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 Inleiding 

A.1 Algemene inleiding (van de EC) 

Prioritaire actiekaders (PAF's) zijn hulpmiddelen voor strategische meerjarige planning die als doel 
hebben een alomvattend inzicht te bieden in de maatregelen die nodig zijn om het EU-brede 
Natura 2000-netwerk en de hiermee samenhangende groene infrastructuur te implementeren, door 
de financieringsbehoeften van deze maatregelen te specificeren en deze te koppelen aan de 
overeenkomstige financieringsprogramma's van de EU. In overeenstemming met de doelstellingen 
van de habitatrichtlijn van de EU1, waarop het Natura 2000-netwerk is gebaseerd, moeten de in de 
PAF's geïdentificeerde maatregelen met name worden ontworpen om "een gunstige staat van 
instandhouding te behouden of herstellen van natuurlijke habitats en soorten van EU-belang, 
rekening houdend met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale 
en lokale bijzonderheden". 

De rechtsgrondslag van het PAF kan worden gevonden in artikel 8, lid 1, van de habitatrichtlijn2, waarin 
van lidstaten wordt geëist dat zij de Commissie in voorkomend geval hun ramingen doen toekomen 
betreffende de cofinanciering van de Europese Unie die zij nodig achten om te kunnen voldoen aan de 
volgende verplichtingen in het kader van Natura 2000: 

• de nodige instandhoudingsmaatregelen treffen, waarbij indien nodig passende beheerplannen 
moeten worden opgesteld die specifiek zijn ontworpen voor de gebieden of worden geïntegreerd 
in andere ontwikkelingsplannen, 

• passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen 
vaststellen die overeenkomen met de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van 
bijlage I en soorten van bijlage II die in de gebieden voorkomen. 

In prioritaire actiekaders moet derhalve de nadruk liggen op de vaststelling van de 
financieringsbehoeften en prioriteiten die rechtstreeks verband houden met de specifieke 
instandhoudingsmaatregelen die zijn vastgesteld voor Natura 2000-gebieden, met het oog op het 
realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau voor de soorten en habitattypen 
waarvoor de gebieden zijn aangewezen (zoals vereist door artikel 6, lid 1, van de habitatrichtlijn). 
Aangezien het Natura 2000-netwerk ook de speciale beschermingszones (SBZ) omvat die zijn 
aangewezen uit hoofde van de Richtlijn 2009/147/EEG van de EU3, de zogeheten vogelrichtlijn, worden 
de financieringsbehoeften en prioritaire maatregelen die verband houden met vogelsoorten in SBZ's 
er ook in opgenomen. 

Lidstaten worden ook aangemoedigd in hun PAF's aanvullende maatregelen en hun 
financieringsbehoeften met betrekking tot bredere groene infrastructuur (GI) toe te lichten4. 
Dergelijke groene-infrastructuurmaatregelen moeten worden opgenomen in het PAF wanneer zij 
bijdragen aan de ecologische samenhang van het Natura 2000-netwerk, waaronder in een 

                                                           
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora 
en fauna http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701 
2 Artikel 8, lid 1: "Samen met hun voorstellen voor gebieden die vermoedelijk zullen worden aangewezen als speciale 

beschermingszones met prioritaire typen natuurlijke habitats en/of prioritaire soorten, doen de lidstaten de Commissie in 
voorkomend geval hun ramingen toekomen betreffende de communautaire cofinanciering die zij nodig achten om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van artikel 6, lid 1, te kunnen voldoen." 
3 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de 

vogelstand http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147 
4 Groene infrastructuur wordt gedefinieerd als "een strategisch opgezet netwerk van natuurlijke en seminatuurlijke 

gebieden met diverse milieukenmerken, dat is ontworpen en wordt beheerd voor het leveren van een brede reeks 
ecosysteemdiensten". 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
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grensoverschrijdend kader, en aan de doelstelling om een gunstige staat van instandhouding van de 
soorten en habitats waarop het netwerk zich richt, te behouden of herstellen. 

In haar Speciaal verslag nr. 1/2017 over Natura 20005 concludeerde de Europese Rekenkamer dat de 
eerste afgeronde PAF's (voor de MFK-periode 2014-2020) geen betrouwbaar beeld gaven van de 
daadwerkelijke kosten van het Natura 2000-netwerk. In het verslag werd daarom benadrukt dat het 
nodig is het formaat van het PAF te actualiseren en verdere richtsnoeren te verschaffen om de kwaliteit 
van de informatie die lidstaten in hun PAF's verstrekken te verbeteren. In het recente EU-actieplan 
voor de natuur, de mensen en de economie6 wordt grote waarde gehecht aan dit proces, waarmee 
kan worden gezorgd dat lidstaten betrouwbaardere en geharmoniseerde ramingen van hun 
financieringsbehoeften voor Natura 2000 verstrekken. 

In de conclusies van dit actieplan7 erkent de Raad van de Europese Unie de noodzaak van het verder 
verbeteren van de meerjarige financiële planning voor investeringen in natuur en stelt de Raad dat de 
PAF's moeten worden geactualiseerd en verbeterd. Ook in een resolutie van het Europees Parlement 
wordt erkend dat de financieringsbehoeften voor Natura 2000 voorafgaand aan het volgende 
meerjarig financieel kader beter moeten worden geraamd8. 

A.2 Structuur van het huidige PAF-formaat ( van de EC) 

Het huidige PAF-formaat is ontworpen om betrouwbare informatie te verschaffen over de prioritaire, 
aan Natura 2000 gerelateerde financieringsbehoeften, zodat deze kunnen worden opgenomen in de 
relevante financieringsinstrumenten van de EU in het kader van het volgende meerjarig financieel 
kader (MFK) 2021-2027. Daarom moeten de financieringsbehoeften in het PAF zodanig worden 
uitgesplitst dat een effectieve toewijzing van de Natura 2000-financiering via de relevante EU-fondsen 
voor het MFK 2021-2027 mogelijk wordt. Met dat doel voor ogen wordt in het PAF ook rekening 
gehouden met de ervaring die de EU-lidstaten en regio's tot nu toe hebben opgedaan met het 
MFK 2014-2020. 

 

Een essentieel component van het huidige PAF-formaat is de vereiste uitsplitsing van de aan 
Natura 2000 en groene infrastructuur verwante instandhoudings- en herstelmaatregelen per brede 
ecosysteemcategorie. De voorgestelde ecosysteemtypologie van acht categorieën is grotendeels 
gebaseerd op de MAES-typologie, die is ontwikkeld als conceptuele basis voor een EU-brede 
beoordeling van ecosystemen9. Een alomvattende database waarin individuele soorten en 
habitattypen van EU-belang zijn ingedeeld in de MAES-ecosystemen, kan worden gedownload op de 
website van het Europees Milieuagentschap10. Het is raadzaam dat de toewijzing van maatregelen en 
kosten aan ecosysteemtypen grotendeels op deze typologie wordt gebaseerd. 

Bij de toelichting van de prioritaire maatregelen en kosten in het huidige PAF moet onderscheid 
worden gemaakt tussen operationele kosten en eenmalige uitgaven. Operationele kosten houden over 

                                                           
5 Speciaal verslag nr. 1/2017: Meer inspanningen nodig om het Natura 2000-netwerk zo te ontwikkelen dat het volledige 
potentieel ervan wordt gerealiseerd https://www.eca.europa.eu/nl/pages/DocItem.aspx?did=40768 
6 COM(2017) 198 final: Een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie 

https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j4nvke1fm2yd1u0_j9vvik7m1c3gyxp/vkdqfonwd1ug/v=n2p/f=/com(2017)198_nl.pd
f 
7 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/  
8 Resolutie van het Europees Parlement van 15 november 2017 over een actieplan voor de natuur, de mensen en de 

economie (2017/2819(RSP)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=NL&reference=P8-TA-
2017-0441 
9 https://biodiversity.europa.eu/maes 
10 Koppelingen tussen soorten en habitattypen en de MAES-ecosystemen https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/data/linkages-of-species-and-habitat#tab-european-data 

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=40768
https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j4nvke1fm2yd1u0_j9vvik7m1c3gyxp/vkdqfonwd1ug/v=n2p/f=/com(2017)198_nl.pdf
https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j4nvke1fm2yd1u0_j9vvik7m1c3gyxp/vkdqfonwd1ug/v=n2p/f=/com(2017)198_nl.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=NL&reference=P8-TA-2017-0441
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=NL&reference=P8-TA-2017-0441
https://biodiversity.europa.eu/maes
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/linkages-of-species-and-habitat#tab-european-data
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/linkages-of-species-and-habitat#tab-european-data
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het algemeen verband met terugkerende maatregelen die op de lange termijn moeten worden 
voortgezet (bv. personeelskosten voor het beheer van een gebied, jaarlijkse betalingen aan 
landbouwers voor agromilieumaatregelen op graslanden enz.) en eenmalige uitgaven houden over het 
algemeen verband met niet-terugkerende acties, zoals projecten voor het herstel van habitats, grote 
infrastructuurprojecten, de aankoop van duurzame goederen enz. De juiste indeling van de kosten in 
deze categorieën ("operationeel" en "eenmalig") is buitengewoon belangrijk voor een juiste toewijzing 
van middelen aan de maatregelen via de verschillende EU-fondsen. 

Uiteindelijk zullen de prioritaire maatregelen binnen dit PAF niet alleen bijdragen aan de specifieke 
doelstellingen van de EU-natuurrichtlijnen, maar ook belangrijke sociaaleconomische en aan 
ecosysteemdiensten gerelateerde voordelen aan de samenleving leveren. Voorbeelden van voordelen 
zijn klimaatmitigatie en -adaptatie en andere ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld op het gebied van 
toerisme en cultuur. De Commissie heeft al een overzicht gegeven van de aan ecosysteemdiensten 
verwante voordelen van Natura 200011. 

Deze aspecten moeten waar mogelijk worden benadrukt, dit om de bredere maatschappelijke 
voordelen van het financieren van natuur en biodiversiteit uit te dragen en te communiceren. 

  

                                                           
11 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
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A.3. Inleiding van het specifieke PAF van België op het regionaal niveau Vlaanderen 

Aandachtspunten met betrekking tot het PAF 

Benadrukt dient te worden dat het PAF een ambtelijk werkdocument is dat voor de EC informatie 
aanlevert over de acties, met raming van de financieringsbehoeften, die nodig geacht worden voor 
de passieve en actieve realisatie van de IHD in de planperiode 2021-2027, om op termijn tot een 
regionaal gunstige staat van instandhouding van Europees te beschermen habitats en soorten te 
kunnen komen. Het vormt als ‘prioritair actiekader’ geen beleidsplan en houdt geen budgettair 
engagement of goedkeuring in, ook niet van de bijdragen van de actoren aan dit document. De 
onderbouwde  financieringsbehoeften zijn wel een ernstige indicatie van de benodigde financiële 
middelen nodig voor de realisatie van de IHD in de brede zin. Deze financieringsbehoeften liggen 
duidelijk hoger dan de huidig beschikbare middelen. De haalbaarheid van de concrete implementatie 
dient echter nog getoetst en zal afhangen van beleidskeuzes van de toekomstige Vlaamse regering 
en de daarbij voorziene mensen en middelen, en van de middelen die door de EC voorzien worden 
tijdens de toekomstige planperiode. De kracht van dit ambtelijk werkdocument is dat naast het 
transparant in kaart brengen van de grootteorde van de financieringsbehoeften, het document 
duidelijk maakt dat naast de doelstellingen van beleving en valorisatie, de focus van het natuurbeleid 
moet gelegd worden op de realisatie van de IHD, en dat bij de uitvoering van het natuurbeleid die 
focus ook moet aangehouden worden. 

Algemeen 

Dit Prioritised Action Framework PAF voor Natura 2000 betreft enkel het Vlaams Gewest. Aangezien 
in België de gewesten (regio’s) bevoegd zijn voor territoriale aangelegenheden zoals milieu en 
natuurbehoud, zijn de beleidsvorming en de implementatie van natuurbehoud en de instandhouding 
van de biodiversiteit in België voornamelijk een regionale bevoegdheid. Elke regio heeft ook een eigen 
proces met bijhorende wetgeving en procedures voor de afbakening van de Natura 2000 gebieden, de 
aanwijzing, de vaststelling van de instandhoudingsdoelen, de beleidsplanning voor de implementatie 
en de uitwerking van uitvoeringsmaatregelen en -instrumenten. Uitgebreide informatie inzake Natura 
2000 in Vlaanderen is samengebracht op: https://www.natura2000.vlaanderen.be/.  

In Vlaanderen is het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is de ‘competent authority’ voor het 
natuurbeleid en dus ook voor Natura 2000. Het is verantwoordelijk voor onder meer de 
beleidsvoorbereiding, de uitvoering, controle en handhaving van het beleid. Het ANB beheert daartoe 
een belangrijke oppervlakte natuur-, bos- en groengebieden, voert inrichtingsprojecten uit,  kent 
subsidies toe aan particulieren en overheden voor beheer en inrichting van natuur, levert 
vergunningen af en adviseert andere vergunning verlenende overheden, voert communicatie- en 
participatieprocessen in verband hiermee en heeft tenslotte een specifieke dienst natuurinspectie 
voor de handhaving van de natuurwetgeving. Andere entiteiten binnen de Vlaamse Overheid die in 
belangrijke mate bijdragen aan de realisatie van Natura 2000 zijn (met hun bevoegdheden) zijn: 

- Departementen Omgeving dOMG (oa milieubeleid, omgevingsvergunningen, milieueffect 
rapportage, ruimtelijke ordening), 

- Departement Landbouw en Visserij dept L&V (landbouwbeleid en implementatie ervan), 
- Departement Mobiliteit & Openbare Werken MOW (mobiliteit, beheer van bevaarbare 

waterlopen, wegen ed), 
- Vlaamse Landmaatschappij VLM (oa landinrichting, natuurinrichting, ruilverkaveling, 

plattelandsbeleid, mestbeleid), 
- Vlaamse Milieumaatschappij VMM (milieu- en waterbeleid, beheer waterlopen), 
- Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO (wetenschappelijke instelling), 
- Vlaamse overheidsdienst inzake afval, materialen en bodem OVAM (verontreinigingsonderzoek en 

sanering). 

https://www.natura2000.vlaanderen.be/
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Ook lokale overheden spelen een belangrijke rol bij de realisatie van Natura 2000. De provincie- en 
gemeentebesturen zijn onder meer verantwoordelijk voor omgevingsvergunningen, het beheer van 
natuur-, bos- en groengebieden en het beheer van waterlopen. Daartoe voeren zij ook communicatie- 
en participatieprocessen. Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor de Regionale Landschappen en 
Bosgroepen, die bestuurlijk ressorteren onder de provinciebesturen. Deze intermediaire organisaties 
faciliteren en stimuleren de uitvoering van het natuurbeleid, waaronder Natura 2000, door overheden 
en particulieren. Momenteel zijn er 17 Regionale Landschappen (niet gebiedsdekkend over 
Vlaanderen) en 11 Bosgroepen (gebiedsdekkend) actief. De werking van de Regionale Landschappen 
is breed en gericht op alle relevante openbare besturen en op particulieren; de Bosgroepen richten 
zich specifiek op boseigenaren en bosbeheerders. 

Bij de private organisaties zijn de belangrijkste spelers Natuurpunt NP, Landelijk Vlaanderen,  
Agrobeheercentrum ECO². 

Al deze instanties, van de regionale en lokale autoriteiten en van de private organisaties, werden ook 
geconsulteerd inzake hun bijdrage in de opmaak van dit PAF op basis van hun rechtstreekse 
betrokkenheid (in SBZ en gerelateerde procedures) of bevoegdheden in omgeving buiten SBZ.  Een 
essentiële component in dit nieuwe PAF-formaat is namelijk de vereiste opsplitsing van de aan 
Natura 2000 (binnen SBZ) of aan de groene infrastructuur (buiten SBZ) verwante instandhoudings- en 
herstelmaatregelen per brede habitatcluster. Door deze groene-infrastructuurmaatregelen op te 
nemen in het PAF wanneer zij bijdragen aan de ecologische samenhang van het Natura 2000-netwerk 
en aan de doelstelling om een regionaal gunstige staat van instandhouding van de soorten en habitats 
te behouden, te bereiken of te herstellen, wordt ook mogelijkheid voor EU cofinanciering voor 
ontwikkeling en beheer van groene infrastructuur aangeboden.  

Inhoudelijke context 

In Vlaanderen zijn 38 Speciale Beschermingszones in uitvoering van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) 
aangewezen voor 48 habitattypen, waarvan 9 prioritaire habitats, en 49 soorten. Het overgrote deel is 
gelegen in de Atlantische biogeografische regio, enkel de regio Voeren behoort tot de Continentale 
biogeografische regio. In uitvoering van de Vogelrichtlijn werden voor 67 vogelsoorten, waarvan 32 
broedvogelsoorten en 26 doortrekkende en overwinterende watervogelsoorten, 24 SBZ-V 
aangewezen, deels overlappend met de SBZ-H. De totale oppervlakte van Natura 2000 komt op 
166.322 ha of 12,3% van de oppervlakte van Vlaanderen. 

De definitieve aanwijzingsbesluiten voor de SBZ-H werden goedgekeurd en gepubliceerd in 2014. Deze 
bevatten per gebied de instandhoudingsdoelen (S-IHD) voor de habitat en soorten waarvoor de 
gebieden zijn aangewezen, alsook de prioritaire inspanningen met een korte beschrijving van de 
belangrijkste instandhoudings- en herstelmaatregelen die moeten genomen worden. Gezien de 
belangrijke mate van overlap werden voor 19 van de 24 SBZ-V eveneens de IHD voor de vogelsoorten 
en hun leefgebied opgenomen. Voor 4 van de 5 overige zuivere SBZ-V is inmiddels eenzelfde type van 
instandhoudingsbesluit met de IHD en prioritaire inspanningen gepubliceerd, voor de laatste SBZ-V is 
de goedkeuringsprocedure nog lopende. Inhoudelijke informatie per SBZ kan geraadpleegd worden 
op: https://www.natura2000.vlaanderen.be/publicaties. Hoofdstuk E.1.1 geeft een verdere toelichting 
over het proces.  

Voor de vaststelling van de IHD werden de belangrijkste betrokken belangengroepen en overheden 
betrokken bij de methode, de inhoud en de aanpak van implementatie. Dit overleg gebeurt in een 
gestructureerd overlegforum dat georganiseerd werd op twee niveaus. Op Vlaams niveau werd in 2014 
de Gewestelijke OverlegInstantie (GOI) als permanent overlegorgaan opgericht door de 
samenvoeging van de vroegere Vlaamse Overleggroep met belangengroepen en de Projectgroep IHD 
met de betrokken Vlaamse overheden. Op gebiedsniveau werden overlegplatforms opgestart met 
vertegenwoordiging van de lokaal betrokken belangengroepen en overheden. Via dit overleg wordt bij 
de uitvoeringsplanning van de IHD zo optimaal mogelijk rekening gehouden met socio-economische, 
culturele en lokale belangen.  

https://www.natura2000.vlaanderen.be/publicaties
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Voor het vastleggen van de concrete uitvoeringsmaatregelen en de opvolging ervan wordt eveneens 
op twee niveaus gewerkt. Het Vlaams Natura 2000-programma levert het planmatig kader voor de 
beleidsmatige inspanningen en gebiedsgerichte acties, de te behalen doelen en de verschillende 
taakstellingen en acties die tegen 2020 op regionaal niveau zullen geleverd worden Het programma 
kan geraadpleegd worden op: Vlaams Natura 2000 programma 2016-2020). 
 
Per SBZ worden of kunnen de ruimtelijke allocaties van de natuurdoelen, de nodige instandhoudings- 
en herstelmaatregelen, het reeds aanwezige beheer en openstaande taakstelling verder gedetailleerd 
in de managementplannen Natura 2000. Deze plannen vormen, als beleids- of strategisch plan of 
informatief overzichtsplan,  een kader voor de beschrijving en planning van uitvoeringsmaatregelen 
op perceelsniveau in natuurbeheerplannen. Aanpak en beslissingen worden in hoofdstuk E.1.2. verder 
toegelicht. 
 
Samen met de vaststelling van de aanwijzingsbesluiten in 2014,werd ook beslist gefaseerd te werk 
gaan om de gunstige staat van instandhouding daadwerkelijk op het terrein te realiseren:  

• het stoppen of voorkomen van achteruitgang tegen 2020;  

• het bereiken van een gunstige of verbeterde regionale staat van instandhouding voor 16 
habitattypes tegen 2020;  

• het mogelijk maken van een regionaal gunstige staat van instandhouding in 2050 voor alle 
habitattypes en soorten: voor alle habitattypes en soorten samen zijn in 2020 70% van de 
inspanningen operationeel, zodat alle habitats en soorten in een gunstige staat van 
instandhouding kunnen worden gebracht. Voor soorten is dit doel verder vertaald: voor de soorten 
waarvoor een extra oppervlakte leefgebied nodig is, is 1/3 (33 %) van de extra oppervlakte 
leefgebied gerealiseerd door inrichting en beheer.  

Deze taakstelling werd in 2017 ook vastgelegd in het Vlaams Natura 2000-programma, eerste cyclus 
2016-2020. De tijdshorizon van 2050 is bepaald in het decreet natuurbehoud. 
 
Tijdens de huidige periode (2014-2018) werd sterk ingezet op (1) de opmaak en goedkeuring van het 
Vlaams Natura 2000-programma, de opmaak van ontwerp managementplannen Natura 2000, de 
ontwikkeling van nieuwe wetgeving, planfiguren en instrumenten; (2) terreinwerken en lokale 
projecten voor natuurherstel, -inrichting en –beheer met specifieke focus op de uitvoering van de IHD. 
(1) Er werd een nieuw subsidiebesluit vastgesteld met een innovatieve benadering om de participatie 

van doelgroepen in de implementatie te stimuleren: open voor elke landeigenaar, hoe hoger de 
ambitie om bij te dragen aan de natuurdoelen hoe hoger het subsidieniveau dat kan verkregen 
worden. 
Tevens werd een nieuw format voor een uniek type beheerplan voor natuur, bos of park 
vastgesteld, en is technische en financiële ondersteuning voorzien voor de opmaak van een 
natuurbeheerplan. Er werden diverse instrumenten ontwikkeld of aangepast om de implementatie 
van IHD te ondersteunen: het managementplan, online-systeem voor de voortoets van de 
passende beoordeling en praktische wegwijzers over de potentiële impact per effectgroep, 
soortenbeschermingsprogramma’s, programmatorische aanpak stikstof (PAS) om (de effecten 
van) stikstofdepositie terug te dringen, projectsubsidies natuur, maatregelenpakketten voor 
Natura 2000 en gerichte beheerovereenkomsten onder het plattelandsontwikkelingsprogramma, 
natuurinrichtingsprojecten met focus op IHD, samenwerkingsverbanden voor ruimere gebieden. 
Voor de opvolging van de implementatie op niveau Vlaanderen werd een Geo-databanksysteem 
ontwikkeld. Verscheidene instrumenten werden ontwikkeld of verder uitgewerkt in het kader van 
het LIFE Integrated Project Natuur BNIPBNIP  (LIFE14 IPE BE 002) dat op basis van het voorgaande 
PAF werd opgesteld: http://life-bnip.be/nl/. 
Toelichting over deze instrumenten wordt gegeven in hoofdstuk E.1.2.  

(2) Verschillende actoren hebben belangrijke investeringen gemaakt voor IHD-implementatie 
(overzicht totale financiële inzet in huidige periode: hoofdstuk D) en talrijke maatregelen genomen 

https://natura2000-prd-477218783059.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/vlaams_natura_2000-programma.pdf
http://life-bnip.be/nl/
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inzake beheerplanning, monitoring, kennisopbouw, communicatie en capaciteitsopbouw 
(overzicht horizontale maatregelen: E.1.2 – E.1.5) 
In totaal werden 22 LIFE-projecten en 5 Interreg-projecten verder uitgevoerd of opgestart in de 
huidige periode (hoofdstuk D.4), en werden op lokaal niveau heel wat acties uitgevoerd (opgelijst 
per habitat of soort onder E.2. – zoals overgenomen uit ontwerp art. 17-rapportering). Met deze 
activiteiten werd een ruime oppervlakte natuur hersteld, ingericht of onder passend beheer 
gebracht.  

 
Het totaal bedrag dat in de huidige periode (waarvan 2019 en 2020 meestal geraamd is op basis van 
de voorgaande jaren) toont aan dat er bij de diverse entiteiten enorme inspanningen werden geleverd. 
Deze inzet is ook te danken aan het participatief overleg dat werd opgestart in 2009 over Natura 2000, 
de IHD en de implementatie. De impact van al deze maatregelen is echter niet steeds snel zichtbaar 
op terrein. 
 
Actuele toestand en trends 
 
Uit de 2019 art. 17-rapportering in uitvoering van de Habitatrichtlijn blijkt dat voor 20 habitattypen 
vooruitgang is geboekt maar de meeste nog in ongunstige staat zijn (3 in matig ongunstige, 38 in zeer 
ongunstig toestand) en voor 5 habitats de toestand van één of meer van de beoordelingscriteria 
achteruit gaat; voor 1 habitat kon de staat niet beoordeeld worden. Van de 69 onderzochte soorten 
scoren er 18 gunstig, 14 matig ongunstig, 29 zeer ongunstig; voor de 3 overige soorten werd geen 
beoordeling gegeven. Van de soorten in ongunstige toestand kenden 16 een positieve trend, bleven 
15 stabiel en gingen 4 soorten achteruit; van 16 ervan was de trend onbekend.  
Zie overzicht in bijlage 1. 
Onderstaande tabel geeft, vanuit de art. 17-rapportage van 2019, de staat van instandhouding en de 
trend voor de periode 2007-2019 voor de 16 habitats waarvoor in de taakstelling voor 2020 een 
gunstige of verbeterde toestand ingeschreven is. Voor 7 van de 16 habitats is deze doelstelling bereikt, 
voor de andere is de trend stabiel, achteruitgaand of onbekend. Een analyse in functie van eventuele 
maatregelen in dit ontwerp PAF was nog niet mogelijk. 
 

Habitattype 
Status (kleur) en 
trend (woordelijk) 

1140 onbekend 

1320 stabiel 

2110 onbekend 

2120 achteruitgaand 

2130 verbeterend 

2160 gunstig 

2170 verbeterend 

2190 verbeterend 

3140 stabiel 

6210 verbeterend 

7110 onbekend 

7210 stabiel 

7220 stabiel 

7230 verbeterend 

8310 gunstig 

9150 niet onderzocht 
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Conclusies uit de 2019 art. 12 rapportering in uitvoering van de Vogelrichtlijn: 239 soorten waarvan 
175 broedvogels en 64 niet-broedvogels. 

• Wisselende trends bij zowel broed- als watervogels 
• Overwegend positieve trends bij broedvogels van bossen 
• Broedvogels van moeras, slik en schor en landbouwgebied in het algemeen (fors) achteruit 
• Generalisten scoren goed op Lange Termijn, hoewel ook afname op Korte Termijn 

In het kader van de Gewestelijk Instandhoudingsdoelen (G-IHD) voor habitats en soorten van de 
Europese Habitatrichtlijn en de soorten van de Vogelrichtlijn, werden populatiedoelstellingen 
vooropgesteld voor 28 broedvogels en 26 niet-broedvogels (waaronder 19 overwinterende 
watervogels). Een overzicht van de synthese van de monitoringsdata van deze soorten is toegevoegd 
in bijlage 1: Tabel 2 en 3: geeft voor de periode 2013-2018 per soort het jaarlijks aantal 
broedparen/overwinterende vogels, het minimum en maximum aantal broedparen en gemiddelde 
aantal overwinterende vogels (of enkel een schatting), de G-IHD-populatiedoelen, het percentage 
afstand tot het populatiedoel, en een richtinggevende trend. 
Vergelijking van de populatieaantallen in 2013-2018 van: 
- de 26 broedvogelsoorten met hun populatiedoelen, toont aan dat 11 soorten momenteel deze 
doelen halen,  de overige 15 soorten zijn vaak nog een heel eind van de G-IHD verwijderd, terwijl 2 
broedvogelsoorten (purperreiger en grauwe kiekendief) niet tot broeden kwamen in Vlaanderen in 
2013-2018. 
- van de 19 overwinterende watervogelsoorten blijkt dat voor 8 soorten de doelen bereikt worden. 
Voor 11 soorten is dat niet het geval en blijft de afstand tot de doelen groot, en bij 5 daarvan is die 
afstand sinds 2014 groter geworden.  
Ook voor 41 habitattypische vogelsoorten van de habitattypes uit de Habitatrichtlijn (7 grote types   
En 23 deeltypes) werd de populatietrend voor de periode 2013-2018 bepaald. Binnen deze groep  
soorten tellen we 18 soorten met positieve en 12 met negatieve trends. Voor 3 soorten kon de trend  
niet eenduidig bepaald worden. Alle andere soorten vertonen sterk fluctuerende aantallen doorheen  
de periode. 
 
De milieudrukken in Vlaanderen zijn in het algemeen hoog, gezien de hoge bevolkingsdichtheid,  
verspreide bebouwing, hoge industrialisatiegraad, hoge dichtheid aan verkeers- en andere 
infrastructuur, intensieve landbouw, gewijzigde watersystemen,…. Op het niveau van Europees te 
beschermen habitats en soorten werden de drukken en bedreigingen geanalyseerd bij de recente 
rapportage in het kader van art. 17 van de Habitatrichtlijn en art. 12 van de Vogelrichtlijn. 
Samenvattend kunnen volgende milieudrukken op regionaal niveau benoemd worden als meest 
betekenisvol (Herr et al. 2019, Paelinckx et al. 2019): 
- verzuring en eutrofiëring via de lucht, 
- verdroging en eutrofiëring via het grondwater, 
- eutrofiëring met stikstof via de bodem, 
- eutrofiëring via het oppervlaktewater, 
- klimaatverandering en zeespiegelstijging, 
- verlies van terrestrische connectiviteit, 
- aanpassing van de fysische structuur. 
 
 
Toekomstprognoses (bv https://www.natuurrapport.be/natuurverkenning-2050/) geven aan dat de 
remediëring van deze drukken langdurige inspanningen vergt. De oorzaken voor deze milieudrukken 
zijn immers wijd verspreid in Vlaanderen, doen zich in meerdere of mindere mate in elk SBZ in 
Vlaanderen voor en interageren ook onderling, zoals geïllustreerd kan worden met volgende punten: 
- In elk SBZ is voor minstens één habitattype de kritische drempelwaarde voor verzuring en 

eutrofiëring via de lucht overschreden; op ongeveer 70% van alle actueel habitat doet zich 
momenteel een overschrijding van de kritische drempelwaarde voor. 

https://www.natuurrapport.be/natuurverkenning-2050/
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- Uit de gebiedsanalyses in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) blijkt dat in drie 
kwart van de 455 SBZ-H-deelgebieden herstel van de hydrologie als remediërende maatregel nodig 
is.  

- Bij de opmaak van de actieprogramma’s in de managementplannen Natura 2000 is in bijna elk SBZ 
herstel van de hydrologie op zich ingeschreven als maatregel voor de ontwikkeling of het herstel 
van habitattypes of leefgebied van soorten, o.m. voor het verhogen van de grond- of 
oppervlaktewaterstanden, het verminderen van interne eutrofiëring, het herstel van dynamiek in 
waterlopen,….  

- Vlaanderen kent na Malta de hoogste dichtheid aan weginfrastructuur in Europa en een sterk 
verspreide bewoning en bebouwing. Samen met de zeer intensieve landbouw leidt dit tot oa een 
sterke versnippering van ecosystemen, diffuse verontreiniging van waterlopen, verlies van 
natuurlijke overstromingsgebieden, aanpassing van de structuur van waterlopen in functie van de 
ontwatering van woon- en landbouwgebieden,… 

De staat van instandhouding van de Europees te beschermen habitats en soorten in Vlaanderen is in 
belangrijke mate een resultante van deze milieudrukken. Het oplossen van veel van deze knelpunten 
en het bereiken van een voldoende milieukwaliteit is dan ook gelegen in het beleid voor ruimtelijke 
ordening, milieu, landbouw, water, klimaat, enz. en gaat dus verder dan het N2000-beleid sensu strictu 
of een adequaat beheer van de N2000-gebieden alleen.  
 
Het geactualiseerd overzicht van het landgebruik in Natura 2000 op basis van de Corine Codes 
(mapping van 2018) geeft aan dat er een uitbreiding is van de oppervlakte gemengd bos en loofwoud 
en ook veel lagere oppervlakten naaldboombos en landbouwgebruik. Deze gegevens tonen een 
positieve trend naar habitatwaardige omvorming in SBZ.  
 
In de toekomstige periode wordt ook specifieke aandacht gegeven aan de verbetering van de 
milieukwaliteit, onder meer via de uitvoering van de PAS en ecohydrologische herstelmaatregelen – 
zie hoofdstuk E.4, en aan de verbetering van de coherentie van het netwerk, onder meer via de 
uitvoering van soortenbeschermingsprogramma’s en via ontsnipperingsprojecten – zie hoofdstuk E. 
3.1. Een belangrijk aandeel van deze maatregelen dienen ook buiten de Natura 2000 gebieden 
genomen te worden, een benadering die ook in dit nieuwe PAF-format concreet gevraagd wordt.  
 
 
Globale strategie voor de realisatie van N2000 in Vlaanderen in 2021-2027 
 
Deze evaluaties geven aan dat er een belangrijke opdracht blijft voor de verdere realisatie van de IHD, 
zowel op vlak van de realisatie van oppervlakte- en kwaliteitsdoelen als op vlak van het terugdringen 
van drukken en bedreigingen. In het Vlaamse natuurbeleid, concreet in het Natuurdecreet en in het 
Vlaams Natura 2000-programma eerste plancyclus 2016-2020, werd als deadline voor de realisatie van 
de IHD 2050 vastgelegd. Gelet op de lange ontwikkelingstijden van veel habitattypes en van populaties 
van soorten kan de gunstige staat van instandhouding op dat moment nog niet behaald zijn. Tegen 
2050 dienen echter wel de nodige maatregelen genomen te zijn en zodoende de omstandigheden 
gecreëerd die toelaten om de gunstige staat van instandhouding te halen. 
 
Tegen deze achtergrond kan het Natura 2000-beleid in Vlaanderen op hoofdlijnen omschreven worden 
op vier sporen, die onderling samenhangen. 
- Een generieke aanpak om gradueel via actieve maatregelen de oppervlakte van habitats en 

leefgebieden te verhogen en de kwaliteit ervan te verbeteren. In het PAF voor de periode 2014-
2020 en in het Vlaams Natura 2000-programma eerste plancyclus 2016-2020 werd hiertoe als 
doelstelling vastgelegd dat 70% van de inspanningen hiertoe operationeel zouden zijn, in lijn met 
de Europese biodiversiteitsstrategie 2020. Voor dit PAF wordt deze lijn gradueel doorgetrokken en 
wordt als doelstelling ingeschreven dat 80% van de inspanningen operationeel moet zijn tegen het 
einde van de planperiode. Met maatregelen wordt hier bedoeld de inrichtings- en 
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beheermaatregelen voor habitats en soorten. Deze worden verder uitgewerkt in hoofdstukken E.2 
en E.3. 

- Een gebiedsgerichte aanpak. Gezien de historisch gegroeide versnippering van de open ruimte en 
de natuur in Vlaanderen en de daaraan gerelateerde hoge milieudrukken volstaat een louter 
generieke aanpak zoals in vorig punt niet. Milieu- en andere drukken en bedreiging verschillen 
immers sterk van locatie tot locatie. Daarom is maatwerk nodig en vormt gebiedsgerichte werking 
een belangrijke strategie voor de realisatie van de IHD in Vlaanderen. Deze werking vertrekt 
enerzijds vanuit de gebiedsgerichte taakstelling van de IHD en de realisatie ervan via het eerste 
spoor, en beoogt anderzijds zo veel mogelijk afstemming en integratie met andere 
beleidsdoelstellingen en belangen in een gegeven gebied, om zodoende te komen tot 
projectmatige of permanente samenwerkingsverbanden voor natuurherstel en –ontwikkeling 
(hoofdstuk E.4). De plannen die momenteel in opmaak zijn voor het klimaatbeleid en voor het 
ruimtelijke beleid bieden bij uitvoering ook nieuwe opportuniteiten. 

- Integratie en afstemming met andere beleidsdomeinen. Het terugdringen van de hoger vermelde 
milieudrukken gebeurt in belangrijke mate via andere beleidsdomeinen, in het bijzonder voor 
water, landbouw, milieu, ruimtelijke ordening, openbare werken, klimaat. Het natuurbeleid is erop 
gericht om de plannen en instrumenten van deze beleidsdomeinen op Vlaams niveau af te 
stemmen op de IHD. Een voorbeeld hiervan is de Vlaamse Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), 
die de bedoeling heeft om de uitstoot van stikstof geleidelijk terug te dringen zodat de depositie 
op SBZ-H stelselmatig daalt. De geplande processen in dit verband zijn opgenomen in hoofdstuk 
E.1. 

- Realiseren van de stand still. Naast het nemen van maatregelen op het terrein volgens het eerste 
en tweede spoor, gebeurt dit via het vergunningenbeleid en de passende beoordeling van plannen 
en projecten (hoofdstuk E.1). Grote of complexe projecten met socio-economische doelstellingen 
kunnen soms leiden of uitgebreid worden tot gebiedsgerichte, geïntegreerde projecten waarbij 
IHD gerealiseerd worden. Een voorbeeld daarvan is het Sigmaplan – hoofdstuk E.4. 

 
 
Inzake de relatie met het klimaatbeleid is ook al een kader gecreëerd door een resolutie van de 
Vlaamse Regering ingediend op 23 november 2016 betreffende een sterk Vlaams klimaatbeleid. Te 
vermelden aandachtspunten hierin met betrekking tot natuurbeleid en waterbeleid:  het koppelen van 
natuurinrichting aan de doelstellingen van klimaatadaptatie en -mitigatie en werk te maken van een 
versnelling van de realisatie van natuurinrichtingsprojecten waarvoor een groot draagvlak bestaat, 
over het aanpakken van de wateroverlast door voldoende insijpelingsvermogen te voorzien, het 
bufferend vermogen te versterken en concrete acties te ondernemen naar signaalgebieden en zo snel 
mogelijk de meest kwetsbare waardevolle bossen te beschermen, de aanplantingen in en nabij 
verstedelijkte gebieden te versnellen. Een recente motie van het Vlaams Parlement (30/01/2019) 
vestigt hierop nog eens de aandacht. Voor het ruimtelijk beleid wordt momenteel het 
maatregelenprogramma opgemaakt waarin ruimte voor natuur en groen-blauwe dooradering een 
belangrijke aandacht krijgen . 
 
Uit het Beleidsplan Ruimte en het Klimaatbeleidsplan blijkt duidelijk dat ontsnippering een van de 
middelen is om te komen tot een meer robuuste en klimaatbestendige inrichting van de (steeds 
schaarser wordende) open ruimte: 
- De strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: dit bevat o.a. ruimtelijke principes 

en strategische doelstellingen om de versnippering terug te dringen. Zo moet het ritme van 
verharding stelselmatig teruggebracht en de versnippering actief teruggedrongen worden. 
Bovendien kan een multifunctionele en robuuste inrichting van de open ruimte de ecologische 
infrastructuren en biodiversiteit versterken. 

- Het Klimaatbeleidsplan Vlaanderen 2013-2020: met o.a.: 
o maatregel 3.1: natuurgebieden met elkaar verbinden, vergroten en robuuster maken; 
o maatregel 3.2: natuur verweven binnen andere functies, om daarmee een ecologische 

basisstructuur te realiseren. 
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Concrete aanpak opmaak PAF 2021-2027 

Via mailrondvraag en bilateraal overleg werden de vertegenwoordigers in de GOI, en andere 
administraties en doelgroepen gestimuleerd om hun bijdrage aan te leveren over de financiële inzet 
en de uitgevoerde maatregelen in de huidige periode, en de planning van acties voor horizontale 
maatregelen in de toekomstige periode. Naast het ANB zelf werden hiervoor bijdragen aangeleverd 
door: Ministerie van Defensie, Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij, Departement 
Omgeving, Department Landbouw & Visserij, De Vlaamse Waterweg, Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, Provinciebesturen (enkel provincie Antwerpen), Havenbedrijf Antwerpen + 
Departement MOW – dienst Maritieme Toegang, OVAM inzake vereiste sanering van bodem of 
waterbodem, Natuurpunt, Landelijk Vlaanderen, Agrobeheercentrum ECO². De bijdrage van elke 
instantie is apart overgenomen voor deze horizontale maatregelen onder hoofdstuk  E.1.2-E.1.5. In 
deze ontwerpversie was echter een grondige integratie, afstemming en synthese van de maatregelen 
in de verschillende inputs niet mogelijk. Ondanks de bijdrage van deze belangrijkste actoren is de 
samengebrachte informatie zeker niet exhaustief. 
 
