en -isolatie. 
• Kwaliteit en oppervlakte leefgebied: aanwezigheid van opgaande vegetatie (hagen, bomenrijen) in directe omgeving van 
de diepe poelen rijk aan waterplanten en visloos waterhabitat (poelen) (Bauwens & Claus, 1996; Bronmark & Edenhamn, 
1994). Aangezien geen gegevens bekend zijn over de oppervlaktetrends en de evolutie van de kwaliteit van de habitats werd 
dit als onbekend gerapporteerd. 
• Toekomstperspectieven: zeer ongunstig. Verlies van kleine landschapselementen (inclusief poelen) zorgt voor een verlies 
aan habitat, een voortschrijdende ruimtelijke isolatie van de populaties en een toename aan randeffecten (eutrofiëring, 
betreding). Steeds minder en kleinere populaties hypothekeren het voortbestaan op lange termijn. 
 
Voorgestelde doelen 
• Uitbreiding van het actuele areaal. 
• Uitbreiding van het huidig aantal populaties en versterken van de resterende populaties waarbij gestreefd wordt naar 
minimum 50 adulte individuen per populatie, die zich in één of meerdere kleine, nabijgelegen waterpartijen voortplanten. 
• Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied van de actuele populaties (Bauwens & Claus, 1996): 
o waterhabitat: terugdringen eutrofiëring, verwijderen vis, aanwezigheid ondergedoken vegetatie 
o landhabitat: kleinschalig landschap met opgaande vegetatie in nabijheid waterhabitat 
o opheffen migratiebarrières (aanleg verbindingsgebieden) 
o aanleg of herstel van diepe poelen die niet droogvallen in de zomer in de nabijheid liggen van bestaande populaties 
 
Kwantificatie van de voorgestelde doelen 
Ten gevolge van het toepassen van de methoden voor het kwantificeren van de voorgestelde instandhoudingsdoelstellingen 
(hoofdstuk 4), is er geen extra oppervlakte leefgebied voor deze soort nodig. 
 
Prioritaire gebieden 
64% van de vindplaatsen is buiten SBZ-H gelegen 
 
Essentiële SBZ-H’s: -- 
Zeer belangrijke SBZ-H’s: Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek en Duingebieden inclusief IJzermonding en 
Zwin  
Belangrijke SBZ-H’s: Heesbossen en  Demervallei en Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen 
Aangemeld maar geen indicatie van voorkomen sinds 1994:  
vb Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden  
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S-IHD  
van de Kamsalamander in Habitatrichtlijngebied ‘Zandleemstreek’ 
ter info: in de G-IHD voor de kamsalamander worden verschillende Habitatrichtlijngebieden opgesomd 
waar kamsalamanders ‘essentieel’ of ‘(zeer) belangrijk’ zijn. Hieronder slechts 1 van de verschillende 
S-IHD die er bestaan voor deze soort, en enkel voor het Habitatrichtlijngebied Zandleemstreek. 

 
 

 Populatiedoelstelling kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Soort doel Toelichting doel toelichting 

Kamsalamander – 

Triturus cristatus 

 

↑ Doel: Uitbreiding van het 

leefgebied & huidige  populaties 

waarbij gestreefd wordt naar een 

minimum van 50 adulte individuen 

per populatie in deelgebieden 1, 8, 

12, 13, 14, 17, 19 en 21.  

 

↑ Doel: Goede staat van 

instandhouding met betrekking tot 

water- (telkens > 5 poelen per 

deelgebied) en landhabitat. 

Opheffen van migratie barrières en 

aanleg of herstel van diepe poelen 

die niet droogvallen in de zomer.  

Verbetering van de kwaliteit van het 

omringende landschap (kleinschalige 

landschapselementen, struwelen,..) 

om de connectiviteit te verbeteren 
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G-IHD  
voor Droge Europese heide - 4030 
Ter info: een G-IHD voor een habitat geeft op Vlaams niveau aan in welke staat de habitat verkeert, 
wat de oppervlakte en kwaliteitsdoelen zijn, en wat de voornaamste gebieden zijn met de meeste 
potentie om deze habitat vooruit te helpen. 
 

 
 
Wetenschappelijke beschrijving 
Het betreft heidevegetaties van voedselarme, droge, zure bodems, behalve op landduinen, gedomineerd door struikhei. Vaak 
hebben ze een goed ontwikkelde mos- en korstmoslaag. 
 
Relatief belang in Europa 
De relatieve bijdrage van Vlaanderen voor het behoud van dit habitattype in Europa is belangrijk omdat Vlaanderen actueel 
een gemiddelde bijdrage levert aan de Europees Atlantische oppervlakte. 
 
Regionale staat van instandhouding 
De totale oppervlakte van het habitattype in Vlaanderen bedraagt ongeveer 4300 à 5400 ha. Hiervan bevindt zich ca. 80% 
binnen habitatrichtlijngebied. Door recent, aanvullend veldwerk (zomer 2008, militair domein van Beverlo24) blijkt dat 
de totale Vlaamse oppervlakte van dit habitattype groter is dan opgenomen in de rapportage 2007 (Paelinckx et al., 2008). 
 
De globale staat van instandhouding is zeer ongunstig omwille van: 
• areaal gunstig: trend t.o.v. 1994 (areaal bij aanmelding) stabiel en het huidig areaal is gelijk aan het referentieareaal; 
• oppervlakte matig ongunstig: trend t.o.v. 1994 (oppervlakte bij aanmelding) stabiel maar huidige oppervlakte kleiner dan 
de referentieoppervlakte; 
• kwaliteit (specifieke structuren en functies, inclusief typische soorten): de beschikbare gegevens wijzen op een zeer 
ongunstige toestand waarbij meer dan 25% van de oppervlakte een slechte lokale kwaliteit heeft (vergrassing en/of 
verbossing, slechte floristische kwaliteit; zie Bijlage 8); 
• toekomstperspectieven matig ongunstig: de beschermingsstatus is bijzonder goed (totale beschermingsgraad van 98%) 
maar herstel hangt in grote mate af van hervatten/in stand houden heidebeheer en een reductie van de atmosferische 
stikstofdepositie (40 kg N/ha/jaar; Van Gijseghem et al., 2006), die ver boven de kritische waarde van 10-20 (15) kg N/ha/jaar 
ligt (Van Dobben & Van Hinsberg,2008). Deze depositie daalt weliswaar, maar de daling is traag. 
Hoewel de trend t.o.v. 1994 als stabiel gerapporteerd is, is het duidelijk dat de laatste decennia de oppervlakte heide door 
verbossing is afgenomen en dit vooral t.g.v. gebrek aan gepast beheer. Anderzijds gebeurt er herstelbeheer, maar de 
oppervlaktebalans tussen herstel en verbossing is op dit ogenblik onvoldoende gekend. 
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Voorgestelde doelen 
• Areaal: behoud van het huidig areaal.7 
• Oppervlakte: uitbreiding van de huidige oppervlakte (realiseren van voldoende grote habitatvlekken en ontsnippering). 
• Kwaliteit: realiseren van een goede kwaliteit binnen SBZ-H, o.a. door het toepassen van onderstaande herstelopgaven, om 
op zijn minst daar een verbetering van de huidige vaak slechte lokale kwaliteit te realiseren. Gezien een belangrijke 
oppervlakte buiten SBZ-H ligt zal het behalen van een globaal gunstige kwaliteit ook daar inspanningen vergen. 
Dit militair domein was ten tijde van de rapportage zeer slecht gedocumenteerd en er werd toen vanuit gegaan dat de heide 
daar vooral tot het habitattype 2310 hoorde en er ook grote delen geen habitat waren 
 
