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Ruimte(n) voor natuur: 
beheer en inrichting 
van natuurgebieden 
als hoeksteen van het 
natuurbehoud

Jos Gysels, Kris Decleer, Hans Van Dyck & Maarten Hens

Dit tweede artikel in de reeks Biodiversiteit in Vlaanderen 2010 gaat in op de ontwikkeling en de 
resultaten van het gebiedsgericht natuurbehoud tijdens de voorbije vijftien jaar. Dat beleid is een 
complex kluwen van instrumenten en maatregelen en beoogt maatwerk voor een even complex geheel 
van natuurdoelen, beheerders en gebruikers. Deze bijdrage analyseert de inrichting en het beheer van 
natuurgebieden als hoeksteen van een functioneel netwerk voor de Vlaamse biodiversiteit. Daarnaast 
komt ook de ontwikkeling van natuur buiten de beschermde gebieden uitvoerig aan bod.

Voldoende ruimte, gepast beheer en een goede milieukwaliteit zijn essentieel voor het behoud van vitale populaties van kritische plant- en diersoorten, zoals de 
weidevogels in de Uitkerkse Polder (foto: Vilda/Misjel Decleer)

48 juli 2010 Natuur.focus

Biodiversiteit in Vlaanderen



Ruimtelijke aspecten
Natuur en natuurelementen zijn overal in het landschap aan-
wezig, maar in verschillende mate en in diverse vormen. Na-
tuur is een samenspel van biotische en abiotische factoren, 
dat sinds eeuwen in meer of mindere mate beïnvloed wordt 
door menselijk handelen.

Natuurfuncties: scheiden en verweven
Alle natuur in Vlaanderen is vandaag op de een of andere ma-
nier en vaak in toenemende mate beïnvloed door menselijke 
activiteiten. Het historisch en actueel ruimtegebruik is dan ook 
een sterk bepalende factor. Daarmee verbonden zijn de functies 
die op een bepaalde plaats aan natuur worden toegekend. Of de 
natuurfunctie ruimtelijk gescheiden dan wel ‘verweven’ moet of 
kan zijn met andere functies is al jaren een centraal discussiepunt 
in de ruimtelijke planning en in de relatie tussen de gebruikers-
groepen (landbouwers, bosbouwers en natuurbeschermers).
Grosso modo wordt in de ruimtelijke ordening en in het ge-
biedsgericht natuurbeleid een onderscheid gemaakt tussen:
• gebieden met hoofdfunctie natuur. Bv. natuur- en bosreser-

vaten en het overgrote deel van de Speciale Beschermings-
zones (Habitat- en Vogelrichtlijngebieden);

• gebieden met nevenfunctie natuur of met multifunctio-
nele natuur (bv. stadsbossen en gemengde open ruimte-
gebieden). Een bijzonder geval zijn gebieden met bijzon-
dere kansen voor natuurontwikkeling of tijdelijke natuur 
(bv. overstromingsgebieden in wetlands, ontginningen met 
nabestemming natuur);

• gebieden waar natuur verspreid aanwezig is in de vorm van 
kleine landschapselementen en ‘ondergeschikt’ aan andere 
functies (bv. agrarische gebieden, bebouwde ruimte, indus-
trieterreinen).

Uitgangspunt van het gebiedsgericht natuurbeleid is dat in 
ruimtelijk onderscheiden, al dan niet juridisch afgebakende 
gebieden de natuurdoelen en de inzetbare instrumenten en 
maatregelen op maat gesneden zijn van de beheerders en ge-
bruikers van het gebied.

Kaarten, afbakeningen en 
ruimtelijke categorieën
Bij het afbakenen van gebieden wordt op uiteenlopende ma-
nieren uitgegaan van de bestaande juridische toestand, de 
actuele en potentiële natuurwaarde en het feitelijke landge-
bruik. Ook de doelstelling kan verschillen: een bestaande toe-
stand behouden en rechtszekerheid verschaffen of integen-
deel een bestemming vastleggen om een nieuwe inrichting 
mogelijk te maken. Dat levert een hele reeks onderling weinig 
coherente (beleids)kaarten op, die deels overlappen, en met 
een uiteenlopend juridisch statuut.

Ruimtelijke bestemmingsplannen
Het gewestplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) 
kennen planologische bestemmingen toe zoals groengebied, 
landbouwgebied en woonzone. In de typevoorschriften voor 
gewestelijke RUPs zijn drie ‘groene’ categorieën voorzien: bos-
gebied, reservaat- en natuurgebied en overig groen. Onder 
‘overig groen’ vallen het zgn. gemengd open ruimtegebied en 
de parkgebieden. Het onderscheid tussen ‘bosgebied’ en ‘re-
servaat- en natuurgebied’ is in de praktijk vaag. Sommige van 
deze drie groene categorieën hebben een overdruk Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN) en vormen een selectie (‘netwerk’) 
van onze belangrijkste natuurgebieden, onderverdeeld in 
grote eenheden natuur (GEN) en grote eenheden natuur in 
ontwikkeling (GENO). Het VEN wordt ondersteund door het 
Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON), 
bestaande uit natuurverwevings- en natuurverbindingsgebie-
den. In het VEN en het IVON zijn bijkomende natuurbescher-
mingsregels van kracht. Beide netwerken worden in de ruim-
telijke ordening vaak ook benoemd met de term ‘natuurlijke 
structuur’ van Vlaanderen.
Een bijzondere sectorale ruimtelijke categorie zijn de bescherm-
de landschappen, die in de toekomst aangevuld zullen worden 
met erfgoedlandschappen afgebakend in een RUP. De Speciale 
Beschermingszones (SBZs), ook wel Vogel- en Habitatrichtlijnge-
bieden genoemd, werden afgebakend in het kader van de Vogel- 

Dit zicht op de Dijlevallei tussen Neerijse en Korbeek-Dijle wordt heel wat complexer bekeken door de bril van het gebiedsgericht beleid: een mix 
van VEN, IVON, Habitat- en Vogelrichtlijngebied, Natuurontwikkelingsproject, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, natuurverbindingen, 
beheerovereenkomsten, overstromingsgebied en ankerplaatsen (foto: Désiré Vanautgaerden)
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en Habitatrichtlijn. Samen vormen ze het Vlaamse luik van het 
Europees ecologisch netwerk ‘Natura 2000’. De afbakening van 
de Speciale Beschermingszones gebeurde op wetenschappelijke 
basis en wacht voor een aanzienlijk deel nog op een gepaste ver-
ankering in de ruimtelijke bestemmingsplannen.