De gebiedsgerelateerde behouds- en herstelmaatregelen dienen in het nieuwe PAF-format 
aangeleverd te worden per habitatcluster en bijhorende soorten, zowel binnen als buiten Natura 
2000. Deze planning van maatregelen en raming van de kosten gebeurde door het ANB op het niveau 
van Vlaanderen op basis van (1) de informatie in de ‘natuurdoelenlaag’, d.i. de geodatabank waarin de 
oppervlakten onder beheer opgetekend zijn op basis van de bestaande natuurbeheerplannen (het 
zogenaamde aandeel onder ‘passend beheer’), en (2) het kostenmodel waarmee de geraamde kost 
voor inrichting, omvorming en beheer werd berekend voor de realisatie van de resterende 
doeloppervlakte (‘openstaande taakstelling’) die nodig is voor elk habitattype om een gunstige staat 
van instandhouding te bereiken tegen 2050. Voor de berekeningen werden aannames vastgelegd 
inzake de gefaseerde uitvoering tussen 2020 en 2050 met als scenario dat 80% van de vereiste 
maatregelen uitgevoerd zijn tegen 2027. Toelichting over deze aanpak wordt gegeven onder hoofdstuk 
E.2.- Gebiedsgerelateerde maatregelen. De gegevens werden dan samengevoegd per habitatcluster: 
E.2.1-E.2.9.  
 
Voor de soortengerelateerde maatregelen gebeurde de berekening op basis van de bestaande 
soortenbeschermingsprogramma’s met extrapolatie voor de programma’s die in de toekomstige 
periode worden opgemaakt en in uitvoering gebracht: E.3.1. Soortenbescherming. Hieronder zijn ook 
nog apart luiken toegevoegd voor: bestuivers, akkervogels-weidevogels-bejaagbare soorten, 
ontsnipperingsmaatregelen. 
 
Gezien habitats meestal in mozaïekvorm samen voorkomen binnen één SBZ worden de maatregelen 
op terrein gewoonlijk uitgewerkt via een gebiedsspecifieke benadering. Voor deze gebiedsgerichte 
aanpak is ook een aparte omkadering nodig voor de voorbereiding van de projecten, de opzet van 
samenwerking en technische en financiële ondersteuning van andere actoren in betreffend gebieden 
en de opvolging van uitvoering. Voor het milderen van socio-economische effecten van projecten 
wordt een flankerend voorzien, met een grondenbank en financiële tussenkomsten. Hiervoor werd 
een apart hoofdstuk toegevoegd: E.4 – Gebiedsgerichte werking. Voor het uitgebreide Scheldegebied 
en het gebied van de haven van Antwerpen is met De Vlaamse Waterweg, het Havenbedrijf 
Antwerpen, het Departement MOW - Afdeling Maritieme Toegang en de Maatschappij Linker Schelde 
Oever, een structurele samenwerking opgezet waaronder een ruim aandeel van de werking en van het 
budget voor deze gebieden toegewezen wordt aan natuurherstel, -inrichting en –behoudsmaatregelen 
– deze planning van maatregelen en kostenraming zijn opgenomen onder een apart toegevoegd item 
E.4.5 – Schelde en Haven Antwerpen onder Gebiedsgerichte werking.   
Vaak is de bodem van SBZ, delen ervan of de van de waterlopen in de gebieden vervuild door onder 
meer historische verontreinigingen. Bodemsanering van deze sites door OVAM is een vereiste bij 
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herinrichting of natuurherstel in de gebieden.  Dergelijke gebiedsgerichte aanpak is toegevoegd onder 
het punt E.4.6 – Aanpak van verontreinigde waterbodem, oevers en gronden 
 

Algemene aannames 

De geplande maatregelen en de kostenramingen zijn opgesteld op basis van de huidige 
wetenschappelijke kennis en vertrekkend van de huidige financiële en personele middelen. De 
doelstelling om tegen 2050 een regionaal gunstige staat van instandhouding te bereiken voor de 
Europees te beschermen habitats en soorten via investeringen binnen én buiten de SBZ, vereist echter 
een verhoogde inspanning. Dit vertaalt zich in de hogere financieringsbehoeften voor de periode 2021-
2027 (zoals aangegeven in hoofdstuk B) in vergelijking met de totale financiële inzet aangegeven in de 
periode 2014-2020 (zoals aangegeven in hoofdstuk D). De geplande maatregelen en de kostenraming  
zijn onder voorbehoud van budgettaire beperkingen. De effectieve implementatie van de geplande 
maatregelen zal dan ook afhangen van de budgetten die op regionaal niveau en op EU niveau (onder 
het nieuwe EU Meerjaren Financieel Kader MFK) voorzien worden tijdens deze toekomstige periode. 
 
Gezien de vele berekeningen onder elk hoofdstuk werd het PAF initieel ingevoerd in een Excel-tabel 
wat ook mogelijke toekomstige aanpassingen gemakkelijker zal maken. De detailinformatie van 
aangeleverde kostenramingen wordt ook in de bijlagen van deze tabel bewaard. Mogelijks volgen er 
ook nog bijkomende bijdragen van andere externe instanties.  
 

Samenvatting van de globale cijfers 

De globale cijfers die de compilatie van de insteken samen gebracht hebben: 

- Totaal uitbesteed budget door Vlaanderen tijdens huidige periode 2014-2020 (met geraamd 
budget voor 2019 en 2020): 886,8 mio euro  
Inclusief de ontvangen EU-subsidies (PDPO, LIFE, Interreg) : € 974,5 mio euro 

Cfr het geraamd budget in vorige PAF voor 2014-2020: 612,4 mio euro, 

- Totaal geraamde financieringsbehoefte voor toekomstige periode 2021-2027: 1.848,1 mio euro 
 
Het verschil in deze globale cijfers voor PAF 2021-2027 tegenover het voorgaande PAF voor 2014-2020 
is voornamelijk te wijten aan de bijdragen door een ruimere groep actoren, bijkomende horizontale 
maatregelen zoals het flankerend beleid en de gebiedsgerichte werking, bijkomende maatregelen 
inzake GI, stijging van de grondprijzen. 
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 Samenvatting prioritaire financieringsbehoeften periode 2021-2027 

1.1. Aanwijzing van de gebieden en planning van het beheer € 50.000 € 293.000

1.2. Beheer van het gebied en communicatie met belanghebbenden € 25.243.675 € 4.118.714

1.3. Monitoring en rapportage € 6.796.990 € 198.000

1.4. Nog ontbrekende kennis en onderzoeksbehoeften € 6.497.000 € 9.098.571

1.5.
Communicatie en het kweken van bewustzijn, voorlichting en toegang 

voor bezoekers in het kader van Natura 2000
€ 2.987.305 € 379.150

Subtotaal € 41.574.970 € 14.087.435

2.1.a Mariene en kustwateren € 28.824 € 7.002.673

2.2.a Heide en struikgewas € 5.145.328 € 10.983.864

2.3.a Venen en andere watergebieden € 1.887.223 € 1.200.449

2.4.a Graslanden € 7.167.435 € 8.889.684

2.5.a Andere landbouwkundige ecosystemen (waaronder akkerlanden) € 0 € 0

2.6.a Bosland en bossen € 758.065 € 8.988.805

2.7.a Rotsachtige habitats, duinen en schaarsbegroeide gronden € 300.051 € 570.345

2.8.a Zoetwaterhabitats (rivieren en meren) € 223.180 € 5.049.586

2.9.a Overige € 0 € 0

Subtotaal € 15.510.106 € 42.685.406

2.1.b Mariene en kustwateren € 3.703 € 137.962

2.2.b Heide en struikgewas € 3.703 € 681.350

2.3.b Venen en andere watergebieden € 1.014.837 € 1.867.263

2.4.b Graslanden € 5.948.977 € 2.406.032

2.5.b Andere landbouwkundige ecosystemen (waaronder akkerlanden) € 430.000 € 0

2.6.b Bosland en bossen € 761.780 € 16.590.237

2.7.b Rotsachtige habitats, duinen en schaarsbegroeide gronden € 43.333 € 9.596

2.8.b Zoetwaterhabitats (rivieren en meren) € 90.591 € 131.552

2.9.b Overige (grotten enz.) € 0 € 0

Subtotaal € 8.296.924 € 21.823.992

3.1.
Soortspecifieke maatregelen en programma's die niet elders zijn 

genoemd
€ 20.593.528 € 47.415.444

3.2.
Preventie, mitigatie en compensatie van schade die wordt veroorzaakt 

door beschermde soorten
€ 800.000 € 100.000

Subtotaal € 21.393.528 € 47.515.444

4.1 Projecten met Life- of andere subsidies € 6.750.000 € 0

4.2 Flankerend beleid en grondenbank € 4.920.620 € 9.306.214

4.3 Natuurinrichting € 126.000 € 3.600.000

4.4 Samenwerking en ondersteuning van gebiedscoalities € 1.408.850 € 0

4.5 Schelde en Haven Antwerpen € 2.637.397 € 20.536.543

4.6 Bodemsanering € 0 € 1.840.952

Subtotaal € 15.842.867 € 35.283.709

Jaartotaal € 102.618.395 € 161.395.986

Subtotaal

Totaal (2021-2027)

2.a
Behouds- en herstelmaatregelen voor soorten en habitats met 

betrekking tot Natura 2000-gebieden

Eenmalige/projectkosten 

(euro/jaar)

Prioritaire financieringsbehoeften 2021-2027

1.
Horizontale maatregelen en administratieve kosten in verband met 

Natura 2000

Eenmalige/projectkosten 

(euro/jaar)

2.b

Aanvullende "groene infrastructuur"-maatregelen buiten Natura 2000 

(verdere verbetering van de samenhang van het Natura 2000-netwerk, 

waaronder in een grensoverschrijdend kader)

Eenmalige/projectkosten 

(euro/jaar)

3.
Aanvullende soortspecifieke maatregelen die geen verband houden 

met specifieke ecosystemen of habitats

Eenmalige/projectkosten 

(euro/jaar)

€ 1.848.100.670

Jaarlijkse operationele kosten 

(euro/jaar)

Jaarlijkse operationele kosten 

(euro/jaar)

Jaarlijkse operationele kosten 

(euro/jaar)

Jaarlijkse operationele kosten 

(euro/jaar)

€ 264.014.381

4. Gebiedsgerichte werking
Jaarlijkse operationele kosten 

(euro/jaar)

Eenmalige/projectkosten 

(euro/jaar)
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 Huidige stand van zaken met betrekking tot het Natura 2000-netwerk 

C.1 Statistieken over de oppervlakte van het Natura 2000-netwerk 

De 24 Vlaamse SBZ-V werden aangemeld aan de EC in 1988 en werden sindsdien niet meer gewijzigd. 
De 38 Vlaamse SBZ-H werden aangemeld in 2002 en van communautair belang verklaard in 2004. 
Een laatste aanpassing dateert van 2011, en werd bevestigd in de goedkeuring van de “updated 

Union lists of sites of Community importance’  (Europees Publicatieblad 2011). Het netwerk kan 
als volledig beschouwd worden. 

 

Gegevens over de oppervlakte van Natura 2000 
per EU-lidstaat (in km²) 

Gedeelte (in %) 
van de 

grondoppervlakt
e die is bedekt 

door:  Terrestrisch Marien 

Naam regio GCB SBZ N2K GCB SBZ N2K GCB SBZ N2K 

Vlaanderen - SBZ-H   1050,22 1050,22         7,8 7,8 

Vlaanderen - SBZ-V   982,43 982,43         7,3 7,3 

Vlaanderen – totaal   1663,22 1663,22         12,3 12,3 

 

C.2 Plattegrond van het Natura 2000-netwerk in Vlaanderen (België) 

Onderstaande kaartenset geeft de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen weer, samen met andere 
relevante informatie: 

- De ligging van de gebieden die behoren tot het Natura 2000-netwerk, 
- De ligging van de gebieden die behoren tot het Vlaams Ecologisch Netwerk (gebieden waar de 

natuur extra beschermd wordt, afgebakend op basis specifieke planologische bestemmingen op 
de ruimtelijke uitvoeringsplannen en gewestplannen. Eind 2018 is ca. 74% van de formeel 
125.000 ha gepland VEN (ca. 93.000 ha) afgebakend),  

- De ligging van gebieden waar acties in goedgekeurde soortenbeschermingsprogramma’s 
uitgevoerd worden, 

- De ligging van locaties met kleine landschapselementen. 
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• Kaart van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen 
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• Kaart van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen met de actiegebieden uit de 

goedgekeurde soortenbeschermingsprogramma’s (dd. april 2019) 
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• Kaart van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen en van de gebieden behorend tot het 

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
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• Kaart van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen met weergave van de locaties met kleine 

landschapselementen (bron: Biologische Waarderingskaart versie 2018) 
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D. EU- en nationale financiering van het Natura 2000-netwerk in de 

periode 2014 – 2020 

D.1 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo) 

Totale toewijzing van het Elfpo aan de lidstaat/regio: 

Maatregel 

Totale huidige 
toewijzing aan 

Elfpo-
maatregel 

Huidige 
toewijzing 

voor acties of 
sub-

maatregelen 
relevant voor 
Natura 2000 

Huidige uitgave aan acties of 
sub-maatregelen relevant voor 

Natura 2000 
Opmerkingen 

(relevantie, ervaring, 
uitdagingen 

volgende periode) 

realisaties 
eind 2018 

EU 
Nati
onaa

l 
EU 

Natio
naal 

EU Nationaal 

M7 Basisdiensten en 
dorpsvernieuwing in 
plattelandsgebieden 

€ 16 857 308 € 16 857 308 € 205 636 € 205 636 

Acties onder 7.7: 
natuurinrichting, 

natuurprojectoveree
nkomst, eenmalige 

inrichting van 
erkende reservaten, 

eenmalige 
inrichtingsmaatregel
en die niet kaderen 

in specifieke 
Vlaamse regelgeving 
Regionale bijdrage 

door ANB 
slechts 4% 

uitgevoerd eind 
2018 

nl. effectief 
uitbetaald 

Geen 
oppervlakte 

gerealiseerd/i
n uitvoering 
beschikbaar, 
behalve het 

overzicht van 
PSN-projecten 
goedgekeurd 

in periode 
2014-2018: de 

205 
goedgekeurde 

projecten 
voorzien 

samen in een 
totale opp. 

inrichtingsacti
esregelen van 

8.569 ha   

M8 Investeringen in 
bosgebied 

€ 4 274 462 € 4 274 462 € 660 210 € 660 144 

Bebossing met 
aanleg bebossing - 

acties 8.1, 
onderhoudsubsidie 

en 
inkomenscompensat

ie - actie 8.2 ; en 
Herbebossing - actie 

8.5 
Regionale bijdrage 

door ANB 
20% uitgevoerd eind 

2018 

actie 8.1: 46ha 
- 30 dossiers 

actie 8.2: 
308ha - 286 

dossiers 
actie 8.5: 

138ha - 109 
dossiers 

M10 
Agromilieuklimaat-

maatregelen 
€ 58 692 756 € 22 740 766 € 22 118 896 € 22 118 896 

27 typen van acties, 
met focus op 
graslanden, 
houtkanten, 

vermindering 
bemesting, 

faunavoedselgewas, 
erosiestroken,… 

Regionale bijdrage 
door VLM 

48% uitgevoerd eind 
2018 

gerealiseerde 
opp. in ha in 

2017: 4.115 ha 
voor 

soortenbesche
rming, 

botanisch 
beheer, 

perceels-
randen, KLE's 
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€ 5 821 860 
top-up budget 

bijbetaald door regio 
(VLM) 

 

Subtotaal € 79 824 526 € 43 872 536 € 22 984 742 € 28 806 536   

Subtotaal € 79 824 526 € 43 872 536 € 51 791 278   

Totaal Europees 
Landbouwfonds 

voor 
Plattelandsontwikke
ling (Elfpo): huidige 

uitgave totaal 
bedrag EU en 
Vlaanderen 

€ 51 791 278   

 

D.2 Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) / Cohesiefonds (CF) 

Totale toewijzing vanuit EFRO aan de lidstaat/regio:       
Totale toewijzing vanuit het Cohesiefonds aan de 
lidstaat/regio:       

Categorie interventie 

Toewijzingen aan 
maatregelen die 

relevant zijn voor 
Natura 2000 

Huidige uitgaven voor 
maatregelen die 

relevant zijn voor 
Natura 2000 

Opmerkinge
n (relevantie, 
ervaring, 
uitdagingen 
volgende 
periode) 

EU Nationaal EU Nationaal 

            

Subtotaal           

TOTAAL      

 

D.3 Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 

Totale toewijzing vanuit het EFMZV aan de 
lidstaat/regio:       

Maatregel 

Toewijzingen aan 
maatregelen die 

relevant zijn voor 
Natura 2000 

Huidige uitgaven voor 
maatregelen die 

relevant zijn voor 
Natura 2000 

Opmerkinge
n (relevantie, 
ervaring, 
uitdagingen 
volgende 
periode) 

EU Nationaal EU Nationaal 

            

Subtotaal           

TOTAAL      
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D.4 LIFE Programma 

Soort project of 
financierings- 

instrument 

Huidige toewijzingen aan 
maatregelen die relevant 

zijn voor Natura 2000 Lijst van maatregelen 
genomen + voor welke 

soort/habitattype 

Opmerkingen (aantal projecten, 
relevantie, ervaring, uitdagingen 

volgende periode) 
EU Nationaal 

Traditionele 
projecten: 

        

Life CLIMA SPARC - 
Space for 
Adaptating the 
River Scheldt to 
Climate Change 

€ 2 351 175 € 2 351 175 Met dit LIFE-project 
wapenen we de 
Scheldevallei nog beter 
tegen de 
klimaatverandering, zoals 
we dat ook al doen met het 
Sigmaplan.  
• Creatie van 400 ha 
bijkomende zoetwater 
getijdenhabitats om 
habitatdegradatie tegen te 
gaan;  
• verbetering staat van 
instandhouding van 
Europese bever (Castor 
fiber), vogels zoals 
blauwborst (Luscinia 
svecica) en enkele 
reigersoorten: Europese 
lepelaar (Platalea 
leucorodia), kwak 
(Nycticorax nycticorax), 
kleine zilverreiger (Egretta 
garzetta), grote zilverreiger 
(Arda albea),  

Voor de oplijsting van de projecten 
werd rekening gehouden met alle LIFE 
NATUUR projecten met lopende 
uitvoeringen op terrein of opgestart 
in de periode 2014-2017 (= 
goedgekeurde projecten vanaf 2008),  
+ 1 LIFE CLIMA, 2 Integrated projecten. 
Totale budgetten moeten dus eigenlijk 
gezien worden over een periode van 
10 jaren. 
 
 
Voor de berekening van de budgetten 
(EU, regionaal) werd enkel met het 
deel aan Vlaanderen of bijdragen 
door partners in Vlaanderen rekening 
gehouden. 
Ook zijn niet steeds alle maatregelen 
gefocust op Natura 2000 zelf maar ook 
op habitats en soorten van EU belang 
buiten SBZ of op herstel van 
milieukwaliteitsvereisten voor deze 
habitats en soorten. 
 
Voor meer info over de projecten:  
http://ec.europa.eu/environment/life/
project/Projects/index.cfm 
 
 
 
Vlaanderen heeft steeds een 
belangrijk aantal projecten kunnen 
binnenhalen - en hierin is Natuurpunt 
de belangrijkste speler. In de periode 
waarbij de fondsenverdeling 
gebaseerd werd op een zogenaamde 
nationale enveloppe, die voor België 
beperkt was, werd het aantal 
projecten/jaar ook veel beperkter. Nu 
de kwaliteitscriteria van de 
projectaanvragen terug gelden als 
basis voor de selectie van de projecten 
wordt terug een stijging van het aantal 
per jaar verwacht.  
 
Blijkt echter elk jaar dat het budget 
voor het thema Natuur & 
Biodiversiteit onder het LIFE 
programma te beperkt is om alle 
goedgekeurde projecten op EU-niveau 

LIFE Delta - Action 
Plan for the 
Improvement of 
Habitats of 
Threatened 
European Species 
in the Demer 
Valley  

€ 3 822 891 € 3 822 891 Het projectgebied is als 
overstromingsgebied op de 
kruising van drie ecoregio’s 
een uniek abiotisch gegeven 
in Vlaanderen.  
Habitattypes - 
moerashabitat, rietland, 
Graslanden, natte 
biotopen,...: 6430, 6510, 
7140, 6410, 3130, 
Doelsoorten: Apium repens, 
Botaurus stellaris, Circus 
cyaneus, Crex crex, 
Ixobrychus minutus, Lanius 
collurio, Luronium natans, 
Luscinia svecica, Misgurnus 
fossilis, Porzana porzana, 
Triturus cristatus   

Life Visbeek - 
Habitat restoration 
in the 
Visbeekvalley 

€ 2 121 624 € 2 121 625 graslanden en natte 
ecosystemen in 
valleigebieden 

Life Abeek - 
Habitat restoration 
in the Abeekvalley  

€ 1 780 570 € 1 780 570 Alluviale bossen, graslanden 
en natte ecosystemen in 
valleigebieden 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
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Triple E Pond area 
Midden-Limburg - 

€ 1 348 021 € 1 348 021 Ecological restoration of the 
Pond area M-L through a 
close participation of the 
private and public 
landowners and a tripple E-
approach 
endangered species / 
protected area / public-
private partnership / 
restoration measure / 
tourism /  

te kunnen financieren. 
 
Via een LIFE project kan natuurherstel 
voor verbetering van de 
instandhouding van habitats en 
soorten van EU belang met een hogere 
ambitie, uitgebreider partnerschap en 
op kortere termijn uitgevoerd worden. 
Een LIFE project realiseert altijd 
bijkomende concrete meerwaarde 
voor de natuur. 
Het gaat dan over het opzetten van 
actieve samenwerking tussen 
partners, versnelde uitvoering van 
herstel- en inrichting van het gebied, 
aankoop van terreinen, investeringen 
in wandelpaden en bezoekerscentra 
en kijkhutten voor toegankelijkheid en 
beleving, actieve communicatie en 
bewustwording van doelgroepen en 
omwonenden, opbouw van expertise. 
Vaak werd ook grootschalig 
natuurherstel dankzij de EU-subsidie 
gerealiseerd. 
LIFE projecten hebben ook een grote 
impact op werkgelegenheid en groene 
(economische) groei wat het 
maatschappelijk draagvlak voor 
Natura 2000 versterkt. Tevens dragen 
deze projecten rechtstreeks of 
onrechtstreeks bij tot de uitvoering 
van het klimaatbeleid. 
 
Teneinde personeelsinzet en 
budgettaire middelen gericht in te 
zetten wordt een meerjarenplanning 
uitgewerkt voor projectvoorstellen 
met focus op gebieden waar 
natuurherstel en -inrichting specifieke 
aandacht vereisen, snel resultaten kan 
opleveren, actieve doelgroepen 
bevatten - zie onder E.4. 
Gebiedsgerichte werking. 
    
 
De 2 staps-procedure met 
conceptnota en dan pas uitgebreid 
projectdossier wordt als een positieve 
aanpak geëvalueerd. 
En er is ook interesse in meer 
strategische benadering en formaat 
voor natuurprojecten (SNAPs) onder 
het nieuwe LIFE-programma in het 
volgend MFK. Dergelijke projecten 
laten toe om op langere termijn en 
ruimere schaal de implementatie voor 
Natura 2000 en ondersteunende 
groene infrastructuur uit te rollen. 

LIFE Kleine Nete  € 2 184 737 € 2 184 738 Large scale habitat 
restoration in the valley of 
the Kleine Nete river 
systems 

ZTAR - Zwin Tidal 
Area Restoration 

€ 2 067 760 € 2 067 761 coastal area / protected 
area / restoration measure /  

Life Itter en Oeter  € 1 897 909 € 1 897 909 Habitat restoration in the 
Valleys of the eastern 
region of Limburg: Bosbeek 
and Itterbeek 
alluvial forests, lowland hay 
meadows 

Most-Keiheuvel € 2 047 972 € 2 047 973  Natuurherstel Most-
Keiheuvel: natuurherstel op 
de gradiënt van veen naar 
stuifzand 
forest ecosystem / 
protected area / restoration 
measure  

Life Hageland - 
Habitat restoration 
HAGELAND 

€ 3 829 360 € 2 552 907 biodiversity / grassland 
ecosystem / protected area 
/  

Vochtig 
Haspengouw 

€ 2 264 055 € 1 509 371  Large-scale restoration of a 
complex of ground- and 
seepage water dependent 
habitats  
forest ecosystem / 
grassland ecosystem / 
protected area / restoration 
measure /  

Life - OZON € 3 358 020 € 3 358 020 Restoration of natural 
habitats for critically 
endangered species by 
defragmentation of the 
Sonian Forest. 
animal corridor / 
endangered species / forest 
ecosystem  

LIFE 
Oostkustpolders 

€ 2 736 806 € 2 736 807  Grassland restoration in the 
East Coast polders 
coastal area / grassland 
ecosystem / protected area 
/ restoration measure / site 
rehabilitation /  

LIFE Grote 
NeteWoud 

€ 4 784 061 € 1 594 687  Grote NeteWoud: 
wilderness on a human 
scale 
river system/grassland 
ecosystem / protected area 
/ restoration measure / site 
rehabilitation /  
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LIFE+SCALLUVIA € 872 366 € 872 366 Habitat Restoration of 
alluvial forests and creeks 
within the flood controlled 
Scheldt estuary site 
Kruibeke-Bazel-
Rupelmonde. 
forest ecosystem / 
freshwater ecosystem / 
integrated management / 
management plan / 
protected area / 
recreational area /  

Life FLANDRE - 
FLemish And 
North-French 
Dunes REstoration 

€ 2 033 226 € 2 033 228 coastal area / protected 
area / restoration measure /  

Life Together - To 
get heath restored 

€ 723 558 € 723 559 restoration of large areas 
heathland/protected area / 
restoration measure /  

HELVEX-LIFE € 1 613 865 € 1 613 866 Cross-Border heath 
restoration, inland dunes 
and pools, integrated 
invasive plant management. 
freshwater ecosystem / 
grassland ecosystem / 
natural park / protected 
area / restoration measure /  

LIFE Pays mosan € 3 209 026 € 1 371 921 Connectivity of the Natura 
2000 network across the 
Belgian-Dutch borders in 
the Meuse basin 
biotope network / 
protected area / restoration 
measure / river  
 
Voor budgetten is enkel het 
aandeel Vlaanderen 
opgenomen.  

LIFE Green valleys  € 4 633 250 € 3 257 454 Green valleys: connecting 
habitats’ conservation with 
long term biomass 
management and multi-
stakeholder approach 
grazing‚ wetland‚ 
restoration measure 
habitats: Grasslands, 
Forests, Bogs and Mires, 
Freshwater 

Geïntegreerde 
projecten: 

        

BNIP Belgian 
Nature Integrated 
Project 

€ 6 212 400 € 4 141 599 Voor budgetten is enkel het 
aandeel Vlaanderen 
opgenomen. Het Belgian 
Nature Integrated Project is 
een strategisch project dat 
helpt om de doelen van 
Natura 2000 en de Europese 
Natuurdoelen te behalen. 
Het is een overkoepeld 
project, met 48 
subprojecten, ingedeeld in 
zeven thema’s, welke 
overeenkomen met de 
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verschillende thema’s zoals 
in de prioriteitenstrategie 
voor Natura 2000. 
• 18 
soortbeschermingsprogram
ma’s (vroedmeesterpad 
(Alytes obstetricans), 
kwartelkoning (Crex crex), 
grauwe kiekendief (Circus 
pygargus), grauwe klauwier 
(Lanius collurio), hazelmuis 
(Muscardinus avellanarius), 
hamster (Cricetus cricetus), 
boomkikker (Hyla arborea), 
kamsalamander (Triturus 
cristatus), porseleinhoen 
(Porzana porzana), 
knoflookpad (Pelobates 
fuscus), roerdomp (Botaurus 
stellaris), bruine kiekendief 
(Circus aeruginosus), 
poelkikker (Pelophylax 
lessonae), heikikker (Rana 
arvalis), rugstreeppad 
(Epidalea calamita), 
akkervogels) 
• 10 eco-hydrologische 
studies 

Belini - Belgian 
Initiative for 
making a leap 
forward towards 
good status in the 
river basin of the 
Scheldt 

€ 4 312 551 € 4 085 712 Voor budgetten is enkel het 
aandeel Vlaanderen 
opgenomen. 
Dit project omvat meer dan 
40 acties die niet alleen de 
waterkwaliteit verbeteren, 
maar ook in een aantal 
gevallen bijdragen tot een 
verbeterde biodiversiteit en 
een beperking van het 
overstromingsrisico. 
Vismigratiebarrières 
verwijderen, rivierherstel 
(vb. blootleggen van de 
Zenne), habitatcreatie 
(deels Natura 2000), creatie 
van semi-natuurlijke 
rivieroevers, wetland 
herstel, erosiecontrole, 
herstel van laterale 
continuîteit en 
nitraatvervuiling aanpakken. 
Het project is niet specifiek 
gefocust op Natura 2000 
maar draagt zeker bij tot 
verbetering van de 
ecologische 
kwaliteitsvereisten van 
natuurwaarden. 

  

Subtotaal € 60 205 203 € 49 474 160     

Totaal LIFE 
Programma € 109 679 363   
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D.5 Andere EU-fondsen, waaronder Interreg: 

 
 

Totale EU-cofinanciering die is toegewezen vanuit andere EU-programma's voor de 
tenuitvoerlegging van het natuurbeleid van de EU en verwante groene infrastructuur in de 
lidstaat/regio: 
INTERREG-projecten onder prioriteit d6 met maatregelen voor Natura2000 en ondersteunende 
groene infrastructuur, aandeel van de subsidies aan Vlaanderen: Groot Saeftinghe, 2BConnect, 
SAPOL, PROWATER, CANAPE € 4 500 530 

Totale EU-cofinanciering die is toegewezen vanuit andere EU-programma's voor de 
tenuitvoerlegging van het natuurbeleid van de EU en verwante groene infrastructuur in de 
lidstaat/regio: 
INTERREG-projecten onder prioriteit d6 met maatregelen voor Natura2000 en ondersteunende 
groene infrastructuur, aandeel uitbesteed door Vlaanderen: Groot Saeftinghe, 2BConnect, SAPOL, 
PROWATER, CANAPE € 3 922 338 

Totaal Andere EU-fondsen, waaronder Interreg € 8 422 868 

 

D.6 Andere (grotendeels nationale/regionale) financiering voor Natura 2000, groene 

infrastructuur en soortenbescherming in 2014-2020: 

ANB  

Totale financiering die is toegewezen aan de tenuitvoerlegging van het 
natuurbeleid van de EU en verwante groene infrastructuur, voor maatregelen of 
projecten die niet profiteren van EU-cofinanciering:  € 548 430 000 

 
Andere entiteiten  
Totale financiering die is toegewezen aan de tenuitvoerlegging van het 
natuurbeleid van de EU en verwante groene infrastructuur, voor maatregelen of 
projecten die niet profiteren van EU-cofinanciering:    

Defensie € 3 708 000 

VMM € 7 700 000 

INBO € 49 972 000 

VLM € 22 855 000 

Departement Omgeving-NTMB € 6 684 000 

L&V (inclusief Kratos voor periode 2019-2020) € 1 373 000 

Provincie Antwerpen € 44 821 000 

ABP-Landelijk Vlaanderen € 2 520 000 

Natuurpunt € 54 718 000 

De Vlaamse Waterweg € 106 808 000 

Haven Antwerpen € 33 090 000 

OVAM € 4 124 965 

Totaal andere entiteiten € 338 373 965 

  
Totaal ANB en andere entiteiten € 886 803 965 

  
Totaal EU-financiering € 87 690 475 

  
Totaal EU en nationale financiering van het Natura 2000-netwerk in de 

periode 2014 – 2020 € 974 494 440 



E.   Prioritaire maatregelen en financieringsbehoeften voor 2021 – 2027 

E.1. Horizontale maatregelen en administratieve kosten in verband met Natura 2000 

E.1.1. Aanwijzing van de gebieden en planning van het beheer 

Bijdragende actoren: ANB 

1. Huidige stand van zaken en vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt met de vaststelling en 

aanwijzing van gebieden en de planning van hun beheer (situatie: eind 2018) 

Algemene aanpak 

De aanwijzing van de gebieden, met de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en de 
prioritaire instandhoudings- en herstelmaatregelen, gebeurde in twee stappen. In een eerste stap 
werden gewestelijke IHD vastgelegd. Deze beschrijven de gewenste, gunstige staat van 
instandhouding in Vlaanderen voor habitats en soorten. Hierbij werden ook IHD voor vogels 
opgenomen, hoewel de Vogelrichtlijn dit niet verplicht. Door dezelfde methodiek te volgen als voor de 
soorten van de Habitatrichtlijn werd een logisch samenhangend en geharmoniseerd resultaat beoogd 
en bekomen, in samenhang met de habitats, die  delen van leefgebieden vormen voor veel soorten. In 
een tweede stap werden deze gewestelijke IHD vertaald naar IHD op gebiedsniveau. Gezien de 
belangrijke mate van overlap werden voor 19 van de 24 SBZ-V IHD opgesteld gezamenlijk met het 
overlappende SBZ-H in een geïntegreerde methodiek, net als voor de gewestelijke IHD. Daarbij werden 
‘prioritaire inspanningen’ omschreven op gebiedsniveau: een korte beschrijving van de belangrijkste 
instandhoudings- en herstelmaatregelen, volgens de bestaande kennis en stand van zaken.  
Ook voor het vastleggen van de concrete uitvoeringsmaatregelen en de opvolging ervan zijn in twee 
stappen of niveaus voorzien. Het Vlaams Natura 2000-programma vormt als beleidsplan de basis voor 
de realisatie op terrein, met taakstelling, doelstellingen en uitvoeringsacties (met raming van het 
benodigde budget) op Vlaams niveau. Een  mogelijk  vervolgstap is het concreter beschrijven van de 
instandhoudings- en herstelmaatregelen in (informatieve) managementplannen Natura 2000 per SBZ, 
als een verdere detaillering van de instandhoudings- en herstelmaatregelen, met een ruimtelijke 
sturing. Deze planfiguren vormen kaders voor de operationele planning van uitvoeringsmaatregelen 
op perceelsniveau in natuurbeheerplannen en inrichtingsprojecten, via diverse instrumenten. 
Van bij de start van het proces in 2007 voor de vaststelling van de G-IHD werden de belangrijkste 
belangengroepen en overheden betrokken bij de methode, de inhoud en de aanpak van het overleg. 
Het overleg werd eveneens georganiseerd op twee niveaus. Op Vlaams niveau werd aanvankelijk 
gewerkt met twee fora, de Vlaamse Overleggroep met belangengroepen en de Projectgroep IHD met 
Vlaamse overheden. In 2014 werd de Gewestelijke Overleginstantie (GOI) opgericht als permanent 
overlegorgaan met vertegenwoordiging vanuit de betrokken belangengroepen en de belangrijkste 
betrokken Vlaamse administraties. Op lokaal niveau werd tussen 2011 en 2013 overlegd in twee fora, 
het ‘Bovenlokaal Overleg’ (Bolov), met belangengroepen en de Projectgroep+, met overheden. In 2015 
werden overlegplatforms opgestart met vertegenwoordiging van zowel belangengroepen als 
overheden. 
In de volgende paragrafen worden deze stappen in het proces verder toegelicht. 

Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) 
De Europese natuurdoelen voor heel Vlaanderen heten formeel de gewestelijke 
instandhoudingsdoelstellingen of kortweg G-IHD. Het zijn de verbeter- of behoudsopgaven voor het 
behouden, herstellen of ontwikkelen van een gunstige staat van instandhouding op Vlaams niveau van 
in het Vlaamse Gewest voorkomende Europees te beschermen habitats of soorten. Dit proces 
resulteerde midden 2010 in de vaststelling van gewestelijke natuurdoelen voor elke Europees te 
beschermen habitattype en soort door de Vlaamse Regering (besluit van 3 april 2009 betreffende de 
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aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen). De 
gewestelijke natuurdoelen hebben een wetenschappelijke basis.  
 
Specifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) 
Om te weten in welke speciale beschermingszones in Vlaanderen inspanningen geleverd moeten 
werden voor welke soorten en habitattypes, werden de gewestelijke natuurdoelen verfijnd per SBZ. 
Dit zijn de specifieke natuurdoelen (formeel: specifieke instandhoudingsdoelstellingen of S-IHD). 
Per habitattype of soort werd zowel een kwantiteits- als een kwaliteitsdoel vastgelegd voor elk SBZ. 
Het eerste geeft aan welke oppervlakte van een bepaald habitat of welke grootte van een populatie 
wordt nagestreefd. Het tweede geeft aan welke kwaliteitseisen worden gesteld aan het leefgebied van 
een soort of aan een habitattype. De S-IHD werden vastgesteld op basis van een ecologische analyse, 
waarbij de maatschappelijke context in overweging wordt genomen. Dit werd per gebied 
neergeschreven in een rapport (S-IHD-rapport). De verschillende onderdelen van dat rapport 
beschrijven de onderbouwing van de doelstellingen. Op basis van deze informatie werden dan  de 
ontwerp S-IHD voor het gebied in kwestie geformuleerd. Daarbij werden op gebiedsniveau de acties 
aangeduid die als eerste moeten uitgevoerd worden (de ‘prioritaire inspanningen’) om die doelen te 
kunnen bereiken. Deze rapporten, met de ontwerp S-IHD en prioritaire inspanningen, werden 
besproken in lokale overlegfora met de betrokken belangengroepen en overheden met het oog op het 
bereiken van draagvlak en een gebiedsgerichte verfijning. Dit overlegproces leidde tot een aantal 
aanpassingen. 
Finaal werden alle aldus geformuleerde S-IHD naast elkaar gelegd om te zorgen dat de som ervan paste 
binnen het kader van de gewestelijke natuurdoelen. Waar nodig werden deze door middel van een 
ruimtelijk model (het ‘kalibratiemodel’) herverdeeld tussen de (deel)gebieden, op basis van een aantal 
welomschreven ecologische en socio-economische criteria om een maatschappelijk optimale verdeling 
te verkrijgen binnen de ecologische en juridische randvoorwaarden. In 2014 werden op basis van het 
gelopen proces 36 gebiedsspecifieke aanwijzingsbesluiten (S-IHD-besluiten) voor de 38 SBZ-H of 
clusters van SBZ-H en de ermee overlappende SBZ-V (19 van de 24 SBZ-V) vastgesteld door de Vlaamse 
Regering. In deze besluiten wordt het gebied beschreven, de specifieke IHD vastgelegd en de prioritaire 
inspanningen benoemd. In de loop van dit proces is gebleken dat voor het bereiken van een regionaal 
gunstige staat van instandhouding ook maatregelen buiten SBZ noodzakelijk zijn. Gezien de belangrijke 
mate van fragmentatie van de natuur in Vlaanderen bevindt een aanzienlijk deel van de bestaande 
habitats en leefgebieden van soorten zich immers buiten SBZ. Dit leidde ertoe dat een deel van de G-
IHD bij de beslissing van de Vlaamse Regering van 2014 over de S-IHD, gealloceerd is buiten SBZ.  
Dit geldt concreet voor een belangrijke oppervlakte boshabitats, een beperkte oppervlakte 
graslandhabitat en voor een aanzienlijke oppervlakte leefgebieden van soorten. Om dit te 
benadrukken is in de Vlaamse regelgeving de figuur voorzien van zones waar 
instandhoudingsdoelstellingen en instandhoudingsmaatregelen dienen gerealiseerd te worden. “zones 

waar instandhoudingsdoelstellingen en instandhoudingsmaatregelen dienen gerealiseerd te worden buiten de 
speciale beschermingszones en van de opmaak van managementplannen voor deze zones. De Vlaamse Regering 
duidt deze zones aan voor 1 januari 2019 en bepaalt nadere regels betreffende de procedure voor de aanduiding 
van deze zones.”. Dit is een figuur voor het actief beleid. 