Kwantificatie van de voorgestelde doelen 
Ten gevolge van het toepassen van de methoden voor het kwantificeren van de voorgestelde instandhoudingsdoelstellingen 
(hoofdstuk 4), is 
a) er een extra oppervlakte (500 - 700 ha) van dit habitattype nodig in functie van interne kwaliteitsverhoging. Deze 
uitbreiding moet leiden tot voldoende grote, goed gebufferde heidegebieden die geschikt zijn voor kritische heidesoorten en 
draagt bij aan ontsnippering tussen verschillende heidehabitats. 
b) er een extra oppervlakte nodig is van 140 ha als leefgebied voor gladde slang zodat in totaal een uitbreiding van 640 – 840 
ha nodig is. 
 
Voorstel van prioriteitstelling 
Essentiële gebieden 
Oppervlakte habitat > 15% van het totaal binnen de habitatrichtlijngebieden: 
Vb Zwarte Beek  
Zeer belangrijke gebieden 
Oppervlakte habitat > 2% en >15% van het totaal binnen de habitatrichtlijngebieden: 
Vb Klein en Groot Schietveld 
Zeer belangrijke of belangrijke gebieden 
Oppervlakte habitat rond 2% van het totaal binnen de habitatrichtlijngebieden, maar 
onvoldoende nauwkeurig voor eindbeslissing én met indicatie voor hoge kwaliteit (verder 
te onderzoeken in de S-IHD): 
vb Kalmthoutse Heide 
Belangrijke gebieden: 
Oppervlakte habitat \ 2% van het totaal binnen de habitatrichtlijngebieden: 
Vb Bossen en heide van Zandig Vlaanderen: oostelijk deel 

 
 

S-IHD 
voor Droge Europese heide in Habitatrichtlijngebied Zwarte Beek  
ter info: in de G-IHD voor droge heide worden verschillende Habitatrichtlijngebieden opgesomd waar 
het habitat ‘essentieel’ of ‘(zeer) belangrijk’ is. Hieronder slechts 1 van de verschillende S-IHD die er 
bestaan voor deze soort, en enkel voor het Habitatrichtlijngebied Zwarte Beek. 

 
4030 

Droge heide 

↑ Oppervlaktedoel: 

Actueel: 2 ha 

Behoud actuele oppervlakte 

+ 60 ha toename 

Einddoel: 62 ha 

 

  

↑ Kwaliteitsdoel: 

Goed ontwikkelde droge heide 

vegetaties met: 

◦ aanwezigheid van alle 
ouderdomstadia van struikhei 

◦ beperkte boomopslag (< 20%) 
◦ beperkte vergrassing met 

pijpestrootje, bochtige smele (< 

30%) 
◦ hoge soortenrijkdom 

 

                                                           
7 Verschil tussen ‘areaal’ en ‘oppervlakte’: areaal geeft de spreiding aan van waar een soort of habitat 
voorkomt in Vlaanderen. De oppervlakte bespreekt hoe groot alle voorkomende stukjes habitat in Vlaanderen 
samen zijn.  
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Opmerkingen Natuurpunt op de G-IHD & S-IHD 
 
Zowel bij de opmaak van de G-IHD als bij de opmaak van S-IHD had Natuurpunt heel wat opmerkingen. 
Hieronder selecteren we de voornaamste opmerkingen die zowel bij de G-IHD als de S-IHD steeds 
terugkwamen.  
 

Onderwerp Opmerking Natuurpunt Gevolg 
Afbakening SBZ’s 

(SBZ=speciale 
beschermingszones of 

Habitat- en 
Vogelrichtlijngebieden) 

De afbakening van de speciale 
beschermingszones is zeer nauw en 
versnipperd gebeurd, wat weinig 
ruimte laat voor verschuivingen en 
zelfs op verschillende plaatsen de 
uitvoering van de IHD binnen SBZ 
onmogelijk maakt wegens te klein. 

In de implementatienota werd een 
herafbakening voorzien bij de 
volgende 6-jaarlijkse rapportage 
aan Europa (2019). Deze 
implementatie-nota werd echter 
nooit politiek bekrachtigd. 

   

Areaal 
(= verspreidingsgebied van 

een habitat of soort) 

Het behoud of de uitbreiding van 
het areaal of verspreidingsgebied 
zou ook aandacht moeten besteden 
aan kleinere stapstenen, wat niet 
gebeurde. Alle aandacht ging naar 
de grotere gebieden. 

Op basis van duizenden 
waarnemingsgegevens uit 
waarnemingen.be werd een zeer 
beperkt aantal habitatvlekken in 
het kalibratiemodel uitgebreid. 
Volgens Natuurpunt is dit nog lang 
niet voldoende om de gunstige 
staat te garanderen. 

   

Bosdoelen buiten 
Natura 2000 

Gezien in de G-IHD heel wat 
bosdoelen werden voorzien, 
konden die niet allemaal binnen de 
nauw afgebakende SBZ’s 
gelokaliseerd worden, en voorzag 
men enkel voor deze habitats de 
mogelijkheid om die ook buiten SBZ 
te kunnen realiseren. Volgens 
Natuurpunt zijn deze bossen amper 
juridisch beschermd (wat dus met 
vergunningen?), en is het nog maar 
de vraag of de ruimte buiten SBZ 
ervoor gevonden zal worden.  

Dit blijft een juridisch vraagteken, 
vooral in het kader van passende 
beoordelingen. Bovendien is het 
onduidelijk waar deze bossen zullen 
komen. Het gaat hier over de helft 
van alle bosdoelen, of meer dan 
23.000 hectare.  