Natuur- en bosreservaten
Natuurreservaten zijn gronden die ingericht en beheerd wor-
den in functie van natuur en daartoe officieel erkend of aange-
wezen zijn. Dat ‘natuurreservaat’ daarnaast ook een ruimtelijke 
bestemmingscategorie is, zorgt soms voor verwarring. Naast 
natuurreservaten zijn er ook nog bosreservaten. Het Natuur-
decreet regelt de erkenning van natuurreservaten (beheerd 
door terreinbeherende verenigingen) en de aanwijzing van 
Vlaamse natuurreservaten (beheerd door de overheid). Het 
Bosdecreet regelt de aanwijzing van integrale bosreservaten 
(bossen met nietsdoenbeheer) of gerichte bosreservaten (bos-
sen waar voor het voortbestaan van waardevolle ecotopen 
actief menselijk beheer nodig blijft). Het onderscheid tussen 
natuur- en bosreservaten is in de praktijk vaag en nog een 
overblijfsel van de vroegere artificiële opsplitsing van het na-
tuur- en bosbeleid.

Wetenschappelijke kaarten
De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een gebiedsbedek-
kende ruimtelijke inventaris van natuurwaarden in Vlaande-
ren, vertrekkend van grondgebruik, vegetaties en kleine land-
schapselementen (De Knijf et al. 2008). De eerste versie (die 
heel België besloeg) kwam tot stand in de periode 1978–1986. 
De tweede versie, waarvoor de karteringen liepen tussen 1996 
en 2008, is nauwkeuriger en meer gedetailleerd. Hoewel de 
kaart op zich geen juridisch statuut heeft, hebben de karte-
ringseenheden wel een aantal wettelijke toepassingen bij de 
natuurvergunning, de nulbemesting en de bebossingsvoor-
waarden. Voor de implementatie van de Habitatrichtlijn is, 
vertrekkend van de BWK, een habitatkaart opgesteld van de 
Europees belangrijke habitats. Deze kaart is een belangrijk do-
cument bij het opstellen van instandhoudingsdoelstellingen.
In Vlaanderen zijn op basis van geologie, reliëf, waterhuishou-
ding en bodem 12 ecoregio’s en 36 ecodistricten onderscheiden 
(Couvreur et al. 2004). Het Instituut voor Natuur- en Bosonder-
zoek (INBO) ontwikkelde daarnaast POTNAT, een rekenmodel 
om de kansrijkdom voor bepaalde soorten natuur (‘ecotopen’) 
op een bepaalde plaats te kunnen beoordelen (Wouters et al., 
in voorbereiding). De ‘Gewenste Natuur- en Bosstructuur’ is een 
wetenschappelijk onderbouwde kaart die door het INBO en het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is opgemaakt als insteek 
in het ruimtelijk afbakeningsproces van de ‘natuurlijke struc-
tuur’. Die afbakening moet invulling geven aan de oppervlak-
tedoelstellingen van het Structuurplan Vlaanderen. In overleg 
met de andere sectoren zijn deze ambities nadien verfijnd of 
bijgesteld in ‘ruimtelijke visies voor landbouw, bos en natuur’ 
voor heel Vlaanderen. Deze documenten zijn onderworpen 
aan een publiek consultatieproces en vormen de basis voor de 
opmaak van RUPs (meer info: http://rsv.vlaanderen.be/web/nl/
planningsprocessen/Buitengebied/index.html).

Hoe groot is de oppervlakte ‘natuur’ 
in Vlaanderen?
Omdat de indelingen van de afbakeningen zeer verschillend 
zijn en ze bovendien sterk overlappen, is het moeilijk om een 

eenduidige oppervlakte te plakken op de drie genoemde cate-
gorieën. Bovendien moet steeds een onderscheid gemaakt wor-
den tussen de feitelijke en de gewenste of geplande toestand.

Zones met hoofdfunctie natuur
De grootste afbakening met hoofdfunctie natuur is het zoge-
naamd ‘gewenst VEN’, zoals opgetekend in de Gewenste Na-
tuur- en Bosstructuur. Het gewenst VEN beslaat 140.275 ha, 
waarvan tot op heden 88.650 ha effectief als VEN is aangeduid 
(www.natuurindicatoren.be). Worden hierbij de Habitatricht-
lijngebieden, de natuurgebieden volgens het Gewestplan en 
RUPs gevoegd, dan komt ongeveer 210.000 ha van Vlaanderen 
in aanmerking voor een bestemming ‘natuur- of bosgebied’. 
De BWK bevat ongeveer 270.000 ha die als biologisch waarde-
vol tot zeer waardevol gekarteerd werden (pers. med. C. Wils).
De oppervlakte van de terreinen die onder ‘effectief natuurbe-
heer’ (zie verder) vallen bedroeg eind 2008 40.358 ha. Daaron-
der vallen de Vlaamse en de erkende natuurreservaten, de bos-
reservaten, het natuurgebied beheerd door het Agentschap 
voor Natuur en Bos en de militaire domeinen met een natuur-
protocol. Merk op dat de natuurgebieden die beheerd worden 
door natuurverenigingen maar die niet formeel erkend zijn als 
natuurreservaat geen deel uitmaken van deze indicator, net zo 
min als de domeinbossen die beheerd worden door het ANB.

Zones met nevenfunctie natuur
Nog moeilijker is het om de oppervlakte van gebieden met 
natuur in nevenfunctie te berekenen. In een studie over ver-
weving in opdracht van de Minaraad wordt aan een aantal 
vormen van verweving een oppervlakte toegekend zonder 
dat dit evenwel toelaat om een totaalgetal te berekenen (Re-
source Analysis 2009). Een samenvoeging van een groot aan-
tal ruimtelijke categorieën met natuur in nevenfunctie komt 
uit op ongeveer 205.000 ha.
Omdat landbouw nog steeds veruit de belangrijkste vorm 
van landgebruik is, liggen daar ook de meeste kansen. De op-
pervlakte in landbouwgebruik met een hoge natuurwaarde 
(zogenaamd ‘high nature value farmland’) wordt momenteel 
geraamd op 3.200 ha (Danckaert et al. 2009). Op 49.500 ha 
landbouwpercelen kan men op dit moment wel al spreken 
van een of andere vorm van verweving met natuur (Resource 
analysis 2009). Op de BWK zijn naast de hoger vernoemde 
270.000 ha ook nog eens 122.000 ha geregistreerd als biolo-
gisch minder waardevol maar met waardevolle tot zeer waar-
devolle landschapselementen, zoals poelen, houtkanten en 
soortenrijke perceelsranden (pers. med. C. Wils).
In het decreet Integraal Waterbeleid en de Kaderrichtlijn 
Water wordt veel belang gehecht aan ruimte voor water. 
233.000 ha of bijna een kwart van Vlaanderen is potentieel 
overstromingsgevoelig, wat veel mogelijkheden biedt voor 
de meekoppeling van natuur. Langs de Schelde en haar getij-
denrivieren (Sigmaplan) en de Grensmaas zijn daar al inrich-
tingsvoorbeelden van te zien. In het geval van de Schelde gaat 
het om 4.300 ha natuurontwikkeling tegen 2030.
In het bosbeleid is lang vastgehouden aan de multifunctio-
naliteit van bossen los van de ruimtelijke context. Toch is het 
duidelijk dat de natuurwaarde van bossen sterk verschilt. De 
meeste zogenaamde ‘Ferrarisbossen’ (oude bossen die al tra-
ceerbaar zijn op de Ferrariskaart uit het einde van de achttien-
de eeuw) hebben hoge natuurwaarden. Amper 20% van deze 
bossen ligt echter in een categorie met hoofdfunctie natuur.
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Zones met verspreide natuurelementen
Aan de verspreide natuur, kleine landschapselementen en an-
dere elementen van de ecologische infrastructuur wordt in de 
regel geen oppervlakte toegekend of als doel gesteld. Toch is 
ook hier de omvang niet verwaarloosbaar. Zo wordt bijvoor-
beeld de gezamenlijke oppervlakte van wegbermen geraamd 
op 40.000 ha, waarvan 9.000 ha in beheer van de Vlaamse 
overheid. Goed 15% daarvan wordt momenteel ecologisch 
beheerd. Ook de 16.000 km beken en waterlopen hebben een 
belangrijke natuurfunctie, op zich en als ecologische verbin-
ding.

