
Nieuw decreet

Actie nodig!

Informeren en oproepen



• Belangrijk nieuws

• Beeld stand van zaken nieuw decreet

• Groot effect verwacht (voorbeelden)

• Vragen beantwoorden

• Maar wat doen we er aan?

• Samen keren we de zaak!

• Breinstorm

• Verdere stappen

Welkom



Biodiverse natuur

Voor onze biodiverse natuur doen we het allemaal



Reservaatsuitbreiding een succes
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Aankopen Huren

We zijn hierin succesvol want groeien sterk



Natuur dicht bij

En dat gespreid over heel Vlaanderen



• Succesvol model
• Meer natuur (vb. groei opp in beheer)

• Betere natuur 

• Natuur voor iedereen

• Natuur dicht bij (vb. aantal reservaten gespreid over 
Vlaanderen)

• Even stilstaan bij hoe een reservaat groeit (beginnen bij 
1 perceeltje)

• Maar toen kwam er een idee voor een nieuw decreet…

Wij zijn goed bezig…



Waarom nieuwe decreet?

 Wens tot Integratie van bos- en natuurwetgeving (fase 1)

 Noodzaak Implementatie IHD (bescherming                             
Europese natuur)

 Subsidiesysteem - zowel voor aankopen als be-
heersubsidies – toegankelijk voor alle actoren, 
ook voor private grondbezitters, bosbouwers, 
landbouwers

 Intrede natuurbeheerplan: type 2, 3 en 4 (reservaten)

Nieuw decreet Natuurbehoud



• Decreet: Vlaamse wet, enkel via het parlement

• Nieuw decreet reeds vóór verkiezingen goedgekeurd

• Decreet is er dus al, maar vormt kapstok

• Uitvoeringsbesluiten zijn de hangers
• Uitvoeringsbesluit IHD = Europese natuur (in werking)

• Uitvoeringsbesluit beheerplannen en erkenningen (principieel 
goedgekeurd)

• Uitvoeringsbesluit Financiering (huidige voorstellen)

• Uitvoeringsbesluit Criteria duurzaam natuurbeheer

• …

• Nota overgangsmaatregelen tussen nieuw en oud 
decreet door ANB

Decreet en Uitvoeringsbesluiten?



Eerste uitvoeringsbesluit: natuurbeheerplannen
al principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering
Grootste problemen:

 Natuurstreefbeelden (natuurtypes die je op termijn wil 
bereiken) beperkt tot Europese natuur (IHD) en enkele 
regionaal belangrijke biotopen (RBB’s)

 Min. Opp. reservaat: 10 ha samenhangend

 Te weinig mogelijkheden voor leefgebie-
den van soorten (enkel Europese an-
nexsoorten, habitattypische soorten                                      
en soortenbeschermingsplannen)                                           
en enkel actueel leefgebied

Uitvoeringsbesluiten



Tweede uitvoeringsbesluit: middelen, toepassingsveld en 
financiering van dit natuurbeheer

regeling voor:

 Beheer van de gebieden

 Inrichting van de gebieden

 Aankopen en aankoopmodaliteiten

 De bezoekerscentra en openstelling

 Opmaak plannen en monitoring

Deze uitvoeringsbesluiten bepalen in een zeer belangrijke de toekomst van 
Natuurpunt als terrein beherende vereniging en de mogelijkheden om lokaal 
en in je streek in de toekomst nog verder te werken aan het beheer en de                                                                 
uitbreiding door aankoop en huur van de bestaande reservaten en nog meer 
beperkend de uitbouw en de aankoop van nieuwe natuurgebieden

Uitvoeringsbesluiten



Bijzondere aandachtspunten voor afdelingen en 
reservatenteams

Beleidsintenties van de administratie: 
 Nieuwe projecten buiten de Speciale BeschermingsZones (SBZ) 

quasi onmogelijk

 Een reeks natuurgebieden komen niet langer in aanmerking 
voor erkenning:
• Gebieden kleiner dan 10 ha (en moet samen-

hangend zijn)

• Gebieden eigendom van overheden

• Reeks natuurstreefbeelden zijn niet in de lijst                                                      
type 3 en 4 opgenomen, bv. soortenrijk 
grasland, hoogstamboomgaarden enz.

Problemen?



Enkele voorbeelden

Samenhangend? Wegen splitsen op



Enkele voorbeelden

Nochtans logisch geheel (beekvallei). Zie 
afbakening visiegebied (lichtblauw)



Nog een voorbereld

Samenhangend?