Samen met de vaststelling van de S-IHD besliste de Vlaamse Regering ook over de strategie voor de 
realisatie ervan. Daarbij is gekozen voor een graduele aanpak waarbij gefaseerd, in cycli van zes jaar 
(gelijk met de rapportagecyclus in het kader van de richtlijnen), via een iteratief proces de gunstige 
staat van instandhouding moet gerealiseerd worden tegen 2050. Met het oog op de vereiste 
efficiëntie, effectiviteit en billijkheid dient de concrete aanpak overlegd met de betrokken 
belangengroepen en overheden. Daartoe werden bestaande instrumenten geoptimaliseerd (zoals de 
passende beoordeling) en aangepast (zoals het natuurbeheerplan), nieuwe gecreëerd (het Vlaams 
Natura 2000-programma en het managementplan Natura 2000) en de opgerichte overlegfora op 
Vlaams en SBZ-niveau formeel bestendigd. Voor de eerste plancyclus 2014-2020 legde de Vlaamse 
Regering bovendien een bindende taakstelling vast, gebaseerd op onder meer de Europese 
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biodiversiteitsstrategie 2020. Hetzelfde proces als hierboven beschreven voor de SBZ-H en de ermee 
overlappende SBZ-V, werd gevoerd voor 4 SBZ-V waarvoor nog geen S-IHD-besluit bestond. Voor 3 
SBZ-V werd het proces afgesloten in 2016 en volgde in 2017 de definitieve vaststelling van de S-IHD-
besluiten. Voor een SBZ-V werd het proces afgesloten in 2017 en een ontwerp S-IHD-besluit ingediend 
bij de bevoegde minister voor vaststelling door de Vlaamse Regering. Voor een SBZ-V tenslotte werden 
de IHD en instandhoudingsmaatregelen reeds vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering voor 
de aanmelding, in 2005. 

Vlaams Natura 2000-programma (VN2000P) 
Het Vlaams Natura 2000-programma (VN2000P) werd als nieuw planfiguur in het leven geroepen bij 
de regeringsbeslissing over de S-IHD-besluiten in 2014, met plancycli van zes jaar, volgens de hierboven 
beschreven gefaseerde aanpak. Het biedt het kader op Vlaams niveau voor de realisatie van de IHD. 
Daartoe bevat het een taakstelling voor de gegeven planperiode, acties en een raming van de kosten 
voor de uitvoering. In de loop van 2015 en 2016 werd het Vlaams Natura 2000-programma voor de 
eerste plancyclus, 2014-2020, inhoudelijk ontwikkeld en overlegd met de betrokken belangengroepen 
en overheden in werkgroepen. Vervolgens werd de goedkeuringsprocedure opgestart met een 
openbaar onderzoek begin 2017. Na verwerking van de geuite bezwaren en formeel advies van de GOI 
werd het door de Vlaamse Regering vastgesteld op 14 juli 2017.  De evaluatie van de aanpak en van de 
uitvoering, opgesteld via uitgebreid overleg met actoren en doelgroepen, zal de basis vormen voor de 
opmaak van het volgende VN2000P 2021-2026.  
 
Managementplannen Natura 2000 (MP) 
Het instrument managementplan Natura 2000 (MP) werd eveneens voorzien bij de regeringsbeslissing 
over de S-IHD-besluiten in 2014 voor de opvolging, ruimtelijke sturing en planning van de realisatie van 
de geformuleerde S-IHD en de instandhoudings- en herstelmaatregelen op het terrein. Het vormt 
zodoende een mogelijk beleidsplan of strategisch plan voor de realisatie van de IHD in een SBZ. Het 
dient opgemaakt voor elk SBZ en bevat de taakstelling (de S-IHD), de stand van zaken van de realisatie 
van de taakstelling, de detaillering van de prioritaire inspanningen tot meer concrete acties 
(‘inspanningsmatrix’) en een richtkaart. Als maatstaf voor de realisatie van de taakstelling geldt het 
passend beheer van habitats en soorten zoals vastgesteld in een goedgekeurd natuurbeheerplan of 
gelijkwaardig document. De openstaande taakstelling wordt berekend als het saldo van de taakstelling 
min het passend beheer.  
De belangrijkste onderdelen van de richtkaart zijn de actuele habitats, de locaties (percelen) waar het 
passend beheer van habitats en soorten ingeschreven is in een goedgekeurd natuurbeheerplan of 
gelijkwaardig document, de zoekzones voor habitats  en de leefgebieden van soorten. De zoekzones 
zijn delen van de SBZ waar nog geen passend beheer ingesteld is en die gevrijwaard worden voor de 
latere realisatie van de S-IHD. De zoekzones zijn ruimer dan de openstaande taakstelling en bevatten 
de locaties met de beste ecologische kansen voor de realisatie van de S-IHD en waar nodig ook 
ecologisch minder kansrijke plekken. Voor die laatste wordt bij de afbakening rekening gehouden met 
socio-economische aspecten.  

De MP’s kunnen worden vastgesteld als besluit van de Vlaamse Regering en heeft een looptijd van zes 
jaar (maar frequentere planversies zijn mogelijk). Volgens de planning opgemaakt in 2014 zouden vier 
versies van het MP vastgesteld worden tussen 2014 en 2020 op basis van de voorziene gefaseerde 
realisatie. Een eerste versie (MP 1.0) zou de taakstelling bevatten (‘fase van de taakstelling’). Een 
tweede (MP 1.1) zou de inventaris bevatten van het passend beheer op terreinen van het Agentschap 
Natuur en Bos, andere overheden en erkende terreinbeherende verenigingen (NGO’s), naast de 
inspanningsmatrix (‘fase van de evidenties’). Een derde versie (MP 1.3) zou de vorige aanvullen met 
de inventaris van het passend beheer op vrijwillige basis bij particuliere beheerders en actoren, naast 
de geactualiseerde inspanningsmatrix (‘fase van de vrijwilligheid’). Vervolgens zou een toetsing 
gebeuren aan de taakstelling 2020. Indien zou blijken dat delen hiervan niet gehaald werden, konden 
verplichtende maatregelen ingeschreven worden in de vierde versie van het MP (MP 1.3, ‘fase van de 
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verplichting’). Deze planning is echter niet gehaald. Momenteel (februari 2019) bestaat geen formeel 
vastgesteld MP.  

Het MP 1.0 is voor elk SBZ-H en ermee overlappend SBZ-V is evenwel beschikbaar als informatief 
document; het bevat de IHD en prioritaire inspanningen van de S-IHD-besluiten onder de format van 
het MP.  

De 36 ontwerp MP 1.1 werden voorbereid na consultatie in de overlegplatforms in elk SBZ in de eerste 
helft van 2015. Deze kwamen twee maal samen om de inhoudelijke aspecten van het MP te bespreken, 
met name de vaststelling van het passend beheer, de openstaande taakstelling en de 
inspanningsmatrix. Met diverse stakeholders werden ook bilaterale besprekingen gevoerd. De 
resultaten werden verwerkt tot het ontwerp MP 1.1, waarbij de zoekzones aangemaakt werden door 
middel van een ruimtelijk model. Al kort na de goedkeuring van de IHD bleek de noodzaak van een 
instrument voor het maken van ruimtelijke afwegingen bij de realisatie van de IHD, zowel voor het 
instrument van de passende beoordeling als voor natuurbeheerplannen, projecten en andere 
instrumenten voor de actieve realisatie van IHD, in afwachting van de vaststelling van de MP 1.1. 
Daarom werden voorlopige zoekzones voor habitats opgemaakt en gepubliceerd, een eerste versie in 
2014 en een tweede in september 2015. Deze laatste is momenteel in gebruik voor de onderbouwing 
van beslissingen in uitvoering van de genoemde instrumenten. Deze worden vervangen door de 
zoekzones opgenomen in een MP van zodra die formeel vastgesteld zijn 

De ontwerp MP 1.1 werden dus wel opgemaakt met het oog op de voorlopige vaststelling door de 
Vlaamse Regering. Een formele vaststelling bleek echter niet mogelijk wegens de vereiste procedure 
van milieueffectrapportage. De formele goedkeuringsprocedure (met openbaar onderzoek) werd dan 
ook niet opgestart. De MP 1.1. zijn enkel binnen het ANB beschikbaar als informatief document. 

Soortenbeschermingsprogramma’s (SBP) 
Voor een selectie van Europees te beschermen soorten (naast soorten van belang voor het 
natuurbeleid op Vlaams niveau) worden soortenbeschermingsprogramma’s (SBP) opgemaakt. Deze 
bevatten een pakket van maatregelen op het niveau van Vlaanderen voor de verbetering van de staat 
van instandhouding van de betrokken soort(en), vertrekkende van de G- en S-IHD, zowel binnen als 
buiten de SBZ. Het gaat daarbij om de verbetering van de kwaliteit en de uitbreiding van leefgebieden, 
monitoring, onderzoek, communicatie, sensibilisatie, enz. Deze programma’s vormen een kader voor 
de uitvoering op het terrein,. De maatregelen worden verder geoperationaliseerd in 
uitvoeringsplannen, zoals projectplannen of natuurbeheerplannen of kunnen uitgevoerd worden door 
instrumenten van het landbouwbeleid (zoals beheerovereenkomsten) of waterbeleid (zoals 
stroomgebiedbeheerplannen). De looptijd is vijf jaar. Momenteel zijn 17 SBP’s vastgesteld door de 
minister en in uitvoering. Op het einde van de looptijd vindt een evaluatie van het SBP plaats en wordt 
uitgemaakt of een vervolg SBP opgemaakt wordt. De eerste meerjarenplanning, opgemaakt in 2015, 
is momenteel in uitvoering. Een tentatieve meerjarenplanning voor de periode 2019-2023 werd 
opgemaakt in 2018. 
 
Programmatische aanpak stikstof (PAS) 
De programmatorische aanpak stikstof (PAS) heeft als algemeen doel bij te dragen aan de realisatie 
van de IHD door planmatig en zonder de continuïteit van de vergunningverlening of het ‘level playing 
field’ voor bedrijven en sectoren in het gedrang te brengen, de uitstoot van stikstof terug te dringen, 
zodanig dat het niveau van de stikstofdepositie op SBZ-H stelselmatig daalt. Het bevat daartoe 
enerzijds brongerichte, stikstofbeperkende maatregelen en anderzijds herstelmaatregelen. Voor de 
voorbereiding van de PAS werden diverse werkgroepen opgezet met overheden en belangengroepen. 
Het PAS-proces is gestart in 2014 met een overgangsperiode waarbij een aantal maatregelen 
stapsgewijs in voege ging (op basis van de regeringsbeslissingen van 23/04/14 en 30/11/16), zoals 
significantiekaders voor eutrofiëring via lucht voor de vergunningverlening, een taakstelling voor de 
generieke vermindering van emissies door verschillende sectoren (landbouw, transport, industrie, 
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energie, handel en diensten), een flankerend beleid voor (landbouw)bedrijven die wegens hun 
proportioneel hoge aandeel in de stikstofdeposities niet meer vergunbaar zijn en de subsidies voor 
PAS-herstelbeheer (milderende maatregelen in het natuurbeheer voor de vermindering van de 
effecten van stikstofdeposities). De emissietaakstelling en de voortgang van het herstel- en het 
flankerend beleid worden in het PAS-monitoringsplan opgevolgd en jaarlijks gerapporteerd. Dit laat 
toe om eventueel nodige bijsturingen te voorzien. Na deze overgangsperiode start de formele PAS, 
volgens de huidige planning, in 2020. Het PAS-programma zal tot en met 2031 lopen in twee 
planperiodes, 2020-2025 en 2026-2031. Momenteel wordt het programmadocument PAS uitgewerkt 
en loopt de plan-MER-procedure. De definitieve vaststelling van het PAS-programma is voorzien voor 
2019. 
 
Zones voor IHD en instandhoudingsmaatregelen buiten SBZ 
Volgens de regeringsbeslissing van 23/04/2014 moet een aanzienlijk deel van de IHD buiten SBZ 
gerealiseerd worden. Zoals ingeschreven in het in 2014 aangepaste Natuurdecreet moesten hiertoe 
tegen 01/01/2019 zones voor de realisatie van IHD en van instandhoudingsmaatregelen aangeduid 
worden door de Vlaamse Regering. Hiertoe werd een aanpak voorgesteld. Het voorziene proces van 
aanduiding werd evenwel nog niet opgestart. Gelet op het complexe en delicate karakter van deze 
oefening zal de aanduiding wellicht pas in de planperiode van dit PAF kunnen gefinaliseerd worden. 
 

Overzicht aantal SBZ, met aanwijzingsbesluit met instandhoudingsdoelen en prioritaire inspanning, 
met maatregelen op gebiedsniveau 

Voor de IHD-maatregelen op gebiedsniveau zijn hier de Managementplannen aangegeven. 

 

 
Aantal gebieden met:  

Gebieden van 
communautair 
belang (GCB) uit 
hoofde van de EU-
habitatrichtlijn 

Aantal 
gebieden 

wettelijke 
aanwijzing van 
het gebied 
(SBZ of 
vergelijkbaar) 

specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen 
op gebiedsniveau 

specifieke 
instandhoudingsmaat-
regelen op 
gebiedsniveau 

Vlaanderen 38 38 38 38 

Totaal          
  

   
  

Aantal gebieden met:  

Op grond van de 
EU-vogelrichtlijn 
aangewezen 
speciale 
beschermingszones 
(SBZ's) 

Aantal 
gebieden 

wettelijke 
aanwijzing van 
het gebied 
(SBZ of 
vergelijkbaar) 

specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen 
op gebiedsniveau 

specifieke 
instandhoudingsmaat-
regelen op 
gebiedsniveau 

Vlaanderen 24 24 23 23 

Totaal          

 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

• Ingevolge afspraken gemaakt tijdens het overlegproces voorafgaand aan de vaststelling van de G- 
en S-IHD worden de IHD geëvalueerd in 2019-2020. Deze evaluatie kan leiden tot een aanpassing van 
de IHD en van de instandhoudings- en herstelmaatregelen. 
• In 2019 en 2020 wordt het Vlaams Natura 2000-programma (VN2000P) voor de huidige 
planperiode 2016-2020 geëvalueerd op basis van de voortgang en resultaten. Deze evaluatie moet 
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leiden tot een nieuw VN2000P voor de planperiode 2021-2026. Dit moet een nieuwe taakstelling 
bevatten, met bijhorende acties en een raming van de kosten voor de uitvoering ervan. 
• De  beschreven acties worden uitgevoerd en opgevolgd. Op basis van een evaluatie van de 
voortgang en de resultaten worden de MP in 2021 geactualiseerd, binnen het kader van het 
VN2000P voor de planperiode 2021-2026.  
• Op het einde van de planperiode van het volgende VN2000P, in 2025-2026, worden het VN2000P 
opnieuw geëvalueerd, met het oog op geactualiseerde plannen of gelijkwaardige aanpak voor de 
periode 2027-2032, analoog aan het proces in de vorige punten. 
 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

• De update van de uitvoeringsacties, op basis van een evaluatie van de voortgang en resultaten 
op terrein en van de formele aspecten. 

• De bepaling van de taakstelling voor volgende planperiode van het VN2000P (2027-2032) en de 
vertaling naar prioriteiten op gebiedsniveau en voor habitats en soorten, met raming van de 
kosten. 

 
4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de maatregelen 

Type 
maatregel 
(terugkerend
/eenmalig) 

Geraamde kosten 
in euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van EU-
cofinanciering 

Evaluatie IHD: voor de start van elke nieuwe planperiode 
wordt bekeken of er aanwijzingen zijn dat we met de 
vooropgestelde doelen de gunstige staat van 
instandhouding (lokaal en regionaal) niet halen. 
Personeelskost inclusief inschatting van het werk dat 
nodig is door het INBO. 

eenmalig 

€ 48 000   

Opmaak Vlaams Natura 2000-programma voor de 
planperiode 2021-2026. In dit document wordt 
vastgelegd wat de concrete doelstelling is voor 
Vlaanderen voor deze planperiode en hoe we deze 
doelstelling gaan bereiken. Personeelskost. 

eenmalig 

€ 51 500   

Opmaak managementplan of gelijkwaardig document 
per SBZ planperiode 2021-2026. In dit document wordt 
de voortgang weergegeven van de uitvoering van de 
instandhoudingsdoelstellingen op het terrein. Er wordt 
een nieuwe planning opgemaakt voor de volgende 
planperiode. Personeelskost.   

eenmalig 

€ 71 000   

Opmaak VN2000P planperiode 2027-2032. In dit 
document wordt vastgelegd wat de concrete doelstelling 
is voor Vlaanderen voor deze planperiode en hoe we 
deze doelstelling gaan bereiken. Personeelskost. 

eenmalig 

€ 51 500   

Opmaak managementplan of gelijkwaardig document 
planperiode 2027-2032. In dit document wordt de 
voortgang weergegeven van de uitvoering van de 
instandhoudingsdoelstellingen op het terrein. Er wordt 
een nieuwe planning opgemaakt voor de volgende 
planperiode. Personeelskost. 

eenmalig 

€ 71 000   

Opmaak van 3 tweejaarlijkse voortgangsrapporten. Er 
wordt tweejaarlijks een rapport opgemaakt over de 
uitvoering van het Vlaams Natura 2000-programma. 
Hierin wordt de uitvoering van de voorziene acties en de 

terugkerend 

€ 50 000   
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stand van zaken van het halen van de doelstellingen 
toegelicht: 
 jaar 1 opvolging uitvoering, jaar 2 rapportering (3 maal). 

 

5. Verwachte resultaten 

• Stapsgewijze uitwerking en implementatie van de prioritaire inspanningen op het terrein via MP’s 

en via diverse uitvoeringsinstrumenten 

• Opvolging en evaluatie van de uitvoering op het terrein in de diverse instrumenten• Opmaak en 

vaststelling van de vereiste planningsdocumenten op Vlaams (VN2000P) en SBZ-niveau (MP) volgens 

de vastgelegde cyclus van zes jaar 

• Aangeduide zones voor instandhoudingsdoelstellingen en instandhoudingsmaatregelen buiten SBZ 

 
 

 
 Totaal terugkerend E.1.1. € 50 000 
 Totaal eenmalig E.1.1. € 293 000 

 

E.1.2. Administratief beheer van het gebied en communicatie met belanghebbenden 

ANB 

1. Huidige stand van zaken en vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt met het beheer van het 

gebied en de communicatie met belanghebbenden 

Huidige implementatie van de IHD op het terrein 
De implementatie van de IHD gebeurt momenteel door verschillende uitvoeringsinstrumenten. Voor 
de bescherming via vergunningen zijn dit zowel de passende beoordeling als een reeks vergunningen 
(waaronder de omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging). Voor de actieve realisatie van de stand 
still en van bijkomende oppervlakte habitats en leefgebieden van soorten, nodig voor het bereiken van 
een regionaal gunstige staat van instandhouding op termijn, zijn dit in de eerste plaats 
natuurbeheerplannen, diverse types projecten en subsidie-instrumenten. Ook instrumenten van 
andere beleidsdomeinen worden ingezet, zoals beheerovereenkomsten (landbouwbeleid) en 
stroomgebiedbeheerplannen (waterbeleid). Even goed kan dit gebeuren via geïntegreerde projecten 
zoals het Sigmaplan.  
De G- en S-IHD en de planfiguren VN2000P en MP beschreven in E.1.1 beschrijven de taakstelling en 
omkaderen deze acties beleidsmatig. Tijdens de afgelopen jaren is gebleken dat de implementatie en 
besluitvorming voor deze planfiguren moeizaam verloopt. De meerwaarde ervan wordt momenteel 
onderzocht en geëvalueerd. Dit kan leiden tot een wijziging in de implementatiemethodiek en 
wetgeving, in de aanloop naar een volgend VN2000P. 
Onder het ‘administratief beheer van Natura 2000’ wordt de implementatie voorbereid, gestuurd en 
gestimuleerd door de inzet van de verschillende instrumenten en programma’s die gehanteerd worden 
bij de uitvoering van het instandhoudingsbeleid en de overlegstructuren die telkens opgezet zijn in het 
kader van de inzet van deze instrumenten of programma’s. 
 
a. Overleg op Vlaams niveau – Vlaams Natura 2000-programma 
Het VN2000P (zie ook E.1.1.) omkadert beleidsmatig de inspanningen voor de realisatie van de IHD in 
Vlaanderen voor een planperiode van 6 jaar. Het bevat daartoe (als belangrijkste onderdelen) een 
taakstelling, doelstellingen, acties en een raming van de kosten voor de uitvoering ervan. Momenteel 
loopt het VN2000P voor de eerste planperiode, 2016-2020. De volgende voorziene planperiodes zijn 
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2021-2026 en 2027-2032. Voor de volgende planperiode is een meerjarenprogramma voor de 
uitvoering van gebiedsgerichte projecten in voorbereiding. 
 
Voor de opvolging en planning van het instandhoudingsbeleid op Vlaams niveau werd de Gewestelijke 
Overleginstantie (GOI) formeel opgericht in 2014, als opvolger van de informele Vlaamse 
Overleggroep. Hierin zijn de belangrijkste belangengroepen voor de relevante maatschappelijke 
sectoren vertegenwoordigd (landbouw, natuur, economische bedrijvigheid, landeigenaren, jagerij) 
naast de voor N2000 belangrijkste Vlaamse administraties (milieu-, water- en landbouwbeleid, 
landinrichting, ruimtelijke planning, naast de wetenschappelijke instelling Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek). De GOI volgt de uitvoering van het VN2000P op, geeft formeel advies in de 
goedkeuringsprocedures voor het VN2000P en de MP (zie verder) en geeft in het algemeen advies over 
het instandhoudingsbeleid. Op die manier is het overleg met stakeholders wettelijk verankerd. De GOI 
komt 6 tot 10 maal per jaar samen.  
Voor het informeel overleg met overheden op Vlaams niveau werd de ‘Projectgroep IHD’ opgericht in 
2009. Deze is samengesteld uit de administraties vertegenwoordigd in de GOI, andere Vlaamse 
administraties zoals deze verantwoordelijk voor erfgoed, afvalbeheer, waterwegen en dergelijke, 
naast Defensie en de Vereniging van Vlaamse Provincies. Deze groep komt ad hoc samen, naargelang 
de noodzaak. Technische materies worden besproken op Vlaams niveau met werkgroepen met leden 
van de GOI en van de Projectgroep IHD. Deze zijn min of meer dynamisch, worden opgericht 
naargelang de nood aan bijkomend overleg en rapporteren aan de GOI. De afgelopen jaren werden op 
die manier de Werkgroep Passende beoordeling, de Werkgroep Managementplan 1.1, de Werkgroep 
zoekzones en leefgebieden, de Koepelstuurgroep SBP’s opgericht. Deze groepen komen samen met 
wisselende frequentie, naargelang lopende processen of ad hoc. Deze werking wordt verder gezet de 
komende jaren. 
 
b. Overleg in de SBZ – Managementplan Natura 2000 
Zoals al geschetst in E.1.1. werden de S-IHD-besluiten voorbereid via overleg met belangengroepen en 
overheden in aparte, informele overlegfora in elk SBZ in de periode 2010-2013. In 2015 werden deze 
samengesmolten tot formeel samengestelde Overlegplatforms in elk SBZ. Deze waren opgezet als 
permanente fora maar kwamen in de praktijk enkel samen in de eerste helft van 2015, doorgaans twee 
maal, om de managementplannen Natura 2000 (MP) versie 1.1 voor te bereiden.  
Het MP (zie ook E.1.1.) omkadert beleidsmatig de inspanningen voor de realisatie van de IHD in een 
SBZ voor een planperiode van 6 jaar. Het bevat daartoe (als belangrijkste onderdelen) de taakstelling 
uit het S-IHD-besluit, een stand van zaken, acties en een richtkaart die richting geeft aan de ruimtelijke 
aspecten van de realisatie.  
Het MP is in zijn opzet een dynamisch instrument, dat om de twee jaar door middel van een nieuwe 
versie, de voortgang en planning actualiseert. Het vormt daarbij de basis voor het overleg over de 
realisatie in de Overlegplatforms.  De formele goedkeuring van het MP bleek de afgelopen jaren niet 
mogelijk. Het ANB wenst het instrument echter in de toekomst zeker als informatief document verder 
te gebruiken voor de opvolging van de realisatie en als gestructureerde documentatie voor het overleg 
met de belanghebbenden.  
Het ANB voorziet in de toekomst de verderzetting van de Overlegplatforms in de SBZ. Deze zouden 1 
tot 2 maal per jaar bijeenkomen voor uitwisseling, kennisdeling en afstemming over de realisatie van 
de IHD in de SBZ. De eigenlijke uitvoering gebeurt echter in natuurbeheerplannen en diverse types 
projecten, die elk hun eigen overleg en dynamiek kennen (zie verdere punten). De Overlegfora zijn er 
op gericht deze initiatieven samen te brengen op het niveau van een SBZ, met het oog op 
transparantie, betrokkenheid en draagvlak bij overheden en belanghebbenden.  
 
c. Soortenbeschermingsprogramma’s (SBP) en andere instrumenten voor actief soortenbeleid 
Sinds 2014 worden jaarlijks 4 SBP’s goedgekeurd. Dit ritme wordt gevolgd tot en met 2020. Voor de 
periode 2021-2027 wordt uitgegaan van een tempo van 3 tot 4 SBP’s of gelijkwaardige instrumenten 
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voor het actief soortenbeleid, per jaar. Dit betekent dat in de periode 2021-2027 jaarlijks 20 tot 24 
SBP’s in uitvoering zullen zijn. 
Een SBP bevat, op basis van een ecologische analyse en van de gedetecteerde knelpunten en kansen, 
pakketten van maatregelen op maat van een soort(engroep). Daarbij gaat het om specifieke acties 
maar ook over de sturing van bestaande instrumenten van het natuurbeleid of andere 
beleidsdomeinen (in de eerste plaats landbouw- en waterbeleid) in functie van soortenherstel. Een 
SBP heeft een looptijd van 5 jaar. Een SBP bevat gemiddeld een 100-tal uitvoeringsacties. 
Voor beschermde soorten die schade of overlast veroorzaken, worden beheerregelingen opgemaakt. 
Momenteel is er een in voorbereiding, een tweede is gepland voor goedkeuring in 2020. Deze zullen 
wellicht vernieuwd worden na de looptijd van 5 jaar.  
Een SBP heeft vooral een toegevoegde waarde voor soorten met leefgebieden buiten beheerde 
natuurgebieden. Voor soorten met leefgebieden in beheerde natuurgebieden wordt ingezet op een 
geoptimaliseerd beheer. Hiertoe worden richtlijnen voor beheer en inrichting uitgewerkt, met het oog 
op de sensibilisatie van beheerders en voor een verbetering van de kwaliteit van natuurbeheerplannen 
en projecten.  
    
d. Natuurbeheerplannen 
Het natuurbeheerplan is het instrument waarin het concrete, fysieke beheer van natuurgebieden en 
bossen in Vlaanderen vastgelegd wordt. In 2017 is volgens de inventaris van het natuurbeheer (zoals 
vastgelegd in goedgekeurde natuurbeheerplannen of gelijkaardige documenten) door overheden en 
Terreinbeherende vereningingen (of NGO’s) 65% van het totaal doel voor alle habitattypes samen, 
binnen de SBZ-H onder passend beheer. Het totaal doel voor habitats betreft 63.167 ha, 41.143 ha 
ervan is onder passend beheer. De totale oppervlakte van de SBZ-H bedraagt 105.022 ha; 44% daarvan 
valt onder een natuurbeheerplan of gelijkaardig document. Voor de taakstelling buiten SBZ is 
dergelijke inventaris voorzien voor 2019. 
 

 Eigenaar 

 ANB* Openbaar* TBV* Totaal 

Opp. in eigendom SBZ-H 42078 12470 10283 64832 

Opp. onder beheer 41042,55 (98%) 6524,94 (52%) 9879,44 (96%) 57446,93 (89%) 

Habitattype 32747,79 (78%) 5339,13 (43%) 6798,74 (66%) 44885,66 (69%) 

Regionaal belangrijk biotoop (RBB) 2453,00 (6%) 210,71 (2%) 2273,70 (22%) 4937,41 (8%) 

Geen habitattype of RBB 5841,76 (14%) 975,10 (8%) 807,00 (8%) 7623,86 (12%) 

ANB*: Agentschap Natuur en Bos, Openbaar*: openbare besturen, TBV*: in Vlaanderen erkende 
terreinbeherende verenigingen (Natuurpunt, Stichting Limburgs Landschap, vzw Durme) 

 
Sinds 2017 is de wetgeving over de natuurbeheerplannen vernieuwd evenals de er aan gekoppelde 
subsidies. Volgens de nieuwe regelgeving dient elk natuurbeheerplan voor een gebied binnen SBZ 
binnen de vier jaar d.i. tegen 2022 geactualiseerd of aangepast, voor een gebied buiten SBZ binnen de 
zes jaar d.i. tegen 2024. Om dit te realiseren werd een meerjarenprogramma opgemaakt voor de 
natuurbeheerplannen van het ANB, andere openbare besturen en de NGO’s.  

Elk natuurbeheerplan wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. Naargelang de schaal en 
impact van het natuurbeheerplan, wordt een meer of minder uitgebreid consultatieproces opgezet 
met belanghebbenden, op maat. 

  



38 
 

e. Projectsubsidies natuur (PSN) en eenmalige inrichtingswerken 

Projectsubsidies natuur worden toegekend aan projecten van particulieren, overheden en NGO’s, die 
(grotendeels) IHD realiseren, op basis van een jaarlijkse projectoproep. Het gaat daarbij om 
inrichtingswerken, achterstallig beheer,… Naast dit instrument worden voor NGO’s ook subsidies voor 
eenmalige inrichtingswerken toegekend. Voor een garantie van het duurzaam beheer van de 
realisaties dienen de eigenaars en beheerders een natuurbeheerplan op te stellen. Voor het stimuleren 
van eigenaars en beheerders tot het opmaken van projectaanvragen en voor het optimaliseren van de 
kwaliteit ervan, voert het ANB actief campagne via aanspreekpunten en diverse organisaties zoals 
NGO’s, Bosgroepen, Regionale Landschappen,… Dit resulteerde de afgelopen jaren in een grote 
toename van het aantal projecten en toegekend budget. De komende jaren wordt dit verder 
uitgebouwd en gestimuleerd.  

f. Natuurinrichtingsprojecten, landinrichting en ruilverkaveling 

De Vlaamse wetgeving (Natuurdecreet, Decreet Landinrichting) voorziet in het instrument 
‘natuurinrichtingsproject’ voor de integrale inrichting van gebieden in functie van natuur. De 
uitvoering gebeurt door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de inhoudelijke aansturing door het 
ANB. Beleidsmatig wordt dit instrument prioritair voor IHD ingezet. Dit krachtig instrument laat toe 
om ingrepen uit te voeren op perceels- en op landschapsniveau, wijzigingen in de waterhuishouding,… 
op vrijwillige basis en eventueel verplichtend. In deze projecten worden ook flankerende maatregelen 
voor het milderen van socio-economische effecten opgenomen.  

Voor de toekomstige inzet van het instrument zijn gebiedsgerichte prioriteiten gesteld op basis van de 
openstaande taakstelling in de SBZ en de nood aan maatregelen op landschapsniveau voor het herstel 
van hydrologie in functie van de mildering van effecten van stikstofdeposities, gezien verdroging, 
vermesting en verzuring prioritair aan te pakken milieudrukken zijn in de SBZ. Dit moet leiden tot de 
instelling van 2 nieuwe natuurinrichtingsprojecten per jaar. Het beheer van deze projecten gebeurt in 
samenwerking tussen het ANB en de VLM.  

Elk natuurinrichtingsproject wordt begeleid door wettelijk vastgelegde overlegfora waarin alle 
belanghebbenden vertegenwoordigd zijn; voor de goedkeuring is een specifieke procedure inclusief 
openbaar onderzoek te doorlopen. Het ANB organiseert in dit kader het nodige overleg in 
samenwerking met VLM.  

Naast natuurinrichtingsprojecten voert de VLM ook landinrichtingsprojecten uit voor de geïntegreerde 
inrichting van het platteland, en ruilverkavelingen voor de verbetering van de landbouwstructuur. 
Beide types projecten hebben een andere scope maar bieden niettemin ook kansen voor de realisatie 
van IHD met name voor de eenmalige inrichting van (grote) gebieden. Dezelfde technische 
maatregelen kunnen immers ingeschreven worden evenals flankerend beleid. In overleg met de VLM 
en andere overheden en belanghebbenden worden deze kansen maximaal opgezocht en benut. Het 
overleg met belanghebbenden gebeurt net als voor natuurinrichtingsprojecten in de geëigende, 
wettelijk vastgelegde overlegstructuren en in het kader van de vereiste goedkeuringsprocedures (met 
openbaar onderzoek). 

g. Scheldeprogramma 

Het Geactualiseerd Sigmaplan en het programma rond de realisatie van IHD in en rond de haven van 
Antwerpen, samen het Scheldeprogramma, vormen een meerjarenprogramma waarbij natuurdoelen 
geïntegreerd gerealiseerd worden met doelen voor veiligheid tegen overstromingen, de nautische 
toegankelijkheid van de haven van Antwerpen naast recreatie en toerisme. Daarbij worden 
uitgestrekte natuurgebieden gerealiseerd met habitats en leefgebieden voor soorten die geassocieerd 
zijn met de Schelde zoals intergetijdegebieden en wetlands. Voor het milderen van effecten voor socio-
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economische actoren, zoals landbouw en recreatie, werd een uitgebreid flankerend beleid ontwikkeld 
met diverse types subsidies, grondenbanken, bedrijfsverplaatsing ed. 

Het Geactualiseerd Sigmaplan en de ontwikkeling van natuur in het Antwerpse havengebied gebeuren 
in uitvoering van specifieke regeringsbeslissingen. Beide bestaan uit verschillende deelprojecten. Voor 
de begeleiding ervan werden eigen overlegfora opgericht met de betrokken belanghebbenden van 
overheden en maatschappelijke belangengroepen. Deze volgen een eigen dynamiek gekoppeld aan de 
uitvoeringsprojecten. Waar de ontwikkeling van het instandhoudingsbeleid dit vereist, fungeren deze 
fora als Overlegplatforms in de SBZ (zie b) of eerder het BOLOV en de PG+ (zie E.1.1.). Deze werking 
wordt de volgende jaren (minstens tot 2030) verdergezet. 

h. Gebiedscoalities 

In verschillende SBZ zijn de afgelopen jaren samenwerkingsverbanden gegroeid van openbare 
besturen (gemeenten, provincie, het ANB, e.a.) en eventuele andere actoren, vanuit de realisatie van 
IHD via verschillende projecten of via de opmaak van gemeenschappelijke natuurbeheerplannen. 
Voorbeelden zijn Bosland, Nationaal Park Hoge Kempen, Duinengordel, Grenspark Kalmthoutse Heide 
– De Zoom. Deze samenwerkingsverbanden nemen organisatorisch verschillende vormen aan. De 
gemene deler is dat zij IHD en andere natuurdoelen gebiedsgericht realiseren op maat van de 
eigenheden van het werkingsgebied, geïntegreerd met andere maatschappelijke functies. Daarbij gaat 
het in de eerste plaats om recreatie en toerisme maar ook om landbouw, waterbeheer,… De middelen 
voor de permanente werking zijn afkomstig van de deelnemende actoren. Voor de uitvoering van 
acties worden verschillende instrumenten (regionaal, EU) benut. Het ANB wenst dit type 
samenwerkingsverbanden gericht op de realisatie van IHD en samenhangende groene infrastructuur, 
in de toekomst verder te stimuleren en waar mogelijk nieuwe op te richten – zie onder E.4. 
Gebiedsgerichte werking. 

i. Programmatische aanpak stikstof (PAS) 

Voor de PAS (zie E.1.1.) zijn, na de huidige overgangsperiode, twee planperioden voorzien, 2020-2025 
en 2026-2031. Het zal maatregelen bevatten op het vlak van de vermindering van de uitstoot, het 
milderen van effecten van stikstofdeposities door herstelbeheer en voor flankerend beleid voor het 
milderen van de socio-economische effecten van de PAS, concreet voor landbouwbedrijven. De 
maatregelen voor het verminderen van de uitstoot werken via een sturing van het milieubeleid, 
enerzijds door een generieke taakstelling (voor 2030, voor de landbouwsector voor 2025) en generieke 
maatregelen voor reductie, anderzijds door een specifiek significantiekader voor stikstofdeposities 
voor de beoordeling van vergunningsaanvragen, via de figuur van de passende beoordeling. De 
maatregelen voor herstelbeheer bestaan uit terugkerende beheermaatregelen en eenmalige 
inrichtingsmaatregelen. Deze worden ingeschreven in projectplannen (bv voor 
natuurinrichtingsprojecten of PSN Projectsubsidies natuur) en natuurbeheerplannen. Inhoudelijk zijn 
deze maatregelen opgenomen in hoofdstuk E.2.  

De flankerende maatregelen, opgezet voor het brongericht beleid (vergunningen) bevatten 
momenteel de mogelijkheid voor landbouwbedrijven voor begeleiding, verplaatsing, reconversie, 
beëindiging van de activiteiten en een koopplicht van de Vlaamse overheid. De toegang tot deze 
maatregelen is mogelijk voor landbouwbedrijven die een hoge bijdrage leveren aan de 
stikstofdeposities binnen de habitatrichtlijngebieden (volgens de criteria en normen van het hoger 
genoemde significantiekader voor stikstofdeposities), daardoor de realisatie van de IHD voor habitats 
hypothekeren en bijgevolg geen vergunning kunnen bekomen voor de verderzetting van hun 
activiteiten. Deze maatregelen worden beheerd door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De 
realisatie van de gestelde emissiedoelen in het PAS-programma en de voorgang van het herstel- en 
het flankerend beleid worden opgevolgd via het monitoringplan PAS. Midden 2018 is het plan-MER-
PAS-proces voor de PAS gestart. De inspraak en (grensoverschrijdende) adviesvraag met mogelijkheid 
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om opmerkingen te geven over de gewenste inhoud van het plan-MER, over de effecten die ermee 
samenhangen en over de manier waarop de effecten bestuurd worden, werden afgerond en mondden 
uit in richtlijnen voor de opmaak van het plan-MER. In 2019 is het openbaar onderzoek van het 
ontwerp-plan-MER samen met ontwerp-PAS-programma voorzien ten einde het PAS-programma in 
2019 definitief vast te stellen. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen infovergaderingen 
georganiseerd worden. 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Verderzetting van alle hierboven vermelde maatregelen. 
Versterken van uitvoering van maatregelen op terrein 
Een meerjarenprogramma voor de inzet van diverse types inrichtingsprojecten wordt opgemaakt. De 
uitvoering ervan vergt een opvolging op Vlaams niveau en op het niveau van de respectievelijke 
instrumenten. Voor zover het gaat om instrumenten van het beleidsdomein natuur, gebeurt dit binnen 
het ANB. Voor instrumenten beheerd door andere Vlaamse administraties of andere overheden wordt 
een gericht overleg voorzien vanuit het ANB. 
Op basis van de ervaring van voorgaande inrichtings- en natuurherstelwerken in functie van IHD, 
waarbij onder meer kapping van bomen vereist is of vernatting van zones, is het creëren van lokaal 
politiek-maatschappelijk draagvlak en gerichte communicatie over de noodzaak van de maatregelen 
en visualisering van de verwachte resultaten cruciaal.  Een draagvlak voor de geplande maatregelen is 
vaak ook noodzakelijk voor een tijdige vergunningverlening. Er wordt nagegaan om deze katalyserende 
acties samen met betrokken actoren uit te voeren met externe begeleiding.  
Gezien grootschalige werken meestal door gespecialiseerde aannemers worden uitgevoerd vergt 
opmaak en opvolging van de bestekken eveneens een verhoogde personeelsinzet waarvoor een gepast 
type van ondersteuning wordt opgezocht.   
Werking en resultaten worden na een 2 jaar geëvalueerd voor mogelijke wijziging van aanpak of voor 
opschaling. 
 