Inrichting en beheer
Ook al kan ‘nietsdoen’ onder bepaalde omstandigheden een 
verantwoorde beheerkeuze zijn, toch zullen het behoud en 
zeker het herstel en de ontwikkeling van natuurgebieden 
ingrepen vereisen. Dat kunnen een- of meermalige, klein- of 
grootschalige inrichtingsmaatregelen zijn, of een recurrent 
beheer. Hiervoor zijn instrumenten en niet in het minst finan-
ciële middelen nodig. Natuurbeheer is niet beperkt tot natuur-
gebieden, al zal het verwachte en/of realiseerbare effect daar 
vaak wel het grootst zijn.

Planning en doelen
In het Natuurdecreet is een planningscyclus ingeschreven met 
een natuurbeleidsplan, zelf onderdeel van het milieubeleids-
plan (MINA-plan), en een deelplan voor het gebiedsgericht be-
leid. Daarnaast worden tweejaarlijks natuurrapporten opge-
steld, de zogenaamde NARA-rapporten, waarin de voortgang 
van het beleid geëvalueerd wordt. Het natuurbeleidsplan is 
doorheen de jaren steeds meer opgegaan in het milieube-
leidsplan. Van een afzonderlijk gebiedsgericht deelplan is 
momenteel nauwelijks nog sprake. Ook de NARA-rapporten 
zijn geëvolueerd. Het meest recente is het scenariorapport 
‘Natuurverkenning 2030’ uit 2009 (Dumortier et al. 2009). 
Daarnaast worden sinds enkele jaren online natuurindicatoren 
gepubliceerd (www.natuurindicatoren.be).

Oppervlaktedoelen: Vlaams Ecologisch Netwerk
De doelstellingen in het Natuurdecreet hadden vooral be-
trekking op de omvang van de onderdelen van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk en de termijnen waarbinnen de afbake-
ning moest gebeuren. Met daarnaast ook termijnen voor de 
opmaak van natuurrichtplannen voor de reeds afgebakende 
gebieden. Deze doelstellingen werden hernomen in de op-
eenvolgende MINA-plannen en zijn in de loop der jaren 
meestal naar beneden (kleinere oppervlakten) of in de tijd 
(uitstellen van streefdata) bijgesteld. Ook het decreet zelf is in 
functie daarvan aangepast, in het bijzonder voor wat betreft 
de natuurrichtplannen. Deze zullen in hoofdzaak alleen nog 
gebruikt worden voor de inrichting van de Speciale Bescher-
mingszones na het vaststellen van de instandhoudingsdoel-
stellingen (zie verder). Bij de meeste doelen blijft de doelaf-
stand tot op de dag van vandaag groot. De realisatiegraad 
voor het VEN was eind 2009 71% (88.650 ha), voor het IVON 
amper 2% (3.094 ha). In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaande-
ren was voorzien in een netto-toename van 38.000 ha met be-
stemming natuur- of reservaatgebied en 10.000 ha bosgebied 
tegen 2007. Deze planologische correcties moesten toelaten 
om grote(re), meer aaneengesloten eenheden natuur en bos-
uitbreidingsgebieden af te bakenen. Eind 2008 was hiervan 
resp. slechts 12.300 ha en 2.300 ha gerealiseerd. De opper-
vlakte aan terreinen in effectief natuurbeheer bedroeg eind 
2008 40.358 ha tegenover de geplande 50.000 ha.

Kwaliteitsdoelen
Kwaliteitsdoelstellingen voor het gebiedsgericht beleid zijn 
er nauwelijks. De Habitatrichtlijn verplicht wel tot de opmaak 
van instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) voor speciale be-
schermingszones tegen eind 2010. Maar voorlopig zijn er al-
leen IHD’s voor het Vlaams niveau en voor een beperkt aantal 
gebieden (o.m. voorhaven van Zeebrugge, Sigmagebieden). 
Er is een planning opgemaakt tot 2012. In het kader van het 
Pact 2020 is daaraan een realisatiedoelstelling toegevoegd.

Andere gebiedsgerichte doelen
In het MINA-plan 3+ (planhorizon 2010) zijn nog enkele ande-
re gebiedsgerichte doelen opgenomen. Zo is er een norm voor 
het areaal met beheerovereenkomsten (16.750 ha), die even-
wel moeilijk te hanteren is. De beheerovereenkomst water 
van het Mestdecreet wordt toegepast op ca. 25.000 ha land-
bouwpercelen. Andere, meer natuurgerichte maatregelen zijn 
minder ruim verbreid: op ongeveer 640 ha landbouwpercelen 
loopt een beheerovereenkomst voor soortenbescherming 

Als netwerk van linten en lijnen vervullen wegbermen een belangrijke natuurfunctie in het 
landschap. Door ecologisch bermbeheer ontwikkelen zich langs verschillende gewestwegen 
soortenrijke graslanden waarin ook zeldzame en kwetsbare soorten opduiken. (foto: 
Maarten Hens)
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(weide-, akkervogels en wilde hamster), op 250 ha een voor 
botanisch beheer en er liggen anno 2010 ongeveer 600 ha 
perceelsranden en ongeveer 70 ha aan kleine landschapsele-
menten die aangelegd werden en/of onderhouden worden 
in het kader van een beheerovereenkomst (gegevens VLM 
2010). Voor natuurinrichting is 20.000 ha vooruitgeschoven. 
Eind 2008 waren op 9.109 ha natuurinrichtingsprojecten inge-
steld door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het verhogen 
van het aankoopritme van natuur- en bosgebied tot 3.000 
ha per jaar, eveneens een doelstelling van het MINA-plan, is 
slechts gedurende een beperkt aantal jaren daadwerkelijk ge-
realiseerd. Doelen die reeds in 2007 in hoge mate gerealiseerd 
waren: de oprichting van (19) bosgroepen en 182 van de voor-
ziene 200 wildbeheereenheden.