   

Open habitat-doelen In vergelijking met de bosdoelen 
zijn die voor open habitats (heide, 
venen, graslanden, …) 
proportioneel gezien veel lager. Dat 
komt doordat de basis voor deze 
doelen ook verschilt. Voor 
bosdoelen zijn de minimumcriteria 
hoger en uitgebreider dan die voor 
open habitats. Daar zijn vb de 
habitattypische fauna niet 
meegenomen, wat ineens de lagere 

Tijdens de opmaak van het 
kalibratiemodel werd een beperkte 
ruil tussen bos- en open 
habitatdoelen voorzien. Maar 
volgens Natuurpunt zijn de meeste 
doelen voor open habitats nog altijd 
te laag. 
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minimumoppervlaktes 
verduidelijkt.  

   

habitattypische 
soorten 

Een habitat is pas in een gunstige 
staat als er voldoende 
habitattypische fauna aanwezig 
zijn. Bij het toekennen van doelen 
werd echter vooral de vegetatie 
meegenomen. Daardoor konden 
doelen vb van de ene naar de 
andere plaats verschuiven, terwijl 
de habitattypische fauna dat niet 
zomaar kunnen. De 
hectarenboekhouding klopte zo 
wel, maar niet de situatie op het 
terrein.  

Pas in 2010 brengt het INBO 
eindelijk een lijst naar buiten met 
een opsomming van de typische 
fauna per Europese habitattype. 
De gevraagde doorvertaling naar de 
natuurdoelen werd echter nooit 
gemaakt. Deze fauna zou namelijk 
meesurfen met de maatregelen 
voor habitats. Dat is echter nooit 
aangetoond. 

   

LSVI-tabellen 
(LSVI=Lokale staat van 

instandhouding) 

De LSVI-tabellen zijn de ‘bijbel’ van 
de natuurdoelen. Hierin staan de 
minimumcriteria op basis waarvan 
de doelen zijn afgeleid: hoe groot 
moet een heidehabitat minstens 
zijn? Wat is de 
maximumzuurtegraad van water? 
Welke planten moeten er minstens 
in een nat bostype te vinden zijn? 
Enz. Maar: de habitattypische fauna 
voor alle habitats behalve bossen 
ontbraken hier. 

Een aanpassing van de LSVI-
tabellen wordt voorzien door het 
INBO, maar is nog steeds niet 
bekend gemaakt. 

   

Meta-populatie 
(=verzameling van 

verbonden populaties 
binnen 1 grondgebied) 

Populaties van een soort moeten 
voldoende met elkaar in verbinding 
staan om zo een meta-populatie te 
vormen (o.a. voor voldoende 
genetische uitwisseling). Dit bleek 
niet uit de S-IHD-rapporten, waar er 
doelen in stonden voor 1 populatie 
in 1 deelgebied.  

Een INBO-advies belichtte 
uiteindelijk de genetische 
noodzaak aan verbonden 
populaties. Dit gaf meer 
onderbouwing aan de gevraagde 
verbindingen buiten SBZ. Maar zou 
ook moeten zorgen voor nieuwe 
doelen, gezien de huidige S-IHD hier 
onvoldoende rekening mee 
houden. Deze vertaling is nog niet 
gebeurd. 

   

Passende beoordeling De passende beoordeling moest 
een drijvende kracht worden om de 
natuurdoelen daadwerkelijk en snel 
uit te voeren. Bij vergunningen is 
deze vaak noodzakelijk om het 
effect van een activiteit te 
beoordelen. Natuurpunt pleitte 
ervoor om het potentiële gebied 
voor de realisatie van een 

De gevraagde 2 maal-regel (=2 keer 
de benodigde potentiële 
oppervlakte) werd in de methodiek 
van de passende beoordeling 
vertaald, en varieert van 1,5 tot 3 
maal naargelang de tot doel 
gestelde oppervlakte. Op die 
manier wordt de druk verhoogd om 
de doelen snel toe te wijzen aan een 
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natuurdoelen 2 maal mee te 
nemen. Op die manier wordt er 
voldoende ruimte gevrijwaard, en 
niet bij voorbaat ingenomen door 
andere activiteiten. 

perceel én om ze uitvoeren, zodat 
de zone waarbinnen een passende 
beoordeling van toepassing is, 
verkleint. 

   

Soorten De soorten zijn het zwakke broertje 
in het hele natuurdoelen-verhaal. 
Zo staan een aantal soorten niet in 
de G-IHD, zoals vb de Zwarte Stern. 
Of zijn de doelen enkel kwalitatief 
(zoals die voor vleermuizen), is de 
grootte en invulling van het 
leefgebied niet gekend waardoor ze 
niet in de S-IHD werden 
opgenomen, of bevinden de 
soorten zich vooral buiten SBZ. 

Voor de soorten die vooral buiten 
SBZ voorkomen, maakte het ANB 
uiteindelijk een prioriteitenlijst van 
soortenbeschermingsprogramma’s 
voor zowel Europees als Vlaams 
beschermde soorten. 
Om de leefgebieden van soorten in 
kaart te brengen (welke Europese 
habitats en welke regionaal 
belangrijke biotopen behorende 
daar in welke mate toe?) maakte 
het INBO een advies en wordt een 
leefgebiedenkaart gemaakt. 

   

Verbindingen Natura 2000 is een verbonden 
netwerk van natuurgebieden. Maar 
de verbindingen buiten Natura 
2000 werden door de andere 
actoren in het overleg voornamelijk 
gezien als een extra gebiedsclaim 
boven de voorziene G-IHD.  

Uiteindelijk werd overeengekomen 
om enkel voor de soorten op de 
bijlagen van de Habitatrichtlijn, na 
voldoende onderbouwing, 
verbindingen te voorzien.  
Het ANB beloofde eveneens om de 
huidige S-IHD-rapporten te scannen 
op de noodzaak aan nieuwe 
verbindingen op basis van de 
nieuwe genetische inzichten uit het 
INBO-advies. Dit is nog steeds niet 
gebeurd. 

   

Vogelrichtlijn-
gebieden 

In de intentieverklaring 
(=engagement van alle IHD-
actoren) werd reeds gesteld dat de 
focus op Habitatrichtlijngebieden 
lag. Gaandeweg werd duidelijk dat 
beter ook de Vogelrichtlijngebieden 
werd meegenomen, gezien de 
overlap. Natuurpunt pleitte er 
steeds voor om de 
Vogelrichtlijngebieden volwaardig 
mee te nemen, gezien dat Europa 
dat vraagt en gezien dat het snelste 
duidelijkheid zou geven voor alle 
betrokken actoren. 