Programmatische aanpak stikstof 
Tijdens de overgangsfase en tijdens de uitvoering van PAS-programma (2020-2031) zijn monitoring van 
de PAS-maatregelen en het (periodiek) verbeteren of verdiepen van de monitoringinspanningen (o.a. 
betreffende de respons van flora, fauna en habitats op emissiebeperkende maatregelen) en 
bijhorende IT-toepassingen bij vergunningsverlening cruciaal. Daarnaast zijn middelen vereist voor 
onderzoek gericht op het verwerven van nieuwe inzichten of technieken bruikbaar in de context van 
emissiereductie (o.a. technieken voor ammoniakemissiereductie in de landbouw, …).  
Als uit de jaarlijkse PAS-monitoring zou blijken dat de ammoniakemissies van de landbouwsector 
zodanig toenemen dat de emissietaakstellingen (voor 2025) overschreden gaan zullen worden, zullen 
de vereiste PAS-maatregelen genomen worden om bij te sturen op basis van de in het 
omgevingsvergunningendecreet en -besluit voorziene bepalingen ter zake. De uitwerking van 
dergelijke maatregelen, in overleg met sector, als gevolg van het niet halen van de emissietaakstelling, 
kan onderdeel zijn van (de voorbereiding van de) 2de planperiode van het PAS-programma. Als in de 
2de planperiode (2026-2031) uit de jaarlijkse monitoring blijkt dat emissies uit de sectoren industrie, 
energie, transport en huishoudens zodanig toenemen dat de respectievelijke emissietaakstellingen 
voor 2030 overschreden gaan zullen worden, wordt in overleg met de betreffende sectoren bekeken 
welke kosten-efficiënte maatregelen genomen moeten worden. 
 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Alle maatregelen zijn prioritair. 
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4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde kosten 
in euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke bron 
van EU-
cofinanciering 

Intern overleg en coördinatie (ANB) terugkerend € 290 500   

Overleg op Vlaams niveau in de 
Gewestelijke Overleginstantie en 
andere overlegfora 

terugkerend 
€ 14 000   

Beheer meerjarenprogramma 
uitvoeringsprojecten in SBZ 

terugkerend 
€ 49 000   

Bilateraal overleg met Vlaamse 
administraties 

terugkerend 
€ 28 000   

Overlegplatforms in SBZ terugkerend € 210 000   

Bilateraal en multilateraal overleg in 
SBZ over natuurbeheerplannen en 
projecten 

terugkerend 
€ 70 000   

Programma natuurbeheerplannen: 
opmaak, actualisatie, communicatie en 
goedkeuringsprocedure 

terugkerend 
€ 1 960 000   

Opmaak en actualisatie 
natuurbeheerplannen (inclusief 
herstelbeheer in het kader van de PAS) 

terugkerend 
€ 500 000   

Beheersubsidies voor inrichting 
(projectsubsidies natuur, subsidies 
eenmalige inrichtingswerken e.a., 
inclusief herstelbeheer in het kader van 
de PAS) 

terugkerend 

€ 70 000   

Overleg en beheer Scheldeprogramma 
/Sigmaplan 

terugkerend 
€ 290 500   

Coördinatie uitvoering PAS 2020-2025 
en PAS 2026-2031 

terugkerend 
€ 14 000   

Proces voor de opmaak en vaststelling 
van PAS 2026-2031 in 2025 

eenmalig 
€ 98 000   

Plan-MER bij PAS 2026-2031 eenmalig € 200 000   

Monitoring emissies en deposities 
(VMM) 

terugkerend 
    

IT-tool bij vergunningsverlening 
(update en onderhoud)   

terugkerend 
€ 30 000   

PAS-herstelbeheer (subsidies) terugkerend € 150 000   

Onderzoek voor nieuwe inzichten in 
emissie reducerende technieken (ILVO) 

terugkerend 
€ 360 000  

Onderzoek voor nieuwe inzichten in 
emissie reducerende technieken (ILVO) 

eenmalig 
                 € 90 000  

Ondersteuning en begeleiding van 
voorbereidend traject van inrichting- en 
herstelprojecten: katalyseren van 
draagvlakvorming, ondersteuning voor 
bestekopmaak en -opvolging van 
externe opdrachten en gerelateerde 
vergunningsprocedures 

eenmalig 

€ 300 000   
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5. Verwachte resultaten 

• Overlegde en gedragen plannen en projecten en uitvoering ervan, zowel op Vlaams als op lokaal 

niveau 

• PAS: daling van de stikstofdeposities in de SBZ-H 

• Socio-economische effecten afdoende gemilderd 

DEFENSIE 

1. Huidige stand van zaken en vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt met het beheer van het 

gebied en de communicatie met belanghebbenden 

Gebieden worden centraal beheerd op het stafniveau van Defensie (MR C&I-I) en op regionaal niveau 
via de Infra-keten. Halfjaarlijkse vergaderingen met alle belanghebbenden op lokaal niveau. Jaarlijkse 
vergaderingen met belanghebbenden op regionaal niveau. 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Huidige maatregelen volstaan voor de beheerplanning en –opvolging. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Voortzetting van huidige maatregelen: beheerder Natuur op nationaal stafniveau van Defensie, 
samenwerking op lokaal niveau met alle belanghebbenden met halfjaarlijkse vergadering. 
Samenwerking op regionaal niveau met alle belanghebbenden met jaarlijkse vergadering. 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van EU-
cofinanciering 

Personeel voor administratief beheer binnen Defensie terugkerend € 100 000   

Organisatie jaarlijkse en halfjaarlijkse vergaderingen terugkerend € 500   

 

5. Verwachte resultaten 

Voortzetten huidige resultaten 

VMM 

1. Huidige stand van zaken en vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt met het beheer van het 

gebied en de communicatie met belanghebbenden 

De maatregelen beschreven in de SGBP van de Kaderrichtlijn Water. Er wordt volop ingezet op 
participatief beleid voeren en communiceren gericht op de speerpunt- en aandachtsgebieden. 
Daarnaast wordt gebiedsdekkend gecommuniceerd zowel gericht op het algemene publiek als op 
specifieke doelgroepen. 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 
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Zie maatregelenprogramma van de Kaderrichtlijn Water:  
(http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen). In het bijzonder zal sterker 
worden ingezet in het lokaal grensoverschrijdend overleg met de Waalse en Brusselse collega's en 
belanghebbenden en moet gewerkt worden aan een sterker uitgewerkte modellering om 
kostenefficiënte maatregelen te kunnen plannen. Bij dit laatste is het prioritair dat de komende jaren 
de modellen van alle Belgische partners worden op elkaar afgestemd. 
 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Zie volgend stroomgebiedbeheerplan 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving 
van de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde kosten 
in euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke bron van EU-
cofinanciering 

Modelontwikkeling op niveau 
stroomgebiedsdistrict 

eenmalig 
€ 300 000 

EU LIFE, HorizonEurope 
en Interreg 

 

5. Verwachte resultaten  

Betere informatieverstrekking en kennisdeling over doelen en aanpak van uitvoering van 

stroomgebiedbeheerplannen 

VLM 

1. Huidige stand van zaken en vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt met het beheer van het 

gebied en de communicatie met belanghebbenden 

Voor beheerovereenkomsten BO: In het huidig PDPO is er als streefwaarde tegen 2020 (einde PDPO) 
opgenomen om 200 ha BO in te zetten in functie van SBP’s. Dit correspondeert met een budget van 
771.175 euro, uit te betalen t.e.m. 2020 (einde PDPO). Momenteel (2018) is er op terrein al 111,72 ha 
aan deze beheerovereenkomsten gesloten. Het gaat om maatregelen voor de grauwe kiekendief 
(combinatie van aanleg en onderhoud van luzernestroken en gemengde grasstroken) en de hamster 
(aanleg en onderhoud van luzernestrook en hamstervriendelijke nateelt)  

In kader van ruilverkaveling worden tevens heel wat natuurgerichte maatregelen uitgevoerd, al dan 
niet binnen SBZ. Voor meer details zie tabel maatregelen per natura2000 soort en habitat.  
 
In de periode 2014 - 2018 is gewerkt aan 19 projecten (10.324 ha) natuurinrichting die voor 67 % (6.953 
ha) overlappen met de Natura2000 gebieden; 3 projecten (ca. 800 ha) zitten nog in de voorbereidende 
fase waarbij de haalbaarheid van een project wordt onderzocht, voor 3 projecten (1.956 ha) heeft de 
minister haar goedkeuring gegeven over de perimeter en het project ingesteld; deze projecten worden 
nog verder uitgewerkt op niveau van te nemen maatregelen, kostenramingen, te betrekken partners 
en belanghebbenden. 8 projecten (4.592 ha) zijn in uitvoering. Voor 5 projecten is de uitvoering 
afgerond in de beschouwde periode. Hierbij is in 981 ha (al dan niet gebiedsdekkend) inrichting 
gebeurd in functie van natura2000 doelstellingen en/of groene infrastructuur.   
 
Communicatie is vnl. gericht op sensibilisatie en beter begrip van natuurwaarden bij betrokkenen, 
beleid, eigenaarsverenigingen en landbouworganisaties. In alle projecten worden belanghebbenden 
zo veel mogelijk betrokken. De procesbegeleiding hierbij gebeurt door VLM-personeel. Tijdens het 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen
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planvormingsproces gebeurt dit door bevragingen, toelichtingen, infoavonden en worden o.m. flyers 
en infokrantjes opgemaakt die terug te vinden zijn op de VLM-website. Tijdens de uitvoering van de 
werken worden werfwandelingen, e.d. georganiseerd en worden heel wat tijdelijke en definitieve 
infoborden opgemaakt. Naast de opmaak van formele rapportage (projectrapporten, 
projectuitvoeringsplannen,...) wordt er ook heel wat gecommuniceerd via sociale media (Facebook, 
Twitteraccount VLM), worden er nieuwsberichten gemaakt voor onze website, worden er 
persberichten en teksten opgemaakt voor lokale/gemeentelijke infobladen en websites, kranten, ….  
Als de omstandigheden meer intensieve communicatie vragen (vb. bij ontbossingen, ven- & 
heideherstel nabij woongebied) dan wordt ook voorzien in infoborden ter plaatse, gedrukte 
informatiekrantjes, informatieavonden of werfwandelingen. Om technische maatregelen die voor het 
grote publiek moeilijk te begrijpen zijn wordt geëxperimenteerd met pictogrammen en met video's. 
Zo werd een opdracht uitbesteed voor de productie van een video-explainer over veenherstel in de 
Vallei van de Zwarte Beek (https://www.youtube.com/watch?v=H7gG3ocjX8w). Voor LIFE-projecten 
wordt een aparte website voorzien (vb. www.green4grey.be) en worden digitale nieuwsbrieven 
gepubliceerd.  

In alle VLM-projecten wordt ernaar gestreefd om de omgevingskwaliteit te verbeteren. Een belangrijke 
pijler van omgevingskwaliteit is het behouden, versterken of ontwikkelen van robuuste groen-blauwe 
netwerken. In 2017 en 2018 is een aantal projecten binnen VLM begeleid om te werken rond de 
verschillende pijlers van omgevingskwaliteit. 

In een aantal projecten worden daarnaast ESD gebruikt om het belang van natuur duidelijk te maken 
binnen het projectteam en bij belanghebbenden in het projectgebied en ervoor te zorgen dat bij de 
planvorming alle relevante ESD worden meegenomen. Hiertoe zijn o.a. al 3 interne opleidingsdagen 
ingericht rond gebruik van ESD voor 35 à 60 personeelsleden, en is het project OmiA opgestart. Hierbij 
worden 4 projecten begeleid om omgevingskwaliteit en ESD te integreren in de projectplanning en -
uitvoering om op die manier o.a. de groen-blauwe netwerken te versterken en hierover te 
communiceren naar de buitenwereld.   

2. Andere noodzakelijke maatregelen  

Alle hogervermelde maatregelen zullen ook na 2020 verder doorlopen.  
Voor natuurinrichting: worden nieuwe projecten opgestart binnen de prioritaire SBZ-gebieden en in 
het kader van mogelijke PAS-herstelmaatregelen - waarbij min. 1 project per jaar opgestart wordt en 
een 10 projecten in uitvoering zijn.  

Volgende ruilverkavelingprojecten die overlappen met SBZ zullen worden uitgevoerd: Gooik, 
Rijkevorsel-Wortel en Molenbeersel; hierbij zijn verschillende natuurgerichte maatregelen binnen en 
buiten SBZ voorzien en  dezE projecten tevens aankoop van gronden voor bepaalde natuurgerichte 
maatregelen.  
 
Qua communicatie wil VLM minstens op de zelfde manier blijven communiceren zoals ze nu doet en 
wil ze verder inzetten op plaatselijke werfborden, werfwandelingen, E-zines, sociale media en video-
explainers.   
 
Voor beheerovereenkomsten in kader van SBP : Arealen in huidige PDPO/GLB minstens te behouden - 
mogelijks arealen uitbreiden, mogelijks BO toevoegen voor andere soorten gebonden aan agrarisch 
gebied.  Deze beheerovereenkomsten zijn opgenomen onder hoofdstuk E.3 – Soortengerichte 
maatregelen.  
 

Uitvoering van IHD-PAS gerelateerde maatregelen - mogelijks binnen een landinrichtingsplan type 
spoor 1.  
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3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Alle maatregelen zijn nodig. 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten van 

deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde kosten 
in euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke bron van 
EU-cofinanciering 

Planvorming en uitvoering van 
natuurinrichtingsprojecten in 
overlap met natura 2000 gebieden 
in hogere versnelling: elk jaar 2 (ipv 
1) projecten opstarten en 10 à 15 
projecten (gradueel verhogend in de 
loop van de periode) uitvoeren – 
personeelsinzet  

terugkerend 

€ 2 450 000   

Uitvoering van maatregelen voor 
natuur en landschap en aankoop 
van gronden die daarvoor nodig zijn 
voor ruilverkavelingsprojecten in 
overlap met natura 2000 gebieden, 
nl. Gooik, Rijkevorsel-Wortel en 
Molenbeersel. Andere projecten in 
de toekomst zijn mogelijk maar nog 
niet gepland 

eenmalig 

€ 1 553 214   

Binnen het nieuwe GLB 2021-2027 
zullen opnieuw 
beheerovereenkomsten uitgewerkt 
worden i.f.v. het realiseren van 
NATURA 2000 doelstellingen - kader 
nieuwe GLB echter nog 
onvoldoende duidelijk  - BOs voor 
soorten ihkv SBPs zijn opgenomen 
onder E.3 soorten 

terugkerend 

€ 771 175   

Verder werken aan realisatie van 
maatregelen in kader van IHD-PAS: 
studies, flankerend beleid met 
vergoedingen bij 
bedrijfsverplaatsing/-reconversie en 
bijdragen voor bedrijfsadvies in het 
kader van het 
herstructureringsprogramma PAS, 
grondaankoop 

terugkerend 

€ 15 520 000   

Gerichte inzet van landinrichting 
voor natuurgerichte maatregelen 
(subsidies, VTE) 

eenmalig 
€ 570 000   

 

5. Verwachte resultaten  

Verdere planning en ondersteuning van projecten voor natuurontwikkeling en –inrichting om 

bij te dragen aan de realisatie van IHD. 
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LANDBOUW 

1. Huidige stand van zaken en vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt met het beheer van het 

gebied en de communicatie met belanghebbenden 

De dienst Omgeving van het Departement Landbouw en Visserij levert advies over het 
(gebiedsgericht) landbouwbeleid op regionaal en lokaal niveau en de afstemming met natuurbeleid, 
waterbeleid, klimaatbeleid, … om de integratie met aanverwante thema’s te maximaliseren 
Volgende thema’s worden opgevolgd door de beleidsraadgevers: 

- Klimaat: uitwerken van een visie, beleid, maatregelen, … m.b.t. klimaatadaptatie, 
klimaatmitigatie 

- Natuur en biodiversiteit:  

• IHD: opvolgen van de verschillende werkgroepen (bv. projectgroep, GOI, …), adviseren en 
concrete inbreng door bv. de opmaak van landbouwimpactstudies (LIS) 

• Soortenbescherming: opvolgen en adviseren van alle SBP’s d.m.v. consultatie bij de 
buitendiensten en coördinatie door het hoofdbestuur 

• Biodiversiteit: opvolging (Europees) beleid, projectoproep landbouw-natuur win-win mee 
lanceren en beoordelen, groene infrastructuur-verbindingsgebieden-perceelsranden 
beheer 

• Graslanden: wetgeving graslanden opvolgen, opvolging aandeel blijvend grasland, 
controle en handhaving 

- PAS: opvolgen van de verschillende werkgroepen en hierin actief meewerken aan bv. de GOI, 
de kwestiewerkgroep passende beoordeling, het opstellen van programmadocumenten, de 
socio-economische studie, het flankerend beleid, … 

- Water: opvolgen en actief meewerken aan kaderrichtlijn water, het verbeteren van de 
waterkwaliteit en -kwantiteit, het ecologisch waterbeheer, de droogteproblematiek, de 
stroomgebiedbeheerplannen, … 

- Erosie: uitwerken en opvolgen van wetgeving erosie en bijhorende evaluatie 
- Agroforestry: beleidsopvolging, deelname aan werkgroepen en gebruikersgroepen, 

beoordeling subsidie-aanvragen (subsidies voor aanplant zitten in PDPO) 
- Mestbeleid: opvolgen van en actief meewerken aan het MAP met bijhorende evaluatie 
- Ecosysteemdiensten: stuurgroep ESD opvolgen en actief meewerken aan de taken van de 

stuurgroep zoals bv. het symposium, het uitwerken en opvolgen de acties, … 

Inzake concrete maatregelen op terrein worden projecten natuur-landbouw en agroforestry 
ondersteunt. Via het programma Kratos worden concrete adviesmodules ter beschikking gesteld 
waarvoor landeigenaar online vraag voor advies kan aanvragen. 
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/adviesinhoud_per_module_kratos_3.pdf 

2. Andere noodzakelijke maatregelen  

Uitbreiden van adviesverlening en ondersteuning op lokaal niveau om engagement bij landbouwers 
te verhogen.  

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Alle maatregelen zijn prioritair. 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen  

   

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/adviesinhoud_per_module_kratos_3.pdf
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Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde kosten in 
euro's (op jaarbasis) 

Mogelijke bron van EU-
cofinanciering 

Projectoproep ‘Landbouw-Natuur: op 
zoek naar een win-win’ (i.s.m. met 
ANB, Departement Omgeving en 
VLM, elk 20.000 euro projectbijdrage) 
en opvolging L&V VTE 

eenmalig 

€ 86 500   

Ondersteuning aanplant van bomen 
voor boslandbouw (in het kader van 
PDPO 50% subsidie van EU) 

eenmalig 
€ 250 000  

Bedrijfsadvies en projectopvolging bij 
landbouw en programma-opvolging 
bij ANB inzake 
IHD/soorten/PAS/personeelsinzet 

terugkerend 

€ 520 000   

 

5. Verwachte resultaten 

Meer landbouwers bereiken en engagement voor integratie van natuur en milieukwaliteit in hun 

werking versterken.  

Natuurpunt 

1. Huidige stand van zaken en vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt met het beheer van het 

gebied en de communicatie met belanghebbenden 

Voor een 18.000 ha is een natuurbeheerplan opgesteld. Deze worden momenteel gescreend en waar 
nodig geactualiseerd voor afstemming met de IHD gealloceerd aan betreffende gebieden. Er wordt 
continu communicatie gevoerd over natuurbehoud en de bijdrage van Natura 2000 hierin.  

2. Andere noodzakelijke maatregelen  

Verdere screening van de beheerplannen, uitbreiding van gebieden onder passend beheer. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Alle maatregelen zijn prioritair. 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde kosten 
in euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke bron 
van EU-
cofinanciering 

Opstellen gedetailleerde beheerplannen 
i.f.v. goede projectuitvoering, afstemming 
doelstellingen Natura 2000, 
kostenefficiënte realisatie, etc. 
Personeelskost (inhoudelijke + technische 
medewerker) voor opstellen plannen + 
intern (vrijwilligers) en extern overleg 
(stakeholders en overheden). 

eenmalig € 207 000   

Opmaak en opvolgen noodzakelijke 
documenten voor bekomen 
uitvoeringsvergunningen: 

eenmalig € 24 000   
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omgevingsvergunning, natuurvergunning, 
erfgoed (Beschermd Landschap, 
Erfgoedplaats). Personeelskost 

Specifieke communicaties gericht op 
omwonenden, bezoekers, lokale 
overheden voorafgaand aan zeer 
ingrijpende herstelacties om conflicten zo 
veel als mogelijk te vermijden. 
Personeelskost. 

eenmalig € 80 000   

Uitwerken infobrochures, fiches, papers 
met toelichting voorziene voorbereidende 
acties (waarom, doel, waar) en dit zowel 
voor intern gebruik als extern naar 
stakeholders (andere aanpak 
noodzakelijk). Indien 
gewenst/noodzakelijk opzetten 
overlegstructuren. Extern (drukkosten, 
omkadering etc.) + hoofdzakelijk 
personeelskost. 

eenmalig € 175 000  

Opstarten overleggroepen/platforms 
(functionerend op langere termijn) met 
lokale overheden, diverse stakeholders 
(landbouwers, andere gebruikers zoals 
vissers, recreanten, toerisme, 
waterbeheerders,…) voor maximaal 
realiseren doelstellingen in overleg met 
partners. Personeelskost voor opstart + 
begeleiding en ondersteuning. 

terugkerend € 80 000  

Opstarten  overleg i.f.v. 
transfereerbaarheid en repliceerbaarheid 
van de resultaten en ervaringen op 
internationaal niveau via bestaande 
netwerken. Vlaanderen heeft immers pole 
position en voorbeeldfunctie in Europa. 
Personeelskost voor. opstart en 
begeleiding 

eenmalig € 70 000  

Opleiding van vrijwillige medewerkers in 
gebruik van gespecialiseerd 
beheermateriaal zoals tractoren, 
hooimateriaal, kettingzagen ed. in functie 
van verzekeren lange termijn beheer voor 
duurzaam behoud (herstelde) habitats. 
Interne personeelskost organisatie, 
externe kost gespecialiseerde begeleiding. 

terugkerend € 50 000   

 

5. Verwachte resultaten 

Alle natuurbeheerplannen afgestemd op de IHD gealloceerd aan betreffende gebieden, uitbreiding 
van gebieden onder passend beheer om bij te dragen aan de realisatie van Natura 2000 en 
ondersteunende groene infrastructuur. 
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Provincie Antwerpen 

1. Huidige stand van zaken en vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt met het beheer van het 

gebied en de communicatie met belanghebbenden 

Acties ondernomen in de periode 2014-midden 2018 op het grondgebied van de Provincie 
Antwerpen: 
- Project Landschapsbeelden Biodiversiteit (neuzen van de partners in dezelfde richting krijgen in het 
kader van groene infrastructuur) 
- Algemeen: communicatielandschapsbeelden Biodiversiteit 
- Terreinrealisaties ondersteunen 
- Sensibilisatieprojecten 
- Kennisopbouw en -ontsluiting (data die daarvoor nodig zijn kwalitatief ontsluiten): opbouw en 
ontsluiting kennis ecosysteemdiensten en vergroten kennis groene infrastructuur in functie van 
klimaatverandering. 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Een (duidelijk) juridisch kader om op landschapsniveau ecosysteemdiensten te valideren 

Beheer buitengebied 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Alle maatregelen zijn prioritair. 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Mogelijke bron van 
EU-cofinanciering 

Opmaken landschapsbeelden 
Biodiversiteit 

eenmalig 
€ 100 000   

Communicatielandschapsbeelden 
Biodiversiteit 

terugkerend € 2 000   

Subsidies aan RL en BG voor 
terreinrealisatie 

terugkerend € 170 000   

Opmaak beheerplannen voor gemeentes 
en provinciale diensten 

terugkerend € 420 000   

Opmaak groeninventarissen voor de 
gemeentes 

terugkerend € 70 000   

Coördinatie en advies terreinrealisaties 
(projectcommissies, Rupel, Zuidrand,...) 

terugkerend € 280 000   

 

5. Verwachte resultaten 

Bijdrage voor natuurbehoud in de provincie is verhoogd door uitbreiding van werkingsgebied en 
samenwerking. 
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Aanspreekpunt Privaat Beheer Natuur en Bos – Landelijk Vlaanderen  

1. Huidige stand van zaken en vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt met het beheer van het 

gebied en de communicatie met belanghebbenden 

Private beheerders verwezenlijken op twee manieren mee het Vlaamse natuur- en bosbeleid: 
• Beleidsaangelegenheden: overleg met de overheid en ondersteuning van het overheidsbeleid. 
Hiervoor werd in 2014 het Aanspreekpunt Privaat Beheer voor Natuur en Bos (APB-NB) opgericht 
met een financiering vanwege ANB. Het APB-NB heeft een duidelijke beleidsgebonden taakstelling 
gekregen van de Vlaamse overheid en deze activiteit wordt door het APB-NB uitgeoefend (cfr. 
oprichtingsbesluit van het APB).  
• Beheersaangelegenheden: dit is de terreinwerking (inclusief projectacties) zijnde de realisatie van 
beheerplanning en uitvoering van gebiedsgerichte doelstellingen voor bos en natuur (zijnde 
aanverwante open gebieden). Dit wordt uitgevoerd door de Bosgroepen (binnen het APB-NB 
vertegenwoordigd door de Koepel van de bosgroepen) en de Regionale Landschappen.  

APB-NB: 
Om de private beheerders binnen het natuur- (en bos-)beleid de mogelijkheid te geven ten volle bij 
te dragen aan de Vlaamse prioritaire taken werd het APB-NB Aanspreekpunt Bos – Natuurbeheer 
opgericht. 
Het APB-NB (vzw) is een samenwerkingsverband tussen Landelijk Vlaanderen en de Koepel van de 
Vlaamse Bosgroepen opgericht met de steun van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) om het uniek 
overlegorgaan te zijn tussen het ANB en de private terreinbeheerders (bos en natuur). 
De doelstellingen bestaan uit: 
• het begeleiden van de implementatie van het Natura 2000 programma door de private beheerders; 
• het doorgeefloket te zijn in de twee richtingen tussen die beheerders en de betrokken overheid:  
• het vormen van eenduidige standpunten naar het beleid vanuit de boskoepel/bosgroepen 
(provinciaal georganiseerd) en vanuit Landelijk Vlaanderen (regionaal georganiseerd). Hiertoe wordt 
een communicatiemethodiek uitgewerkt en gerealiseerd die zorgt voor een participatieve en 
gedragen besluitvorming; 
• het vertegenwoordigen van private beheerders in de overlegplatforms waar privaat beheer zetelt 
(op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau); 
• het organiseren van een infoloket; 
• het stroomlijnen van de communicatie van de Vlaamse overheid naar de private beheerders (waar 
mogelijk gebruik makend van bestaande kanalen). 
 
Het APB-NB heeft een taakstelling naar alle private terreinbeheerders (bos en natuur). Voor de 
ondersteuning van de beheeraspecten van de Vlaamse prioritaire taken verwijst het APB maximaal 
door naar de bosgroepen en Regionale Landschappen. 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Ontwikkeling van passende strategieën voor private eigenaars maximaal te betrekken bij de uitvoering 
van het Natura 2000 programma. Zo werd door Landelijk Vlaanderen het Wildlife Estates Label opgezet 
in Vlaanderen. Het betreft hier een vrijwillige deelname van private eigenaars bij een door de Europese 
Commissie erkende en op wetenschappelijke merites gebaseerde toekenning van een label in functie 
van maatregelen om de biodiversiteit te beschermen en te behouden. Dergelijk label biedt een opstap 
naar de verschillende natuurtypes zoals ontwikkeld door de Vlaamse wetgever en in gebruik bij het 
Agentschap voor Natuur en Bos. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 
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De huidige ondersteuning van de private eigenaars via het Aanspreekpunt Privaat Beheer - Natuur en 
Bos, via Landelijk Vlaanderen en via de Vlaamse bosgroepen laat slechts een beperkte ondersteuning 
van private eigenaars toe. Om de grote hoeveelheid privaat land binnen N2000 ten volle mee aan 
boord te halen is een veelvoud van de huidige ondersteuning noodzakelijk – afhankelijk van 
budgettaire beperking. 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van EU-
cofinanciering 

Actieve ondersteuning van het Agentschap voor 
Natuur en Bos voor wat betreft het vervolledigen van 
het kader voor het bereiken van een regionaal 
gunstige staat van instandhouding van Europees te 
beschermen habitats en soorten in Vlaanderen met 
inbegrip van: 
- het ruimtelijk expliciteren van de zones die moeten 
bijdragen tot de gunstige regionale staat van 
instandhouding 
- het toewijzen en operationaliseren van de doelen 
qua oppervlakte en milieukwaliteit voor Europees te 
beschermen habitats en soorten 
- het duidelijker maken van de relatie met de andere 
natuur in Vlaanderen 

terugkerend € 7 500   

Zorgen voor een uitvoering van een transparant en 
rechtszeker kader voor de effectieve bescherming van 
de instandhoudingsdoelstellingen: 
- ter beschikking stellen en communiceren van tools 
en beoordelingskaders voor de bescherming van de 
Europees te beschermen habitats en soorten 
- duidelijkheid geven over de lange termijn aanpak 
van de verschillende milieudrukken (inclusief PAS) 

terugkerend € 7 500   

Een beter beeld krijgen van de effectiviteit en 
efficiëntie van het Natura 2000 beleid inclusief de 
doelmatige realisatie op het terrein om volgende 
programma's gerichter te kunnen opmaken en 
opvolgen: 
- analyseren en evalueren van de verzamelde 
gegevens over het Natura 2000 beleid in functie van 
het bijsturen ervan en van het opmaken van het 
volgende Natura 2000 programma 
- gebiedsgerichte actieve implementatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen en de daaraan 
verbonden monitoring behoort tot het takenpakket 
van de bosgroepen en de regionale landschappen 

terugkerend € 7 500   

Het APB-NB ondersteunt het Agentschap voor 
Natuur- en Bos bij de verdere ontwikkeling en 
bijsturing van het Natura 2000 programma 

terugkerend € 7 500   

Het vormen van eenduidige gedragen standpunten 
van grote en kleine private beheerders en eigenaars. 
Hiertoe wordt een communicatiemethodiek 
uitgewerkt en gerealiseerd die zorgt voor een 
participatieve en gedragen besluitvorming (met 

terugkerend € 50 000   
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actieve participatie vanuit de boskoepel/bosgroepen 
(provinciaal georganiseerd) en Landelijk Vlaanderen 
(regionaal georganiseerd), waar nodig aangevuld met 
adviserende experten.). 
Daarenboven wil het APB met de overheidsinstanties 
overleggen om het ter beschikking gestelde 
instrumentarium te optimaliseren vanuit de ervaring 
van de private beheerders door o.a. te wijzen op 
knelpunten en verbetervoorstellen. 

Het vertegenwoordigen van private beheerders in de 
overlegplatforms waar privaat beheer zetelt of dient 
te zetelen (op Vlaams, provinciaal en lokaal niveau).  
Hoewel op Vlaams niveau de nadruk ligt op de 
ondersteuning van het Agentschap voor Natuur en 
Bos kan het APB-NB de private eigenaars ook 
vertegenwoordigen bij andere agentschappen en 
overheidsstructuren indien relevant bij de realisatie 
van de het Vlaams natuur- en bosbeleid op private 
terreinen (bvb. VLM, provincies, …). 

terugkerend € 20 000   

Bosgroepen en Regionale Landschappen zijn 
provinciale instrumenten die worden ingezet met het 
oog op het realiseren van het natuurbeheer. 
Het APB-NB werkt complementair aan de bestaande 
instrumenten (o.a. Bosgroepen en Regionale 
Landschappen). Het APB-NB gaat hiervoor, zo nodig, 
in overleg met de verschillende instanties om overlap 
te vermijden en de middelen zo optimaal mogelijk in 
te zetten. Het streeft er daarbij naar om een 
maximaal aantal private beheerders aan te moedigen 
om gebruik te maken van de aangeboden 
overheidsinstrumenten.  

terugkerend € 5 000   

Het APB-NB verwijst, waar mogelijk, door naar 
derden bij de ontwikkeling van beheerplannen en de 
praktische uitvoering hiervan. 
In functie van de wensen van de private beheerder 
kan het hier gaan om bosgroepen, regionale 
landschappen, studiebureaus, kenniscentra zoals 
Inverde of INBO, … met wie het APB-NB structurele 
afspraken maakt. Het APB-NB ontwikkelt hiertoe een 
gids waarbij alle betrokken partijen en hun expertises 
makkelijk kunnen teruggevonden worden door de 
private beheerder. 

terugkerend € 5 000   

Het APB-NB werkt aanvullend op de taakstellingen 
van de provincies waar deze onvoldoende de private 
eigenaars bereiken. 
Private beheerders die niet terecht kunnen bij de 
door de provincie ter beschikking gestelde 
instrumenten kunnen beroep doen op de aanwezige 
kennis binnen het APB-NB. Private eigenaars kunne 
daarbij doorverwezen worden naar bosgroepen en 
regionale landschappen binnen andere provincies of 
worden, waar mogelijk, rechtstreeks ondersteund. 

terugkerend € 5 000   

Het APB-NB vertegenwoordigd, waar mogelijk, de 
private eigenaars naar de provincies en in de 
provinciale instrumenten. 
Het APB-NB participeert, waar mogelijk, in de raden 
van bestuur van de regionale landschappen en 

terugkerend € 5 000   
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onderhoudt contacten met de verschillende 
provinciebesturen met het oog op een maximale 
afstemming van alle instrumenten. 

 

5. Verwachte resultaten 

Een verhoogde toename in de participatiegraad van private eigenaars aan het Natura 2000 proces in 

Vlaanderen. 

ECO²  Agrobeheercentrum 

1. Huidige stand van zaken en vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt met het beheer van het 

gebied en de communicatie met belanghebbenden 

De oprichting van het project ECO² (= Ecologie x Economie) met termijn 2008-2012, is een initiatief 
van Boerenbond, VLM, agro-bedrijfshulp, ANB, Lisro en Rurant waarbij diverse agrobeheergroepen 
werden opgezet. Het project heeft geleid tot de oprichting van vzw Agrobeheercentrum als 
Koepelorganisatie van agrobeheergroepen in Vlaanderen, i.s.m. Boerenbond, ABS, Werkers, VLM, 
ANB, dep. L&V en LNE. doelstelling van deze vzw is de gebiedsgerichte samenwerking tussen land- en 
tuinbouwers rond landschaps- en natuurbeheer stimuleren en begeleiden. Concrete acties zijn 
gericht op beleidsontwikkeling, netwerking en samenwerking met andere actoren, kennisopbouw- en 
uitwisseling, innovatieve projecten en opdrachten opzetten, professionele begeleiding leveren. 
Momenteel zijn 31 agrobeheergroepen opgezet verspreid over de 5 provincies. De thema’s die 
behandeld worden in de projecten betreffen natuur, landschap, water en bodem en de relatie met 
klimaat.  
 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Uitbreiden van kennisopbouw en -uitwisseling, gerichte communicatie via ontwikkeling van 

innovatieve communicatieproducten, opschalen van projectgebieden, verhogen van aantal 

landbouwers in de netwerking. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Alle maatregelen opgenomen onder 4. zijn prioritair. 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Mogelijke bron van 
EU-cofinanciering 

Actief zoeken naar kansen, creëren van 
vertrouwensrelaties en draagvlak voor 
samenwerking landbouw-natuur (0,75 vte 
+ werkingskosten) 

terugkerend 

€ 64 500   

Website met inspirerende voorbeelden 
van hoe landbouwers kunnen bijdragen 
aan de realisatie van Natura 2000 
doelstellingen mits projectsubsidie 

eenmalig € 15 000   

Gerichte communicatie naar land- en 
tuinbouwers om hen te informeren, 

terugkerend € 64 500   
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sensibiliseren en motiveren van om actief 
bij te dragen aan de realisatie van Natura 
2000-doelstellingen. (0,75 vte + 
werkingskosten) 

 

 

5. Verwachte resultaten 

Stijgend aantal landbouwers die gemotiveerd zijn om mee te werken aan Natura 2000 doelstellingen, 

hierin verantwoordelijkheid opnemen en hiervoor erkenning krijgen van binnen en buiten de sector 

voor hun rol als natuurbeheerder. 

 

Totaal terugkerend E.1.2. € 25 243 675 

Totaal eenmalig E.1.2. € 4 118 714 

 

E.1.3. Monitoring en rapportage 

ANB – monitoring 

1. Huidige stand van zaken en vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt op het gebied van 

monitoring en rapportage 

Voor de opvolging van Natura2000 werd een set van indicatoren opgemaakt. In eerste instantie enkel 
voor het hoogste niveau in de vorm van een dashboard. Deze set van indicatoren moet een antwoord 
geven op de vraag of we in Vlaanderen de juiste maatregelen nemen om de 
instandhoudingsdoelstellingen te realiseren.  
Er wordt een volledige indicatorencascade opgebouwd en de rapportering van deze indicatoren wordt, 
waar efficiënt, geautomatiseerd. 
De monitoring van het Natura2000-netwerk bestaat uit verschillende facetten. 
 
Vlaamse meetnetten 

Monitoring van Vlaams meetnetten: Vlaamse meetnetten bevatten drie onderdelen: vegetaties, 
soorten en abiotiek. Zijn meetnetten met representatieve representatieve steekproeven voor de 
Europees te beschermen habitats en Europees te beschermen soorten en een aantal Vlaams Prioritaire 
soorten. 

- vegetatiemeetnet: voor de meest algemene bostypes is een tweede meetcyclus gestart. Voor de 
zeldzame bostypes en open vegetaties is de eerste meetcyclus opgestart. LSVI-gerelateerde 
parameters worden hierin via cirkelproefvlakken opgevolgd voor alle Europees te beschermen 
vegetaties. Meetfrequentie: om de 12 jaar voor open vegetaties en 18 jaar voor bossen. Zal worden 
verder gezet in de toekomst. Trekker is INBO, terreinploegen ANB ondersteunen mee. 
- soortenmeetnet: eerste meetcyclus is gestart wordt in 2020 afgerond. Meetfrequentie is om de 4 
jaar. Zal worden verdergezet in de toekomst. Trekker is INBO, deels door INBO deels door NP via een 
overheidsopdracht. ANB financiert mee. 
- meetnet natuurlijk milieu. Bevat vier componenten: grondwatermeetnet, oppervlakte meetnet, 
bodemmeetnet, depositiemeetnet. Deels bestaand, deels in ontwikkeling.  
Grond- en oppervlaktewatermeetnet bestaan reeds maar zijn niet afgestemd op Natura 2000. 
Bestaand meetnet loopt verder. Nieuwe meetnetten in ontwikkeling: de grondwater- en 
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oppervlaktewater-meetnetten moeten afgestemd zijn op de verschillenden Europees te beschermen 
habitats. Zouden vanaf 2020 operationeel moeten zijn. INB0 is trekker, ANB ondersteunt via 
peilbuizennetwerk. 
Depositiemeetnetten zijn deels operationeel, deels in ontwikkeling. Atmosferische depositie: VLM ism. 
VMM & VITO. Deel in ontwikkeling: zorgen voor betere afstemming op Natura 2000 netwerk. 
Bodemmeetnet: deels operationeel, deels in ontwikkeling. Deels operationeel: Level I en Level II 
proefvlakken en is beperkt tot de bossen. Deel in ontwikkeling: betere afstemming op Natura 2000 
netwerk en representativiteit van de verschillenden habitats (bossen en open vegetaties). INBO is 
trekker. C-meetnet, methodiek werd hiervoor ontwikkeld door Departement omgeving die trekker is 
(representatief samengesteld over de verschillende landgebruikscategorieën). Start van het meetnet 
is ten vroegste voor 2020 gepland. Ondersteuning door INBO en ANB voor de Europees te beschermen 
habitats en representativiteit hiervoor i.k.v. koolstof-sequestratie. 
 
- Aanvullend meetnet in het kader van opvolging van spontane processen die de robuuste natuur in 
Vlaanderen sturen. Bossen met nulbeheer en begraasde mozaïeklandschappen zijn hierin 
vertegenwoordigd. Gaat over grote aaneengesloten natuurkernen waar spontane processen de 
sturende factoren zijn. Doel is nagaan wat de impact is van deze spontane processen en dynamiek op 
parameters die de staat van instandhouding bepalen en nagaan in hoeverre dergelijke gebieden in 
betere mate klimaatproof zijn dan kleinere natuurkernen trekker is INBO: deels gestart, deels verder 
te ontwikkelen. Gestart: in bossen met nulbeheer en beperkt aantal open vegetaties aan de kust en in 
de Kempen. In ontwikkeling: zorgen voor betere representativiteit van open begraasde 
mozaïeklandschappen. 
- BWK of vegetatiekartering: gebiedsdekkende kartering in Vlaanderen voor alle Europees te 
beschermen habitats en alle vegetaties binnen SBZ. Frequentie 12 jaar voor de habitats en 18 jaar voor 
de bossen. INBO is trekker, ANB ondersteunt mee via de terreinploegen en financiert deels de inzet 
van INBO-personeel. 
  
Lokaal niveau: beheermonitoring 
De wetgeving voor het nieuwe natuurbeheerplan en het nieuwe subsidiebesluit werden in 2017 
goedgekeurd. Hierbij ligt extra klemtoon op de realisatie van Europees te beschermen natuur. De 
beheerplanevaluatie en monitoring zijn expliciet in het nieuwe natuurbeheerplan opgenomen. Deze 
dienen om de beheerder te helpen en na te gaan of zijn beheer leidt tot de beoogde resultaten 
(realisatie van natuurstreefbeeld, inclusief habitat). Op basis van die resultaten kan de beheerder zijn 
beheer of het beheerplan bijsturen. 
 - Basisinventarisatie met LSVI bepaling van alle Europees te beschermen habitats aan het begin van 
het BHP. Frequentie: om de 24 jaar (duur van het BHP) 
- Zesjaarlijkse beheerplanevaluatie is voorzien. Deze bevat een rapportage over de voortgang van het 
beheerplan evenals de resultaten. Bevat 3 onderdelen:  
o Beheermonitoring indicatorlijsten (planten) 
o Beheermonitoring soorten (dieren) 
o Beheermonitoring waterpeilen 
- Eerste beheerplannen zijn pas goedgekeurd, en eerste monitoring van de resultaten zullen de 
komende jaren plaatsvinden. Zal door ANB terreinbeheerders uitgevoerd worden. Budget hiervoor 
voorzien voor de periode 2021-2027. 
 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Vlaamse meetnetten 
- vegetatiemeetnet: verderzetting 
- soortenmeetnet: verderzetting. 
- meetnet natuurlijk milieu.  
Grond- en oppervlaktewatermeetnet Verderzetting in toekomst + extra meetpunten punten. 