Instrumenten van het gebiedsgericht 
natuurbeleid
De meeste gebiedsgerichte instrumenten vinden hun rechts-
grond in het Natuurdecreet. Het derde en meest uitgebreide 
luik van dat decreet gaat specifiek over de afbakening en maat-
regelen binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk en het Integraal 
Verwevings- en Ondersteunend Netwerk, de erkenning en 
subsidiëring van natuurreservaten en de (Europese) Speciale 
Beschermingszones. Voor de natuur buiten de beschermde ge-
bieden is er een hoofdstuk over het zogenaamde horizontaal 
beleid. Op basis hiervan is ondermeer het vegetatiewijzigings-
besluit met de natuurvergunning tot stand gekomen.
Niet alle instrumenten zijn evenwel terug te vinden in het 
Natuurdecreet. Zo is er nog altijd een juridisch onderscheid 
tussen het natuur- en het bosbeleid (zie hoger). De regels in 
verband met bemesting en de zogenaamde ‘nulbemesting’ 
in de groene bestemmingen zijn grotendeels vastgelegd in 
het Mestdecreet. Andere milieunormen en regelgeving zijn 
opgenomen in het decreet Integraal Waterbeleid, het Bodem-
decreet en de VLAREM-wetgeving. Inrichtingsinstrumenten 
zitten voorlopig nog verspreid over het Natuurdecreet (na-
tuurinrichting), diverse decreten over ruilverkaveling en het 
oprichtingsdecreet van de Vlaamse Landmaatschappij (land-
inrichting).
Concrete maatregelen voor inrichting, beheer, herstel en ont-
wikkeling zijn opgenomen in een aantal vademecums. Zo zijn 
er door of in opdracht van het ANB vademecums opgesteld 
rond natuurtechniek (inrichting en beheer van wegen, inrich-
ting en beheer van waterlopen), harmonisch park- en groen-
beheer en beheer van openbare bossen. Naar aanleiding van 
de opmaak van de instandhoudingsdoelstellingen is aan het 
INBO de opdracht gegeven om een uitgebreid vademecum te 
maken van maatregelen (Van Uytvanck & De Blust 2010). Ook 
vermeldenswaardig is de code van goede natuurpraktijk (vast-
gelegd in een omzendbrief uit 1998), waarnaar onder meer 
verwezen wordt in de samenwerkingsovereenkomst met de 
gemeenten. Codes van goede praktijk met daarin natuur-
maatregelen zijn gemaakt voor bosbeheer (criteria duurzaam 
bosbeheer) en landbouw (code van goede landbouwpraktijk).

Instrumentenmix en financiering
Hoewel binnen de Vlaamse begroting het aandeel voor milieu 
(minder dan 5%) en daarbinnen natuur (ca. 10% van leefmi-
lieu-uitgaven) eerder bescheiden is en bovendien de laatste 
jaren afneemt, zorgen de verdeling en besteding van finan-
ciële middelen nogal eens voor onenigheid. In het Vlaams 

regeerakkoord van 2004 was een objectieve evaluatie aange-
kondigd om ’de mix aan instrumenten (aankoop, subsidiëring 
van aankoop, beheerovereenkomsten met resultaatsverbin-
tenissen, grondruil, …) en de budgetten‘ te optimaliseren. 
In 2005 publiceerde de Minaraad een studie over financiële 
instrumenten voor natuur, bos en landschap (Kayaerts 2005). 
In juli 2008 werd op de Vlaamse regering een uitgebreid do-
cument ‘Evaluatie van het Natuur- en bosbeleid’ voorgesteld 
(Verheeke 2008).
In de studie van Kayaerts (2005) zijn 57 financiële instrumen-
ten bekeken, goed voor ongeveer 45 à 50 miljoen euro in 2004. 
Het merendeel van de uitgaven (62%) ging naar beheer. Ver-
werving van terreinen en draagvlak namen resp. 21% en 15% 
voor hun rekening. De belangrijkste doelgroep bleek de land-
bouwers waarnaar de helft van de middelen ging. Een kwart 
was bestemd voor beheer uitgevoerd door natuurverenigin-
gen en de rest ging naar NME-centra, regionale landschappen, 
bosgroepen en private grondeigenaars. Daarnaast besteedde 
de Vlaamse overheid zelf ook nog eens ongeveer evenveel aan 
verwerving en beheer van hun gebieden. Verheeke (2008) 
gaat in zijn studie voor de Vlaamse regering eveneens uit van 
57 instrumenten met een gemiddelde jaarlijkse uitgave van 57 
miljoen euro. Zijn indeling is evenwel anders dan in de studie 
van de Minaraad. Volgens Verheeke (2008) gaan de meeste 
middelen naar verwerving (55%), gevolgd door beheer (20%), 
inrichting (11%), vergoedingen (5%), openstelling (5%) en 
monitoring (4%).
In beide studies lag sterk de nadruk op de verdelingskwestie 
(‘billijkheid’). Efficiëntie en effectiviteit kwamen weinig of niet 
aan bod. Nochtans is dat even cruciaal voor een goede beste-
ding. Bij de vraag of bv. beheerovereenkomsten te verkiezen 
zijn boven aankoop moet zelfs vertrokken worden van de eco-
logische effectiviteit: leiden beheerovereenkomsten tot het 
bereiken van de natuurdoelen? De vraag naar de rol van de 
overheid versus de doelgroepen, in het bijzonder de terrein-
beherende verenigingen, lijkt dan weer vooral een efficiëntie-
vraag. In het Natuurrapport 2001 werd de aankoopefficiëntie 
van de terreinbeherende verenigingen vergeleken met die van 
afdeling Natuur (de voorganger van ANB). Daaruit bleek dat er 
bijvoorbeeld grote verschillen waren in de grondprijs die be-
taald werd door de overheid (ca. 1,5 euro per m²) en de vereni-
gingen (ca. 1,1 euro per m²) (Kuijken et al. 2001). In de periode 
2001–2009 bleef dit patroon bestendigd (pers. med. W. Ibens). 
Hierbij de kanttekening dat de overheid in verhouding meer 
investeert in de duurdere duinen en soms ook bebouwde per-
celen aankoopt. Anderzijds is er ook op vlak van beheerkost 
een uitgesproken verschil tussen de middelen die de overheid 
inzet per oppervlakte-eenheid en de (lagere) beheermiddelen 
waarover verenigingen per oppervlakte-eenheid beschikken.