Uiteindelijk schoten er op het einde 
van het proces nog maar drie 
Vogelrichtlijngebieden zonder 
overlap met een 
Habitatrichtlijngebied en zonder 
doelen over. Deze worden in 2016 
afgerond. 
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Conclusies 
 
Op basis van bovenstaande vaak slechts gedeeltelijk beantwoordde opmerkingen, neemt Natuurpunt 
volgend standpunten in: 
 

1. natuurdoelen zijn minimum en absolute ondergrens 
 
Om de gunstige staat op een robuuste manier te realiseren, zal meer nodig zijn: vb buffer tegen 
milieudruk, leefgebied voor habitattypische en andere soorten, enz. Waar mogelijk kunnen we maar 
beter de extra potenties benutten en dus meer dan de vooropgestelde doelen realiseren. 
 

2. natuurdoelen enkel aanvaardbaar als tussendoelen tot 2020 
 
In vele gevallen zijn de doelen nog ontoereikend gezien o.a. de doelen voor open habitats te laag zijn, 
het metapopulatie-criterium niet goed werd toegepast, de habitattypische soorten onvoldoende in 
rekening werden gebracht, de uitvoering van soortenbeschermingsprogramma’s voor soorten buiten 
SBZ niet op punt staat, en te veel snippers te klein blijven om te dienen als volwaardige groene 
stapstenen in het netwerk. We blijven pleiten voor een bijstelling van de doelen in 2019, wat ook 
voorzien is volgens de 6-jaarlijkse rapportage aan Europa (vorige was in 2013). 
 

3. Brede biodiversiteitsvisie is nodig 
 
Op dit moment gaat alle aandacht naar het Europese luik van de biodiversiteit in Vlaanderen. Dat gaat 
over 12% van Vlaanderen. Ook in de 88% rest van Vlaanderen is er nog veel waardevolle natuur, 
waarvoor er op dit moment een beperkte visie bestaat. Zeker als er in het Natura 2000-verhaal 
nagedacht wordt over middelen voor uitvoering, moet men ook zicht hebben wat er in de rest van 
Vlaanderen nodig is. Hoe zorgen we voor een betere invulling van het VEN (Vlaams Ecologisch 
Netwerk)? Hoe gaan we vorm geven aan de Europese ‘Green Infrastructure’? Hoe combineren we dit 
met groengebieden als klimaatbuffers en koppelen we dit aan de verwachte klimaatswijzigingen? Wat 
is de link met stadsbossen? Welke acties komen er nu voor de provinciaal prioritaire soorten? Enz.  
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5. Actieplannen 

Gebiedsniveau Doelen Actieplan 

Vlaanderen Vlaamse instandhoudingsdoelen (G-IHD) Natura 2000-
Programma 

Habitat- en 
Vogelrichtlijngebied 

Gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelen  (S-IHD) Managementplan  
Natura 2000 

Deelgebied en 
perceelsniveau 

Kalibratiemodel-doelen  Natuurbeheerplan 

 
 
Na het afbakenen van beschermingszones en het opstellen van doelen is de volgende stap het 
opstellen van actieplannen. De focus ligt op het realiseren van de ‘gunstige staat’ binnen Natura 2000, 
maar ook buiten Natura 2000 is er heel wat werk te doen: minstens een standstill, en best ook een 
verbetering van groene stapstenen en soortenbescherming.  
 
Hieronder geven we weer welke plannen waar gelden en wat ze inhouden. 

 

Binnen Natura 2000: Natura 2000-programma, Managementplan Natura 2000 & 

Natuurbeheerplan 
 
Er zijn uitvoeringsplannen voor de natuurdoelen op drie niveaus: 
 

 niveau Vlaanderen: Natura 2000-programma  
De Vlaamse regering stelt een Natura 2000 programma vast, dat voorbereid wordt door het ANB. Dit 
programma heeft een zesjaarlijkse cyclus, waarbij er een bindende taakstelling is met betrekking tot 
de lopende cyclus, en een richtinggevende taakstelling in functie van de latere cycli.  
De inhoud van het programma bestaat minstens uit: 

• De taakstelling (het ambitieniveau dus) 
• De acties die hiervoor nodig zijn 
• De betrokken actoren  
• De kosten: een financiële raming 

 
Het Natura 2000 definieert acties binnen én buiten SBZ. Het programma fungeert als kader voor de 
managementplannen Natura 2000. Tweejaarlijks wordt er een voortgangsrapport opgemaakt en 
bekendgemaakt. Zesjaarlijks gebeurt er een evaluatie op basis van de realisatiegraad van de 
gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen.  
 
Vlaams aanpak rond stikstof: de PAS 
Ter uitvoering van het Natura 2000-programma kan er een programmatische aanpak ontwikkeld 
worden ter vermindering van milieudrukken die impact hebben op de realisatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de Programmatische Aanpak 
Stikstof, de PAS. Meer informatie daarover verscheen in een aparte handleiding (download-link 
achteraan bij Meer info). 
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 niveau Habitat- en Vogelrichtlijngebied: Managementplan Natura 2000 

In een Managementplan staat wie welk deel van de S-IHD zal realiseren op welke gronden. Het bepalen 
van wie wat gaat doen gebeurt in drie fases (zie verder 5.2).  
Het managementplan bevat ook de knelpunten op vlak van milieu: in welk deelgebied is welke 
milieudruk (vb vermesting of verzuring) een probleem, en wat zijn de prioritaire maatregelen om dat 
aan te pakken? Daarom worden actiegebieden afgebakend waarbinnen zich een milieuknelpunt 
voordoet en waarbinnen de herstelmaatregelen genomen moet worden. Een verbeterde 
milieuconditie is vaak een voorwaarde om de natuurdoelen te kunnen realiseren. 
 

 niveau van een deelgebied of perceelsniveau: Natuurbeheerplan  
Natuurbeheerplannen zijn contracten tussen de overheid (ANB) en beheerders (verenigingen of 
anderen). Binnen Natura 2000 geven de beheerplannen uitvoering aan de 
instandhoudingsdoelstellingen en de managementplannen Natura 2000 en moeten ze ermee 
afgestemd zijn. 
Buiten Natura 2000 kunnen ze – wat betreft natuurdoelen - invulling geven aan goedgekeurde 
soortbeschermingsprogramma’s of managementplannen. Zowel binnen als buiten Natura 2000 zijn er 
natuurlijk ook andere natuurdoelstellingen.  