Nog een voorbeeld

Wegen splitsen op. Deelgebieden 
worden kleiner dan 10 ha



En nog eentje

Samenhangend?

Nogal geïsoleerd



En nog eentje

2,5 jaar later begint 
het al veel meer aan 
mekaar te hangen



Spontane natuur

Onduidelijkheid spontane natuur



 Intenties ANB: einde succesverhaal versterking biodiversiteit en 
natuur in de buurt

 Maar intenties zijn nog geen beleid

 Samen inzetten om dit om te buigen door 
actie en sensibilisatie

 Minister akkoord?

Van bedreiging naar kans



Vergoeding natuurbeheer in goedgekeurde 
beheerplannen ontoereikend

 Percentage objectieve normkosten (de werkelijke gemiddelde 
kosten): huidig voorstel ontoereikend

 Idem vergoeding opmaak plannen, openstelling en 
beheerevaluatie

Ja aan realistische normkosten in consensus                                                   

vastgesteld, neen aan huidig voorstel 

Norm is de norm



• Aankoopbudget blijft vermoedelijk behouden

• Budget werd vroeger verdeeld over terrein beherende 
verenigingen volgens verhouding hoe ze in het verleden 
kochten

• In het huidig voorstel wordt dit opgesplitst in 50% 
budget voor structurele aankopen (zoals het oude 
systeem) en 50% budget voor occasionele projectmatige 
aankopen.

• De structurele aankopen kunnen enkel in zoekzone ikv
IHD

• Het aankopen wordt dus sterk gestuurd en werken van 
onderuit wordt erg moeilijk

Aankopen is de basis



Nood aan werkbaar aankoopsysteem

 Aankopen uit structurele “pot” of projectmatig

 Aankopen mogen niet beperkt worden tot IHD

 Eis: gestructureerde aankopen ook mogelijk
• in goedgekeurde visiegebieden van erkende reservaten

• én binnen het globaal kader (= nieuwe naam voor visiegebied) voor 
nieuwe beheerplannen

• én binnen een vooropgesteld en goedgekeurd aankoopprogramma. 

Zorg: we beschermen alle natuur in Vlaanderen, niet enkel voor de 
Europese. Focus is nu IHD verzekerd door afspraak 75% subsidies 
voor de IHD’s (voor de komende drie jaar). Afspraken gemaakt 
tijdens de goedkeuringsprocedure decreet onderuit gehaald.  
Afspraak: verdeling 75/25 subsidies.

Aankopen is de basis





Intentie ANB: geen erkenning meer gebieden eigendom 

gemeenten, OCMW’s en andere overheden

 Traditie samenwerking topreservaten:

• Bv. Torfbroek (Kampenhout), De Maten 

(Genk), Gulke Putten (Wingene), Groot 

Buitenschoor (Antwerpen), Steengelaag

(Stekene), Gulke putten (Wingene)

 Eis: garanties bestaande gebieden

 Eis: ook kansen voor nieuwe samenwerking en projecten

Lokaal is in/met de gemeen(te)schap



Bloemrijke hooilanden

Niet meer mogelijk als streefbeeld in de toekomst?



Natuurstreefbeelden type 3 en 4: vnl. IHD en enkele 
RBB’s?

 Discussie lijst natuurstreefbeelden voor reservaten niet gesloten

 Benadering en financiering voor soorten vergeten of te eng

Concreet vallen de soorten- en structuurrijke valleigraslanden met 
soorten als  koekoeksbloem, pinksterbloem, margriet, in de toekomst 
volledig buiten het reservaatsysteem. Bom onder de beheerplannen 
van groot deel van  de reservaten. En even erg: hier in de toekomst geen 
nieuwe projecten meer mogelijk terwijl deze streefbeelden wel vergoed bij 
(particuliere beheerplannen) type 2. 

Natuur: meer dan IHD



Beleefbare natuur



• Nieuwe erkenning

• Voorwaarden Nieuw reservaat (type 4 = type 3 + 
erkenning)
• >10 ha (samenhangend!)

• >90% natuurstreefbeelden uit lijst nodig

• Enkel natuurstreefbeelden uit lijst in bijlage, maar 
belangrijke natuurtypes staan hier niet in (vb. bloemrijke 
graslanden (hp*) of hoogstamboomgaarden (kj))

Samengevat



• Aankopen

• Enkel aankoopsubsidies voor type 4-beheerplannen

• Geen nieuw reservaat indien niet voldaan aan 
voorwaarden -> Dus ook geen aankoopsubsidies voor 
dat project tenzij met het niet-structureel budget 
• Eerst voorleggen aan ANB

• Toetst het aan doelmatigheidstoets (weeral vooral IHD)

• Structureel aankoopbudget enkel voor zoekzones 
(beperkte afbakeningen binnen speciale 
beschermingszones (Europese natuur))!