Evoluties in het natuurbeheer
Natuurbeheer vindt in hoofdzaak plaats op terreinen die 
speciaal verworven werden voor het behoud, herstel en ont-
wikkeling van natuur. De uitbouw van natuurreservaten is in 
Vlaanderen pas relatief laat van de grond gekomen. De vereni-
ging ‘De Wielewaal’ richtte vanaf het einde van de jaren 1940 
‘Ornithologische Studie Centra’ (OSC) op. Vanaf het begin van 
de jaren 1950 werden gebieden ook duurzaam verworven. In 
1953 kocht De Wielewaal de Tikkebroeken in Kasterlee aan 
en de pas opgerichte Belgische Vogelreservaten – het latere 
Belgische Natuur- en Vogelreservaten (BNVR) en Natuurreser-
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vaten – verwierf de Snepkensvijver in Lichtaart. Een jaar eer-
der werd De Zegge in Geel door de Koninklijke Maatschappij 
voor Dierkunde (Zoo Antwerpen) gered van drooglegging en 
ontginning. In 1952 werd ook het Zwin ingericht als eerste en 
enige privaat natuurreservaat. De eerste staatsnatuurreserva-
ten volgden enkele jaren later: de Westhoek en de Hoge Venen 
in 1957. De Kalmthoutse heide werd reservaat in 1968.

Erkende reservaten
De aankoop en het beheer van natuurreservaten vragen veel 
financiële middelen. In 1986 is de overheid over de brug geko-
men met subsidies op basis van erkenningen en beheerplan-
nen. Later zijn daar Europese middelen bijgekomen, in het 
kader van Life-projecten, evenals lokale steun van provincies 
en gemeenten. Zo kon de oppervlakte natuurgebied in eigen-
dom of huur van natuurverenigingen in 20 jaar tijd toenemen 
van 2.554 ha in 1987 tot 19.194 ha in 2007. Daarvan zijn ca. 
12.000 ha officieel ‘erkend’ als natuurreservaat. Naast Natuur-
punt (vanaf 2001), ontstaan door de fusie van De Wielewaal en 
Natuurreservaten, zijn er momenteel nog twee ander vereni-
gingen door de overheid erkend als ‘terreinbeherende vereni-
ging’: vzw Durme (sinds 1969 actief in de streek van Durme, 
Donk en Schelde) en Stichting Limburgs Landschap (in 1971 
opgericht om het Stamprooierbroek te redden).

Beheerpraktijk
De praktijk en theorie van het gangbare natuurbeheer is 
vastgelegd in enkele veel gebruikte en richtinggevende 
handboeken (Hermy & De Blust 1997, Hermy et al. 2004). De 
beheeruitvoering heeft de laatste decennia een aantal ver-
meldenswaardige ontwikkelingen doorgemaakt: een grotere 
professionalisering, ontwikkeling en gebruik van machines, 
het gebruik van dieren voor begrazingsbeheer, een betere 
benutting van de beheerresten en meer inspanningen voor 
openstelling, educatie en recreatief medegebruik.
Lange tijd was natuurbeheer louter vrijwilligerswerk. Vandaag 
wordt bij de terreinbeherende verenigingen nog altijd naar 
schatting de helft van het werk gedaan door vrijwilligers. Hun 
rol en taken zijn evenwel geëvolueerd. Zo wordt de conserva-
tor in de meeste reservaten omringd door een beheerteam. 
De vrijwilligers worden tegenwoordig beter ondersteund en 
gevormd voor de zeer diverse beheertaken. Het professionele 
terreinwerk gebeurt hoofdzakelijk door groenarbeiders in 
sociale werkplaatsen. Zo creëert vzw Natuur- en Landschaps-
zorg binnen de vereniging Natuurpunt zinvolle en maatschap-
pijondersteunende arbeid voor 140 werknemers (111 arbei-
ders omkaderd door 29 begeleiders). Voor beheer en zeker 
ook voor inrichtingswerken kan tegenwoordig een beroep 
gedaan worden op gespecialiseerde bedrijven met een aan-
gepast machinepark.

Grazers, samenwerking en beheerresten
Het systematisch gebruik van dieren in het natuurbeheer is 
eveneens van tamelijk recente datum. In 1984 startte in het 
Mechels Broek (Mechelen) het eerste grootschalig begra zings-
project van Natuurpunt. In die periode werd tevens geëxpe-
rimenteerd met schaapskuddebeheer. Vandaag heeft Natuur-
punt meer dan 700 stuks vee in gebruik, vooral Aberdeen en 
Galloway runderen, waarmee ongeveer 1.500 ha begraasd 
wordt. Grazers worden meestal ingezet voor specifieke be-
heerdoeleinden: verschraling door stootbegrazing of het ver-

hogen van interne structuurverschillen. Een onbedoeld maar 
waardevol bijproduct is het natuurvlees dat vermarkt wordt. 
Op niet te voedselarme of niet te natte gronden worden ook 
nog dieren, vooral jongvee, van landbouwers ingezet.
Het samenwerken met landbouwers bij het beheer van natuur-
reservaten is overigens al langer ingeburgerd. Een enquête uit 
2002 toonde aan dat in 70% van de reservaten samengewerkt 
werd met landbouwers (Gysels & Symens 2003). De werkzaam-
heden bestaan dan in hoofdzaak uit maai- en graasbeheer. 
Omdat het werk aan voorwaarden is verbonden (maaidatum, 
bemesting …) is de opbrengst voor de landbouwers evenwel 
lager en wordt het minder interessant bij verdergaande ver-
schraling. Anderzijds blijft het voor landbouwers en in het bij-
zonder voor bioboeren nog steeds een win-win situatie.
Een recente en nog bescheiden vorm van samenwerking is het 
benutten van de zgn. beheerresten. Gras, takhout, ruig maai-
sel en andere beheerresten werden in het verleden meestal 
ter plekke achtergelaten of verbrand. Dat laatste zorgde dan 
voor ongewenste (lucht)vervuiling met o.m. dioxines en CO

2
-

uitstoot. Daarnaast groeide het inzicht dat de energetische 
waarde van beheerresten beter zou kunnen benut worden. 
Natuurpunt berekende dat op 15.500 ha beheerde opper-
vlakte 26.000 ton droge stof (DS) geoogst zou kunnen worden 
(Bervoets 2008). Dit omvat 10.000 ton DS die al nuttig gebruikt 
wordt als veevoer, 7.000 ton DS aan hout en 9.000 ton DS ruig 
maaisel dat niet als veevoer kan gebruikt worden.