 
Buiten Natura 2000: Soortenbeschermingsprogramma’s en Managementplannen 
 
Soortenbeschermingsprogramma (SBP) 
Binnen Natura 2000 zijn er natuurdoelen voor de Europese soorten. Buiten Natura 2000 moeten er 
ook Europese soorten naar een gunstige staat gebracht worden. Dit zal gebeuren via 
soortenbeschermingsprogramma’s. Dit zijn uitgebreide 5-jarige programma’s die op basis van 
wetenschappelijke literatuur aangeven wat de meest geschikte leefgebieden zijn, welke 
beschermingsacties waar genomen moeten worden, welke communicatie- en sensibilisatieacties 
nodig zijn, enz.  
 
Het ANB heeft een prioriteitenlijst gemaakt van welke SBP’s de komende jaren gemaakt zullen worden. 
 
Managementplan 
Ook buiten Natura 2000 worden er managementplannen gemaakt. Het grootste deel van de bosdoelen 
(vooral omvorming) is nl. buiten Natura 2000 gelegen. Daarvoor worden deze managementplannen 
opgemaakt. (opmerking: om een onderscheid te maken heten de managementplannen binnen Natura 
2000: Managementplannen Natura 2000). 

 
Voorbereiding en fases uitvoeringstraject 
 

Wijziging natuurdecreet 2013 Op het einde van de zomer van 2013 lanceert het ANB 
voorstellen om het Natuurdecreet aan te passen. Zowel om de 
natuurdoelen volwaardig te kunnen uitvoeren, maar ook om 
een vereenvoudiging door te voeren en evenals om meerdere 
actoren makkelijker toegang te geven tot natuurbeheer en de 
subsidies daarvoor.  
 

Goedkeuring 
uitvoeringsbesluit IHD 

2013 Op de laatste regeringsvergadering van 2013 wordt het 
uitvoeringstraject van de IHD goedgekeurd. Zo wordt de basis 
gelegd voor de 3-fasige uitvoering met een Natura 2000-
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programma, Managementplannen, zoekzones, actiegebieden, 
enz. 
 

Opstart PAS 
(PAS=programmatische aanpak 
stikstof) 

2014 Een belangrijke milieuvoorwaarde voor het kunnen realiseren 
van de natuurdoelen is een daling van de stikstof. Gezien dat 
een grote impact heeft op het vergunningenbeleid van vooral 
landbouw en industrie, wordt naar Nederlands voorbeeld8 
hiervoor een aparte werkgroep opgericht. De goedkeuring van 
de natuurdoelen wordt hieraan gekoppeld, evenals aan het 
natuurdecreet. 
 

Start opmaak 
Managementplannen 1.1 

2014 De uitvoering wordt voorzien om te starten in 2014. Ondanks 
de doelen nog niet definitief zijn, start het bilaterale overleg 
tussen ANB en Natuurpunt over de eerste fase van 
Managementplannen.  
 

Provinciale 
infomomenten 

2014 Vanaf juni 2014 organiseert ANB 1 maal per provincie een 
terugkoppeling naar alle mensen die ooit deelnamen aan de 
bolovs, om te laten zien wat er met de opmerkingen is gebeurd, 
en hoe de uitvoering eruit zal zien. 

   
Overlegplatforms 2015 Telkens in 4 stappen 

 Vooroverleg 
 Overlegplatform 1 
 Tussenoverleg 
 Overlegplatform 2 
 

Goedkeuring 
Managementplannen 1.1 
en start uitvoering? 

2016  

 

  

                                                           
8 http://pas.natura2000.nl/  

http://pas.natura2000.nl/
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landbouwer 

5.1. Managementplan Natura 2000 

 

Managementplan in 3 fases 
De doelen (S-IHD) zijn bepaald op niveau van een heel habitatrichtlijngebied. Binnen zo’n soms zeer 
uitgestrekt gebied gaan we dus moeten kijken in welk deelgebied wat mogelijk is, en welke sector op 
welk perceel welke actie zal willen of moeten ondernemen. En wat de bijkomende milieuvoorwaarden 
dan zijn. Het kalibratiemodel berekende ook een doel per deelgebied, die niet juridisch bindend zijn 
en al een afweging zijn tussen ecologisch en economische belangen. Bij de opmaak van de 
Managementplannen wordt bekeken in welke mate deze kalibratieresultaten praktisch haalbaar zijn 
of beter verschoven worden tussen de deelgebieden van 1 SBZ. 
 
Gezien de grootte van de taakstelling, en gezien de natuursector logischerwijs meer zal kunnen 
realiseren en de overheden verplicht zijn bij te dragen, wordt er gewerkt in 3 fases waarbij wij (als 
terrein beherende verenigingen) eerst aan zet zijn:  

 
1. Managementplan 1.1 - fase van de ‘evidenties’  
tegen eind 2014 
wat kunnen/gaan overheden, ANB, Natuurpunt, vzw Durme, 
Limburgs Landschap doen? Wat is reeds gepland of onder contract 
en betaald door de overheid (ook bij andere sectoren: vb 
bosbeheerplannen van bosgroepen)?  
 
 
 

2. Managementplan 1.2 - fase van ‘vrijwilligheid’  
tegen eind 2017 
welk deel van de resterende S-IHD kan men vrijwillig realiseren? 
(door alle sectoren) 
 
 
 

3. Managementplan 1.3 - fase van ‘verplichting’  
tegen eind 2019  
Welke gaten zitten er nog, en waar zal verplichtend opgetreden 
moeten worden om in 2020 alle doelen onder contract te hebben? 
 

 

Overleg rond Managementplan 1.1: de Overlegplatforms 
 
In 2014 worden de eerste Managementplannen (versie 1.1) voorbereid. Daarbij wordt in de eerste fase 
gekeken wat de overheden en de natuursector kunnen realiseren op hun terreinen (fase van 
evidenties).  
 
Voor de start van het tweede lokale overleg organiseerde het ANB per provincie een Provinciaal 
infomoment waarbij het ANB terugkoppelde aan alle betrokkenen over de resultaten van de Bolov’s, 
ofwel het eerste lokaal overleg.  
 
De Managementplannen werden eerst bilateraal tussen ANB en de natuurorganisaties voorbereid 
(gezien het vooral over hun terreinen ging), waarna de andere sectoren zicht kregen op dit voorstel en 

landbouwer 

ANB 

ANB 

ANB 

deelgebied van een 

Habitatrichtlijngebied 
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commentaar gaven (overlegplatform 1). Daarna waren er gesprekken tussen ANB met 1 sector, of met 
verschillende sectoren samen (naargelang de opmerkingen) om het plan bij te stellen. Op het tweede 
Overlegplatform trachtte men een consensus te vinden over alle ingediende wijzigingen. 
 