56 
 

Depositiemeetnetten. Verder zetten 
Bodemmeetnet: Verder zetten + extra meetpunten. 
- Aanvullend meetnet in het kader van opvolging van spontane processen die de robuuste natuur in 
Vlaanderen sturen. Verderzetting 
- BWK of vegetatiekartering: Verderzetting 
Lokaal niveau: beheermonitoring 
 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Cf. 4 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van EU-
cofinanciering 

Monitoring Natura 2000 habitats terugkerend € 106 590   

Monitoring Natura 2000 soorten terugkerend € 100 000   

Beheermonitoring indicatorlijsten terugkerend € 500 000   

Beheermonitoring waterpeil terugkerend € 207 900   

Vlaams Meetnet waterpeil terugkerend € 200 000   

Beheermonitoring soorten terugkerend € 810 000   

Klimaatgerelateerde meetnetten terugkerend € 200 000   

 Bij opmaak van de concrete programma’s wordt voorafgaand afgestemd met het INBO. 

5. Verwachte resultaten 

Kennis voor het Vlaams Natura 2000-beleid om het beleid verder te ontwikkelen en eventueel bij te 
sturen, 
Kennis voor de beheerder om zijn beheer op lokaal niveau ifv de realisatie van Natura 2000 doelen al 
dan niet bij te sturen. 

VMM 

1. Huidige stand van zaken en vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt op het gebied van 

monitoring en rapportage  

Continue monitoring oppervlaktewater 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Verderzetten van de monitoring in afstemming met noden/locaties inzake watergebonden 

habitats en soorten 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Cf. 2 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van 
de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde kosten in 
euro's (op jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van EU-
cofinanciering 
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Monitoring oppervlaktewater terugkerend € 26 000   

 

5. Verwachte resultaten  

Aanvullende gegevens meetnetten 

VLM 

1. Huidige stand van zaken en vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt op het gebied van 

monitoring en rapportage 

Monitoring beheerovereenkomsten: gebeurt via de enveloppe van het INBO. Eindrapport wordt 
verwacht in 2018. Aanvullende opdracht loopt met UHasselt (middelen technische bijstand PDPO III).  
Voor PAS-monitoring: VLM volgt het flankerend beleid op en rapporteert tegen eind 2018 aan de GOI 
welke flankerende maatregelen er genomen zijn en wat de effecten op de emissie van stikstof is. Dit 
zal jaarlijks herhaald worden. 

Monitoring natuurinrichtings-, landinrichtings- en ruilverkavelingsprojecten: tot 2017 werd een 
specifiek monitoringsplan uitgewerkt per natuurinrichtings- en ruilverkavelingsproject. Bij overlap met 
een SBZ werd minstens de relevante habitats en soorten opgevolgd en de eraan gekoppelde abiotische 
factoren (waterpeil en -samenstelling, bodemsamenstelling) voor zover hierrond maatregelen zijn 
uitgevoerd. Dit gebeurde in principe op 4 tijdstippen: 2 jaar voor uitvoering en op 2, 5 en 10 jaar na 
uitvoering (t2, t5, t10). Sinds 2017 is de aanpak aangepast aan de monitoringsvereisten van de erkende 
natuurreservaten. Dit betekent dat in natuurinrichtings- en ruilverkavelingsprojecten waar 
maatregelen worden genomen in functie van Natura 2000 of regionaal belangrijke biotopen (RBB), een 
monitoring wordt uitgevoerd van minstens de betrokken habitats.  

De uitgevoerde maatregelen in functie van soorten en habitats worden opgevolgd gedurende de 
eerste 2 jaar na uitvoering in functie van ev. bijsturing van de maatregelen. Daarnaast wordt 2 jaar na 
de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen een monitoring volgens de methode van de 
beheermonitoring uitgevoerd in functie van het bepalen van de toestand van de (toekomstige) 
regionaal belangrijke biotopen (RBB) en Europese habitats (fiches en indicatorsoorten per 
beheereenheid + beheer). Deze monitoring kan intern of extern gebeuren en wordt zo mogelijk van bij 
de start overgedragen aan de beheerder (zeker als ANB, Natuurpunt of de provincie eigenaar wordt), 
zoniet wordt deze na 2 jaar overgedragen aan de beheerder. 

Waar de VLM hydrologische maatregelen uitvoert, volgt ze ook de waterstanden en/of 
watersamenstelling op gedurende 2 tot 5 jaar na uitvoering van de maatregelen en vanaf bij voorkeur 
meerdere jaren vóór het uitvoeren van de maatregelen (t-x). Daarna wordt het meetnet overgedragen 
aan de beheerder. Verder wordt op initiatief van VLM de eerste 2 jaar na uitvoering op projectbasis 
een jaarlijks monitoringsoverleg opgestart met ANB, de beheerders en INBO. Daar wordt de 
inrichtingsevaluatie incl. raakvlakken voor beheer, de uitvoering van de monitoring en conclusies en 
gezamenlijke communicatie-acties besproken. 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Verderzetten van het op punt zetten van een nieuwe werkwijze met ANB (o.a. in functie van opname 
in CMSi-databank); begeleiden van monitoring en verwerking resultaten door INBO. 
Opmerking: monitoring van acties in het kader van SBP Hamster en Grauwe kiekendief gebeurt door 
het ANB. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 
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Cf.  4  

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving 
van de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Mogelijke bron van EU-
cofinanciering 

Monitoring/studies 
natuurinrichting 

terugkerend € 50 000   

 

5. Verwachte resultaten  

Kennisopbouw over impact van uitgevoerde projecten 

INBO 

1. Huidige stand van zaken en vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt op het gebied van 

monitoring en rapportage 

• monitoring habitats en soorten van de bijlagen van HRL en VRL, habitatkwaliteit  

• meetnetten abiotiek Natura 2000 habitattypen: oppervlaktewater, grondwater, depositie, 
bodem 

• EU-rapportage inzake regionale staat van instandhouding Natura 2000-vogelrichtlijnsoorten, 
habitatrichtlijnsoorten 

• EU-rapportage inzake de regionale staat van instandhouding Natura 2000 habitats 

• Biologische waarderingskaart en kartering Natura 2000 habitattypen, incl. optimalisatie van de 
methodologie 

• Lokale Staat van Instandhouding (LSVI) - habitattypen, habitatrichtlijnsoorten, 
vogelrichtlijnsoorten 

• Verfijning van de bestaande KRW en HR monitoringstrategie 

• Monitoring exoten in het kader van EU- verordening IAS : Coördinatie, voorbereiding, 
implementatie en opvolging 
 
2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Verbetering en uitbreiding meetnetten voor de monitoring 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Cf. 2 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van EU-
cofinanciering 

Maatregel en voor monitoringsactiviteiten inzake: 
Natura2000, milieudrivers, klimaat, invasieve soorten: 
werkingsbegroting 

terugkerend € 2 364 000   
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Maatregel en voor monitoringsactiviteiten inzake: 
Natura2000, milieudrivers, klimaat, invasieve soorten: 
personeelsbegroting 

terugkerend € 390 000   

 

5. Verwachte resultaten 

Uitbreiding kennis over status en trends van de habitats en soorten, habitatkwaliteit en 
milieukwaliteit. 

NP 

1. Huidige stand van zaken en vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt op het gebied van 

monitoring en rapportage 

Monitoring van habitats en soorten in gebieden onder beheer, tijdens en na uitvoeringen van 
projecten. 

2. Andere noodzakelijke maatregelen  

Verder zetten van de projectmonitoring, aanschaffen van meetapparatuur voor effectievere 
monitoring. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Cf 2 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van EU-
cofinanciering 

Monitoring (ook abiotisch) op detailniveau (perceel) om 

impact en resultaten projecten uitgevoerde acties te 

kunnen evalueren: tijdens projectuitvoering minstens nul, 

tussentijdse en eindmeting. Personeelskost. 

terugkerend € 342 000 
 

Monitoring (ook abiotisch) op detailniveau (perceel) om 

impact en resultaten projecten uitgevoerde acties te 

kunnen evalueren: tijdens projectuitvoering minstens nul, 

tussentijdse en eindmeting. Aanschaf gespecialiseerd 

materiaal voor terreinopnamen (bv. smartphone en 

tablet). 

eenmalig € 38 000 
 

Monitoring (ook abiotisch) op gebiedsniveau, minstens 3 

jaarlijks, om algehele kwaliteit terrein en doelhabitats en 

soorten op te volgen en vooruitgang te kunnen evalueren. 

Ook om ongunstige ontwikkelingen (intern en extern van 

terugkerend € 873 000 
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oorzaak) te detecteren en oplossingsgericht bij te kunnen 

sturen. Zowel voor als tijdens en na. Personeelskost. 

Monitoring (ook abiotisch) op gebiedsniveau, minstens 3 

jaarlijks, om algehele kwaliteit terrein en doelhabitats en 

soorten op te volgen en vooruitgang te kunnen evalueren. 

Ook om ongunstige ontwikkelingen (intern en extern van 

oorzaak) te detecteren en oplossingsgericht bij te kunnen 

sturen. Zowel voor als tijdens en na. Aanschaf materiaal 

(bv. grondwaterraai, divers voor lange 

termijnwaarnemingen, tablet, drone). 

eenmalig € 97 000 
 

Monitoring van de directe impact van het project en de 

uitgevoerde acties op het gebied en de ruime 

(woon)omgeving en eventueel bijsturen: aantal bezoekers, 

wandelaars, leden, pers, etc. Zowel voor als tijdens en na. 

Personeelskost. 

terugkerend € 58 500  

Monitoring van de directe impact van het project en de 

uitgevoerde acties op het gebied en de ruime 

(woon)omgeving en eventueel bijsturen: aantal bezoekers, 

wandelaars, leden, pers, etc. Zowel voor als tijdens en na. 

Aanschaf gespecialiseerd materiaal (bv. wandeltellers). 

eenmalig € 6 500  

Monitoring van de brede socio-economische impact van 

het project en de uitgevoerde acties gebruik makend van 

een gestandaardiseerde methodiek (cfr. Life BNIP). Extern 

+ begeleidende personeelskost. 

terugkerend € 120 000  

Investeren, opstart en uitvoeren van vernieuwende 

monitoringtechnieken, zoals bijvoorbeeld gebruik drones 

voor koolstofmetingen, karteren evolutie 

vegetatiestructuur, ed. Opleiding, personeelskost 

begeleiding en uitvoering, externe help waar noodzakelijk. 

eenmalig € 31 500  

Opvolging van de uitvoering van de maatregelen en 

verwachte resultaten op het terrein, zowel abiotisch (in 

het bijzonder) en biotisch: uitwerken standaardprotocols 

en standaardbestekken, nagaan of de werken conform 

werden uitgevoerd, opvolgen resultaten + evalueren 

(indien noodzakelijk met specialisten). Personeelskost 

uitwerking en opvolging op terrein. 

terugkerend € 105 000  

Monitoring van impact op klimaatdoelstellingen, in het 

bijzonder koolstofopslag (CO2 en CH4) gebruik makend 

van gestandaardiseerde technieken uitgevoerd door 

gespecialiseerde (wetenschappelijke) instellingen. Extern + 

begeleidende personeelskost. 

terugkerend € 90 000  

 

5. Verwachte resultaten 
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Uitbreiding kennis over status en trends van de habitats en soorten, habitatkwaliteit en 
milieukwaliteit. 
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Aanspreekpunt Privaat Beheer Natuur en Bos – Landelijk Vlaanderen  

1. Huidige stand van zaken en vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt op het gebied van 

monitoring en rapportage 

Monitoring op private eigendom gebeurt in de eerste plaats door de overheid. In het kader van de 
soortenmonitoring worden ook vrijwilligers ingezet van Natuurpunt. Met Landelijk Vlaanderen en HVV 
werd hiertoe een protocol afgesloten om dit mogelijk te maken. De samenwerking met de private 
eigenaar verloopt hier zeer vlot. Intussen heeft Landelijk Vlaanderen het Wildlife Estates Label 
geïntroduceerd in Vlaanderen. Dit label stelt private eigenaars in staat om vrijwillig een aantal 
biodiversiteitsmaatregelen te nemen met het oog op het behalen van het label. Gebieden die in 
aanmerking wensen te komen voor het Wildlife Estates Label dienen hiervoor voor tal van 
biodiversiteitsaspecten cijfermateriaal bij elkaar te brengen. De deelnemende gebieden worden 
vijfjaarlijks gemonitord. 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Het Wildlife Estates Label moet sterk worden uitgebreid (momenteel zijn 13 labels toegekend). Het 
linken van de rapportage voor het bekomen van het Wildlife Estates Label aan de informatievergaring 
voor de erkenning als type 2, 3 en 4 zou nuttig zijn om private eigenaars de stap te laten zetten naar 
de officiële kanalen opgezet door het Agentschap voor Natuur en Bos. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Een verdere uitbreiding van het Wildlife Estates Label. Het vergaarde cijfermateriaal moet binnen een 
wetenschappelijke databank opgenomen worden. Het Wildlife Estates Label kan gebruikt worden als 
opstap om private eigenaars daadwerkelijk de stap te laten zetten naar het ontwikkelen van een 
natuurbeheerplan van type 2, 3 of 4. 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde kosten 
in euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke bron 
van EU-
cofinanciering 

Verdere uitbreiding van het Wildlife 
Estates Label netwerk 

terugkerend € 75 000   

Opstap van het Wildlife Estates label 
naar het reguliere natuurbeheerplan 

terugkerend € 50 000   

 

5. Verwachte resultaten  
Een verhoogde toename in de participatiegraad van private eigenaars aan het Natura 2000 
proces in Vlaanderen. 
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ECO² Agrobeheercentrum 

1. Huidige stand van zaken en vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt op het gebied van 

monitoring en rapportage 

Momenteel gebeurt geen uitgebreide monitoring van soorten waarvoor concrete acties of projecten 
worden opgezet.  

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Ontwikkeling/bepaling en uitrol van monitoringsmethodieken en –protocollen en opzetten van 
netwerk van vrijwilligers die instaan voor de uitvoering ervan op terrein in samenwerking met INBO 
en ILVO. Actief betrekken van landbouwers bij de uitvoering van monitoring om zo het inzicht te 
verhogen in het voorkomen en de ecologie van de soorten. 

Vorming via infovergaderingen, terreinbezoeken met ervaren lesgevers/monitors, en bespreking van 
de monitoringsgegevens met deelnemende land- en tuinbouwers om op basis hiervan het beheer- en 
andere maatregelen resultaatsgericht bij te sturen. 

Ontwikkelen en verspreiden van determinatiefiches, tractorgidsen,… 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Alle maatregelen zijn prioritair. 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde kosten 
in euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke bron 
van EU-
cofinanciering 

Ontwikkelen en operationaliseren van 
monitoringssystematiek -netwerk 
voor landbouwnatuur i.s.m. andere 
actoren (0,75 vte + werkingskosten) 
mits projectsubsidie 

terugkerend € 64 500   

Opleiden van vrijwilligers (waaronder 
landbouwers) voor het monitoren van 
soorten. Terugkoppeling van de 
monitoringsgegevens naar 
landbouwsector ter ondersteuning 
van een resultaatsgericht lerend 
beheren (0,5 vte + werkingskosten) 
mits projectsubsidie 

terugkerend € 43 000  

Ontwikkeling en verspreiding van 
educatief materiaal ondersteuning 
van de monitoring van soorten in 
gebieden in beheer door landbouwers 
(0.25 vte + werkingskosten) mits 
projectsubsidie 

terugkerend € 21 500  

Drone voor inventarisatie van nesten 
in agrarisch gebied (hardware + 
software) mits projectsubsidie 

eenmalig € 25 000   
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5. Verwachte resultaten 

Door landbouwers actief te betrekken bij de monitoring van soorten ontstaat er meer betrokkenheid, 

kennis en motivatie voor de bescherming ervan.  Meer effectievere beheermaatregelen door 

evaluatie en bijsturing op basis van de monitoringsresultaten. 

 

Totaal terugkerend E.1.3. € 6 796 990 

Totaal eenmalig E.1.3. € 198 000 

 

E.1.4. Nog ontbrekende kennis en onderzoek behoeften 

ANB  

1. Huidige stand van zaken 

Overzicht van de onderzoeken die in de huidige planperiode van het PAF plaatsvonden:  
- Soort gerelateerd onderzoek 
- Vegetatie gerelateerd onderzoek (o.a. versnelde karteringen en LSVI-bepalingen) 
- Zoekzonemodel (model dat de meest geschikte locaties aanduid voor de te realiseren habitats 
conform de S-IHD’s) 
- PAS –gerelateerd onderzoek – emissie, emissie en depositie gerelateerd onderzoek  
- Geohydrologische studies 
- Exotenproblematiek 
- Dierenziektes (oa schimmels bij amfibieën) 
- Klimaat gerelateerde onderzoeken 
- Ecosysteemdiensten gerelateerd onderzoek 
- Onderzoek naar mogelijkheden voor landbouw gerelateerde natuur en 
samenwerkingsmogelijkheden met landbouw (vb. Ecco kwadraat) 
- Lokale onderzoeken m.b.t. geplande inrichtingen en beheerkwesties (o.a. waterkwaliteit, 
nutriëntenonderzoek, archeologisch onderzoek bij inrichtingswerken) 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Nood aan extra onderzoek rond klimaatrobuustheid, extra ecohydrologische studies, en de immissie, 
emissie en depositiegerelateerde kennis. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

In de komende planperiode wil het ANB de volgende klemtonen en prioritering leggen: 
- Verhoogde inzet op de thema’s ecohydrologie, klimaat gerelateerd onderzoek en emissies en 
depositieproblematiek 
- Blijvende inzet op studies behorende tot zeer uiteenlopende thema’s: socio-economische studies, 
studies voor soorten o.a. in het kader van SBP’s, studies m.b.t. exoten en dierenziektenproblematiek 
(vb. schimmel bij amfibieën), ecosysteemdiensten gerelateerd onderzoek, veel lokale studies in het 
kader van specifieke inrichtingen of de lokale beheerproblematiek (m.b.t. waterkwaliteit, nutriënten, 
archeologisch onderzoek bij inrichtingswerken, …), studies m.b.t. optimalisatie van referentiewaarden 
voor de abiotiek voor de verschillende habitats, versnelde vegetatie-karteringen, 
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4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde kosten 
in euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van EU-
cofinanciering 

Zie bij punt 3 (totaalbudget van alle 
onderzoek; zie bij 3 voor wat dit 
allemaal inhoudt) 

eenmalig 
€ 2 800 000   

 

5. Verwachte resultaten: Kennis voor het Vlaams Natura 2000-beleid om het beleid verder te 
ontwikkelen en eventueel bij te sturen. 

DEFENSIE 

1. Huidige stand van zaken 

Opvolging inventarisaties van soorten op verschillende gebieden, inventarisering habitats, uitvoeren 
van eco-hydrologische studie te Houthalen-Helchteren en studie avifauna te Houthalen-Helchteren. 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Voortzetten soortenmonitoring, inventarisering en uitvoeren vervolg eco-hydrologische studie 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Monitoring, inventarisatie, eco-hydrologische studie (twee eersten ten laste van ANB) 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving 
van de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Mogelijke bron 
van EU-
cofinanciering 

Vervolgstudie hydrologie 
Houthalen-Helchteren 

eenmalig (project loopt 
over verschillende jaren) 

€ 45 000   

Opmaak/aanpassen 
natuurbeheerplannen 

eenmalig 
€ 20 000   

 

5. Verwachte resultaten  

Beter zicht op hydrologie Houthalen-Helchteren, betere afstemming Natuur en 

operationaliteit. 
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VMM 

1. Huidige stand van zaken 

Een aantal onderzoeksprojecten is nu gedefinieerd in het stroomgebiedbeheerplan o.b.v. huidige 
onderzoeksbehoeften. 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Nieuwe onderzoeksbehoeften zullen voornamelijk betrekking hebben op de bestrijding van (nieuwe) 
invasieve soorten en detectie van nieuwe stoffen (watch list v/d RL Prioritaire Stoffen) 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Cf.  4  

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Mogelijke bron 
van EU-
cofinanciering 

Ecohydrologische onderzoeksprojecten terugkerend € 70 000   
 

5. Verwachte resultaten  

Betere kennis over aanwezigheid en verspreiding van invasieve soorten en polluenten. 

VLM 

1. Huidige stand van zaken 

Jaarlijks wordt ca. € 170.000 van het beschikbare studiebudget natuurinrichting voorzien voor 
verschillende type studies binnen de Natura2000 gebieden, zoals monitoring, inventarisatie studies, 
eco-hydrologische studies, technische studies, bodemonderzoeken, water- en bodemanalyses, … 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Verderzetten gebiedsspecifieke onderzoeken in functie van nieuwe uitwerken projecten (eco-
hydrologisch, bodemkundig, ecologisch, historisch ecologisch, landschapsecologisch, landschappelijk, 
maatschappelijk, … onderzoek), onderzoek naar bestrijdingsmethoden Watercrassula, Japanse 
duizendknoop e.a. invasieve exoten, ... 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Cf. 4 
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4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Mogelijke bron 
van EU-
cofinanciering 

Gebiedsspecifieke onderzoeken in functie 
van nieuwe, uit te werken 
natuurinrichtingsprojecten 

terugkerend € 250 000   

 

5. Verwachte resultaten  

Betere onderbouwing en grotere effectiviteit van uitgevoerde inrichtingsprojecten. 

Provincie Antwerpen 

1. Huidige stand van zaken 

Noodzakelijk vorming gevolgd om de wetgeving te kennen en toe te passen in beheerplannen, 
adviezen, … 
Nodige vorming gevolgd om inzake natuurbeheer de juiste maatregelen op terrein te kunnen bepalen 
Voor onze huidige kennis in het kader van verspreiding verwijzen we naar kennisopbouw (zie tabel) 
 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Permanente nood aan actuele verspreidingsgegevens (ook exoten) en ecologisch beheer. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Cf. 4  

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van EU-
cofinanciering 

Studie: Onderzoek naar de mogelijk om meer 
landschapsecologisch maatwerk te bieden bij 
Verplichte Groensschermen in 
omgevingsvergunning  

eenmalig € 100 000   

Studie: Groennorm in bebouwde omgeving   eenmalig € 100 000   

Overeenkomst natuurpuntstudie PPS voor PPS en 
projectpagina PPs in website waarnemingen.be 

terugkerend 
€ 30 000   

Intern geoloket ikv soorten (gegevens & 
wetgeving) 

terugkerend 
€ 70 000   

Ondersteuning vrijwillig natuurstudiewerk 
ANKONA 

terugkerend 
€ 80 000   

Occasioneel studiewerk door derden ikv soorten 
(stierkikker, vleermuizen, gladde slang, 
rugstreeppad, …) 

eenmalig 
€ 25 000   

Ontwikkeling uniforme beheersoftware samen 
met provincie, Regionale Landschappen en 
Bosgroepen 

eenmalig 
€ 85 000   
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Opbouw en ontsluiting kennis ecosysteemdiensten terugkerend € 70 000   

Leerstoel zorg en natuurlijke leefomgeving bij de 
Universiteit Antwerpen 

terugkerend € 70 000   

Vergroten kennis groene infrastructuur in functie 
van klimaatverandering 

terugkerend € 70 000   

 

5. Verwachte resultaten  

Uitgebreide kennis en capaciteitsopbouw teneinde meer gerichte terreinmaatregelen uit te 

werken. 

INBO 

1. Huidige stand van zaken 

• Lokale Staat van Instandhouding (LSVI) - habitatrichtlijnsoorten, vogelrichtlijnsoorten, 
habitattypen 

• Onderzoek naar de effecten van luchtverontreiniging en klimaatverandering op de biogeochemie 
van een bosecosysteem 

• Effecten van milieu & klimaat op vegetaties  

• Milieukwaliteitsnormen voor Europees beschermde habitattypen en leefgebieden van soorten 

• Aanmaak en periodieke actualisering Zoekzonemodel 

• Gebiedsanalyses: wetenschappelijke ondersteuning bij de opmaak van gebiedsvisies i.v.m. 
herstelmaatregelen per SBZ-H deelzone 

• Evaluatie en ontwikkeling herstelbeheer in het kader van PAS, Programmatische Aanpak Stikstof 

• Heidebeheersynthese 

• Onderzoek naar mogelijke efficiëntie- en nauwkeurigheidswinst in habitatkartering en LSVI-
bepaling via Remote Sensing 

• Adaptatiepotentieel van inheemse bomen en struiken aan wijzigend klimaat  

• Ontwikkelen Natural Capital Accounting in Vlaanderen 

• Onderzoek naar beheer en risk assessment van invasieve exoten 
(zie uitgebreide lijst in bijlage INBO-overzicht monitoring & onderzoek Natura 2000) 

 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Ontbrekende kennis abiotiek habitats en soorten verder invullen 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Cf. 4 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de maatregelen 
Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van EU-
cofinanciering 

Maatregelen voor onderzoek over: Natura2000, 
milieudrivers, klimaat, invasieve soorten: 
werkingsbegroting 

terugkerend € 4 858 000   

Maatregelen voor onderzoek over: Natura2000, 
milieudrivers, klimaat, invasieve soorten: 
personeelsbegroting 

terugkerend € 800 000   
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5. Verwachte resultaten 

Uitbreiding kennis voor verbetering aanpak beleid en beheer van de habitats en soorten. 

OVAM 

1. Huidige stand van zaken 

Momenteel zijn er tal van gronden in Natura2000-gebied waarvan de bodemkwaliteit is onderzocht 
(7374 percelen).  In een beschrijvend bodemonderzoek ter hoogte van natuurgebied dient de 
bodemsaneringsdeskundige na te gaan of de aangetroffen verontreiniging een mogelijke 
ecotoxicologisch risico vormt.  Dit is niet steeds eenduidig te bepalen. Ter hoogte van waterlopen 
wordt er vaak bodemverontreiniging vastgesteld, zowel in de waterbodem, de oevers als de 
overstromingsgebieden. De OVAM is momenteel bezig met het in kaart brengen van hotspot-
gebieden; met andere woorden locaties waar waterbodemverontreiniging aanwezig is afkomstig van 
(vaak industriële) puntbronnen. Deze verontreiniging beperkt zich niet tot industriegebieden; gelet 
op de mobiliteit van de verontreiniging zijn ook natuurgebieden (mogelijk) aangetast. 

De OVAM heeft geen gronden in Natura2000 gebieden in haar beheer; wél staat ze soms in voor 
ambtshalve bodemonderzoeken en -saneringen ter hoogte van dergelijke gebieden, als éénmalige 
ingrepen. Wanneer een dergelijk ambtshalve bodemonderzoek of -sanering wordt uitgevoerd, wordt 
er rekening gehouden met de milderende maatregelen en wordt er voorzien in de nodige 
communicatie. Dit bestaat vaak uit een nieuwsbrief voor de omwonenden en een webpagina op de 
OVAM website. Bij effectieve werken worden er eveneens werfborden voorzien. Bovendien worden 
er infomarkten of bewonersvergaderingen georganiseerd wanneer een groot aantal percelen 
betrokken zijn bij de sanering. Soms wordt er een werfbezoek georganiseerd voor geïnteresseerden 
waarbij er toelichtingen worden gegeven over de werken. 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Voor de reeds onderzochte risicopercelen zijn er vaak verdere maatregelen nodig; wanneer er uit 
een oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er verontreiniging aanwezig is, dient dit nader 
onderzocht te worden in een beschrijvend bodemonderzoek en eventueel een 
bodemsaneringsproject en -werken. (De geschatte aantallen hiervan zijn terug te vinden in de bijlage 
onder 1.2). Naast de reeds onderzochte risicogronden, zijn echter nog tal van mogelijke 
risicogronden (3674) ter hoogte van Natura2000 gebieden, waarvan de bodemkwaliteit nog niet 
onderzocht is, maar waarbij er een vermoeden is dat er voormalige risico-activiteiten aanwezig 
waren die bodemverontreiniging konden veroorzaken (bv. stortplaatsen). Deze berekeningen zijn 
terug te vinden als bijlage (onder punt 1.1) Daarnaast zijn er echter ook niet-risicogronden die 
mogelijk ook verontreinigd zijn, door verontreinigde waterbodem (of de afzetting ervan op de oever 
en in overstromingsgebieden), door atmosferische depositie of door diffuse verontreiniging. In het 
kader van grondverzet wordt dit soms opgemerkt. Dit is echter laat in de projectplanning 
(onvoorziene hogere kosten); het is beter dat dit eerder wordt vastgesteld zodat hiermee rekening 
wordt gehouden. Daarnaast zijn er eveneens 'emerging contaminants' waarvoor momenteel nog 
geen normering bestaat. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

1) Oriënterend Bodemonderzoek (OBO) ter hoogte van nog niet onderzochte risicogronden in Natura 
2000-gebieden  
2) Beschrijvend Bodemonderzoek (BBO) ter hoogte van de onderzochte risicogronden  



70 
 

3) Uitvoeren van  bodemsanering ter hoogte van onderzochte risicogronden      
4) Onderzoek naar de eco(toxico)logische effecten van ‘emerging contaminants’ in (water)bodem en 
grondwater, opdat hiervoor normen kunnen afgeleid worden. 
 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de maatregelen 
Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van EU-
cofinanciering 

Oriënterend bodemonderzoek ter hoogte van 
nog niet onderzochte risicogronden 

eenmalig € 571 429   

Beschrijvende bodemonderzoeken ter hoogte 
van onderzochte risicogronden 

eenmalig € 279 143  

Uitvoeren van sanering ter hoogte van 
onderzochte risicogronden in Natura2000 
gebieden* 

eenmalig € 4 790 000  

Onderzoek naar de eco(toxico)logische effecten 
van 'emerging contaminants' in (water)bodem 
en grondwater, opdat hiervoor normen kunnen 
afgeleid worden – ad-hoc bepaling 

eenmalig    

*BSP en bodemsanering worden in principe niet beschouwd  als 'onderzoeksinspanningen'. Dit zijn echter wel eenmalige 

maatregelen die een belangrijk positief effect kunnen hebben op de natuurwaarden. 

5.  Verwachte resultaten 

Het effect zal zijn dat er duidelijkheid ontstaat over de nodige saneringsnoodzaak ter hoogte van de 
Natura 2000 gebieden. Bovendien zullen de effecten van ‘emerging contaminants’ in (water)bodem 
en grondwater beter in kaart gebracht zijn. 

NP 

1. Huidige stand van zaken 

Uitvoering van studies voor bepaling van herstelmaatregelen in de projectgebieden. 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Studies op landschapsniveau en ecosysteemfuncties, uitbreiding van de scope van studies in nieuwe 

projectgebieden ter voorbereiding van herstelmaatregelen, o.a. eco-hydrologie en bodem. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Alle maatregelen nodig voor de kennisvergadering voor items aangegeven onder punt 2. 

  



71 
 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde kosten 
in euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke bron 
van EU-
cofinanciering 

Voorbereidend onderzoek voor goede 
uitvoering herstelacties + acties 
kwaliteitsverbetering, ook in functie van 
bekomen noodzakelijke vergunningen: 
bodemonderzoek en attest verplaatsing 
grond, archeologisch onderzoek 
(verkennend en oriënterend - zeer duur in 
heidelandschappen wegens mogelijke 
Neolithicum artefacten) grond- en 
oppervlaktewaterstalen, slibdiktes, 
microreliëf etc. Grotendeels extern + 
begeleidende personeelskost + aanschaf 
gespecialiseerd materiaal (bvb. peillatten, 
teodoliet, peilbuizen, divers tec.).  

eenmalig € 50 000   

Opstellen noodzakelijke studies op 
landschapsniveau voor een beter begrip 
van het functioneren van het ecosysteem 
in functie van een duurzame, 
kwaliteitsvolle en resultaatgerichte 
uitvoering actie voor habitatherstel en 
kwaliteitsverbetering: ecohydrologische 
studie, relïëfstudie, historische 
landschapsstudie. Hoofdzakelijk extern + 
begeleidende personeelskost.  

eenmalig € 65 000   

Opstellen en uitvoeren uitzonderlijke 
studies ifv innovatief habitatherstel: bv. 
uitmijnen op verschillende bodemtypen, 
gebruik steenmeel bij plaggen, keuze 
broekbos/blauwgrasland, etc. - zeer 
interessant ook voor transferability en 
replicability naar andere terreinbeheerders 
en landen. Hoofdzakelijk extern + 
begeleidende personeelskost.  

eenmalig € 65 000   

Uitvoeren begeleidende 
inventarisatiestudies ter voorbereiding van 
projectacties en om vernietiging 
(kleinschalig aanwezige) doelhabitats en - 
soorten te vermijden: bv. Inventariseren 
resthabitats/restpopulaties van 
habitattypische en Bijlage soorten en 
habitats zodat deze niet vernietigd worden 
tijdens projectuitvoering, inventariseren 
Bijlage soorten die mogelijk kunnen 
verdwijnen bij projectuitvoering (herstel 
open habitats en aanwezigheid 
boombewonende vleermuizen is een 
voorbeeld). Hoofdzakelijk extern + 
begeleidende personeelskost. 

eenmalig € 18 000  

Actief zoeken naar nieuwe 
inventarisatietechnieken en nieuwe 

eenmalig € 45 000  
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studies die betrekking hebben op herstel 
en beheer van habitat en soorten om 
eenmalige en wederkerende 
beheermaatregelen zo efficiënt mogelijk 
uit te voeren en maximaal resultaat te 
halen, e.g. e-dna, recent vernieuwend 
wetenschappelijk onderzoek University of 
Sussex i.v.m. habitatgebruik 
bosbewonende vleermuizensoorten, 
beheer en herstel veengronden ed. 
Hoofdzakelijk personeelkost voor 
opzoekwerk, overleg, bekijken 
toepassingsmogelijkheden (verplaatsingen 
indien nodig). 

Onderzoek naar de socio-economische 
meerwaarden van de (investering) in 
Natura 2000 en Groene Inrastructuur. 
Ondersteunende overheden, bedrijven en 
andere betrokkenen vragen steeds meer 
naar de socio-economische return, 
hiervoor zijn reeds een aantal modellen 
ontwikkeld, maar slechts weinig praktisch 
toegepast en geëvalueerd. Hoofdzkaleijke 
externe kosten (utvoeren studies). 

eenmalig € 40 000   

Bij het opzetten van de onderzoeksprojecten wordt ook afgestemd met onderzoeksprogramma van 

ANB en INBO. 

5. Verwachte resultaten  

Uitbreiding van kennis voor verbetering van planning en uitvoering van herstel en beheer van 

de habitats en soorten. 

ECO² Agrobeheercentrum 

1. Huidige stand van zaken en vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt  

Om de huidige begeleiding van projecten en adviesverlening van landbouwers effectiever te maken 
zijn evaluaties van de impact van maatregelen en onderzoek van nieuwe methodieken vereist. 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Nagaan welke beheermaatregelen naast effectief ook praktisch uitvoerbaar en inpasbaar zijn in een 
economische landbouwbedrijfsvoering – via studiewerk en overleg met landbouwers en bevoegde 
instanties. 
Op basis van gerichte monitoring de natuurbeheermaatregelen evalueren en bijsturen 
 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Alle maatregelen zijn prioritair. 
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4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de maatregelen 
Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van EU-
cofinanciering 

Ontwikkelen van beheermaatregelen en -
modellen die inpasbaar zijn in een economische 
landbouwbedrijfsvoering mits projectsubsidie 
(0,5 vte + werkingskosten) 

terugkerend € 43 000   

Businessmodellen ontwikkelen voor de 
vergoeding van publieke diensten door 
landbouwers op vlak van natuur en milieu mits 
projectsubsidie (0,5 vte + werkingskosten) 

terugkerend € 43 000  

Onderzoek naar de effectiviteit van agrarisch 
natuurbeheermaatregelen mits projectsubsidie 
(0,5 vte + werkingskosten) 

terugkerend € 43 000  

 

5. Verwachte resultaten 

Verhoogde kennis i.f.v. communicatie naar land- en tuinbouwers en bijsturing van maatregelen op 
terrein. Dit moet leiden tot een hogere participatie van land- en tuinbouwers aan Natura 2000-
doelstellingen en een verhoogde effectiviteit van het beheer (lerend beheren). 

 

Totaal terugkerend E.1.4. € 6 497 000 

Totaal eenmalig E.1.4. € 9 098 571 

 

E.1.5. Communicatie en het kweken van bewustzijn, voorlichting en capaciteitsopbouw, 

toegang voor bezoekers in het kader van Natura 2000 (+ mbt groene infrastructuur) 

Opmerking: Infrastructuur voor toegang voor bezoekers maakt veelal deel uit van natuurinrichtings-
projecten of andere gebiedsspecifieke projecten. 
 
ANB 

1. Huidige stand van zaken 

De communicatiestrategie van het ANB steunt op drie grote pijlers: Live, Listen en Lead. In elk van die 
pijlers is ruimte voorzien voor het Natura2000 verhaal en het ruimere biodiversiteit. Zo staat Live voor 
beleving van de (biodiversiteit van de) natuur, Listen voor dienstverlening en Lead voor vakmanschap. 
Er is een omvangrijk communicatieplan opgemaakt, waarbinnen doelstellingen geformuleerd zijn per 
doelgroep. Natura 2000 omvat een groot aantal thema’s en onderwerpen. Een groot aantal 
medewerkers binnen ANB is hierbij betrokken. Naast de specifieke communicatie aanpak per 
thema/project/actie wordt ook ingezet op overkoepelende ondersteunende communicatie. Een aantal 
belangrijke communicatiemiddelen vormen de ruggengraad van het plan. Het communicatieproces 
van de Europese Natuurdoelen heeft aangetoond dat de grote moeilijkheid niet altijd het ontwikkelen 
is van goede communicatiemiddelen, maar wel het voorzien van een continue stroom van informatie 
vanuit de inhoudelijke werking. Dit vooral gelet op de complexiteit en techniciteit van het opzet. Er is 
dus ook ingezet op het proces van informatietoevoer richting het communicatiekanaal.  
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Een overzicht van de verschillende kanalen: 
1. Website: zowel natuurenbos.be als natura2000.be zijn op dit moment de belangrijkste bronnen 
van informatie over Natura2000. Op natuurenbos.be wordt de meer algemene informatie gezet, op 
natura2000 gaan we wat meer in de diepte. 
2. Driemaandelijkse digitale nieuwsbrief van Natura 2000: deze nieuwsbrief is niet gericht naar het 
brede publiek, maar situeert zich op een dieperliggend kennisniveau.  
3. Sociale media: het verhaal van de Europese Natuurdoelen wordt mee opgenomen in de reguliere 
werking rond sociale media. Zowel in de posts die we zelf creëren als in de tweets van twitterende 
boswachters wordt op een laagdrempelige manier gecommuniceerd over het belang van 
biodiversiteit en Natura2000.  
4. Terreincommunicatie: op de terreinen van het Agentschap voor Natuur en Bos staan infoborden 
die de bezoekers welkom heten en basisinformatie over het gebied verschaffen. In Natura2000 
gebieden wordt uitgepakt in woord en beeld met de verschillende soorten en habitats die het gebied 
rijk is.  
5. Communicatiekanalen van de stakeholders (VVSG, PlattelandsTV, VILT nieuwsbrief,…): we 
inventariseren de verschillende kanalen van de doelgroepen en schakelen ze gericht in, zowel op 
papier als digitaal. ANB kan een samenwerking aangaan in het kader van de Europese Natuurdoelen. 
6. Infomomenten in kader van het Management Plan: informatievergaderingen over de impact, het 
proces, de stand van zaken en de opportuniteiten in het kader van de actualisatie van het MP 
werden voorbereid. 
7. Kompasnaalden (actie BNIP): 
• Korte factsheet 
• Praktische informatie, stroomschema’s verschillende stappen,… 
• Uitdelen op infomomenten, workshops, infomarkten 
• Meesturen met uitnodigingen  
• Onderdeel van infopakketten voor verenigingen en overheid  
• Downloadbaar op website.  
8. Video (actie BNIP): 
• Wervende voorstelling en basisinfo Natura 2000 
• Als onderdeel van presentaties & de website 
9. Persaanpak: het verhaal van de Europese Natuurdoelen wordt mee opgenomen in de reguliere 
perswerking waarbij in nauw overleg met het kabinet wordt bekeken wat er wanneer kan 
gecommuniceerd worden. 
10. Communicatieplan Natura 2000 (actie BNIP): wordt verder uitgerold in een jaaractieplan 
 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Aangezien er in de toekomstige periode vooral zal ingezet worden op terreinrealisaties zal ook in de 
communicatie de klemtoon verschuiven naar het concrete terreinniveau. Nieuwe 
communicatiekanalen worden niet voorzien. Een versterkte inzet op bestaande kanalen daarentegen 
wel.  
Daarnaast wordt werk gemaakt van het beter ontsluiten van de informatie die nu al bestaat en richting 
burgers gaat. Binnen het traject heerlijk helder willen we onze communicatie wervender en 
toegankelijker maken, met voldoende aandacht voor het Natura2000 verhaal. 
Een nieuw communicatieproject is “Onze Natuur” dat uit 2 grote luiken bestaat. Tegen 2022 wordt een 
reeks van 7 hoog kwalitatieve natuurdocumentaires gemaakt over onze Belgische natuur. In aanloop 
van de uitzending van de documentaires wordt een online platform opgestart. De websitie 
www.onzenatuur.be bevat allerlei filmpjes, dossiers, foto’s over onze soorten en onze beschermde 
gebieden. Zo wordt bijvoorbeeld de ontwikkeling van de wolvenpopulatie gevolgd, kan je filmjes 
vinden over de uitzetting van de eerste hamsters in Vlaanderen, enz… Onze Natuur brengt onze 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.onzenatuur.be&data=02%7C01%7Cels.martens%40vlaanderen.be%7Cd5ef9a87ca9c456b26fa08d7014800ca%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636979281074944120&sdata=Zk3fUAPJWBYI0sadGAkJHMrj4nPHzJVmbUkK%2Ftd%2B768%3D&reserved=0
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(Europees) beschermde soorten op een ongeziene manier in beeld te brengen en zorgt voor een call 
for action om natuur te ontdekken en te beschermen. 
  