• Later meer

Samengevat



Eis: zekerheid kleinere bestaande reservaten

 Intentie ANB: reservaten min. 10 ha 

 In strijd met belofte instandhouding en 
mogelijke groei bestaande reservaten

Wat met nieuwe initiatieven?

Welk reservaat startte niet kleiner 

dan 10 ha?

Behoud van onze reservaten



Reservaten verdeeld over klassen 
kleiner dan… (aantal en opp.)
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Ongeveer 33% van onze erkende reservaten zijn kleiner dan 10 ha (dus zouden nu met huidige voorstellen niet 
erkend kunnen worden) (zie rechtergrafiek). Dit gaat ook over 3% van de oppervlakte (dus het is geen budgettair 
probleem maar een maatschappelijk) (zie linkergrafiek)



Ernstige beheerevaluatie en werken 
resultaatsverbintenis noodzakelijk

 Nieuw systeem: iedereen natuur-
beheerder vereist kwaliteitscontrole 
en opvolging o.m. via een ernstige beheerevaluatie om de zes 
jaar (akkoord minaraad)

 Regie en beheeropvolging amper voorzien en vergoed

 Hierdoor middelverbintenis (subsidies om te maaien) ipv
resultaatsverbintenis (subsidies voor behaalde natuur). Dit lijkt 
sterk op het systeem van de beheerovereenkomsten in de 
landbouw die ook geen succes zijn

Monitoring nodig



Bezoekerscentra en toegangspoorten vergeten

 ANB “vergeet” financiering bezoekerscentra

 Eis: volwaardige en continue financiering BC:                
essentieel gemeenschapsfunctie                                         
(200.000 bezoekers per jaar)

BC niet mee





Openstelling zwaar gereduceerd

 Middelen openstelling 40% verminderd 

 Eis:  minstens behoud huidige financiering  openstelling

• Natuurpunt wil “natuur voor iedereen” blijven waarmaken 
door paadjes, wegwijzers, infoborden, poorten, plankenpaden,                                                                      
uitkijktorens, enz. 

Natuur voor iedereen?



Samen buigen we dit om
 Het huidig voorstel is voor Natuurpunt onaanvaardbaar

 Natuurpunt zal dit duidelijk maken aan de Administratie en de 
Minister: overleg met redelijke en onderbouwde voorstellen 

 Argumenten zijn zo steekhoudend dat we ons niet kunnen 
voorstellen dat we geen gehoor zullen 
vinden bij de instanties, bij minister 
Schauvliege en bij de Vlaamse Regering

Samen aanpakken



 Elke NP afdeling, elk reservaat en de biodiversiteit in de buurt 
is betrokken

 We willen dit ombuigen 

 NP zal bewijzen dat je op haar kunt rekenen
• dat werking op vrijwillige basis aan natuurbeheer en reser-

vatenuitbouw werkt en resultaten heeft

• dat elk beleid met respect dit moet 
ondersteunen en naar de toekomst 
mogelijk maken: ook voor nieuwe 
projecten.

Met een actie van afdelingen en reservatenteams massaal opkomen om 
deze beleidsintenties grondig om te buigen tot versterking natuurbeleid en  

tot kansen voor de toekomst

Natuurpunt in actie





Concrete actie: bedreiging ombouwen tot kans

 Informatie en sensibilisatie afdelingen en beheerteams: 
bewustwording consequenties voor elk bestaand reservaat en 
elk mogelijk nieuw project

 Kick off: op de AV NP 28 maart 2015

 5 actiemomenten in geviseerde reservaten 
gespreid over de provincies op 26 april 2015 

 April tot september vakantie: activi-
teiten in verschillende reservaten en 
afdelingen

Concreet



• Uitwerken acties (zowel lokaal als op secretariaat)
• Elkaar steunen (persacties vanuit sec ondersteunen, lokaal de 

grote acties trekken,…)

• Verzamelen van de lokale acties

• Communiceren naar de minister

• Via mail op de hoogte houden van de laatste stand van 
zaken

• Facebook, wat als,…

Vervolg



The end

Samen zorgen we er voor dat de 
natuur ook in de toekomst nog 
een plaats heeft in Vlaanderen