Schriftelijke procedure en zoekzones in 2016 
Op basis van de opmerkingen van de Overlegplatforms worden de Managementplannen 1.1 al dan 
niet aangepast, of worden de opmerkingen meegenomen in het zoekzonemodel. Bedoeling is dat alle 
betrokkenen via een schriftelijke procedure (begin 2016) zicht krijgen op zowel de aangepaste 
Managementplannen als op de zoekzones. 
 

 

5.2. Naar een nieuw natuurbeheerplan  
 
Over de nieuwe regels inzake Natuurbeheerplannen bestaat er een apart document9. Hier gaan we 
enkel kort in op de hoofdlijnen.  
 
Natuur(beheerplannen) voor iedereen! 
Het bestaande systeem van natuurreservaten en bosbeheerplannen, verdwijnt in het vernieuwde 
Natuurdecreet; in de plaats komt één systeem voor alle mogelijke types terreinen die beheerd worden 
ten behoeve van het natuurbehoud – dus ook, bv., voor bossen. Dat nieuwe systeem staat open voor 
iedereen.  
 
Vier ambitieniveaus 
In het nieuwe systeem wordt een onderscheid voorzien inzake ambitieniveau: 
 

1. type één is gericht op het behouden van de aanwezige natuurkwaliteit.  
Dit is minstens de wettelijk beschermde en aanwezige natuurkwaliteit, m.i.v. het natuurlijk 
milieu. Er zijn géén subsidies voorzien voor of binnen type één. 
 
2. type twee is gericht op het bereiken van een hogere natuurkwaliteit 
Voor minstens 25% van de oppervlakte wordt de realisatie van een natuurstreefbeeld 
voorzien. De invulling van de sociale en economische functie wordt hierop afgestemd.  
De beheerder engageert zich ook om over heel het terrein op duurzame wijze de aanwezige 
natuurwaarden in stand te houden. Dit zal concreter bepaald worden aan de hand van criteria 
voor duurzaam natuurbeheer (de opvolger van de criteria duurzaam bosbeheer).  
Er komen subsidies voor de opmaak van de plannen, voor beheer en voor inrichting.  
 
3. type drie is gericht op het bereiken van de hoogste natuurkwaliteit 
De beheerder kiest voor de realisatie van het natuurstreefbeeld in het volledige gebied (of 
minstens 90%), met een aangepaste invulling van de sociale en economische functie. (=type 
3). Er komen subsidies voor de opmaak van de plannen, voor beheer en voor inrichting (een 
hoger percentage dan in type 2). 
 
4. type vier betreft erkende reservaten 
Beheerders die voor het hoogste ambitieniveau (type 3) gekozen hebben, en zich daarenboven 
voor de zeer lange termijn vrijwillig willen verbinden onder de vorm van een erfdienstbaarheid, 
kunnen ook een erkenning als natuurreservaat (type 4) verkrijgen. Er komen subsidies voor de 
opmaak van de plannen, voor beheer en voor inrichting (een hoger percentage dan in type 3). 

                                                           
9 Download de handleiding over het nieuwe natuurdecreet op www.natuurpunt.be/handleidingdecreet  

http://www.natuurpunt.be/handleidingdecreet
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Aankoop- en verwervingssubsidies hangen exclusief samen met het doel de verworven 
terreinen te laten erkennen als reservaat. 

 
 
Meer sturing 
Natuurbeheerplannen zullen meer dan vandaag van bovenaf “gestuurd” worden. Een 
natuurbeheerplan moet steeds overeenstemmen met de instandhoudingsdoelstellingen, 
soortenbeschermingsprogramma’s, vastgestelde natuurrichtplannen, managementplannen Natura 
2000 of andere managementplannen. 

  



Handleiding Europese Natuurdoelen (december 2015) 
36 

 

6. Praktische informatie 
 

Leeswijzer S-IHD-rapport en S-IHD-besluit 
 
De eerste S-IHD stonden in een S-IHD-rapport, de definitieve doelen staan in een S-IHD-besluit. Een S-
IHD-rapport bevat ook alle info rond de wetenschappelijke methodiek, kansen en bedreigingen die je 
minder uitgebreid terugvindt in de IHD-besluiten. Bij de IHD-besluiten zit telkens een bijlage waarin je 
snel de definitieve doelen terugvindt.   
 
Waar vind ik de S-IHD-rapporten en S-IHD-besluiten? 
www.natura2000.vlaanderen.be  
 

S-IHD-besluit 
Wat staat er in een S-IHD-besluit? 
In het besluit zelf vind je buiten de Europese soorten en habitats waarvoor er doelen zijn, weinig info. 
De doelen en maatregelen staan steeds in bijlage 2. In bijlage 1 vind je een kaartje van het SBZ en haar 
deelgebieden. 
  
Wat moet ik zeker lezen? 
Lees zeker bijlage 2 met de finale S-IHD en de prioritaire maatregelen.  
Daarin lees je eerst waar men in het algemeen in dit SBZ voor soorten en habitats wil bereiken. En 
vervolgens vind je de doelen. Daar zijn er steeds oppervlakte- en ook kwaliteitsdoelen. 
Achteraan staan de prioritaire maatregelen die dienen om de IHD uit te voeren. 
 

S-IHD-rapport 
Over wat gaat een S-IHD-rapport? 
De S-IHD-rapporten werden door het ANB of een studiebureau opgemaakt. In de Vlaamse doelen (G-
IHD) stond welke Habitatrichtlijngebieden essentieel, zeer belangrijk of belangrijk waren voor de 
realisatie van een instandhoudingsdoel van een bepaald habitat of soort. Op basis daarvan gaat er 
meer of minder aandacht naar een habitat of soort in een Habitatrichtlijngebied, en worden er meer 
of minder doelen qua oppervlakte en kwaliteit bepaald.  
Een rapport bevat de wetenschappelijke achtergrond, in welke staat de natuur zich bevindt, de kansen 
en bedreigingen, wie actief is in het gebied, de doelen en maatregelen en enkele bijlagen met meer 
info. Daardoor zijn het lijvige rapporten geworden van rond de 200 pagina’s. 
 
Wat moet ik zeker lezen? 
Een S-IHD-rapport bevat 8 hoofdstukken, waarvan het 8ste hoofdstuk de doelen en maatregelen voor 
dat gebied bevat, en de ‘Essentie van het rapport’ (staat vooraan in elk rapport) kort samenvat voor 
welke habitats en soorten dit gebied belangrijk is en welke acties nodig zijn.  
 