Toegankelijkheid en recreatie
Veel van de eerste natuurreservaten ontstonden naar aanlei-
ding van een acute bedreiging. Behoud kwam dan ook op de 
eerste plaats. Vandaag beantwoordt het stereotype van het 
met prikkeldraad en verbodsborden afgeschermd ‘reservaat’ al 
lang niet meer aan de realiteit. Integendeel, dank zij de erken-
ning als natuurreservaat werden veel vroeger ontoegankelijke 
domeinen opengesteld voor het publiek. Bekende voorbeel-
den zijn de Merodebossen (herdoopt tot Averbode Bos & Hei-
de) op de grens van Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant 
en recent nog het Stappersven, een deel van de Kalmthoutse 
heide. Alleen al door de terreinen van Natuurpunt loopt er 
300 km wandelpad. Vijftien grotere bezoekerscentra zorgen 
voor een kwaliteitsvolle opvang en een educatief aanbod. De 
Uitkerkse Polder (Blankenberge) ontvangt jaarlijks ongeveer 
15.000 bezoekers. Hoe groot het positief draagvlak is, bleek uit 
een enquête waarbij op de vraag ‘hoeveel krijgt de kustpolder 
als natuur’ de Uitkerkse Polder van de bezoekers een quote-
ring van 8,1/10 kreeg (Slabbinck & Verheye 2008).

Natuur in het bos-, landbouw-, waterloop- 
en landschapsbeheer
Bosbeheer
Door de criteria duurzaam bosbeheer in te voeren in de gebie-
den van het VEN en als basis voor de integrale bosbeheerplan-
nen is het bosbeheer meer ecologisch geworden. Toch blijken 
de beheervoorschriften en -praktijk van het zogenaamde 
‘multifunctioneel bosbeheer’ vaak nog ontoereikend voor het 
bereiken van de natuurdoelen. Vanuit de traditionele bos-
bouwpraktijk wordt bovendien herhaaldelijk kritiek geuit op 
natuurbeheer dat gepaard gaat met ontbossing of zelfs bosom-
vorming. Als antwoord hierop is het Bosdecreet aangepast en is 
de boscompensatie nu ook van toepassing op natuurreservaten 
van verenigingen (tenzij met een goedgekeurd beheerplan). 
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Natuurpunt houdt sinds enige tijd een eigen ‘bosbalans’ bij en 
werkt aan enkele grote bebossingsprojecten (Grote Netewoud 
in de provincie Antwerpen, Rummensbos in Zuid-Limburg).

Agrarisch natuurbeheer
In vergelijking met andere landen kwam agrarisch natuurbe-
heer in Vlaanderen eerder traag op gang (Gysels 2003). Met 
de eerste beheerovereenkomsten werd ook niet altijd op de 
eerste plaats een natuurdoel nagestreefd. Bovendien werden 
ze individueel ingezet, wat een beperking vormt voor de doel-
treffendheid van de geleverde inspanningen. De afgelopen 
jaren zijn er positieve ontwikkelingen in de richting van een 
meer gerichte en gecoördineerde inzet van beheerovereen-
komsten. De Vlaamse Landmaatschappij stelt via de regionale 
landschappen bedrijfsplanners ter beschikking. Samen met 
Boerenbond, ANB en Agrobedrijfshulp werd het project ECO² 
gelanceerd, met als doelstelling onder andere het opstarten 
van agrobeheergroepen naar Nederlands voorbeeld.
De toekomst van het agrarisch natuurbeheer wordt in be-
langrijke mate bepaald door ontwikkelingen op Europees 
vlak. De Vlaamse plattelandsprogramma’s (PDPO), waarvan 
de beheerovereenkomsten deel uitmaken, worden opgesteld 
op basis van criteria en bepalingen in het kader van het Euro-
pees plattelandsbeleid. Tegen het einde van de looptijd van 
het huidige PDPO II in 2013 is een nieuwe hervorming van het 
Europees landbouwbeleid in het vooruitzicht gesteld.

Beheer van waterlopen
Tot voor kort richtte het beheer van Vlaamse waterlopen zich 
in hoofdzaak op het rechttrekken van beken, het verharden 
van oevers en het bouwen van pompgemalen, met als doel 
het water zo snel mogelijk naar zee af te voeren. De Europese 
Kaderrichtlijn Water uit 2000 heeft belangrijke positieve ont-
wikkelingen op gang gebracht. De Kaderrichtlijn Water stelt 
dat tegen 2015 overal een goede ecologische kwaliteit wordt 
bereikt en duurzaam met grond- en oppervlaktewater wordt 
omgesprongen. Integraal waterbeheer, waarbij ook de natuur-
functie van de waterloop en van de aangrenzende gebieden 
aandacht krijgt, is tegenwoordig ook in Vlaanderen de norm.
In stroomgebied-, bekken- en deelbekkenbeheerplannen 
moeten doelstellingen en maatregelen voor de milieu- en 

natuurkwaliteit van onze waterlopen uitgewerkt worden. De 
voorbije jaren werden op veel plaatsen vistrappen gebouwd 
of barrières weggewerkt om vrije vismigratie te bevorderen. 
Natuurvriendelijke oeververdedigingstechnieken kregen 
algemeen ingang. Het potentieel belang van bufferstroken 
langs waterlopen voor de ecologische kwaliteit van de water-
loop en de ecologische verbindingsfunctie ervan werd door 
het Vlaamse beleid opgepikt na een grondige review door 
het voormalige Instituut voor Natuurbehoud (Van Der Welle 
& Decleer 2001). Kanttekening hierbij is dat de versnippering 
van bevoegdheden de opmaak van beheervisies en -plannen 
bemoeilijkt. De uitdagingen voor een samenhangend ecolo-
gisch waterlopenbeheer in Vlaanderen zijn dan ook nog groot.

Landschapsbeheer
Zeker in de vroege jaren van het natuurbehoud heeft land-
schapsbescherming een belangrijke rol gespeeld in het be-
houd van waardevolle natuurgebieden. De eerste wet ‘op de 
schoonheid der landschappen’ dateert al van 1911, gevolgd 
door de Wet op de monumenten en landschappen van 1936. 
Ondanks die lange traditie is wel niet meer dan 3% van het 
Vlaamse grondgebied effectief beschermd als landschap. 
In 2001–2002 is een atlas van zogenaamde ankerplaatsen 
opgesteld, die de basis vormt voor de erfgoedlandschap-
pen. Van de 220.000 ha ankerplaatsen is nu 16% beschermd. 
Landschapszorg kent een aantal eigen instrumenten, die niet 
alleen gericht zijn op bescherming, maar ook op het beheer 
(landschapsbeheerplan) en de financiële ondersteuning (on-
derhoudspremie).

Resultaten van 15 jaar 
gebiedsgericht natuurbeleid
In het Natuurdecreet en in de beleidsplannen kreeg het ge-
biedsgericht natuurbehoud alle aandacht. Maar wat heeft 
meer dan 15 jaar gebiedsgericht beleid ondertussen opgele-
verd? Er is in Vlaanderen weinig inspanning gedaan om ‘harde’ 
cijfers te verzamelen over de resultaten van natuurbeheer 
en -herstel en over de doeltreffendheid van de verschillende 
maatregelen en instrumenten. In het beste geval worden 
afzonderlijke doelstellingen of op zich staande inspannings-
verbintenissen opgesteld die nadien al dan niet opgevolgd 
worden. Alleen voor erkende natuurreservaten bestaat er een 
wettelijk systeem voor de monitoring van de beheerresulta-
ten. De verplichte opmaak van instandhoudingsdoelstellin-
gen en de rapportering over de staat van instandhouding van 
Europese soorten en habitats is mogelijk een aanzet tot een 
meer systematische aanpak.