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Cf 4 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Mogelijke bron 
van EU-
cofinanciering 

Website N2000. Op dit moment is de 
natura2000 website vooral gericht op 
ondersteuning van het proces. Het bevat 
dan ook heel wat gedetailleerde informatie 
over de nog te nemen stappen. Op 
natuurenbos.be staat het meer 
toegankelijke verhaal dat zich richt op de 
burger die op zoek is naar ontspanning in 
de natuur en slechts in beperkte mate 
informatie openstaat voor informatie over 
Natura2000. Die opsplitsing moeten we 
tegen het licht houden, evalueren en 
bijsturen.  

Eenmalige (grote) 
investering in de 
structuur van de site(s), 
daarna recurrente 
inspanning om de sites te 
voorzien van de juiste en 
meest actuele informatie 

€ 30 000   

Nieuwsbrief Natura 2000 
a. Afstemmen met inhoud en publicatie 
van andere ANB-nieuwsbrieven 
b. Meer aandacht voor gebiedsgerichte 
werking en realisaties op het terrein. 
c. Uitvoeren plan van aanpak voor 
doorstroom en continuïteit van informatie 
/ nieuws van het terrein. 

Een maal het proces 
nogmaals goed 
uittekenen. Daarna 
terugkerend. Continue 
inspanning.  € 14 000   

Ontwikkeling van communicatieproducten: 
(animatie)filmpjes, met focus op 
(realisaties op) het terrein, factsheets, 
posters, flyers, boeken, … 

eenmalig 

€ 40 000   

Heerlijk Helder 
a. Website praktische wegwijzers 
(https://pww.natuurenbos.be/). 
b. Site beter / makkelijker vindbaar maken 
via Natura 2000-website. 
c. Website Voortoets 
(https://www.milieuinfo.be/voortoets/) 

eenmalig 

€ 14 000   
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Persaanpak 
Zeker op vlak van monitoring moet een 
extra stap gezet worden. De inspanningen 
die we doen moeten gemeten worden op 
vlak van resultaten en intern gedeeld, 
zodat collega’s ook alerter worden om over 
Natura2000 op de meest impactvolle 
manier te communiceren. Investering in 
monitoringtools. 

terugkerend 

€ 20 000   

Communicatieplan Natura 2000 - opgesteld 
onder BNIP  
Jaarlijks opzet en uitvoer van een 
operationeel communicatieplan (intern + 
extern); herziening van strategisch plan 
voor interne en externe communicatie: 
Inzet VTE 

terugkerend 

€ 89 375   

Communicatieplan Natura 2000 - opgesteld 
onder BNIP  
Jaarlijks opzet en uitvoer van een 
operationeel communicatieplan (intern + 
extern); herziening van strategisch plan 
voor interne en externe communicatie: 
communicatiemiddelen 

eenmalig 

€ 45 150   

Ontwikkeling en onderhoud van 
beeldendatabank en online community 
‘Onze natuur’ 

eenmalig 

€ 250.000  

'Onze Natuur' – online platform (aanvullen 
en onderhouden van www.onzenatuur.be 
en de bijhorende sociale media) 

terugkerend 

€ 77.000  

Opmaak en uitvoering sociale media plan terugkerend 
€ 25.000  

Reguliere terreincommunicatie terugkerend € 40.000  

Organisatie infomomenten (MP, jaarlijkse 
inspiratiedag) 

terugkerend 
€ 40.000  

Organisatie campagnes terugkerend € 100.000  

 

5. Verwachte resultaten 

Rode draad in de aanpak is een verdere integratie van het Natura2000 verhaal in de reguliere 
communicatiekanalen van het ANB en in het globale natuurverhaal in Vlaanderen. Zo willen we tot een 
meer coherente boodschap komen, afgestemd op een duidelijke mix van doelgroepen en kanalen. Zo 
verwachten we meer impact met wat we doen en een efficiëntere inzet van onze inspanningen. 
Klemtoon op wat we willen bereiken ligt dan niet zozeer op een grotere naamsbekendheid van 
Natura2000, maar op een groter bewustzijn bij een grotere groep van mensen. Dat bewustzijn gaat 
dan over het belang van een sterke natuur in Vlaanderen en de inspanningen die nodig zijn om die te 
vrijwaren. Op basis van de identificatie van de focusgroepen kan ook op gerichte wijze 
gecommuniceerd worden en beter ingespeeld worden op de concrete informatiebehoeften. 
Het communicatieproject Onze Natuur wil 11 miljoen Belgen doen inzien dat ze grenzeloos trots 
mogen zijn op wat er zich in ons eigen land afspeelt. Zo zorgen we ervoor dat de band tussen de Belg 
en zijn natuur versterkt wordt, er respect ontstaat en Onze Natuur spontaan beter beschermd wordt. 
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INVERDE 

1. Huidige stand van zaken 

Uit onze actie C10.1 van BNIP (interne capaciteitsopbouw): 
- Opmaak intern vormingsprogramma N2000. Een kennismatrix werd opgesteld met kennisnoden 
van ANB medewerkers en externen. Op basis hiervan worden onderwerpen van opleidingen 
gekozen. Afgewerkt 31/12/2017. 
- Vormingen nieuw natuurbeheerplan. Een van de eerste kennisnoden was het nieuwe 
natuurbeheerplan (in voege sinds 28/10/2017). Hiervoor werden in najaar 2017 interne trainingen 
georganiseerd. 
- Vorming multipartijen. In 2015 werden ANB collega's gevormd in omgaan met multi actoren overleg 
situaties. 
 
Uit onze actie C11 van BNIP (externe capaciteitsopbouw): 
- Vormingen die plaats vonden:  
o Adaptive management 
o Natuurstreefbeelden 
o Nieuw natuurbeheerplan (voor externen alsook train de trainer sessies) 
o Voortoets en passende beoordeling 
o Natura 2000: van A tot (SB)Z 
o Trainingen rond wetgeving en procedures N2000 
- Publieke conferenties (= inspiratiedagen N2000) vonden plaats 
- Ecopedia 
o Pagina’s van natuurstreefbeelden waar voldoende kennis voor beschikbaar is, werden opgemaakt 
o Interactieve tekeningen natuurstreefbeelden 
- Soorten onder de loep: vormingsinitiatief opgestart in 2018, om intern en extern soortenkennis te 
verbeteren 
 
Uit onze actie E5 van BNIP (interne communicatie N2000 en BNIP): 
- Communicatieplan N2000 intern: Een eerste document is opgemaakt. 
- Projectteam communicatie managementplannen: Projectteam communicatie managementplannen 
heeft OO voorbereid. 
 
Communicatie (intern + extern): 
- Doelgroepenonderzoek 
- N2000 website en nieuwsbrief 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Alle bovenstaande acties dienen door te lopen in de periode 2021-2027. 
- Capaciteitsopbouw intern + extern: op basis van de kennismatrix N2000 zullen vormingen rond 
N2000 noodzakelijk blijven. De onderwerpen worden gekozen op basis van prioriteit na 
beleidsbeslissingen. In de pijplijn voor de komende jaren zitten: monitoring bij het nieuwe 
natuurbeheerplan, CMSi,. Ook online voortoets wanneer deze online tool volledig beschikbaar wordt.  
- Natura 2000 nieuwsbrief en website: dient verder opgevolgd en aangevuld te worden. 
- Ecopedia: beheertrajecten voor natuurstreefbeelden dienen opgemaakt te worden. Er is nood naar 
nog meer beheerinfo, meer filmpjes, en meer informatie in het algemeen op Ecopedia. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Zie 2. 
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4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving 
van de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde kosten in 
euro's (op jaarbasis) 

Mogelijke bron van EU-
cofinanciering 

Verderzetten 
capaciteitsopbouw en deze 
tillen naar een hoger 
ambitieniveau (cf. 2) 

terugkerend € 253 030   

 

5. Verwachte resultaten    

Meer doelgroepen hebben capaciteitsopbouw genoten om opgedane kennis verder te delen. 

DEFENSIE 

1. Huidige stand van zaken 

Vormingsmateriaal beschikbaar voor personeel Defensie, intranetsite Environment, internetsite 
DANAH. 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Eventueel voortzetten vorming personeel Defensie, update intranetsite Environment. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Update intranetsite Environment, sensibilisering 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van 
de maatregelen 

Type maatregel (terugkerend/eenmalig) Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van EU-
cofinanciering 

Update intranetsite Environment Terugkerend € 1 000   

Sensibilisering Terugkerend € 5 000   

 

5. Verwachte resultaten  

Kennis over Natura 2000 is aanwezig bij ruime groep van het personeel 
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VLM 

1. Huidige stand van zaken 

Paden, infoborden, banken, e.a. recreatieve infrastructuur in natuurinrichtingsprojecten om natuur 
toegankelijk te maken. Facebook, twitter, website, persberichten, openingsevenement, … om project 
bekend te maken (zie extra info onder E.1.2.1). 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

VLM wil minstens op de zelfde manier blijven communiceren zoals ze nu doet (zie 1.) en wil verder 
inzetten op plaatselijke werfborden, werfwandelingen, E-zines, sociale media en video-explainers. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Cf. 2 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving 
van de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde kosten in 
euro's (op jaarbasis) 

Mogelijke bron van 
EU-cofinanciering 

Recreatieve infrastructuur terugkerend  € 615 400   

 

5. Verwachte resultaten 

Informatie is verspreid op ruime schaal. 

Provincie Antwerpen 

1. Huidige stand van zaken 

Geregelde sensibilisatiecampagnes over natuurwaarden, Natura 2000, groene infrastructuur 

2. Andere noodzakelijke maatregelen  

Verder zetten van campagnes, thema’s uitbreiden 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Alle maatregelen zijn prioritair. 
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4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de maatregelen 
Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke bron 
van EU-
cofinanciering 

Sensibilisatiecampagne naar de doelgroep bedrijven 
via BIODIVA-scan en Europees project 2B connect 

terugkerend € 70 000   

Sensibilisatie naar brede publiek ifv ecologisch 
beheer private terreinen: fruit, tuin en plant-wijzer 

terugkerend € 70 000   

Sensibilisatie naar brede publiek: ROODwaternacht, 
educatieve strip suske en wiske, pretoogjes in het 
veld 

terugkerend € 80 000   

Sensibilisatie naar doelgroep gemeentes (wegwijs in 
de wetgeving KLE, milieutijdsschrift zOOm) 

terugkerend € 140 000   

Periodieke studiedagen en vormingsmomenten 
(regiovergaderingen, provinciale milieudag, lerende 
netwerken,….) 

terugkerend € 150 000   

 

5. Verwachte resultaten 

Informatie is ruimer verspreid 

NP 

1. Huidige stand van zaken 

Geregelde communicatie en informatiecampagnes en verspreiding van communicatieproducten over 
Natura 2000 en groene infrastructuur. 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Verder zetten en uitbreiden van communicatie, inzetten op bewustmaking van noodzaak van 
maatregelen. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Alle maatregelen zijn prioritair. 
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4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de maatregelen 
Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van EU-
cofinanciering 

Interne, kwaliteitsvolle communicatie en 
(kader)vorming m.b.t. Natura 2000 en Groene 
Infrastructuur. Lokale vrijwilligers en geëngageerde 
mensen zijn nog steeds te weinig vertrouwd met het 
concept Natura 2000 en als zeker niet met het concept 
Groene Infrastructuur. Nochtans kunnen ze perfect 
functioneren als lokale en regionale ambassadeurs 
voor beide concepten naar het grote publiek toe. 
Kadervorming (cursussen, lespakketten), specifieke 
informatie opstellen en aanleveren voor het 
bestaande digitale Natura 2000 platform, 
informatiebrochures en specifieke papers m.b.t. hoger 
vermelde onderwerpen, specifieke vormingsavonden 
op aanvraag, webinars, korte verduidelijkende 
filmpjes, etc. Hoofdzakelijk personeelskost voor 
samenstelling diverse pakketten en geven vorming 
over Natura 2000 en Groene Infrastructuur + 
verplaatsingen + externe kosten (druk, accommodatie 
etc.). 

terugkerend € 315 000   

Externe, laagdrempelige communicatie m.b.t. Natura 
2000 en Groene Infrastructuur op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau voor het grote publiek d.m.v. diverse 
publicaties, folders, activiteiten, natuurhappenings, 
filmpjes, info op sociale media, promotie en gebruik 
van natuurcaravan's en andere innovatieve concepten 
op een laagdrempelige en toegankelijke manier. 
Hoofdzakelijk personeelskost voor activiteiten en 
publicaties + verplaatsingen + externe kosten + 
aanschaf materiaal. 

terugkerend € 260 000   

Gerichte comunicatie over de resultaten van alle 
inspanningen op het terreinen die de beheerders en 
andere actoren leveren. We zien in Vlaanderen (en 
elders in Europa) dat er te weinig en/of nietgoed 
wordt gecommuniceerd over de prachtige resultaten 
die alle inspanningen opleveren na soms zeer 
opvallende (en aan het grote publiek moeilijk uit te 
leggen) ingrepen. Dit vergt een andere, zeer gerichte 
aanpak. Personeelskost voor organisatie 
persmomenten, gerichte communicatie in diverse 
media (zeker sociale media worden nof onvoldoende 
hiervoor ingezet). 

terugkerend € 100 000  

Specifieke communicatie voor gerichte stakeholders ( 
in het bijzonder overheden, lokale, landbouwers, 
recreatie, waterbeheerders etc.) d.m.v. specifieke 
publicaties en folders, overlegmomenten (eventueel 
op gestructureerde manier), persacties, 
overlegmomenten. Hoofdzakelijk personeelskost. 

terugkerend € 130 000   
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5. Verwachte resultaten  

Ruimere groep van maatschappij is geïnformeerd 

Aanspreekpunt Privaat Beheer Natuur en Bos – Landelijk Vlaanderen  

1. Huidige stand van zaken 

Via tal van initiatieven worden de private eigenaars geïnformeerd over het Natura 2000 netwerk en 
de wijze waarop ze actief kunnen bijdragen aan dit netwerk en het behoud van de biodiversiteit. 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Private eigenaars die lid zijn van Landelijk Vlaanderen kunnen relatief makkelijk bereikt worden. 
Daarnaast zijn er evenwel veel duizenden private eigenaars die niet steeds gekend zijn bij de 
overheid of bij de organisaties die de private eigenaars vertegenwoordigen. Het wordt een hele 
uitdaging om ook deze private eigenaars te bereiken. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Een groter bereik van private eigenaars. Hiertoe moet een beter overzicht gemaakt kunnen worden 
van wie private eigenaar is op welk perceel. Op basis daarvan kunnen deze eigenaars dan 
geïnformeerd worden en aangemoedigd worden actief te participeren aan het Natura 2000 netwerk. 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de maatregelen 
Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van EU-
cofinanciering 

Het ontwikkelen van een efficiënt en effectief info-
loket waar de private terreinbeheerder terecht kan 
met zijn/haar vragen. Het APB-NB legt daarbij de 
nadruk op informeren en doorverwijzen. Het infoloket 
is raadpleegbaar via verschillende kanalen: 
telefonisch, mail, website, …  
Voor de praktische uitvoering van het geïntegreerd 
natuurbeheer wordt doorverwezen naar de 
bosgroepen, de regionale landschappen, 
studiebureaus, natuurverenigingen, Landelijk 
Vlaanderen, Inverde, INBO… 

terugkerend € 37 500   

Het stroomlijnen van de communicatie van de 
Vlaamse overheid naar de private beheerders (waar 
mogelijk gebruik makend van bestaande kanalen). Het 
APB-NB ontwikkelt hiervoor een aantal gidsen die 
private eigenaars wegwijs maken in de nieuwe 
wetgeving, procedures en rapportering. Daarenboven 
maakt het maximaal gebruik van nieuwsbrieven, 
folders, artikels in bestaande magazines en 
tijdschriften.  

terugkerend € 5 000   

Regelmatige afstemming van de APB-NB-
communicatiestrategie en –acties met de 
communicatiestrategie en –acties van ANB. 
Het APB-NB stemt zijn communicatiestrategie en –
acties regelmatig af op deze van het ANB. Het is 

terugkerend € 5 000   
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5. Verwachte resultaten 

Een verhoogde toename in de participatiegraad van private eigenaars aan het Natura 2000 proces in 
Vlaanderen. 

ECO² Agrobeheercentrum 

1. Huidige stand van zaken en vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt  

Naast de communicatie-activiteiten naar de agrobeheergroepen wordt beoogd om interesse op te 
wekken bij meer landbouwers en bewoners in de buurt van deze groepen. 

2. Andere noodzakelijke maatregelen 

Uitbreiden van communicatie met Infoborden, artikels, infovergaderingen, sociale media, gegidste 
wandelingen,… 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Alle maatregelen zijn prioritair. 

  

immers de bedoeling om op een eenduidige wijze 
informatie over te maken aan de burger. Het APB-NB 
ondersteunt daartoe zo maximaal mogelijk de 
communicatiedoelstellingen van het ANB 

Communicatieproducten van ANB laten doorstromen 
naar de private eigenaar en beheerder. 
Het APB-NB fungeert als doorgeefluik van ANB-
publicaties naar de private eigenaar en beheerder. Dit 
gebeurt zowel op fysieke wijze (ter beschikking stellen 
op events georganiseerd door het APB-NB en de 
oprichtende organisaties) als op digitale wijze (ter 
beschikking stellen van publicaties via de APB-NB-
website). 

terugkerend € 5 000   

De Landeigenaar: driemaandelijks magazine van 
Landelijk Vlaanderen met informatie voor private 
eigenaars en beheerders.  

terugkerend € 50 000   

Nieuwsbrief Landelijk Vlaanderen: tweewekelijkse 
informatie voor private landeigenaars en beheerders. 

terugkerend € 15 000   
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4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke bron 
van EU-
cofinanciering 

Betrekken van omwonenden, recreanten, lokale 
betrokkenen bij de planning en uitvoering van 
beheermaatregelen in een participatief proces 
mits projectsubsidie (0.25 vte + werkingskosten) 

terugkerend € 21 500   

Informatie verstrekken over genomen en/of 
geplande beheermaatregelen en –doelstellingen 
aan omwonenden, recreanten,…, mits 
projectsubsidie (0.25 vte + werkingskosten) 

terugkerend € 21 500   

 

5. Verwachte resultaten 

Meer draagvlak en erkenning bij omwonenden, recreanten, bezoekers voor geplande of genomen 
natuurbeheermaatregelen. 

 

Totaal terugkerend E.1.5. € 2 987 305 

Totaal eenmalig E.1.5. € 379 150 
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E.1.6. Referenties (voor horizontale maatregelen en administratieve kosten in verband 

met Natura 2000 en ondersteunende groene infrastructuur) 

ANB  

Referentielijst   

Aanwijzingsbesluiten waarin 
gebiedsspecifieke doelen zijn 
geformuleerd https://www.natura2000.vlaanderen.be/publicaties# 

Algemene informatie omtrent N2000 in 
Vlaanderen 

https://www.natura2000.vlaanderen.be/ 

Praktische wegwijzers https://pww.natuurenbos.be/ 

Voortoets https://www.milieuinfo.be/voortoets/ 

LIFE-Belgian Nature Integrated Project 
(BNIP) 

http://life-bnip.be/nl/ 

 

DEFENSIE 
 

Referentielijst 
 

Website DANAH 
https://www.natura2000.vlaanderen.be/project/life-
project-danah 

Intranetsite Environment intern Defensie 

Sharepoint I/S/E intern Defensie 

Ref hydrologische studie I/RA/11460/18.039/JAC/ (intern document) 

Ref avifauna studie Bestek MRMP-I/A Nr 14IA428 

 

VMM  

Referentielijst   

Stroomgebiedbeheerplannen 
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbehe
erplannen  

 

VLM  
Referentielijst   

Interne VLM-handleiding: 
projectcommunicatie anders bekeken https://www.vlm.be/nl/projecten/projectcommunicatie  

Interne digitale 
documentenbibliotheek met 
handleidingen, rapporten, literatuur,… 

intern VLM; indien nodig, op te vragen via 
hilde.heyrman@vlm.be 

Brochure natuurinrichting 
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Natuurin
richting/Brochure_natuurinrichting.pdf  

Infofiches van alle natuurinrichtings-, 
ruilverkavelings- en 
landinrichtingsprojecten 

https://www.vlm.be/nl/zoeken/Paginas/projecten.aspx#k=
natuurinrichting  

Infofiches van alle VLM-projecten https://www.vlm.be/nl/zoeken/Paginas/projecten.aspx  

In de infofiches van de VLM-projecten 
staan linken opgenomen naar 
communicatiemiddelen zoals 
infokranten, flyers, filmpjes, 
krantenartikels, ... (bv. Schuddebeurze, https://www.vlm.be/nl/zoeken/Paginas/projecten.aspx  

https://www.natura2000.vlaanderen.be/publicaties
https://www.natura2000.vlaanderen.be/
https://pww.natuurenbos.be/
https://www.milieuinfo.be/voortoets/
http://life-bnip.be/nl/
https://www.natura2000.vlaanderen.be/project/life-project-danah
https://www.natura2000.vlaanderen.be/project/life-project-danah
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen
https://www.vlm.be/nl/projecten/projectcommunicatie
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Natuurinrichting/Brochure_natuurinrichting.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Natuurinrichting/Brochure_natuurinrichting.pdf
https://www.vlm.be/nl/zoeken/Paginas/projecten.aspx#k=natuurinrichting 
https://www.vlm.be/nl/zoeken/Paginas/projecten.aspx#k=natuurinrichting 
https://www.vlm.be/nl/zoeken/Paginas/projecten.aspx
https://www.vlm.be/nl/zoeken/Paginas/projecten.aspx
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Berlarebroek-Donkmeer, 
Natuurinrichting Biscopveld, 
ruilverkaveing Zondereigen, …) 

Monitoringsrapporten van 
uitgevoerde 
natuurinrichtingsprojecten op te vragen via hilde.heyrman@vlm.be 

Website gift-t 
http://www.gift-t.eu/case-studies/brussels-airport-region-
diegem-business-park  

Website green4grey https://green4grey.be/ 

Filmpje Zwarte beek https://www.youtube.com/watch?v=H7gG3ocjX8w  

 

Provincie Antwerpen  
Referentielijst  

Landschapsbeelden Biodiversiteit 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodive
rsiteit/landschapsbeelden-biodiversiteit.html 

Samenwerking Regionale 
landschappen 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/samen
werkingsverbanden/regionale-landschappen.html 

Beheerplannen gemeenten en 
provinciale diensten 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/beheer
plannen.html 

Groeninventarisen 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/beheer
plannen/groen/groeninventaris.html 

Sanering vismigratieknelpunten en 
beekherstel 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-
integraal-
waterbeleid/projecten/vismigratieknelpunten.html 

Beheer waardevolle habitats 
groendomeinen 

https://www.provincieantwerpen.be/vrije-tijd/parken-en-
domeinen.html 

Sensibilisatiecampagne bedrijven 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodive
rsiteit/tips-voor-je-bedrijf.html 

Sensibilisatie brede publiek ifv 
ecologisch beheer private terreinen 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodive
rsiteit/tips-voor-je-tuin0.html 

Sensibilisatie brede publiek algemeen 

http://zoeken.bibliotheek.be/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc
%2Fvlacc%7C7814237 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/samen
werkingsverbanden/ankona.html 

Sensibilisatie gemeenten 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/zoom.h
tml 

Studiedagen en vormingsmomenten 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/regiow
erking.html 

Projectpagina PPS in waarnemingen.be 
https://waarnemingen.be/pps_provincie_map.php?prov=
17 

Intern geoloket ikv soorten (gegevens 
& wetgeving) 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dict/gis/digi
tale-kaarten.html 

Ondersteuning vrijwillig 
natuurstudiewerk ANKONA 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/samen
werkingsverbanden/ankona.html 

 

  

http://www.gift-t.eu/case-studies/brussels-airport-region-diegem-business-park
http://www.gift-t.eu/case-studies/brussels-airport-region-diegem-business-park
https://green4grey.be/
https://www.youtube.com/watch?v=H7gG3ocjX8w
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/landschapsbeelden-biodiversiteit.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/landschapsbeelden-biodiversiteit.html


87 
 

APB-LV  
Referentielijst  
Landelijk Vlaanderen http://www.landelijk.vlaanderen  

Aanspreekpunt Privaat Beheer http://www.privaatbeheer.be  

De Landeigenaar http://www.landelijk.vlaanderen/de-landeigenaar/ 

Nieuwsbrieven Landelijk Vlaanderen http://www.landelijk.vlaanderen/nieuws/  

Wildlife Estates Label http://www.wildlife-estates.eu 

 

OVAM  
Referentielijst  

Site-onderzoek Schuddebeurze 
https://www.ovam.be/middelkerke-site-voormalige-
stortplaatsen-schuddebeurze 

Bodemonderzoek Grote Nete https://www.ovam.be/grote-nete 

Bodemsanering Winterbeek http://www.winterbeek.be/ 

Hotspots Waterbodem 
https://www.ovam.be/waterbodems-
professionals#watiseenhotspot 

Bodemsanering Grote Laak 
https://www.ovam.be/waterbodems-
professionals#grotelaak 

  

http://www.landelijk.vlaanderen/
http://www.privaatbeheer.be/
http://www.landelijk.vlaanderen/de-landeigenaar/
http://www.landelijk.vlaanderen/nieuws/
http://www.wildlife-estates.eu/
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E.2. Gebiedsgerelateerde behouds- en herstelmaatregelen, binnen en buiten Natura 2000 

Inleiding  

Voor elk van de habitatclusters of ecosysteemcategorieën werden de betreffende habitattypen en 
bijhorende soorten opgelijst. Hoewel sommige soorten voorkomen onder verschillende 
habitatclusters werden de soorten enkel vermeld bij de meest voor de hand liggende habitats. 

- Huidige stand van zaken – onder punt 1: maatregelen uitgevoerd onder de huidige periode zijn 
overgenomen voor elk van de habitattypen onder betreffende habitatcluster of 
ecosysteemcategorie uit de rapportering art. 17 Habitatrichtlijn met vermelding van de 
betreffende codes. Maatregelen voor de bijhorende soorten worden slechts eenmaal 
gerapporteerd in de meest voor de hand liggende habitatcluster.  

- Toekomstige maatregelen onder punt 2 en 4: maatregelen en kostenraming werden uitgewerkt 
op basis van een kostenmodel. Hierbij worden alle habitattypen opgenomen met algemene 
doelstelling de realisatie van de IHD tegen 2050 waar te maken. Prioritering van uitvoering is 
eerder gebaseerd op gebiedsniveau met de prioritering van ‘aan te pakken’ SBZ – zie hoofdstuk 
E.4.  Gebiedsgerichte werking. 

1. Toelichting aanpak voor de berekening van de maatregelen in toekomstige periode: 

- Deze berekening vertrekt van de realisatie van de IHD in 2050, zoals beschreven in hoofdstuk 
A.3. In 2050 moeten alle maatregelen genomen zijn om de omstandigheden te creëren die het 
bereiken van de gunstige staat van instandhouding toelaten (gegeven de ontwikkelingstijden van 
habitats en populaties van soorten). 

- Voor de operationalisering van deze opdracht werden volgende mijlpalen inzake maatregelen op 
terrein afgeleid: 

o 2032: in alle terreinen die nu onder passend beheer (=vastgelegd in goedgekeurde 
natuurbeheerplannen of gelijkaardige documenten) zijn, zijn de nodige inrichtingswerken 
uitgevoerd 

o 2040: alle aankopen nodig voor de realisatie van de IHD zijn uitgevoerd 
o 2044: alle terreinen zijn onder passend beheer en de nodige inrichtingswerken zijn 

uitgevoerd 
o 2050: alle regulier beheer (opgenomen in jaarlijks overzicht van uitvoering en budget) is 

in uitvoering  
- Deze mijlpalen vormen het vertrekpunt voor de berekening van de financieringsbehoeften en 

oppervlakten voor de nodige behouds- en herstelmaatregelen op regionaal niveau (Vlaanderen), 
verder beheer- en inrichtingsmaatregelen genoemd (volgens de voor de oefening gangbare 
termijn in Vlaanderen). 

- Deze berekening gebeurt door middel van het ‘kostenmodel’. Dit model kent voor elk 
habitattypes op generieke wijze maatregelen toe voor beheer en inrichting op perceelsniveau, 
per eenheid van oppervlakte en met een onderscheid tussen eenmalige en terugkerende 
maatregelen. In de volgende hoofdstukken is per habitattype benoemd om welke maatregelen 
het concreet gaat. 

- Basis van de berekening is de inventaris van het passend beheer, namelijk het natuurbeheer 
vastgelegd in goedgekeurde natuurbeheerplannen per habitattype, situatie 2017. De totale 
oppervlakte aan doelen of taakstelling voor de IHD voor habitattypes bedraagt 63.167 ha binnen 
SBZ; buiten SBZ een uitbreiding met 22.599 ha. Het verschil tussen de taakstelling (de 
oppervlaktedoelen) en de oppervlakte onder passend beheer vormt de openstaande taakstelling 
(of ‘openstaand saldo’), per habitattype of gesommeerd tot een totaal. 
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 Eigenaar 

 ANB* Openbaar* TBV* Totaal 

Opp. in eigendom SBZ-H 42078 12470 10283 64832 

Opp. onder beheer 41042,55 (98%) 6524,94 (52%) 9879,44 (96%) 57446,93 (89%) 

Habitattype 32747,79 (78%) 5339,13 (43%) 6798,74 (66%) 44885,66 (69%) 

Regionaal belangrijk biotoop (RBB) 2453,00 (6%) 210,71 (2%) 2273,70 (22%) 4937,41 (8%) 

Geen habitattype of RBB 5841,76 (14%) 975,10 (8%) 807,00 (8%) 7623,86 (12%) 

ANB*: Agentschap Natuur en Bos, Openbaar: openbare besturen*, TBV*: in Vlaanderen erkende terreinbeherende 

verenigingen (Natuurpunt, Stichting Limburgs Landschap, vzw Durme) 

 
1. De berekening van de kosten voor terreinverwerving 

o Indeling van habitats en leefgebieden naar complexiteit en kost van beheer. 
o De grondprijs hangt af van het type habitat en of het gaat om actuele bestaande natuur en 

bos of ander grondgebruik (d.i. aankoop in functie van inrichting van nieuwe natuur). Deze 
grondprijzen zijn gebaseerd op reële terreinaankopen van ANB tussen 2010 en 2016 

o Voor habitattypes met complex en duur beheer wordt aangenomen dat de sterkste 
schouders (ANB, overheden, TBV) het grootste deel van de realisatie voor hun rekening 
nemen d.i. 90% van de oppervlaktedoelen, voor andere wordt een lager (nl. 25%) genomen. 

o Dat percentage wordt genomen van de openstaande taakstelling voor de verschillende 
habitattypes; dit leidt tot een aanname van de te verwerven oppervlakte. 

o Deze oppervlakte wordt lineair uitgezet in de tijd tussen 2019 en 2040. De jaarlijkse 
oppervlakte wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde grondprijs per 
habitat/grondgebruik en vermeerderd met een jaarlijkse index van 7%. 

o Voor inrichting van leefgebieden van soorten wordt de taakstelling gehaald uit de 
goedgekeurde Soortenbeschermingsprogramma’s plus een extrapolatie voor een aantal 
andere soorten. 

o In het PAF wordt de kost voor grondverwerving voor de periode 2021 t.e.m. 2027 
opgenomen. 

 
2. De berekening van de kosten voor beheer en inrichting door middel van het kostenmodel is naar 

methodiek op te delen in twee clusters: 
o Terugkerend beheer en inrichtingsmaatregelen op perceelsniveau: via het kostenmodel 

Met het kostenmodel wordt op basis van een gemiddelde jaarlijkse kost voor elk 
habitattype de kost berekend voor  

• Terugkerende beheermaatregelen  

• Eenmalige of weinig frequente inrichtingsmaatregelen 
o Inrichtingsmaatregelen die perceelsniveau overschrijden: specifiek begroot (hoofdstuk E.4) 

Dit gaat om maatregelen op landschapsniveau of specifieke technische maatregelen die 
effecten hebben op grotere gebieden dan een perceel. Voorbeelden zijn de aanleg van 
een dijk of de bouw van constructies voor waterbeheer voor vernatting. Deze 
maatregelen vormen onderdeel van gebiedsgerichte projecten en zijn daarom niet in dit 
hoofdstuk opgenomen maar in hoofdstuk E.4. 

De gebruikte normkost omvat alle kosten voor het effectieve terreinbeheer, namelijk  kosten 
voor afschrijving van machines, personeelskosten van de arbeiders (uurlonen). e kosten voor 
omkadering, opmaak en opvolging van beheerplannen zijn opgenomen onder E.1.2 
Administratief beheer van gebieden. 

De berekening via het kostenmodel gebeurt op basis van volgende aannames: 
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o 80 % van de maatregelen genomen tegen 2027 (naar analogie van 70% van de maatregelen 
genomen tegen 2020) 

o Voor de terreinen die nu onder passend beheer zijn bij de sterkste schouders (ANB, 
overheden, erkende terreinbeherende verenigingen) is de inrichting voltooid in 2032. 

o Het openstaand saldo wordt verkleind door het onder passend beheer brengen van een 
proportionele jaarlijkse oppervlakte tussen 2019 en 2044. Het regulier beheer en inrichting 
op perceelsniveau wordt berekend op jaarbasis voor de oppervlakte onder passend beheer. 

 
3. Leefgebieden voor soorten  

De berekening van de inrichtings- en beheermaatregelen voor nieuw in te richten leefgebied van 
te beschermen soorten(groepen) werden gebaseerd op de goedgekeurde 
Soortenbeschermingsprogramma’s en een extrapolatie naar nog op te maken SBP’s. 

Uitvoerige toelichting en overzicht van detailberekeningen zijn behouden in bijlage van de PAF-Excel-
compilatietabel. 

Globaal resultaat van de berekening van de maatregelen voor beheer en inrichting 

Bovenstaande berekeningen werden uitgevoerd volgens twee scenario’s: 

- Een scenario waarin 80% van de inspanningen geleverd zijn tegen 2027, te vertalen als 80% van 
de oppervlaktedoelen onder passend beheer (en dus openstaand saldo 20% van de taakstelling). 
In 2044 zijn alle nodige inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. 

- Een scenario (‘BAU’ of business as usual) waarbij het huidig budget geëxtrapoleerd wordt en 
(met andere woorden) berekend wordt welke oppervlakte kan ingericht en beheerd worden met 
het (geïndexeerd) huidig budget. De realisatie van inrichtingsmaatregelen wordt dus afhankelijk 
gemaakt van het beschikbaar budget. De mijlpaal van 2032 wordt in dit scenario daarom vertaald 
als: inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd voor zover budget beschikbaar. De mijlpaal van 2044 
wordt niet opgelegd. 

Onderstaande figuur geeft het resultaat voor de berekening van de kosten volgens beide scenario’s 
weer voor de periode tot en met 2050, voor alle habitats samen. De horizontale, groene volle lijn 
geeft het niet geïndexeerde huidige budget weer, de zwarte volle lijn het geïndexeerde budget, 
doorgetrokken tot 2032. De gele stippellijn geeft de berekende oppervlakte weer die op basis van 
het kostenmodel kan beheerd en ingericht worden (met de generieke maatregelen per habitattype) 
met het beschikbaar budget en ligt dan ook dicht bij het geïndexeerde budget. De oranje stippellijn 
geeft weer welke oppervlakte beheerd wordt indien de taakstelling van 80% van de inspanningen 
opgelegd wordt aan het kostenmodel en de mijlpaal ‘alle inrichtingsmaatregelen uitgevoerd in 2044’ 
opgelegd wordt. 
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De pieken in 2032 (beide stippellijnen) en 2044 (enkel oranje stippellijn) komen voort uit de mijlpalen 
die hoger genoemd worden. Jaarlijks wordt een bijkomende extra oppervlakte ingericht en beheerd 
tot 2032, op de terreinen die nu onder passend beheer zijn, en wordt een extra oppervlakte onder 
passend beheer gebracht en eveneens beheerd en ingericht. De kosten van hoofdzakelijk inrichting 
lopen dan ook op tot 2032 voor de oppervlakten die nu reeds onder passend beheer zijn. Daarna valt 
de kost terug op het reguliere beheer (alle oppervlakte die nu onder passend beheer is, dan 
ingericht; deze hoge kost valt na 2032 weg).  

De oppervlakte die in 2032 nog niet onder passend beheer is, wordt in de volgende jaren geleidelijk 
eveneens onder passend beheer gebracht, ingericht en beheerd. Zodoende lopen de kosten opnieuw 
op, tot de kost in scenario 80% (oranje stippellijn) piekt in 2044, wanneer alle inrichting gefinaliseerd 
wordt. Daarna valt de kost terug op het reguliere beheer voor de volledige oppervlakte die tot doel 
gesteld is. In het scenario BAU (gele stippellijn) wordt deze tweede piek afhankelijk gemaakt van het 
beschikbare budget. De berekening met het kostenmodel geeft aan dat in dit scenario de laatste 
inrichtingsmaatregelen pas in 2080 uitgevoerd kunnen worden. (Deze piek valt buiten de figuur, 
gezien de resultaten slechts tot en met 2050 weergegeven zijn.) 

De resultaten voor beide scenario’s werden ook uitgedrukt in oppervlaktes ingericht: 

- Scenario 80%: 904 ha/jaar binnen SBZ, 1.087 ha/jaar buiten SBZ of samen (afgerond) 2.000 
ha/jaar en 14.000 ha in de periode 2021-2027 

- Scenario BAU: 360 ha/ jaar binnen SBZ, 430 ha/jaar buiten SBZ of samen (afgerond) 800 ha/jaar 
en 5.600 ha in de periode 2021-2027 

Conclusie van de berekeningen en keuze van scenario 

In het scenario 80% worden alle nodige maatregelen tijdig genomen, volgens de voorziene mijlpalen 
in het scenario. Dit scenario maakt de taakstelling van realisatie van de IHD tegen 2050 waar en werd 
gekozen voor de verdere beschrijving van de maatregelen in de volgende paragrafen. De ambitie 
wordt daarmee globaal gelegd op de inrichting van 2.000 ha per jaar. 

De berekeningen maken ook duidelijk dat het huidig budget niet volstaat voor de tijdige realisatie 
van de IHD. Gezien de momenteel nog steeds ongunstige staat van instandhouding van de meeste 
habitats, is de versnelling van de inspanningen volgens het scenario 80% des te meer aangewezen. 
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2. Prioritering en taakstelling voor habitats en soorten 

De prioritering van de habitats en de soorten van Europees belang voor gerichte aanpak tijdens de 
toekomstige periode gebeurde op basis van volgende informatie: 
- evaluatie in het kader van de 2019 rapporteringen voor HRL en VRL (zie ook bijlage 1) 
- evaluatie van uitvoering van maatregelen in het kader van het Vlaams Natura 2000 programma 
VN2000P 
- overleg via de VN2000P platformen met de betrokken actoren en doelgroepen. 
 
De prioritering gebeurde aan de hand van onderbouwde criteria zoals negatieve trend, grootte van 
doelafstand, belang van habitat of soort voor onder meer verbetering van milieu. 