  

http://www.natura2000.vlaanderen.be/
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Hoe is zo’n S-IHDrapport opgebouwd? 
Elk rapport heeft dezelfde inhoudstafel als hieronder: 
 
Inhoudstafel  
TECHNISCHE FICHE  
ESSENTIE VAN RAPPORT  
1. INLEIDING  
2. ALGEMEEN KADER VOOR DE OPMAAK VAN INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN  
3. OVER WELK GEBIED GAAT DIT RAPPORT  
4. OVERZICHT VAN DE HABITATS EN SOORTEN EN HUN RELATIEVE BELANG VOOR VLAANDEREN 
5. BESCHRIJVING VAN DE ACTUELE TOESTAND VAN DE EUROPEES TE BESCHERMEN HABITATS EN SOORTEN IN 
HET GEBIED  
6. BESCHRIJVING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT BINNEN HET EUROPEES TE BESCHERMEN GEBIED  
7. ANALYSE VAN DE KNELPUNTEN VOOR HET BEREIKEN EEN GOEDE STAAT VAN INSTANDHOUDING  
8. DE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN EN PRIORITAIRE INSPANNINGEN  
Bijlagen 
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Europese habitattypes & codes 
 
Als je nog niet vertrouwd met de Europese habitattypes, raden we je het boek 
van Kris Decleer (INBO) aan met een uitleg per soort en habitat van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn. 
 
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 
andere zoutminnende planten  

1310 

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 
uniflora)  

3110 

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het 
Littorelletea uniflora en/of Isoëto-Nanojuncetea  

3130 

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 
Hydrocharition  

3150 

Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion 
fluitans en het Callitricho-Batrachion  

3260 

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 
(Festuco-Brometalia) (*gebieden waar zeldzame orchideeën groeien)  

6210 

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 
zones  

6430 

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)  

9120 

Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetu  9130 

Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen 
behorend tot het Carpinion-betuli  

9160 

Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten  9190 

Veenbossen  91D0* 

Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)  

91E0* 

Gemengde eiken-iepen-essenbossen langs de oevers van grote rivieren met Quercus 
robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

91F0 
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Woordenboek         
 
Tijdens het IHD-overleg worden er heel wat nieuwe en soms complexe concepten, begrippen en 
afkortingen gebruikt. We doen een poging er enkele uit te leggen, ter voorbereiding van de komende 
overlegmomenten.  
 

Actiegebied 

Actiegebieden zijn milieudrukzones binnen en buiten Natura 2000-gebieden waarbinnen maatregelen 

nodig zijn om de gunstige staat van de geselecteerde Europese habitats en soorten te kunnen bereiken. 

Binnen deze gebieden duidt men de aan te pakken milieuknelpunten aan en lijst men de nodige 

maatregelen op. Deze zones spelen geen rol bij passende beoordelingen. 

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 S-
IHD 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 bodem- en 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, …) 
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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 soorten werden uiteindelijk ook meegenomen in het 
kalibratiemodel, wat leidde tot het vergroten van hier en daar enkele habitatvlekken. Voor Natuurpunt 
is dit een onvolledige omzetting van de Habitatrichtlijn, die bepaalt dat habitattypische soorten een 
criterium zijn, net als oppervlakte, areaal, kwaliteit of toekomstperspectief.  
 
Natuurpunt vraagt om een grondige toets te doen van alle S-IHD om te kijken waar er bijkomende 
inspanningen nodig zijn om een voldoende aantal habitattypische soorten te hebben (met een 
gunstige trend) per habitatrichtlijngebied. Daarnaast moet gekeken worden hoe er bij passende 
beoordelingen rekening kan gehouden worden met deze soorten. 
 

IHD, VEN, SBZ en Natura 2000 (+ de onderlinge relatie) 

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 2000-gebieden 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 2000-netwerk, 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 
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op de vragen 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 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 van een 
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 S-IHD, 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?), en de 
toekenning van vergunningen (passende beoordeling) in afwachting van de goedgekeurde IHD.  
 

Managementplan Natura 2000 

Dit is een actieplan dat per speciale beschermingszone wordt opgemaakt, en dat op perceelsniveau 
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. 
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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.  
 

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 bijlagesoorten 

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). 

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. 
 

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

Een zoekzone is een zone die 1,5 tot 3 keer 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.  
De zoekzone is van belang bij passende beoordelingen, gezien passende beoordelingen rekening 
houden met de volledige zoekzone. Vergunningsaanvragers hebben er dus alle belang bij dat die 
zoekzones snel afnemen en de IHD tijdig gerealiseerd worden. Op deze manier zijn de zoekzones een 
dwingende motor om doelen concreet toe te wijzen aan deelgebieden en ze ook effectief uit te voeren.  
 

Zoekzonemodel 

Computermodel dat de zoekzones binnen Natura 2000-gebieden bepaalt waarbinnen men de IHD 
moet realiseren. Deze zoekzones zijn steeds groter dan de doelen. Ze zijn ook van belang voor de 
vergunningverlening: hoe sneller men de IHD realiseert, hoe kleiner de zoekzones worden, en hoe 
minder impact op de vergunningverlening voor bedrijven en activiteiten in en rond Natura 2000-
gebieden. 
Het zoekzonemodel is de opvolger van het kalibratiemodel.  
 
Voorbeeld:  
een IHD bepaalt dat er 20 hectare extra bos nodig is. Daarvan is vb al 7 hectare in uitvoering bij 
Natuurpunt of ANB. Voor de 13 resterende hectares bepaalt het zoekzonemodel dan een ruimere 
zone waarbinnen die 13 hectares gerealiseerd moeten worden. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

7 van de 20 
hectare in 
uitvoering 

zoekzone voor 
resterende 13 hectare 
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Afkortingen 
ANB Agentschap voor Natuur en Bos 
Bolov Bovenlokaal overleg 
BWK Biologische waarderingskaart 
G-IHD Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen 
IHD Instandhoudingsdoelstellingen 
INBO Instituut voor Natuur en Bos 
LSVI Lokale staat van instandhouding 
RBB Regionaal belangrijke biotopen 
RBS Regionaal belangrijke soorten 
SBP Soortenbeschermingsprogramma 
SBZ Speciale beschermingszone (ook wel Habitatrichtlijngebied, of Vogelrichtlijngebied, of 

Natura 2000-gebied genoemd) 
SBZ-H Habitatrichtlijngebied 
SBZ-S Speciale beschermingszone in Sigma-gebied 
SBZ-V Vogelrichtlijngebied 
S-IHD Gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen 
VEN Vlaams ecologisch netwerk 
VLM Vlaams landmaatschappij 
VMM Vlaamse milieumaatschappij 
WBC Wetenschappelijke begeleidingscommissie 
WTC Wetenschappelijke Toetsingscommissie 
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Vaak gestelde vragen   
 
Wat vindt Natuurpunt nu van het ganse IHD-overleg 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. 
 