Beheermonitoring
Het erkennings- en subsidiebesluit voor erkende reserva-
ten voorziet in een vijfjaarlijks monitoringrapport. Dat moet 
voortganggegevens bevatten over de actuele natuurtypen en 
de natuurstreefbeelden, een beschrijving van de evolutie van 
fauna en flora en van het voorkomen van aandachtssoorten 
en gegevens over grondwaterstanden. Het INBO heeft daar-
voor een monitoringsysteem uitgewerkt (Demeulenaere et 
al. 2002). Later is er ook een aangepaste versie gemaakt voor 
de Vlaamse natuurreservaten (De Cock et al. 2004). In beide 
gevallen is gekozen voor een ‘hiërarchische’ monitoring op 
verschillende niveaus en een multi-soortenbenadering. Ver-
werkte resultaten van de beheermonitoring zijn er nog niet, 

Steeds meer reservaten worden opengesteld voor het publiek. Via bezoekerscentra, wandel-
routes en kijkinfrastructuur kan het publiek ten volle de natuur, het landschap en de rust in 
natuurreservaten beleven (foto: Vilda/Misjel Decleer)
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met uitzondering van een pilootstudie uit 2006 over dotter-
graslanden (De Cock et al. 2008).
Los daarvan werden de voorbije jaren een aantal pogingen 
ondernomen om min of meer gebiedsdekkende monitoring-
programma’s op te zetten. Vele daarvan werden uitgevoerd 
of gecoördineerd door het INBO, zoals de monitoring van 
cultuurgraslanden en het meetnet voor de bosvitaliteit. De 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) volgt de kwaliteit van de 
waterlopen op met behulp van de Belgische Biotische Index 
(BBI). Bij de Vlaamse Landmaatschappij worden de natuurin-
richtingsprojecten in detail opgevolgd, terwijl de systemati-
sche monitoring van de beheerovereenkomsten vooralsnog 
niet van de grond komt.

De staat van instandhouding van de door de Europese Habita-
trichtlijn beschermde soorten en habitattypen moet om de zes 
jaar geëvalueerd worden. In het eerste evaluatierapport van 
2007 kregen 38 (75% van het totaal) van de in Vlaanderen aan-
wezige habitattypen van de Habitatrichtlijn een zeer ongun-
stige score. Daarnaast bevonden nog eens zeven habitattypen 
(15%) zich in een ‘matig ongunstige’ toestand (Dumortier et al. 
2007). Deze indicator wordt ook gebruikt voor de opvolging 
van de langetermijndoelstelling van het Vlaamse ‘Pact 2020’, 
met bijkomend een vergelijking met andere Europese regio’s. 
Andere gebiedsgerichte indicatoren uit Pact 2020 zijn de evo-
lutie van de oppervlakte onder effectief natuurbeheer en de 
evolutie van de oppervlakte aan (groene) herbestemmingen 
in de gewestplannen.

Wat levert het op voor de Vlaamse natuur?
Het gebrek aan grootschalige en systematische monitoring 
betekent evenwel niet dat er op het terrein geen frappante 
resultaten geboekt werden. Lokale monitoringprojecten en 
de opvolging door beheerteams en conservators bevatten 
een schat aan onontgonnen informatie over de opmerkelijke 
resultaten die jarenlang gericht natuurbeheer of natuurinrich-
tingsprojecten opgeleverd hebben.
Er zijn meerdere voorbeelden van de terugkeer of het opdui-
ken van soorten, waarvan sommige reeds uitgestorven ge-
waand waren. Zo verscheen in 2008 Koprus Juncus capitatus 
na het plaggen van een perceel in Dassenaarde (Diest). Talrij-
ker zijn de voorbeelden waarbij populaties van doelsoorten 
spectaculair toenemen als gevolg van volgehouden beheer. 
Tot de verbeelding spreekt de toename van bijvoorbeeld Bre-
de orchissen Dactylorhiza majalis in tal van natte hooilanden, 
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Figuur 1. Evolutie van de beheerde oppervlakte en van het aantal broedpaar van 
weidevogelsoorten in het natuurreservaat Uitkerkse Polder (Blankenberge)

Landbouwers kunnen een vijfjarige beheerovereenkomst sluiten voor de aanleg van perceelranden langs kwetsbare en waardevolle 
landschapselementen. Het ecologisch rendement van deze randen wordt in sterk mate bepaald door hun ligging en door de dichtheid aan 
perceelranden in een gebied. (foto: Olivier Dochy)
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waaronder de Leiemeersen in Oostkamp (van 30 bloeiende 
exemplaren in 1982 naar 15.000 in 2009), de Snoekengracht 
in Boutersem (van 4 ex. in 1976 naar 6.400 in 2002) en het 
Honegemreservaat in Aalst (van 4 naar 1.500 ex. op 15 jaar). 
Toen het Torfbroek (Kampenhout) in 1978 in beheer genomen 
werd, bloeiden er zes Grote muggenorchissen Gymnadenia 
conopsea en 22 Moeraswespenorchissen Epipactus palustris. 
In 2000 waren dat meer dan 1.000 Grote muggenorchissen 
en 2.000 Moeraswespenorchissen. Figuur 1 toont hoe de 
weidevogelpopulatie in de Uitkerkse Polder (Blankenberge) 
meegroeide met het reservaat.
Naar aanleiding van de zesde Europese Conferentie over na-
tuurherstel in Gent zijn een 40-tal, meestal succesvolle, na-
tuurherstelprojecten uit Vlaanderen uitvoerig onderzocht en 
gedocumenteerd (Decleer 2008). Een evaluatie van het eco-
logisch herstel van oppervlaktewateren vormde het centraal 
thema op een studiedag van het congres Watersysteemken-
nis in 2007 (zie o.a. Denys 2008). Een opmerkelijk voorbeeld 
van natuurherstel dat daar voorgesteld werd, is de herinrich-
ting van de Kraenepoel in Aalter (Van Wichelen 2008). Zoals 
bij andere Europees gefinancierde Life-projecten worden de 
resultaten in de regel goed opgevolgd. In het evaluatierap-
port van het Life-project ‘Zuiderkempen’ is een poging gedaan 
om de bijdrage van afzonderlijke maatregelen (aankoop, in-
richting en beheer) te meten. Daaruit bleek indicatief dat het 
verwerven van terreinen veruit de meest effectieve actie was, 
gevolgd door de omvorming van bos naar prioritair habitat 
en natuurlijk bos, het creëren van open parklandschap en het 
verwijderen van strooisellaag en plaggen (zie ook Andries & 
Lommaert 2007).