Conclusie inzake prioritering – zie bijlage 2 
- 17 habitattypen (waarvan   reeds in de lijst van prioritaire habitats 2020, waarvoor tegen 2020 

een goede of verbeterde staat van instandhouding beoogd wordt) 
- 39 habitatrichtlijn- en vogelrichtlijnsoorten  
 
Deze prioritering wordt nu samen gelegd met de prioritering van de SBZ voor de opmaak van de 
uitvoeringsplannen onder de gebiedsgerichte werking (zie hoofdstuk 2.4). Hierbij zal ook de 
haalbaarheid nagegaan worden, namelijk of alle knelpunten voor het verbeteren van de staat van 
instandhouding van betreffend habitat of soort kunnen opgelost worden. 
 
 

E.2.1. Mariene en kustwateren 

1. Huidige stand van zaken met betrekking tot habitats en soorten, 

instandhoudingsmaatregelen die tot nu toe zijn genomen en de overgebleven gevaren en 

bedreigingen 

HT 1130: Habitatherstel ter compensatie uitbreiding haven Antwerpen en Zeebrugge (CF02); 

Tegengaan pollutie via vergunningenbeleid (CF05); Habitatherstel n.a.v. sigmawerken, 

kustverdediging (afdeling maritieme toegang) (CF10); Bestrijden van o.a. Japanse duizendknoop, 

rimpelroos, … (CI03); Herstel getijdeschor, verwijderen houtige vegetatie en aanplant (CL01). 

HT 1140: Habitatherstel n.a.v. sigmawerken, kustverdediging (afdeling maritieme toegang) (CF10); 

Bestrijden van o.a. Japanse duizendknoop, rimpelroos, … (CI03); Restoration of open, bare sand and 

mud flats in tidal areas (CL01); Where coastal defence is not a priority, sand depletion is avoided in 

order to restore natural sedimentation and erosion (CF10). 

HT 1310: Preventie van het omzetten tot landbouwgebied via vergunningenbeleid (CA01); 

Onderhoudsbeheer: maaien, begrazen (CA03); Instellen beheerovereenkomsten en graslanden onder 

natuurbeheer brengen (CA05); Aankoop en omvorming vanuit akker, bos naar grasland via inrichting 

(CA07); Toepassen regelgeving natuur en pesticidendecreet (VMM) (CA09); Reductie pollutie door 

beheerovereenkomsten en erosiebestrijding (CA11); Programmatische aanpak stikstof (CA12); 

Herstel hydrologie (CA15); Bestrijden van o.a. Japanse duizendknoop, rimpelroos, … (CI03). 

HT 1320: Programmatische aanpak stikstof (CE03) & (CF06); Bestrijden van o.a. Japanse 

duizendknoop, rimpelroos, … (CI03); Restoration of open mud flats in tidal areas, restoration of 

pioneer conditions. 

Habitattypes: 1130, 1140, 1310, 1320 
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 Areaal Opper- 
vlakte 

Specifieke 
structuren 
en functies 

Toekomst- 
perspectieven 

Eind- 
conclusie 

2019 

Totaal- 
trend 2019 

Eindconclusie 
2013 

1130 FV 
gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

stabiel U2 zeer ongunstig 
stabiel 

1140 FV 
gunstig 

FV gunstig onbekend FV gunstig onbekend onbekend FV gunstig 
stabiel 

1310 U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

onbekend U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

onbekend U2 zeer ongunstig 
stabiel 

1320 FV 
gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

stabiel U2 zeer ongunstig 
stabiel 

 
Soorten: Otter 
 

2. Maatregelen die nodig zijn om een gunstige staat van instandhouding te behouden of 

herstellen 

Terugkerende maatregelen: begrazen, 'niets doen': de natuur zijn gang laten gaan en uitgraven of 

ruimen van greppels. 

Eenmalige maatregelen: afrastering plaatsen, afrastering verwijderen, baggeren of ruimen 

stilstaande wateren, herstellen hydrologie, integraal waterbeheer (dynamiek en kwaliteit), uitgraven 

of ruimen van greppels en verbetering waterkwaliteit (generiek beleid). 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Alle maatregelen zijn prioritair. 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

binnen Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen om 
bepaalde habitats en soorten te beschermen 

   

Naam en korte beschrijving 
van de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde 
kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Aankopen eenmalig 29 ha € 183 769   

Inrichting & beheer eenmalig 562 ha € 128 049   

Inrichting & beheer terugkerend 1258 ha € 28 824   

Projectkosten Sigma (binnen 
en buiten SBZ; geen 
onderscheid te maken) 

eenmalig   € 6 690 855   

 

 

 

Totaal terugkerend E.2.1.a € 28 824 

Totaal eenmalig E.2.1.a € 7 002 673 
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aanvullende maatregelen buiten Natura 2000 (bredere 
maatregelen met betrekking tot groene infrastructuur  

 

  

Naam en korte beschrijving 
van de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde 
kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Aankopen eenmalig 15 ha € 95 534   

Inrichting & beheer eenmalig 51 ha € 42 428   

Inrichting & beheer terugkerend 2344 ha € 3 703   

 

 

5. Verwachte resultaten voor de soorten en habitattypen waarop het netwerk zich richt:  

Verbeterde staat van instandhouding 

 

 

E.2.2. Heide en struikgewas 

1. Huidige stand van zaken met betrekking tot habitats en soorten, 

instandhoudingsmaatregelen die tot nu toe zijn genomen en de overgebleven gevaren en 

bedreigingen 

HT 2150: Grazing in order to stop vegetation succession (CL01); Land purchase in order to restore 

grey dunes. Restoration often includes removal of hard infrastructures and/or vegetation folowed by 

a grazing management (CF02); Reducing nitrogen deposition on decalcified dunes with the PAS 

(programmatic approach nitrogen) (CA12); Reducing nitrogen deposition due to all types of transport 

(CE03). 

HT 2160: Extensive grazing in order to favour early stages of vegetation succession of Sea-buckthorn 

formations (CL01); Removal of alien invasive species (Rosa rugosa+ Lycium barbarum) (CI03); 

Reducing nitrogen deposition due to all types of transport (CE03). 

HT 2170: Restoration of dune habitats impacted by the protection of urban and recreational zones, 

e.g. removing hard infrastructures (buildings, dikes), removing invasive alien species (Populus spp., 

Rosa rugosa, etc.) in order to restore wind dynamics and early succession stages (CF02); Cutting trees 

or shrub and grazing in order to stop vegetation succession (CL01); Removal of alien invasive species 

(Rosa rugosa, Populus spp.) (CI03); Reducing nitrogen deposition due to all types of transport (CE03). 

HT 2310: Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); 

Aanpassen of behoud militaire activiteiten (CH02); Bestrijden van o.a. grijs kronkelsteeltje (CI03); 

Herstel openlandduinen: openkappen en plaggen (CF02). 

HT 4010: Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); Herstel 

hydrologie door beheer waterontrekking, via vergunningenbeleid (CF11); Aanpassen of behoud 

militaire activiteiten (CH02); Bestrijden van o.a. Japanse duizendknoop, rimpelroos, … (CI03); 

Tegengaan natuurlijke successie, verwijderen houtopslag, bomen, struiken; frezen, plaggen, 

periodiek maaien, ...open maken voormalige vijvers/slenken (CL01); Herstel vijvers 

Totaal terugkerend E.2.1.b € 3 703 

Totaal eenmalig E.2.1.b € 137 962 

Totaal E.2.1. € 7 173 162 
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weekendverblijven + heischrale zone errond (CF02); Omzetting bos naar heide, ontbossen, plaggen, 

maaien en begrazen, afvoer van strooisellaag (CA07); Plaatsing van sluis voor waterregulatie + herstel 

van dijken (CA15). 

HT 4030: Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); 

Aanpassen of behoud militaire activiteiten (CH02); Tegengaan natuurlijke successie, verwijderen 

houtopslag, bomen, struiken; frezen, plaggen, periodiek maaien, ... (CL01); Omzetting bos naar heide, 

ontbossen, plaggen, maaien en begrazen (CA07). 

HT 5130: Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); 

Verbossing gefaseerd verwijderen; instandhouden struweelstadium (CB05); Aanplanten + aankoop 

(CB08). 

Gladde slang: Omvorming naaldbos naar geschikt habitat, heidevegetaties. psammofiele heideherstel 

(CB08); Soortgerichte maatregelen, zoals slangenbulten, takkenrillen, golvende bosranden, interne 

variatie, niet-begraasde zones, enz. (CS03); Ontsnipperingsmaatregelen, creatie stapstenen, realisatie 

ecologische verbindingen (CE01); Openmaken en herstel van landduinen, habitatherstel, creëren van 

geschikt leefgebied door omvorming van ongeschikt en suboptimaal habitat (CF02); Creëren van 

geschikt leefgebied door omvorming van ongeschikt en suboptimaal habitat (CA07); Uitvoeren van 

geschikt beheer om bestaand leefgebied te vrijwaren (begrazing, verbossing tegengaan, chopper- en 

plagwerken) (CL01). 

Knoflookpad: Verbetering habitat: ruimen poelen, verwijderen struweel en bomen, creëren nieuw 

landbiotoop, grondverbetering inbreng leem, creëren van 'beetle banks', aanleg zonbeschenen 

poelen met tal van wegkruipmogelijkheden, ontwikkeling nieuw voortplantingshabitat (CS03); 

Herstel voedselarme tot matig voedselarme (gebufferde) wateren (CF11); Landhabitatherstel, 

behoud, beheer en verbetering van bestaand voortplantingshabitat, open houden van poelen, visvrij 

beheren, slib ruimen (CF02); Behoud, beheer en verbetering van bestaand voortplantingshabitat, 

open houden van poelen, visvrij beheren, slib ruimen (CA03); Creëren van randen langs akkers en 

braakliggende stukken, vergraafbare grond, ontwikkeling van nieuw landhabitat in landbouwgebied 

(CA02); Uitvoeren van geschikt beheer om bestaand leefgebied te vrijwaren (begrazing, verbossing 

tegengaan, chopper- en plagwerken) (CL01); Ontwikkeling van nieuw landhabitat in natuurgebied, 

naaldbos kappen omvorming naar geschikt habitat (CB08); Kweek en herintroductie voorzien in 

soortenbeschermingsprogramma maar nog geen effectieve uitvoering (CS01); Inrichting stapsteen 

natuurverbinding Het Wik-De Maten en Heiweyer, poelen aangelegd, oevers geherprofileerd, 

grachten hersteld, houtopslag verwijderd, aanleg twee poelen met corridor met gebied Natuurpunt 

en verschralingsbeheer hooiland waardoor kolonisatie mogelijk wordt vanuit Nederland (CE01). 

Habitattypes: 2150, 2160, 2170, 2310, 4010, 4030, 5130 

 Areaal Opper- 
vlakte 

Specifieke 
structuren 
en functies 

Toekomst- 
perspectieven 

Eind- 
conclusie 

2019 

Totaal- 
trend 2019 

Eindconclusie 2013 

2150 U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

stabiel U2 zeer ongunstig stabiel 

2160 FV 

gunstig 

FV gunstig FV gunstig FV gunstig FV gunstig stabiel FV gunstig stabiel 

2170 FV 

gunstig 

U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

FV gunstig U2 zeer 
ongunstig 

stabiel U1 matig ongunstig 
stabiel 

2310 
U1 

ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

onbekend U2 zeer ongunstig stabiel 
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4010 

FV 

gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

stabiel U2 zeer ongunstig stabiel 

4030 
FV 

gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

onbekend U2 zeer ongunstig stabiel 

5130 
FV 

gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

onbekend U2 zeer ongunstig stabiel 

  
 
Soorten: Kamsalamander, Vliegend hert, Juchtleerkever, Spaanse vlag, Gaffellibel, Mopsvleermuis, 
Bechsteins vleermuis, Ingekorven vleermuis, Grote hoefijzerneus, Otter, Nauwe korfslak, 
Zeggenkorfslak, Geel schorpioenmos, Groenknolorchis, Boomkikker, Gladde slang, Knoflookpad, 
Vroedmeesterpad, Hamster 

Groep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam range pop hab TP TOT TREND 

Amfibieën Knoflookpad Pelobates fuscus U2 U2 U2 U2 U2 - 

Reptielen Gladde slang Coronella austriaca FV XX FV U1 U1 x 

Overzicht van de staat van instandhouding van de soorten in Vlaanderen in 2019 voor het areaal (= range), populatie (= pop), leefgebied 

van de soort (= hab), toekomstperspectief (= TP) en eindbeoordeling van de staat van instandhouding (= TOT); (FV = gunstig; U1 = matig 

ongunstig; U2 = zeer ongunstig; XX = onbekend) met vermelding van de globale trend op basis van de trends van de verschillende 

onderdelen (+ = toenemend; = = stabiel; - = afnemend; x = onbekend). Van de soorten met grijze achtergrond vereist de EC geen volledige 

rapportage, vandaar dat dit soms niet volledig ingevuld is. 

2. Maatregelen die nodig zijn om een gunstige staat van instandhouding te behouden of 

herstellen 

Terugkerende maatregelen: begrazen, branden, chopperen, kappen van opslag, maaien, 'niets doen': 

de natuur zijn gang laten gaan en variabel dunnen en lichten. 

Eenmalige maatregelen: afgraven, afrastering plaatsen, afrastering verwijderen, chopperen, frezen 

bodem, kaalkap en afvoer hout, kappen van opslag, ontstronken, plaggen en zeven. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Cf 2 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Binnen Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen om 
bepaalde habitats en soorten te beschermen 

   

Naam en korte 
beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde 
kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Aankopen eenmalig 648 ha € 4 393 110   

Inrichting & beheer eenmalig 13578 ha € 6 590 754   

Inrichting & beheer terugkerend 11926 ha € 5 145 328   

Totaal terugkerend E.2.2.a € 5 145 328 

Totaal eenmalig E.2.2.a € 10 983 864 
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Aanvullende maatregelen buiten Natura 2000 
(bredere maatregelen met betrekking tot groene 
infrastructuur     

Naam en korte 
beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde 
kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Aankopen eenmalig 41 € 260 710   

Inrichting & beheer eenmalig 686 € 420 640   

Inrichting & beheer terugkerend 2344 € 3 703   

 

 

5. Verwachte resultaten voor de soorten en habitattypen waarop het netwerk zich richt 

Verbeterde staat van instandhouding 

 

  

E.2.3. Venen en andere watergebieden 

1. Huidige stand van zaken met betrekking tot habitats en soorten, 

instandhoudingsmaatregelen die tot nu toe zijn genomen en de overgebleven gevaren en 

bedreigingen 

HT 2190: Cutting trees or shrub and grazing and/or mowing in order to stop vegetation succession 

(CL01); Restoration of dune habitats impacted by the protection of urban and recreational zones, e.g. 

removing hard infrastructures (buildings), removing invasive alien species (Populus spp., Rosa rugosa, 

etc.) in order to restore wind dynamics and/or create freshwater dune habitats and dune slacks 

(CF02); Managing the abstraction of ground water (mainly for public water supply, ic. drinking water) 

(CF11); Reducing nitrogen deposition with the PAS (programmatic approach nitrogen) (CA12); 

Reducing nitrogen deposition due to all types of transport (CE03); Creatie van duinplassen in het 

Zwin Natuur Park. Bij de heraanleg van het Zwinpark omstreeks 2016 zijn alle gebouwen (bv. 

vogelkooien) verwijderd en werden enkele duinplassen gegraven (nu heel goeie habitats voor 

Boomkikker en Kamsalamander) (CL01). 

HT 7110: Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); Herstel 

hydrologie door beheer waterontrekking, via vergunningenbeleid (CF11); Herstel hydrologie (CJ03); 

Herstel hydrologie door betere buffering, drainage beperken, etc. (CA15). 

HT 7140: Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); Herstel 

hydrologie door beheer waterontrekking, via vergunningenbeleid (CF11); Bestrijden van o.a. Japanse 

duizendknoop, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw (CI03); Herstel hydrologie (CJ03); Tegengaan 

natuurlijke successie, verwijderen houtopslag, herstel beboste drijftil door verwijderen houtopslag, 

openmaken slenken, vijvers (CL01); Herstel hydrologie, afplaggen bouwvoor, plaatsing van sluis voor 

waterregulatie, omleiding waterloop (Moerloop) met voedselrijk water rond het natuurgebied, 

hydrologische isolatie natuurkern ten opzichte van omliggend landbouwgebied, 

grondwaterpeilverhoging d.m.v. schotbalkstuwen (CA15); Creatie venige randzone bij 2 vijvers, 

Totaal terugkerend E.2.2.b € 3 703 

Totaal eenmalig E.2.2.b € 681 350 

Totaal E.2.2. € 16 814 245 
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uitruiling landbouwgebruik in functie van extensivering grondgebruik en omvorming naar 

natuurbeheer (CA07); Tegengaan pollutie oppervlakte- en grondwater via vergunningenbeleid 

(CF05). 

HT 7150: Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); Herstel 

hydrologie door beheer waterontrekking, via vergunningenbeleid (CF11); Bestrijden van o.a. Japanse 

duizendknoop, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw (CI03); Herstel hydrologie, afplaggen vegetatie 

(CJ03); Tegengaan natuurlijke successie, verwijderen houtopslag (CL01). 

HT 7210: Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); Herstel 

hydrologie door beheer waterontrekking, via vergunningenbeleid (CF11); Bestrijden van o.a. Japanse 

duizendknoop, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw (CI03); Herstel hydrologie (CJ03); Herstel 

hydrologie door betere buffering, drainage beperken, etc. (CA15); Tegengaan natuurlijke successie, 

verwijderen houtopslag, cyclisch maaibeheer (CL01); Afbouw, herlocatie van visteelt op plaatsen 

waar habitat in het verleden voorkwam (Demervallei) (CG01). 

HT 7220: Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); Herstel 

hydrologie door beheer waterontrekking, via vergunningenbeleid (CF11); Bestrijden van o.a. Japanse 

duizendknoop, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw (CI03); Herstel hydrologie (CJ03); Ontwatering 

vermijden (CA15); Betreding vermijden (CF03). 

HT 7230: Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); Herstel 

hydrologie door beheer waterontrekking, via vergunningenbeleid (CF11); Bestrijden van o.a. Japanse 

duizendknoop, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw (CI03); Herstel hydrologie (CJ03); Tegengaan 

natuurlijke successie, verwijderen houtopslag, extensief maaibeheer (CL01). 

Nauwe korfslak: Herstel habitat: herstel waterhuishouding (SBZ Haspengouw, SBZ Jekervallei) (CJ03); 

Verschraling door doorgedreven maaibeheer (SBZ Haspengouw, SBZ Jekervallei) (CA05); Behoud 

leefgebied en kwaliteitsverbetering leefgebied: inrichting en aangepast beheer (CS03). 

Kruipend moerasscherm: Recreatie van annex I habitat (HT 6510 en HT 6430) (CA07); Bestaande 

populaties worden zo goed als mogelijk in stand gehouden: projecten, infrastructuurwerken zo veel 

als mogelijk vermijden daar waar kruipend moerasscherm voorkomt, geen nieuwe drainages, zie bv. 

rozentuin waar dat wel wenselijk zou zijn voor de rozen (CF11); Beheer: wekelijks maaien (mulchen 

op hoogte van 50 mm zonder opvang of in de collectietuinen maaien op 50 mm met opvang) wordt 

aangehouden doorheen het groeiseizoen (het voorkomen van kruipend moerasscherm beperkt zich 

tot de gemaaide gazons van het park), het beheer wordt hier ongewijzigd voortgezet (CL01); 

Translocatie in overleg met INBO gepland naar de paardenweiden van de nieuwe wildernis 

(Groendomeinen provincie Antwerpen, regio Mechelen) in 2019, wanneer de infrastructuurwerken 

voo de nieuwe wildernis klaar zijn (CS01); Inrichtingen Schulensbroek (Life Delta) en SBZ Demervallei, 

behoud en verbetering kwaliteit leefgebied (CS03). 

Groenknolorchis: Tegengaan verstruweling en bebossing (CL01); Behoud en herstel 

waterhuishouding (CF11); Inrichting, creëren van natte drepressie, uitbreiding bestaande 

groeiplaatsen (CF02); Opbrengen maaisel van doelsoort (CS01); Opleggen van voorwaarden in 

vergunningen voor verbetering waterkwaliteit (SBZ Kleine Nete) (CF05). 
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Habitattypes: 2190, 7110, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230 

 Areaal Opper- 
vlakte 

Specifieke 
structuren 
en functies 

Toekomst- 
perspectieven 

Eind- 
conclusie 

2019 

Totaal- 
trend 2019 

Eindconclusie 2013 

2190 FV 

gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

verbeterend U2 zeer ongunstig 
verbeterend 

7110 
U2 zeer 

ongunstig 
U2 zeer 

ongunstig 
U2 zeer 

ongunstig 
U2 zeer 

ongunstig 
U2 zeer 

ongunstig 
onbekend U2 zeer ongunstig stabiel 

7140 
FV 

gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

stabiel U2 zeer ongunstig stabiel 

7150 
FV 

gunstig 

U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

stabiel U2 zeer ongunstig stabiel 

7210 
FV 

gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

stabiel U2 zeer ongunstig stabiel 

7220 
FV 

gunstig 

FV gunstig onbekend U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

stabiel U1 matig ongunstig 
stabiel 

7230 
U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

stabiel U2 zeer ongunstig stabiel 

 
Soorten: Kamsalamander, Kleine modderkruiper, Grote modderkruiper, Bittervoorn, Spaanse vlag, 
Gevlekte witsnuitlibel, Gaffellibel, Mopsvleermuis, Meervleermuis, Vale vleermuis, Bever, Otter, 
Platte schijfhoorn, Nauwe korfslak, Zeggenkorfslak, Geel schorpioenmos, Kruipend moerasscherm, 
Groenknolorchis, Drijvende waterweegbree, Boomkikker, Gladde slang, Knoflookpad, 
Vroedmeesterpad 

Groep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam range pop hab TP TOT TREND 

Planten Kruipend 
moerasscherm 

Apium repens FV U1 FV FV U1 + 

Planten Groenknolorchis Liparis loeselii U2 U2 U2 U2 U2 = 

Weekdieren Nauwe korfslak Vertigo angustior FV XX FV FV FV = 

Overzicht van de staat van instandhouding van de soorten in Vlaanderen in 2019 voor het areaal (= range), populatie (= pop), leefgebied 

van de soort (= hab), toekomstperspectief (= TP) en eindbeoordeling van de staat van instandhouding (= TOT); (FV = gunstig; U1 = matig 

ongunstig; U2 = zeer ongunstig; XX = onbekend) met vermelding van de globale trend op basis van de trends van de verschillende 

onderdelen (+ = toenemend; = = stabiel; - = afnemend; x = onbekend). Van de soorten met grijze achtergrond vereist de EC geen volledige 

rapportage, vandaar dat dit soms niet volledig ingevuld is. 

2. Maatregelen die nodig zijn om een gunstige staat van instandhouding te behouden of 

herstellen 

Terugkerende maatregelen: begrazen, kaalkap en afvoer hout, kappen van opslag, maaien, 'niets 

doen': de natuur zijn gang laten gaan. 

Eenmalige maatregelen: afgraven, afrastering plaatsen, afrastering verwijderen, baggeren of ruimen 

van stilstaande wateren, herstellen hydrologie, kaalkap en afvoer hout, kappen van opslag, nieuwe 

uitgraving in potentierijke omgeving, ontstronken en plaggen. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Cf. 2 
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4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

 

Binnen Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen om 
bepaalde habitats en soorten te beschermen    

Naam en korte 
beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde 
kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Aankopen eenmalig 167 € 1 065 640   

Inrichting & beheer eenmalig 1379 € 134 809   

Inrichting & beheer terugkerend 1754 € 1 887 223   

 

 

Aanvullende maatregelen buiten 
Natura 2000 (bredere maatregelen met 
betrekking tot groene infrastructuur)    

Naam en korte 
beschrijving van 
de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig

) 

Streefwaard
e (eenheid 
en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Aankopen eenmalig 197 € 1 269 186   

Inrichting & 
beheer 

eenmalig 280 € 598 077   

Inrichting & 
beheer 

terugkerend 833 € 1 014 837   

 

Totaal terugkerend E.2.3.b € 1 014 837 

Totaal eenmalig E.2.3.b € 1 867 263 

 

 

 

 

 

5. Verwachte resultaten voor de soorten en habitattypen waarop het netwerk zich richt 

Verbeterde staat van instandhouding 
 

 

  

Totaal terugkerend E.2.3.a € 1 887 223 

Totaal eenmalig E.2.3.a € 1 200 449 

Totaal E.2.3. € 5 969 772 
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E.2.4. Graslanden 

1. Huidige stand van zaken met betrekking tot habitats en soorten, 

instandhoudingsmaatregelen die tot nu toe zijn genomen en de overgebleven gevaren en 

bedreigingen 

HT 1330: Preventie van het omzetten tot landbouwgebied via vergunningenbeleid (CA01); 

Onderhoudsbeheer: maaien, begrazen (CA03); Instellen beheerovereenkomsten en graslanden onder 

natuurbeheer brengen (CA05); Aankoop en omvorming vanuit akker, bos naar grasland via inrichting 

(CA07); Toepassen regelgeving natuur en pesticidendecreet (VMM) (CA09); Reductie pollutie door 

beheerovereenkomsten en erosiebestrijding (CA11); Programmatische aanpak stikstof (CA12); 

Herstel hydrologie (CA15); Habitatherstel ter compensatie naar aanleiding van nieuwe infrastructuur 

(CE06); Habitatherstel ter compensatie uitbreiding haven Antwerpen en Zeebrugge (CF02). 

HT 2130: Grazing in order to stop vegetation succession (CL01); Land purchase in order to restore 

grey dunes. Restoration often includes removal of hard infrastructures and/or vegetation followed by 

a grazing management (CF02); Reducing nitrogen deposition on grey dunes (especially older, 

decalcified grey dunes) with the PAS (programmatic approach nitrogen) (CA12); Reducing nitrogen 

deposition due to all types of transport (CE03); Exotenbestrijding (CI03). 

HT 2330: Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); 

Aanpassen of behoud militaire activiteiten (CH02); Bestrijden van o.a. grijs kronkelsteeltje (CI03); 

Tegengaan natuurlijke successie, verwijderen houtopslag, bomen, struiken; frezen, plaggen, ... 

(CL01). 

HT 6120: Preventie van het omzetten tot landbouwgebied via vergunningenbeleid (CA01); 

Onderhoudsbeheer: maaien, begrazen (CA03); Instellen beheerovereenkomsten en graslanden onder 

natuurbeheer brengen (CA05); Aankoop en omvorming naar annex I graslandhabitat vanuit akker, 

bos naar grasland via inrichting (CA07); (CA09); Reductie pollutie door beheerovereenkomsten en 

erosiebestrijding (CA11); Programmatische aanpak stikstof (CA12). 

HT 6210: Preventie van het omzetten tot landbouwgebied via vergunningenbeleid (CA01); 

Onderhoudsbeheer: maaien, begrazen (CA03); Instellen beheerovereenkomsten en graslanden onder 

natuurbeheer brengen (CA05); Aankoop en omvorming naar annex I graslandhabitat vanuit akker, 

bos naar grasland via inrichting (CA07); Toepassen regelgeving natuur en pesticidendecreet (VMM) 

(CA09); Reductie pollutie door beheerovereenkomsten en erosiebestrijding (CA11); Programmatische 

aanpak stikstof (CA12). 

HT 6230: Preventie van het omzetten tot landbouwgebied via vergunningenbeleid (CA01); 

Onderhoudsbeheer: maaien, begrazen (CA03); Instellen beheerovereenkomsten en graslanden onder 

natuurbeheer brengen (CA05); Aankoop en omvorming naar annex I graslandhabitat vanuit akker, 

bos naar grasland via inrichting (CA07); Toepassen regelgeving natuur en pesticidendecreet (VMM) 

(CA09); Reductie pollutie door beheerovereenkomsten en erosiebestrijding (CA11); Programmatische 

aanpak stikstof (CA12); Herstel hydrologie (CA15); Tegengaan natuurlijke successie, creatie heischrale 

zone rond vijver (CL01). 

HT 6410: Preventie van het omzetten tot landbouwgebied via vergunningenbeleid (CA01); 

Onderhoudsbeheer: maaien, begrazen (CA03); Instellen beheerovereenkomsten en graslanden onder 

natuurbeheer brengen, verschralend maaien, … (CA05); Aankoop en omvorming naar annex I 

graslandhabitat vanuit akker, bos naar grasland via inrichting (CA07); Toepassen regelgeving natuur 

en pesticidendecreet (VMM) (CA09); Reductie pollutie door beheerovereenkomsten en 

erosiebestrijding; afgraven voedselrijke bouwvoor (CA11); Programmatische aanpak stikstof (CA12); 
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Herstel hydrologie, afgraven historische verhogingen,…; omleiding waterloop (Moerloop) met 

voedselrijk water rond het natuurgebied; hydrologische isolatie natuurkern ten opzichte van het 

omliggend landbouwgebied; grondwaterpeilverhoging d.m.v. schotbalkstuwen (CA15). 

HT 6430: Bestrijden van o.a. Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw (CI03); 

Aankoop en omvorming naar annex I graslandhabitat vanuit akker, bos naar grasland via inrichting 

(CA07); Habitatverbetering door cyclisch maaien, extensief begrazen, vermijden successie (CL01); 

Hydrologisch herstel, optimaliseren grond- en oppervlaktewaterpeilen (CA15); Reductie pollutie door 

beheerovereenkomsten en erosiebestrijding (CA11); Tegengaan pollutie via vergunningenbeleid 

(CF05). 

HT 6510: Preventie van het omzetten tot landbouwgebied via vergunningenbeleid (CA01); 

Onderhoudsbeheer: maaien, begrazen (CA03); Instellen beheerovereenkomsten en graslanden onder 

natuurbeheer brengen (CA05); Aankoop en omvorming naar annex I graslandhabitat vanuit akker, 

bos naar grasland via inrichting (CA07); Toepassen regelgeving natuur en pesticidendecreet (VMM) 

(CA09); Reductie pollutie door beheerovereenkomsten en erosiebestrijding (CA11); Programmatische 

aanpak stikstof (CA12); Herstel hydrologie (CA15); Vooral bestrijden Japanse duizendknoop, 

rimpelroos,... (CI03). 

Geel schorpioenmos: 10 cm hoog maaien in functie van Geel schorpioenmos en om microreliëf te 

respecteren, tegengaan verbossing (CL01); Plagproef laantjes om optimale gradiënt te creëren 

(CA16); Optimaliseren hydrologie (CA15); Tegengaan vermesting (CA09). 

Habitattypes: 1330, 2130, 2330, 6120, 6210, 6230, 6410, 6430, 6510 

 Areaal Opper- 
vlakte 

Specifieke 
structuren 
en functies 

Toekomst- 
perspectieven 

Eind- 
conclusie 

2019 

Totaal- 
trend 2019 

Eindconclusie 
2013 

1330 FV 

gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

onbekend U2 zeer ongunstig 
stabiel 

2130 FV 

gunstig 

U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

verbeterend U2 zeer ongunstig 
stabiel 

2330 
FV 

gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

stabiel U2 zeer ongunstig 
verbeterend 

6120 
FV 

gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

verslechte 
rend 

U2 zeer ongunstig 
verbeterend 

6210 
FV 

gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

onbekend U2 zeer ongunstig 
verbeterend 

6230 
FV 

gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

onbekend U2 zeer ongunstig 
stabiel 

6410 
U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

onbekend U2 zeer ongunstig 
stabiel 

6430 
FV 

gunstig 

X 

onbekend 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

onbekend U1 matig ongunstig 
stabiel 

6510 
FV 

gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

onbekend U2 zeer ongunstig 
stabiel 

 
Soorten: Kamsalamander, Vliegend hert, Juchtleerkever, Spaanse vlag, Gaffellibel, Mopsvleermuis, 
Bechsteins vleermuis, Ingekorven vleermuis, Vale vleermuis, Grote hoefijzerneus, Bever, Otter, 
Nauwe korfslak, Zeggenkorfslak, Geel schorpioenmos, Kruipend moerasscherm, Groenknolorchis, 
Boomkikker, Gladde slang, Knoflookpad, Vroedmeesterpad, Hamster 
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Groep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam range pop hab TP TOT TREND 

Planten mossen Geel schorpioenmos Hamatocaulis vernicosus U1 U1 U2 U2 U2 + 

Overzicht van de staat van instandhouding van de soorten in Vlaanderen in 2019 voor het areaal (= range), populatie (= pop), leefgebied 

van de soort (= hab), toekomstperspectief (= TP) en eindbeoordeling van de staat van instandhouding (= TOT); (FV = gunstig; U1 = matig 

ongunstig; U2 = zeer ongunstig; XX = onbekend) met vermelding van de globale trend op basis van de trends van de verschillende 

onderdelen (+ = toenemend; = = stabiel; - = afnemend; x = onbekend). Van de soorten met grijze achtergrond vereist de EC geen volledige 

rapportage, vandaar dat dit soms niet volledig ingevuld is. 

 

2. Maatregelen die nodig zijn om een gunstige staat van instandhouding te behouden of 

herstellen 

Terugkerende maatregelen: begrazen, kappen van opslag, maaien, 'niets doen': de natuur zijn gang 

laten gaan. 

Eenmalige maatregelen: afgraven, afrastering plaatsen, afrastering verwijderen, bekalken, herstellen 

hydrologie, kaalkap en afvoer hout, kappen van opslag, leem aanbrengen, ontstronken, 

opsedimenteren. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Cf. 2 

 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Binnen Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen om bepaalde 
habitats en soorten te beschermen 

   

Naam en korte beschrijving 
van de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Aankopen eenmalig 638 € 4 938 504   

Inrichting & beheer eenmalig 5099 € 3 951 180   

Inrichting & beheer terugkerend 8405 € 7 081 435   

 

 

  

Aanvullende maatregelen buiten Natura 2000 (bredere 
maatregelen met betrekking tot groene infrastructuur) 

   

Naam en korte beschrijving van 
de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Aankopen eenmalig 267 € 1 583 123   

Inrichting & beheer eenmalig 1070 € 822 909   

Inrichting & beheer terugkerend 5834 € 5 862 977   
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ECO² Agrobeheercentrum 

Binnen Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen om bepaalde 
habitats en soorten te beschermen 

   

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Begeleiden en verdere uitbouw van 
bestaande pilootinitiatieven m.b.t. 
beheer van graslanden in Natura 2000 
door landbouwers (weidevogelbeheer 
in de Polder van Kruibeke i.s.m. ANB, 
botanisch graslandbeheer in Bos van 
Aa in Zemst i.s.m. Natuurpunt) mits 
projectsubsidie (0,5 vte + 
werkingskosten) 

terugkerend  € 43 000   

Begeleiden van nieuwe kansen voor 
beheer van graslanden in Natura 
2000-gebieden door landbouwers 
i.s.m. andere partners, mits 
projectsubsidie (0,5 vte + 
werkingskosten) 

terugkerend  € 43 000   

 

 

  

Aanvullende maatregelen buiten Natura 2000 (bredere 
maatregelen met betrekking tot groene infrastructuur) 

   

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Begeleiden en verdere uitbouw van 
bestaande pilootinitiatieven m.b.t. 
natuurgericht beheer door 
landbouwers van graslanden buiten 
Natura 2000-gebied (botanisch 
graslandbeheer in Beverhoutsveld 
(Beernem) ikv GNOP, beheer van 
graslanden in concessie van de 
provincie Limburg in ruilverkaveling 
Jesseren), mits projectsubsidie (0,5 vte 
+ werkingskosten) 

terugkerend  € 43 000   

Verkennen en begeleiden van nieuwe 
kansen voor beheer van graslanden 
buiten Natura 2000-gebieden door 
landbouwers i.s.m. andere partners 
(bv. in uitvoering van 
ruilverkavelingen, GNOP’s, SBP 
Weidevogels,… ), mits projectsubsidie 
(0,5 vte + werkingskosten) 

terugkerend  € 43 000   
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5. Verwachte resultaten voor de soorten en habitattypen waarop het netwerk zich richt 

Verbeterde staat van instandhouding. Meer oppervlakte in natuurvriendelijk beheer of 
Natura 2000 in goed beheer, verhoogd draagvlak en duurzaamheid door lokale 
samenwerking en het betrekken van lokale economische actoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2.5. Andere landbouwkundige ecosystemen (waaronder akkerlanden) 

1. Huidige stand van zaken met betrekking tot habitats en soorten, 

instandhoudingsmaatregelen die tot nu toe zijn genomen en de overgebleven gevaren en 

bedreigingen 

Hamster: Afsluiten van hamsterbeheerovereenkomsten met landbouwers (CA16); Minder diep 

ploegen, bescherming burchten (opgenomen in de beheerovereenkomsten) (CA08); Beheer 

bemesting, pesticiden, verbod rodenticiden (CA09); Kweek en herintroductie voorzien in 

soortenbeschermingsprogramma maar nog geen effectieve uitvoering (CS01). 

Habitattypes: geen 

Soorten: Kamsalamander, Vliegend hert, Juchtleerkever, Mopsvleermuis, Ingekorven vleermuis, Vale 
vleermuis, Grote hoefijzerneus, Bever, Otter, Boomkikker, Knoflookpad, Vroedmeesterpad, Hamster 

Groep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam range pop hab TP TOT TREND 

Zoogdieren Hamster Cricetus cricetus U2 U2 U2 U2 U2 x 

Overzicht van de staat van instandhouding van de soorten in Vlaanderen in 2019 voor het areaal (= range), populatie (= pop), leefgebied 

van de soort (= hab), toekomstperspectief (= TP) en eindbeoordeling van de staat van instandhouding (= TOT); (FV = gunstig; U1 = matig 

ongunstig; U2 = zeer ongunstig; XX = onbekend) met vermelding van de globale trend op basis van de trends van de verschillende 

onderdelen (+ = toenemend; = = stabiel; - = afnemend; x = onbekend). Van de soorten met grijze achtergrond vereist de EC geen volledige 

rapportage, vandaar dat dit soms niet volledig ingevuld is. 

2. Maatregelen die nodig zijn om een gunstige staat van instandhouding te behouden of 

herstellen 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen   

Opmerking: Maatregelen voor habitats en soorten in landbouwgerelateerde ecosystemen worden 

opgenomen onder beheerovereenkomsten - zie o.a. onder E.3.1 voor soorten onder item 

‘akkervogels en weidevogels’. 

Totaal terugkerend E.2.4.a € 7 167 435 

Totaal eenmalig E.2.4.a € 8 889 684 

Totaal E.2.4. € 24 412 128 

Totaal terugkerend E.2.4.b € 5 948 977 

Totaal eenmalig E.2.4.b € 2 406 032 
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ECO² Agrobeheercentrum 

Binnen Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen 
om bepaalde habitats en soorten te beschermen 

   

Naam en korte 
beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde 
kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Mogelijke bron 
van 

EU-
cofinanciering 

          

          

          

 

 

 

Aanvullende maatregelen buiten Natura 2000 (bredere 
maatregelen met betrekking tot groene infrastructuur)  

   

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke bron 
van 

EU-
cofinanciering 

Begeleiding en verdere uitbouw van 
bestaande initiatieven m.b.t. 
akkervogelbeheer door 
landbouwers (De Moeren (Veurne), 
Sint-Denijs (Zwevegem), Kapel- en 
Isabellapolder (Assenede), Asse), 
mits projectsubsidie (0,5 vte + 
werkingskosten) 

terugkerend   € 43 000   

Verkennen en begeleiden van 
nieuwe kansen voor 
natuurvriendelijk akkerlandbeheer 
door landbouwers (bvb. i.k.v. SBP 
akkervogels), mits projectsubsidie 
(0,5 vte + werkingskosten) 

terugkerend    € 43 000   

Aanpak milieudrukken vanuit 
agrarisch gebruik via 
voorbeeldprojecten op 
gebiedsniveau m.b.t. 
erosiebestrijding, koolstofopslag, 
waterconservering, waterkwaliteit, 
bevorderen van natuurlijke 
plaagbestrijding, koolstofopslag,…, 
mits projectsubsidie (1,5 vte + 
werkingskosten) 

terugkerend   € 129 000  

Beheer en herstel van groene en 
blauwe infrastructuur in agrarisch 
gebied (houtkanten, holle wegen, 
perceelsranden, hagen, heggen, 
poelen….) als corridor en habitat 

terugkerend   € 86 000  

Totaal terugkerend E.2.5.a     

Totaal eenmalig E.2.5.a    
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voor soorten, mits projectsubsidie 
(1 vte + werkingskosten) 

Ontwikkeling, promoten en 
begeleiden van opportuniteiten 
m.b.t klimaatmitigatie en -adaptatie 
(koolstofopslag (in bodems en KLE), 
groene energie/warmte door 
valorisatie beheerresten, 
waterconservering, 
erosiebestrijding,…), mits 
projectsubsidie (1 vte + 
werkingskosten) 

terugkerend   € 86 000  

Maatregelen ter bevordering van 
insecten i.f.v. bestuiving en 
plaagbestrijding, mits 
projectsubsidie (0,5 vte + 
werkingskosten) 

terugkerend    € 43 000   

 

 

 

 

 

5. Verwachte resultaten voor de soorten en habitattypen waarop het netwerk zich richt 

 

Realisatie van natuurwaarden in landbouwgebied op een sociaal, ecologisch en economisch 

duurzame manier. 