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 bijgesteld moeten worden. 
 
Kunnen de doelen nog verplaatst worden?  
Ja, maar enkel binnen het zelfde Habitatrichtlijngebied. Dus niet tussen verschillende 
Habitatrichtlijngebieden. De doelen liggen vast op het niveau van een volledig Habitatrichtlijngebied 
en overlappend Vogelrichtlijngebied. Daarbinnen kan geschoven worden tussen deelgebieden, als dat 
ook ecologisch en juridisch mogelijk is. Het kalibratiemodel van INBO en VITO berekende een voorstel 
per deelgebied. Dat dient als start voor het verdere overleg.   
 
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 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 beheerplannen 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 hielden we 
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. 
 
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 hebben. Of moeten milieudrukken van buitenaf gebufferd worden. 
 
Wat als we de doelen voor ons gebied te laag 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 beslaan, 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 de 
middelen 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. 
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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? 
5 habitats zijn in een gunstige staat, en 9 soorten. 
Voor een volledig overzicht, zie het INBO-rapport ‘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. 
 
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. 
 
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 meegepakt wordt in een brede biodiversiteitsvisie.  
 
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. 
 
Wat mag er nu wel en niet binnen de Natura 2000-gebieden? 
In Natura 2000 gebieden mag 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. 
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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 LIFE-projecten zijn normaal gezien meegenomen in de IHD. 
Nieuwe LIFE-projecten moeten afgestemd worden op de IHD, maar kunnen gerust verder gaan. 
 
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).  
 
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 men om de helft van de 
bosdoelen (zo’n 22.000ha) buiten SBZ te plaatsen. Waar en hoe die gerealsieerd worden, is nog 
onbekend. Evenmin wat hun juridisch statuut is, vb bij passende beoordelingen.  
 
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. 
  
Worden RBB’s (regionaal belangrijke biotopen) gecompenseerd als ze plaats moeten maken voor 
IHD’s? 
De afspraak is dat open RBB’s 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. 
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Meer info  
 

Boeken 
‘Europees beschermde natuur in Vlaanderen’, Kris Decleer et al10  
 

Handleidingen beheer habitats & soorten 
 Handboek Natura 2000 – Habitats11  

 Handboek Natura 2000 - Soorten12 
 

Websites 
Natuurpunt 

 Natura 2000 algemeen + nieuwsberichten : www.natuurpunt.be/natuurdoelen      

 IHD-overleg (enkel voor vrijwilligers): www.natuurpunt.be/ihdoverleg     

 Fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn: www.natuurpunt.be/alert  
 
Handleidingen van Natuurpunt met meer info: 

 www.natuurpunt.be/IHDhandleiding  

 www.natuurpunt.be/pashandleiding: alle info rond de Programmatische aanpak Stikstof 

 www.natuurpunt.be/handleidingdecreet: alle info rond het gewijzigde Natuurdecreet 
 
ANB 

 www.natura2000.vlaanderen.be: alle officiële info rond Natura 2000, je vindt er vb ook de S-
IHD per Natura 2000-gebied   

 www.natura2000.vlaanderen.be/pas: alle officiële info rond de PAS  

 www.milieuinfo.be/dms/n/browse/workspace/SpacesStore/8cddb523-630e-419a-b86b-
2f750f09d06b : deze site bevat alle documenten en kaarten die op de Overlegplatforms 
besproken werden 

 
INBO 

 www.inbo.be/nl/thema/beleid/natura-2000-en-natuurdoelen: algemene info  
 https://data.inbo.be/purews/files/5493595/Paelinckx_etal_2009_GewestelijkeDoelstellingen

HabitatsSoortenEuropeseHabitatVogelrichlijnVlaanderen.pdf: G-IHD-rapport  
 http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/58184: staat van instandhouding habitats 

en soorten Habitatrichtlijn 2007-2012   
    

 
Contact 
Natuurpunt 
Benno.geertsma@natuurpunt.be 
015 77 01 59 
 
ANB 
europese.natuurdoelen@vlaanderen.be  

                                                           
10 http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=BEL_INT_NAT_start  
11 https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/d043d469-bc3a-4fcf-91ae-
bd6b120b8cc7/Handboek%20voor%20beheerders%20-%20tweede%20druk%20lowres.pdf  
12 http://www.lannoo.be/handboek-voor-beheerders-deel-ii-soorten  

http://www.natuurpunt.be/natuurdoelen
http://www.natuurpunt.be/ihdoverleg
http://www.natuurpunt.be/alert
http://www.natuurpunt.be/IHDhandleiding
http://www.natuurpunt.be/pashandleiding
http://www.natuurpunt.be/handleidingdecreet
http://www.natura2000.vlaanderen.be/
https://www.natura2000.vlaanderen.be/pas
https://www.milieuinfo.be/dms/n/browse/workspace/SpacesStore/8cddb523-630e-419a-b86b-2f750f09d06b
https://www.milieuinfo.be/dms/n/browse/workspace/SpacesStore/8cddb523-630e-419a-b86b-2f750f09d06b
https://www.inbo.be/nl/thema/beleid/natura-2000-en-natuurdoelen
https://data.inbo.be/purews/files/5493595/Paelinckx_etal_2009_GewestelijkeDoelstellingenHabitatsSoortenEuropeseHabitatVogelrichlijnVlaanderen.pdf
https://data.inbo.be/purews/files/5493595/Paelinckx_etal_2009_GewestelijkeDoelstellingenHabitatsSoortenEuropeseHabitatVogelrichlijnVlaanderen.pdf
http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/58184
mailto:Benno.geertsma@natuurpunt.be
mailto:europese.natuurdoelen@vlaanderen.be
http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=BEL_INT_NAT_start
https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/d043d469-bc3a-4fcf-91ae-bd6b120b8cc7/Handboek%20voor%20beheerders%20-%20tweede%20druk%20lowres.pdf
https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/d043d469-bc3a-4fcf-91ae-bd6b120b8cc7/Handboek%20voor%20beheerders%20-%20tweede%20druk%20lowres.pdf
http://www.lannoo.be/handboek-voor-beheerders-deel-ii-soorten
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7. Bijlagen 
 

Bijlage 1 - Kaarten Natura 2000 in Europa, België en Vlaanderen 
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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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Bijlage 2 – Lijst regionaal belangrijke biotopen die niet bebost mogen worden 
 
Onderstaande lijst werd mee opgenomen in het Uitvoeringsbesluit dat uitvoering geeft aan het 
nieuwe Natuurdecreet. 
 

(“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) 

 

 