Slotbeschouwing: 
ruimte(n) voor natuur
Het gebiedsgericht natuurbehoud is sterk beïnvloed door de 
wetenschappelijke theorie van de eilandbiogeografie. Die 
ecologische theorie stelt dat oceanische eilanden die dichter 
bij het continent liggen meer soorten hebben (kolonisatie-
kans) en dat grote eilanden meer soorten hebben dan kleine 
eilanden (uitsterfkans). Die idee werkt zowel in het beleid 
(ecologische netwerken) als in het natuurbeheer sterk door. 
Natuurreservaten worden gezien als ‘eilanden’ in een zee van 
niet of minder geschikt leefgebied. Grote reservaten die dicht 
bij elkaar liggen bieden dan betere perspectieven voor het 
behoud van soorten en gemeenschappen dan kleine, geïso-
leerde reservaten. In Vlaanderen zijn natuurgebieden gemid-
deld klein en sterk versnipperd. De gemiddelde oppervlakte 
van Vlaamse en erkende reservaten neemt wel toe, maar blijft 
bescheiden. Een gemiddeld Vlaams natuurreservaat is 90 ha 
groot, een erkend reservaat zelfs maar 41 ha (www.natuurin-
dicatoren.be).
Sinds de jaren 1990 is de eilandenbenadering grotendeels 
vervangen door de verwante netwerk- of metapopulatiebe-
nadering. Die benadering biedt betere uitkomsten als gebie-
den zeer klein zijn en er tussen de verschillende fragmenten 
nog uitwisseling van soorten is. De overleving van een soort 
hangt dan niet alleen af van wat er in één gebied of fragment 
gebeurt, maar van het geheel van naburige gebieden. Dan 
worden verbindingen tussen gebieden belangrijk. Om meer 
uitwisseling te bekomen is het van belang ook maatregelen 
te nemen in het landschap buiten de natuurgebieden. In 
Vlaanderen richtten natuurtechnische maatregelen zich tot 
nu toe vooral op lokale knelpunten inzake verbindingen zo-

Volgehouden beheerinspanningen vertalen zich soms in spectaculaire toenames van doelsoorten, zoals deze duizenden Brede orchissen in de Leiemeersen (foto: Vilda/
Yves Adams)
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Summary:
Gysels J., Decleer K., Van Dyck H. & Hens M. 2010. Biodiversity 
policies in a spatial context: an analysis of protected areas and nature 
reserves as cornerstone of the Flemish biodiversity policy. Natuur.fo-
cus 9(2): 48-57. [in Dutch]

Throughout 2010 Natuur.focus will mark the International Year of 
Biodiversity 2010 with a series of articles on nature and biodiversity 
conservation in Flanders. In the second article of this series we address 

the development, implementation and results of 15 years of biodiver-
sity conservation policies aimed at establishing a functional network 
of protected areas, multifunctional areas and interlinking corridors. A 
wide array of measures and instruments has been designed in order 
to address the needs of the huge diversity in policy targets, as well as 
the needs of land owners, land users and the wide public. We analyse 
the establishment and management of protected areas and nature re-
serves as the cornerstone of the Flemish biodiversity policy. Besides we 
present a state-of-the-art synthesis of past and ongoing nature devel-
opment initiatives outside the protected areas.

als wegeninfrastructuur (bv. ecoducten, amfibieëntunnels) en 
vismigratie (bv. vistrappen). Aandacht voor de connectiviteit 
(‘samenhang’) van het hele landschap bleef beperkt tot stu-
dieprojecten (bv. voor de Das, Regionaal Landschap Dijleland 
2007). Het INBO heeft een gedetailleerd rapport beschikbaar 
rond de concepten en instrumenten van natuurverbindingen 
(Adriaens et al. 2007).
Ook de vaststelling dat steeds meer ‘gewone’ soorten verdwij-
nen (Van Dyck & Maes 2010), versterkt de noodzaak om ook 
meer maatregelen voor biodiversiteit te nemen in het stede-
lijke en landbouwlandschap. Het gaat dan niet om de verbin-
dingsfunctie, maar om het beheer van verspreide ecologische 
hulpbronnen (zoals bv. bloemrijke bermen als nectarbron 
voor bestuivers, houtkanten, oude bomen, ruige akkerranden, 
enz.). Internationaal pleiten wetenschappers om een model 
met eilanden of fragmenten achter ons te laten en meer te 
denken in termen van integrale landschappen (bv. Dennis et 
al. 2007).
In het Natuurrapport 2007 wordt naast versnippering en ver-
vuiling (vooral: vermesting) de klimaatverandering aangewe-
zen als een belangrijke nieuwe bedreiging voor biodiversiteit 
(Dumortier et al. 2007). De gevolgen van een veranderend kli-
maat voor de biodiversiteit worden steeds duidelijker. Maar na-
tuur is niet alleen slachtoffer, natuurbehoud kan ook een deel 
van de oplossing zijn. Meer natuurlijke verbindingen en natuur-

lijke klimaatbuffers vormen een essentieel onderdeel van een 
adaptatiebeleid. Onder adaptatie wordt verstaan het geheel 
van maatregelen die nodig zijn om ons aan te passen aan de 
gevolgen van de klimaatsverandering. Integraal waterbeleid, 
met ruimte voor rivierdynamiek en natuurlijke waterberging in 
wetlands, biedt hiervoor veel kansen. Tegelijk wordt hiermee 
ruimte gecreëerd voor grootschalige, meer op processen dan 
op structuren gerichte natuurontwikkeling. Buiten enkele ge-
bieden langs de Schelde (in het kader van het Sigmaplan) en 
de Grensmaas (Van Braeckel & Van Looy 2008) zijn hiervan in 
Vlaanderen echter nog maar weinig voorbeelden.
Natuurbeheer in een stedelijke omgeving is een ander domein 
waar nog veel te doen valt (Hermy et al. 2005). Zoals bekend 
is het stedelijk milieu in meerdere opzichten specifiek. De klas-
sieke recepten van beheer en inrichting geven hier niet altijd 
de verhoopte resultaten. Zowel in stedelijke natuurreservaten 
als in de nieuwe stadsbossen en in randstedelijk groen moet 
rekening gehouden worden met andere natuurfuncties dan 
in het buitengebied. Ook in de private ruimten van tuinen, 
geveltuinen en daktuinen kan aangepast ‘natuurbeheer’ voor 
meer biodiversiteit zorgen. Hetzelfde geldt voor de inrichting 
van bedrijventerreinen (van afzonderlijke inplantingen tot een 
heel havengebied). Hier is de afgelopen jaren baanbrekend 
werk verricht met het project ‘De Antwerpse Haven Natuurlij-
ker’ van Natuurpunt.
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