 

 

 

  

Totaal terugkerend E.2.5.b  € 430 000 

Totaal eenmalig E.2.5.b     

Totaal E.2.5. € 430 000 
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E.2.6. Bosland en bossen 

1. Huidige stand van zaken met betrekking tot habitats en soorten, 

instandhoudingsmaatregelen die tot nu toe zijn genomen en de overgebleven gevaren en 

bedreigingen 

HT 2180: Acquisition and restoration of natural dune forests: mainly adapting an extensive 

management in order to restore structure and functions and removal of exotic species (CF02); 

Reducing nitrogen deposition with the PAS (programmatic approach nitrogen) (CA12); Reducing 

nitrogen deposition due to all types of transport (CE03); Behoud van samenhang duinbossen in 

domein Raversyde. Aaneengesloten binnenduinrand behouden in functie van Eikelmuis. Hier 

rekening mee houden bij beheer en inrichting: geen eindkap over meer dan 25 m, tenzij er een 

'bypass' mogelijk is. (CB02); Omvorming tot structuurrijk inheems loofbos. Via de periodieke 

dunningen en eenmalige ingrepen wordt geleidelijk gestreefd naar het doel (beheerplan) (CB05); 

Aankoop voormalige landbouwgronden voor omzetting annex I boshabitats (CB08); Exotenbestrijding 

(CI03). 

HT 9110: Regulier beheer in bossen die al habitatwaardig zijn (CB02); Aangepast beheer in bossen die 

nog niet habitatwaardig zijn (CB05); Aankoop van gronden voor bosuitbreiding en aanplanten; 

omvorming naar Annex I boshabitats (CB08); Toepassen criteria duurzaam bosbeheer, criteria 

geïntegreerd natuurbeheer en het pesticidendecreet (VMM) (CB09) en (CB13);; Herstel 

ecohydrologie in bossen (CB14); Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak 

stikstof (CF06); Bestrijding Amerikaanse vogelkers, maar ook Japanse duizendknoop, rimpelroos,... 

(CI03). 

HT 9120: Regulier beheer in bossen die al habitatwaardig zijn (CB02); Aangepast beheer in bossen die 

nog niet habitatwaardig zijn (CB05); Aankoop van gronden voor bosuitbreiding en aanplanten; 

omvorming naar Annex I boshabitats (CB08); Toepassen criteria duurzaam bosbeheer, criteria 

geïntegreerd natuurbeheer en het pesticidendecreet (VMM) (CB09) en (CB13);; Herstel 

ecohydrologie in bossen (CB14); Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak 

stikstof (CF06); Bestrijding Amerikaanse vogelkers, maar ook Japanse duizendknoop, rimpelroos,... 

(CI03). 

HT 9130: Regulier beheer in bossen die al habitatwaardig zijn (CB02); Aangepast beheer in bossen die 

nog niet habitatwaardig zijn (CB05); Aankoop van gronden voor bosuitbreiding en aanplanten; 

omvorming naar Annex I boshabitats (CB08); Toepassen criteria duurzaam bosbeheer, criteria 

geïntegreerd natuurbeheer en het pesticidendecreet (VMM) (CB09) en (CB13); Herstel ecohydrologie 

in bossen (CB14); Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); 

Bestrijding Amerikaanse vogelkers, maar ook Japanse duizendknoop, rimpelroos,... (CI03). 

HT 9150: Regulier beheer in bossen die al habitatwaardig zijn (CB02); Aangepast beheer in bossen die 

nog niet habitatwaardig zijn (CB05); Aankoop van gronden voor bosuitbreiding en aanplanten; 

omvorming naar Annex I boshabitats (CB08); Toepassen criteria duurzaam bosbeheer, criteria 

geïntegreerd natuurbeheer en het pesticidendecreet (VMM) (CB09) en (CB13); Herstel ecohydrologie 

in bossen (CB14); Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); 

Bestrijding Amerikaanse vogelkers, maar ook Japanse duizendknoop, rimpelroos,... (CI03). 

HT 9160: Regulier beheer in bossen die al habitatwaardig zijn (CB02); Aangepast beheer in bossen die 

nog niet habitatwaardig zijn (CB05); Aankoop van gronden voor bosuitbreiding en aanplanten; 

omvorming naar Annex I boshabitats (CB08); Toepassen criteria duurzaam bosbeheer, criteria 

geïntegreerd natuurbeheer en het pesticidendecreet (VMM) (CB09) en (CB13); Herstel ecohydrologie 
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in bossen (CB14); Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); 

Bestrijding Amerikaanse vogelkers, maar ook Japanse duizendknoop, rimpelroos,... (CI03). 

HT 9190: Regulier beheer in bossen die al habitatwaardig zijn (CB02); Aangepast beheer in bossen die 

nog niet habitatwaardig zijn (CB05); Aankoop van gronden voor bosuitbreiding en aanplanten; 

omvorming naar Annex I boshabitats (CB08); Toepassen criteria duurzaam bosbeheer, criteria 

geïntegreerd natuurbeheer en het pesticidendecreet (VMM) (CB09) en (CB13);; Herstel 

ecohydrologie in bossen (CB14); Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak 

stikstof (CF06); Bestrijding Amerikaanse vogelkers, maar ook Japanse duizendknoop, rimpelroos,... 

(CI03). 

HT 91E0: Regulier beheer in bossen die al habitatwaardig zijn (CB02); Aangepast beheer in bossen die 

nog niet habitatwaardig zijn (CB05); Aankoop van gronden voor bosuitbreiding en aanplanten; 

omvorming naar Annex I boshabitats (CB08); Toepassen criteria duurzaam bosbeheer, criteria 

geïntegreerd natuurbeheer en het pesticidendecreet (VMM) (CB09) en (CB13);; Herstel 

ecohydrologie in bossen (CB14); Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak 

stikstof (CF06); Bestrijding Amerikaanse vogelkers, maar ook Japanse duizendknoop, rimpelroos,... 

(CI03). 

HT 91F0: Regulier beheer in bossen die al habitatwaardig zijn (CB02); Aangepast beheer in bossen die 

nog niet habitatwaardig zijn (CB05); Aankoop van gronden voor bosuitbreiding en aanplanten; 

omvorming naar Annex I boshabitats (CB08); Toepassen criteria duurzaam bosbeheer, criteria 

geïntegreerd natuurbeheer en het pesticidendecreet (VMM) (CB09) en (CB13);; Herstel 

ecohydrologie in bossen (CB14); Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak 

stikstof (CF06); Bestrijding Amerikaanse vogelkers, maar ook Japanse duizendknoop, rimpelroos,... 

(CI03). 

Vermiljoenkever: Vermiljoenkever heeft nood aan een continu aanbod aan stervende of afgestorven 

bomen (meestal populieren) in een semi-open bestand (lichtinval op bomen is belangrijk) (CB02); 

Cultuurpopulieren worden nog te vaak gekapt omdat wordt aangenomen dat deze de ontwikkeling 

van het streefbeeld hinderen, laten staan van enkele bomen (waar mogelijk) zodat de continuïteit 

gewaarborgd is, is belangrijk (CB05); De Vermiljoenkever komt voor in rivier begeleidende bossen, 

moerasbos (doorgaans grondwatertafel in de winter tot aan het maaiveld): drainage van deze 

gebieden moet stopgezet worden (CB14). 

Vliegend hert: Herstel van het voormalig hak- en middelhoutbeheer voornamelijk op zuidelijke 

hellingen, beheer van houtkanten, bosranden,… in leefgebied om te zorgen voor veel dood, 

ondergronds hout en lichtrijke, warme taluds (CB03); Creëren van verbindingsassen met 

broedhopen, aanplant van natuurlijke verbindingen houtkanten, hagen en heggen (CE01); 

Herstelbeheer en regulier onderhoud holle wegen als leefgebied voor Vliegend hert, door kap, 

hakhoutbeheer en heraanplant omvorming naar lichtrijke holle wegen (CE06); Verhuis populatie 

Vliegend hert: treinbielzen in een voortuin werden met larven uitgegraven en verplaatst, de 

treinbielzen werden vervangen door nieuwe onbehandelde bielzen (Puttestraat te Overijse) (CS01); 

Landschapsonderhoud en -herstel in Voeren (CB15); Aanleg broedhopen langs zuidelijke bosranden 

Zoniënwoud en Hallerbos (CS03). 

Spaanse vlag: Vermijden verbossing door een gefaseerd kap- en/of maaibeheer en het open houden 

van gradiënten (CL01). 

Mopsvleermuis: Aangepast bosbeheer: behoud oude of dode bomen, bomen met holtes, herstel 

dreven, maken open plekken, herstel en uitbreiding van mopsvleermuis habitat in het Waasland door 

ingediend Life project (2018), herstel boshabitats in slechte staat van instandhouding naar natuurlijke 
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boshabitats in goede staat van instandhouding: bestrijden exoten, aanplanten inheemse soorten, 

creatie rechtstaand dood hout in bestaande boshabitats,... (CB05); Behoud en herstel kleine 

landschapselementen als verbindingen (CA02); Herstel en uitbreiding van Mopsvleermuis habitat in 

het Waasland door ingediend Life project (2018), herstel van (verboste) moerashabitats door 

uitvoeren afgraafwerken op vroegere opgehoogde gronden in valleigebieden (CS03); Herstel en 

uitbreiding van Mopsvleermuis habitat in het Waasland door ingediend Life project (2018), 

uitbreiding boshabitat door uitvoeren aankoopbeleid van nieuwe, te bebossen percelen (CB08); 

Herstel foerageergebied (CS04). 

Bechsteins vleermuis: Aangepast bosbeheer: behoud oude of dode bomen, bomen met holtes 

(CB05); Behoud en herstel kleine landschapselementen als verbindingen (CA02); Plaatsen hekken en 

afsluiten toegang mergelgrotten om verstoring door mens tegen te gaan (CF03); Optimaliseren 

binnenklimaat in functie van temperatuur en vochtigheid, openmaken ondergrondse verbindingen 

en toegangen (CF12); Herstel foerageergebied (CS04). 

Meervleermuis: Aangepast beheer winterverblijfplaatsen, inrichten winterverblijfplaatsen kanaal 

Dessel-Schoten, optimaliseren binnenklimaat mergelgroeves (CF12); Natuurvriendelijk beheer oevers 

en bermen Damse Vaart, toepassing bermbeheerplan waardoor het aanbod aan insecten hoog is 

(CS04); Behoud en herstel kleine landschapselementen als verbindingen (CA02); Herstel 

foerageergebied, vijverherstel, herprofileren oevers, herstel hooiland (CS04); Plaatsen van 

afsluitingen om menselijke verstoring tegen te gaan (CF03); Reduceren impact verwijderen sediment, 

kanalisatie, overstromingsregime,... (Sigma-project) (CJ02); Herstel waterhabitats in functie van 

wijziging hydrologie (Sigma-project) (CJ03); Herstel hydrologie (Sigma-project) (CJ04); 

Verbetering/herstel habitat (Sigma-project) (CS03). 

Ingekorven vleermuis: Aangepast beheer winterverblijfplaatsen, inrichten winterverblijfplaatsen 

kanaal Dessel-Schoten, optimaliseren binnenklimaat mergelgroeves (CF12); Reduceren verstoring 

door lawaai en licht, bv. het doven van de lichten in Kamp C en langs verschillende fietsostrades 

(CF09); Aanleg kleine landschapselementen, creatie verbindingen tussen kolonies en 

jachtgebied/migratieroutes in landbouwgebied (CA02); Beschermen kraamkolonies en verminderen 

verstoring door afsluiten grotten en gebouwen (CF03); Verhogen voedselaanbod door reduceren 

insecticiden en ontwormers (CA09); Dreefherstel (CB12); Reduceren impact verwijderen sediment, 

kanalisatie, overstromingsregime,... (Sigma-project) (CJ02); Herstel waterhabitats in functie van 

wijziging hydrologie (Sigma-project) (CJ03); Herstel hydrologie (Sigma-project) (CJ04); Verbetering/ 

herstel foerageergebieden (CS04). 

Vale vleermuis: Behoud oude beukenbossen als jachtgebied (CB02); Reduceren verstoring 

winterverblijfplaatsen (CF03); Behoud en herstel kleine landschapselementen als verbindingen 

(CA02). 

Grote hoefijzerneus: Aangepast bosbeheer: behoud oude of dode bomen, bomen met holtes (CB05); 

Aangepast beheer winterverblijfplaatsen (CF12); Behoud en herstel kleine landschapselementen als 

verbindingen (CA02); Verhogen voedselaanbod door reduceren insecticiden en ontwormers (CA09); 

Reduceren verstoring door lawaai en licht (CF09). 

Zeggenkorfslak: Herstel habitat: herstel waterhuishouding (CJ03); Verschraling door doorgedreven 

maaibeheer (CA05); Behoud leefgebied en kwaliteitsverbetering leefgebied: inrichting en aangepast 

beheer, buffering van blauwgrasland in groter graslandcomplex voor instandhouding van de 

Zeggekorfslak in de Spicht (SBZ Wingevallei) (CS03). 

Habitattypes: 2180, 9120, 9130, 9160, 9190, 91E0, 91F0 
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 Areaal Opper- 
vlakte 

Specifieke 
structuren en 
functies 

Toekomst- 
perspectieven 

Eind- 
conclusie 

2019 

Totaal- 
trend 2019 

Eindconclusie 2013 

2180 FV 

gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

stabiel U2 zeer ongunstig 
stabiel 

9120 FV 

gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

stabiel U2 zeer ongunstig 
verbeterend 

9130 FV 

gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

verbeterend U2 zeer ongunstig 
stabiel 

9160 FV 

gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

verbeterend U2 zeer ongunstig 
stabiel 

9190 FV 

gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

FV gunstig U2 zeer 
ongunstig 

onbekend U2 zeer ongunstig 
stabiel 

91E0 FV 

gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

verslechter 
end 

U2 zeer ongunstig 
verbeterend 

91F0 U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

stabiel U2 zeer ongunstig 
stabiel 

 
Soorten: Kamsalamander, Vermiljoenkever, Vliegend hert, Juchtleerkever, Spaanse vlag, Gevlekte 
witsnuitlibel, Gaffellibel, Mopsvleermuis, Bechsteins vleermuis, Meervleermuis, Ingekorven 
vleermuis, Vale vleermuis, Grote hoefijzerneus, Bever, Otter, Nauwe korfslak, Zeggenkorfslak, 
Groenknolorchis, Boomkikker, Gladde slang, Knoflookpad, Vroedmeesterpad 
 

Groep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam range pop hab TP TOT TREND 

Insecten Kevers Vermiljoenkever Cucujus cinnaberinus FV U1 FV U1 U1 + 

Insecten Kevers Vliegend hert Lucanus cervus U2 U2 U2 U2 U2 - 

Insecten 
Vlinders 

Spaanse vlag Euplagia quadripunctaria FV FV FV FV FV + 

Weekdieren Zeggekorfslak Vertigo moulinsiana FV FV FV FV FV = 

Zoogdieren 
Vleer 

Mopsvleermuis Barbastella barbastellus U2 U2 U2 U2 U2 = 

Zoogdieren 
Vleer 

Bechstein's vleermuis Myotis bechsteinii FV U2 FV U1 U2 = 

Zoogdieren 
Vleer 

Meervleermuis Myotis dasycneme FV U2 XX U1 U2 x 

Zoogdieren 
Vleer 

Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus U2 U1 XX U1 U2 = 

Zoogdieren 
Vleer 

Vale vleermuis Myotis myotis U2 U2 XX U2 U2 x 

Zoogdieren 
Vleer 

Grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum U2 U2 XX U2 U2 = 

Overzicht van de staat van instandhouding van de soorten in Vlaanderen in 2019 voor het areaal (= range), populatie (= pop), leefgebied 

van de soort (= hab), toekomstperspectief (= TP) en eindbeoordeling van de staat van instandhouding (= TOT); (FV = gunstig; U1 = matig 

ongunstig; U2 = zeer ongunstig; XX = onbekend) met vermelding van de globale trend op basis van de trends van de verschillende 

onderdelen (+ = toenemend; = = stabiel; - = afnemend; x = onbekend). Van de soorten met grijze achtergrond vereist de EC geen volledige 

rapportage, vandaar dat dit soms niet volledig ingevuld is. 

2. Maatregelen die nodig zijn om een gunstige staat van instandhouding te behouden of 

herstellen: 

Terugkerende maatregelen: begrazen, bosrandbeheer, hakhoutbeheer, kappen van opslag, 'niets 

doen': de natuur zijn gang laten gaan, snoeien, variabel dunnen en lichten, vrijstellen en zuiveren. 
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Eenmalige maatregelen: aanplanten, afrastering plaatsen, afrastering verwijderen, exotenbestrijding, 

herstellen hydrologie, kaalkap en afvoer hout en wildbescherming plaatsen. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Cf. 2 

 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen: 

Binnen Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen om 
bepaalde habitats en soorten te beschermen 

   

Naam en korte 
beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde 
kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Aankopen eenmalig 1168 € 6 563 826   

Inrichting & beheer eenmalig 5390 € 2 424 979   

Inrichting & beheer terugkerend 28022 € 758 065   

 

 

Aanvullende maatregelen buiten Natura 2000 
(bredere maatregelen met betrekking tot groene 
infrastructuur     

Naam en korte 
beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Aankopen eenmalig 2472 € 15 145 270   

Inrichting & beheer eenmalig 3961 € 1 444 967   

Inrichting & beheer terugkerend 19009 € 761 780   

 

 

 

 

 

5. Verwachte resultaten voor de soorten en habitattypen waarop het netwerk zich richt: 

Verbeterde staat van instandhouding 

 

 

 

  

Totaal terugkerend E.2.6.a € 758 065 

Totaal eenmalig E.2.6.a € 8 988 805 

Totaal terugkerend E.2.6.b € 761 780 

Totaal eenmalig E.2.6.b € 16 590 237 

Totaal E.2.6. € 27 098 887 
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E.2.7. Rotsachtige habitats, duinen en schaarsbegroeide gronden 

1. Huidige stand van zaken met betrekking tot habitats en soorten, 

instandhoudingsmaatregelen die tot nu toe zijn genomen en de overgebleven gevaren en 

bedreigingen: 

HT 2110: Restoration of dune habitats impacted by the protection of urban and recreational zones 

(CF02); In some beach areas with lower recreational importance, mechanical cleaning of beaches is 

omitted in order to restore natural dynamics and dune growth (CF10); Reducing nitrogen deposition 

with the PAS (programmatic approach nitrogen) (CA12); Reducing nitrogen deposition due to all 

types of transport (CE03); Verwijderen van opslag en achtergebleven takhout na kapwerken, 

plagwerkzaamheden met afvoer van plagsel met behoud van goed ontwikkelde zones, uittrekken van 

stronken met afvoer (CL01). 

HT 2120: Removal of alien invasive species (Rosa rugosa, Berberis spp., Populus spp.) (CI03); 

Restoration of dune habitats impacted by the protection of urban and recreational zones, e.g. 

removing hard infrastructures (buildings, dikes), removing invasive alien species (Populus spp., Rosa 

rugosa, etc.) in order to restore wind dynamics and early succession stages (CF02); Removal of 

vegetation in order to create bare sand and restore wind dynamics (CL01); In some beach areas with 

lower recreational importance, mechanical cleaning of beaches is omitted in order to restore natural 

dynamics and dune growth (CF10); reducing nitrogen deposition on white dunes with the PAS 

(programmatic approach nitrogen). Higher nitrogen deposition cause vegetation succession and 

fixation of shifting dunes (CA12); Reducing nitrogen deposition due to all types of transport (CE03). 

HT 8310: Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); 

Bestrijden van o.a. Japanse duizendknoop, rimpelroos, … (CI03). 

Habitattypes: 2110, 2120, 8310 

 Areaal Opper- 
vlakte 

Specifieke 
structuren 
en functies 

Toekomst- 
perspectieven 

Eind- 
conclusie 

2019 

Totaal- 
trend 2019 

Eindconclusie 2013 

2110 FV 

gunstig 

U1 matig 
ongunstig 

FV gunstig U1 matig 
ongunstig 

U1 matig 
ongunstig 

Onbekend U2 zeer ongunstig 
stabiel 

2120 FV 

gunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

verslechter 
end 

U2 zeer ongunstig 
stabiel 

8310 FV gunstig FV gunstig FV gunstig FV gunstig FV gunstig stabiel FV gunstig stabiel 

 
Soorten: Kamsalamander, Mopsvleermuis, Bechsteins vleermuis, Meervleermuis, Ingekorven 
vleermuis, Vale vleermuis, Nauwe korfslak, Groenknolorchis, Gladde slang, Knoflookpad, 
Vroedmeesterpad 
 

2. Maatregelen die nodig zijn om een gunstige staat van instandhouding te behouden of 

herstellen 

Terugkerende maatregelen: begrazen, maaien en 'niets doen': de natuur zijn gang laten gaan. 

Eenmalige maatregelen: afrastering plaatsen, afrastering verwijderen, kaalkap en afvoer hout, 

plaatsen raster om recreatie/betreding uit te sluiten en plaggen. 
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3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Cf. 2 

 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Binnen Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen om 
bepaalde habitats en soorten te beschermen 

   

Naam en korte 
beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Aankopen eenmalig 32 € 483 881   

Inrichting & beheer eenmalig 426 € 86 464   

Inrichting & beheer terugkerend 793 € 300 051   

 

 

Aanvullende maatregelen buiten Natura 2000 (bredere 
maatregelen met betrekking tot groene infrastructuur) 

   

Naam en korte 
beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Aankopen eenmalig 0 € 0   

Inrichting & beheer eenmalig 12 € 9 596   

Inrichting & beheer terugkerend 77 € 43 333   

 

 

 

 

5. Verwachte resultaten voor de soorten en habitattypen waarop het netwerk zich richt 

Verbeterde staat van instandhouding 

 

 

 

  

Totaal terugkerend E.2.7.a € 300 051 

Totaal eenmalig E.2.7.a € 570 345 

Totaal terugkerend E.2.7.b € 43 333 

Totaal eenmalig E.2.7.b € 9 596 

Totaal E.2.7. € 923 325 
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E.2.8. Zoetwaterhabitats (rivieren en meren) 

1. Huidige stand van zaken met betrekking tot habitats en soorten, 

instandhoudingsmaatregelen die tot nu toe zijn genomen en de overgebleven gevaren en 

bedreigingen 

HT 3110: Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); Herstel 

hydrologie door beheer wateronttrekking, via vergunningenbeleid (CF11); Bestrijden van exoten 

gebonden aan waterbiotopen (watercrassula, waterpest, parelverderkruid, etc.) (CI03); Herstel 

hydrologie (CJ03). 

HT 3130: Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); Herstel 

hydrologie door beheer wateronttrekking, via vergunningenbeleid (CF11); Early warning established 

(CI01); Herstel hydrologie (CJ03); Bestrijding stierkikker (CI02); Tegengaan natuurlijke successie, 

verwijderen houtopslag, bomen, struiken; frezen, plaggen, verwijderen begroeiing, verwijderen niet-

verteerde strooisellaag, afschuinen steile oevers, ontslibben (CL01); Herstel hydrologie: openkappen 

oevers + afsluiten waterafvoer uit het ven. Omleiding van een toevoergracht vanuit landbouwgebied, 

plaatsen regelbare stuw, kappen bomen en struiken rondom vijver, herinrichting oeverzone (CA15). 

HT 3140: Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); 

Bestrijden van o.a. Japanse duizendknoop, rimpelroos, … (CI03). 

HT 3150: Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); Via 

vergunningenbeleid + defosfateren van instromend water ikv drinkwaterwinning (provinciedomein 

de Gavers te Harelbeke-Deerlijk) (CF11); Early warning established (CI01); Bestrijden van exoten 

gebonden aan waterbiotopen (watercrassula, waterpest, parelverderkruid, etc.) (CI03); Herstel 

hydrologie (CJ03); Verbeteren kwaliteit en structuur habitat, herinrichting en herstel visvijvers, slib 

ruimen, natuurlijk hellende oevers, maaien, … (CF02); Tegengaan natuurlijke successie in randzone 

van vijvers (CL01). 

HT 3160: Programmatische aanpak stikstof (CE03); Programmatische aanpak stikstof (CF06); Herstel 

hydrologie door beheer wateronttrekking, via vergunningenbeleid (CF11); Bestrijden van exoten 

gebonden aan waterbiotopen (watercrassula, waterpest, parelverderkruid, etc.) (CI03); Herstel 

hydrologie (CJ03); Tegengaan natuurlijke successie, verwijderen houtopslag, bomen, struiken; frezen, 

plaggen, ... (CL01). 

HT 3260: Reduceren pollutie uit woonkernen, industrie en recreatie. via vergunningenbeleid (CF05); 

Herstel hydrologie door beheer wateronttrekking, via vergunningenbeleid (CF11); Early warning 

established (CI01); Bestrijden van exoten gebonden aan waterbiotopen (watercrassula, waterpest, 

parelverderkruid, etc.) (CI03); Reduceren pollutie door landbouw, aanleg oeverstroken, PDPO 

beheerovereenkomsten (CA11); Reduceren impact vn mixed-source pollutie (CJ01); Natuurlijk afvoer- 

en overstromingsregime herstellen mhoo klimaatadaptatie (CN02). 

HT 3270: Bestrijden van exoten gebonden aan waterbiotopen (watercrassula, waterpest, 

parelverderkruid, etc.) (CI03). 

 

Kamsalamander: Graven van nieuwe of herstellen van bestaande poelen in geschikt landbiotoop, 

herstel en onderhoud van land- en waterhabitat, verbeteren winterhabitat, afstemmen beheer 

aanwezige graslanden, bossen, struwelen aan de ecologische eisen van kamsalamander (CS03); 

Aanleg poelen en landbiotoop bij/door landbouwers of particulieren, graven van nieuwe of 

herstellen van bestaande poelen, in combinatie met aanplant haag, houtkant (zomerhabitat), 
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struweel als winterhabitat en zo mogelijk bloemrijk grasland (CA02); Verminderen bemesting (CA09); 

Aanleg bufferstroken, afgraven voedselrijke bouwvoor van voormalige landbouwgronden (CA11); 

Inrichten voormalige weekendverblijven en poelen (CF02); Herstel hydrologie (herstel panden, 

herprofilering greppels, plaatsen overgangsbuis in sloot, herinrichting poel), herstel hydrologie 

graslandbiotoop en bosranden (CA15); Ontsnippering: aanleg amfibietunnel, creëren groen/blauwe 

corridor door aanleg verbindend grachtensysteem, ecorasters, lokstruweel als verbinding tussen 

Rupel, buffergebieden en natuurgebieden, creatie stapsteengebieden (corridor = beekdal van 

Merkske en Noordermark, RVK Zondereigen) (CE01); Herstel habitat en hydrologie ondermeer door 

aanleg stuw; Sigma-project (CJ03); Sigma-project (CJ04); Klimaatadaptatieve maatregelen in functie 

van dispersie (Sigma-project) (CN02). 

Fint: Streven naar een zuurstofgehalte van min. 7-8 mg/l (Zeeschelde en Nete) (CF05); Herstel 

paaisubstraat van zandbanken (Zeeschelde en Nete) (CE06); Vrijwaren actuele paai- en 

opgroeiplaatsen van baggeractiviteiten; geen baggerspecie dumpen op paai- en opgroeiplaatsen 

(zeeschelde) (CE01); Reduceren impact verwijderen sediment, kanalisatie, overstromingsregime,... 

(Sigma-project) (CJ02); Herstel zoetwater en kusthabitats en wetlands in functie van wijziging 

hydrologie (Sigma-project) (CJ03); Herstel hydrologie (Sigma-project) (CJ04); Verbetering/herstel 

habitat (Sigma-project) (CS03); Beheer inheemse sleutel- of indicatorsoorten voor herstel habitat 

(CS04); Klimaatadaptatieve maatregelen in functie van dispersie (Sigma-project) (CN02). 

Kleine modderkruiper: Waterkwaliteit minimaal op niveau 'karperachtigen' krijgen (CF05); 

Verbetering habitat: substraat van zand, stilstaand tot zwak stromend water, aanleggen oevers, 

aanmaak paairiffle, storten breuksteen (CS03); Vispassages moeten passeerbaar zijn voor deze kleine 

soort door bv. het wegwerken van niveauverschillen in droge perioden, voor betere migratie, 

verbinden van grachten (Natuurinrichting Zoerselbos) (CE01); Slibruiming in sloten, plassen, 

uitvoeren plagwerken tot zomerse plasdras situatie, ontbossen oeverzones van sloten voor meer 

lichtinval, herstel van het hydrologisch regime, uitbreiding rietzones, verwijderen oeverbeschoeiing 

Kapittelbeek (CL01); Klimaatadaptatieve maatregelen in functie van dispersie (Sigma-project) (CN02). 

Rivierdonderpad: Streven naar een zuurstofgehalte van min. 8 mg/l, lozingspunten en overstorten 

saneren in de kleine en dus kwetsbare bovenlopen (CF04); Verbetering habitat: substraat van zand 

met grind, ijzerzandsteen of grote stenen, matige stroomsnelheid, aanwezigheid van groot dood 

hout, aanleggen oevers, aanmaak paairiffle, storten breuksteen (CS03); Vispassages moeten 

passeerbaar zijn voor deze kleine soort door bv. het wegwerken van niveauverschillen in droge 

perioden, voor betere migratie, verbinden van grachten (Natuurinrichting Zoerselbos) (CE01); 

Verminderen afspoeling van klei en leem waardoor sedimentatie optreedt (voornamelijk van 

paaiplaatsen, eieren en larven) (CJ02); In geselecteerde waterlooptrajecten waar de habitat geschikt 

werd bevonden en waar de soort op korte of middellange termijn op eigen kracht niet kan 

terugkeren, wordt de soort getransloceerd of geherintroduceerd. Bv. Sint-Annabeek te Kortessem 

(CS02); Verwijderen oeverbeschoeiing Kapittelbeek (CL01). 

Rivierprik: Streven naar een zuurstofgehalte van min. 8 mg/l (CF05); Verbetering habitat: substraat 

van zand of grind, matig stromend water (CS03); Oplossen van migratieknelpunten In het bijzonder 

op de grote assen: vanuit Zeeschelde naar Boven-Schelde, Nete, Dender, Demer, Leie,… (CE01); 

Reduceren impact verwijderen sediment, kanalisatie, overstromingsregime (Sigma-project) (CJ02); 

Herstel zoetwater en kusthabitats en wetlands in functie van wijziging hydrologie (Sigma-project) 

(CJ03); Herstel hydrologie (Sigma-project) (CJ04); Verbetering/herstel habitat (Sigma-project) (CS03); 

Beheer inheemse sleutel- of indicatorsoorten voor herstel habitat (CS04); Klimaatadaptatieve 

maatregelen in functie van dispersie (Sigma-project) (CN02). 
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Beekprik: Streven naar een zuurstofgehalte van min. 8 mg/l, lozingspunten en overstorten saneren in 

de kleine en dus kwetsbare bovenlopen (CF04); Stroomkuilenpatroon met slibbanken en plaatsen 

met een substraat van zand en kiezel, matige stroomsnelheid, aanleggen oevers, aanmaak paairiffle 

(CS03); Vispassages moeten passeerbaar zijn voor deze kleine soort (CE01); Verminderen afspoeling 

van klei en leem waardoor sedimentatie optreedt (voornamelijk van paaiplaatsen) (CJ02); In 

geselecteerde waterlooptrajecten waar de het habitat geschikt werd bevonden en waar de soort op 

korte of middellange termijn op eigen kracht niet kan terugkeren, wordt de soort getransloceerd of 

geherintroduceerd (CS02); Geen ruimingen van waterlooptrajecten waarin beekpriklarven 

voorkomen, indien het niet anders kan aangepast ruimingsbeheer (gefaseerd in tijd en ruimte) 

(CJ02); Herstel 5 vijvers via Investeringssubsidies Natuur (CF02); Verwijderen oeverbeschoeiing 

Kapittelbeek (CL01). 

Grote modderkruiper: Verminderen uitspoeling gewasbeschermingsmiddelen en belasting met 

meststoffen (CA11); Lage stroomsnelheid, aanwezigheid van waterplaten en sliblaag met organische 

fractie, ondiepe moerassige plaatsen in contact houden met beken en rivieren door in stand houden 

van natuurlijke waterpeilen in de geschikte biotopen (CS03); Vispassages moeten passeerbaar zijn 

voor deze kleine soort (CE01); In geselecteerde waterlooptrajecten waar de habitat geschikt werd 

bevonden en waar de soort op korte of middellange termijn op eigen kracht niet kan terugkeren, 

wordt de soort getransloceerd of geherintroduceerd (CS02); Slib- en kruidruimingen zoveel mogelijk 

beperken (CE01); Herstel van nature eutrofe wateren (HT 3150) (CA07); Slibruiming in sloten, 

plassen, uitvoeren plagwerken tot zomerse plasdras situatie, ontbossen oeverzones van sloten voor 

meer lichtinval, herstel van hydrologisch regime, uitbreiding rietzones in reservaat Donkmeer te 

Berlare (CL01); Herstel vijvers (CF02). 

Bittervoorn: Herstel van verlandingsvegetaties in laagveen door start van natuurinrichtingsproject 

Berlarebroek en Donkmeer (2018), goedgekeurd soortenbeschermingsproject (2011) en eigen 

financiering (2011-2013), slibruiming in sloten, plassen, uitvoeren plagwerken tot zomerse plasdras 

situatie, ontbossen oeverzones van sloten voor meer lichtinval, herstel van hydrologisch regime, 

uitbreiding rietzones (CL01); Verbetering habitat door slibruiming, aanleg plas dras, waterkwaliteit 

verbeteren, helder water nastreven, vrijwaren zoetwatermosselen en visbestand (Huldenberg, 

Boortmeerbeek) (CS03); Reduceren impact verwijderen sediment, kanalisatie, overstromingsregime, 

… (Sigma-project) (CJ02); Herstel zoetwater en kusthabitats en wetlands in functie van wijziging 

hydrologie (Sigma-project) (CJ03); Herstel hydrologie (Sigma-project) (CJ04); Beheer inheemse 

sleutel- of indicatorsoorten voor herstel habitat (CS04); Klimaatadaptatieve maatregelen in functie 

van dispersie (Sigma-project) (CN02). 

Atlantische zalm: Herstel zoetwater en kusthabitats en wetlands in functie van wijziging hydrologie 

(Sigma-project) (CJ03); Vlaanderen is vooral belangrijk als doortrekroute naar de hoger gelegen 

paaigronden in Wallonië (CE06); Door de waterafname naar het Albertkanaal komen vele 

stroomafwaarts trekkende smolts (jonge zalmen) in het Albertkanaal terecht in plaats van de 

natuurlijke migratieroute via de Grensmaas: aangepaste maatregelen zijn nodig om te beletten dat 

de smolts naar het Albertkanaal migreren en om de mortaliteit in het Albertkanaal te verminderen 

(CE01). 

Gevlekte witsnuitlibel: Vermijden eutrofiëring vanuit de landbouw, vrijwaren brongebied Zwarte 

Beek en Bolisserbeek van nutriëntenbelasting (CA11); Vermijden eutrofiëring via rioolwater, oplossen 

van knelpunt toestromend grond- en oppervlaktewater via drainering naar Steinsven en vrijwaren 

brongebied van Steinsven (CF05); Herstel heidevennen (HT 3130 en 3160), herstel waterhuishouding, 

tegengaan ontwatering, Sigma-project, vernatting Schietveld in SBZ Mangelbeek en in SBZ Kleine 
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Nete (CJ03); Tegengaan natuurlijke successie, gefaseerde ruiming van heidevennen (oor een 

gefaseerde ruiming van de vennen wordt verlanding tegengegaan en blijft open water gewaarborgd), 

verwijderen boomopslag, slibruiming in sloten en plassen, uitvoeren plagwerken tot zomerse 

plasdras situatie, ontbossen oeverzones van sloten voor meer lichtinval (CL01); Herstel vijverbiotoop 

en omgeving, vijverherstel door slibruiming of afgraven tot historische vijverbodem met dijkherstel 

en herprofilering van oevers, verwijderen van aangerijkt slib in SBZ Zwarte beek, Steinsven (CF02); 

Herstel van hydrologisch regime (Sigma-project) (CJ02); Herstel hydrologie (Sigma-project) (CJ04); 

Verbetering of herstel habitat, uitbreiding rietzones, inrichtingen leefgebied of omvormingsbeheer 

en aangepast beheer (Sigma-project: Donkmeer, Berlare broek, Paardeweide; SBZ Maten; SBZ 

Mechelse Heide; SBZ Zwarte Beek; SBZ Turnhouts vennengebied) (CS03); Beheer inheemse sleutel- of 

indicatorsoorten voor herstel habitat (CS04); Klimaatadaptatieve maatregelen in functie van 

dispersie (Sigma-project) (CN02). 

Bever: Rivierherstel (CF10); Opheffen migratieknelpunten, creëren groen/blauwe corridor door 

aanleg verbindend grachtensysteem, ecorasters, lokstruweel als verbinding tussen Rupel, 

buffergebieden en natuurgebieden (CE01); Behoud boszomen en houtkanten langs waterlopen en 

elzenbroekbossen (CB05); Behoud/aanleg bufferzones langs waterlopen (CA01); Herstel van kleine 

landschapselementen (CA02); In Broek De Naeyer is voor Bever en Otter de voornaamste maatregel 

rust behouden door een niet toegankelijk centraal deel in te stellen en honden niet toe te laten 

(CF03); Reduceren impact verwijderen sediment, kanalisatie, overstromingsregime,... (Sigma-project) 

(CJ02); Herstel waterhabitats in functie van wijziging hydrologie (Sigma-project) (CJ03); Herstel 

hydrologie (Sigma-project) (CJ04); Verbetering of herstel habitat (Sigma-project (CS03). 

Otter: In Broek De Naeyer is voor Bever en Otter de voornaamste maatregel rust behouden door een 

niet toegankelijk centraal deel in te stellen en honden niet toe te laten (CF03); Opheffen 

migratieknelpunten, creëren groen/blauwe corridor door aanleg verbindend grachtensysteem, 

ecorasters, lokstruweel als verbinding tussen Rupel, buffergebieden en natuurgebieden (CE01); 

Slibruiming in sloten, plassen, uitvoeren plagwerken tot zomerse plasdras situatie, herstel van 

hydrologisch regime, uitbreiding rietzones (CL01); Reduceren impact verwijderen sediment, 

kanalisatie, overstromingsregime,... (Sigma-project) (CJ02); Herstel waterhabitats in functie van 

wijziging hydrologie (Sigma-project) (CJ03); Herstel hydrologie (Sigma-project) (CJ04); Verbetering of 

herstel habitat (Sigma-project (CS03). 

Platte schijfhoren: Natuurinrichting Vijvercomplex Bokrijk-Kiwiet: uitbreiden en verbeteren kwaliteit 

leefgebied (CS03). 

Drijvende waterweegbree: Behoud en verbetering waterkwaliteit, herstel habitats, creatie ondiepe 

oeverzones, aanleg van landtongen en plas-drassituaties, creatie habitattype 3130 (herstel Litorellia-

vegetatie) (CJ03); Vertragen van natuurlijke successie (CL01); Biotoopherstel: vijverherstel door 

afgraven tot op historische vijverbodem met dijkherstel (CS03). 

Boomkikker: Biotoopherstel, heraanleg poelen, verbeteren habitat soort: aanleg van poelen en 

landbiotoop in het Zwin Natuur Park (Knokke). Bij omvorming oude Zwinpark naar het nieuwe 

werden tal van nieuwe plassen gegraven die in 2018 de grootste deelpopulatie Boomkikkers in de 

regio herbergden (250 roepende mannetjes). Creatie voorplantingsbiotoop, vijverherstel door 

afgraven tot op historische vijverbodem met dijkherstel, verbeteren kwaliteit en uitbreiding 

leefgebied (SBZ Abeek, SBZ vijvergebied Midden-Limburg, SBZ duinen, SBZ Maas, SBZ Maten) (CS03); 

Aanleggen van geschikt habitat bij landbouwers en particulieren in de Zwinstreek, aanleggen of 

herstellen van poelen, aanplant struiken/haag en bramen, voorkeur voor voormalige dijklichamen als 

verbindingselement (CA02); Herstel voedselarme tot matig voedselarme (gebufferde) wateren 
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(CF11); Inrichting stapsteen natuurverbinding Het Wik-De Maten en Heiweyer. Poelen aangelegd, 

oevers geherprofileerd, grachten hersteld, houtopslag verwijderd, aanleg twee poelen met corridor 

met gebied Natuurpunt en verschralingsbeheer hooiland waardoor kolonisatie mogelijk wordt vanuit 

Nederland (CE01); Creatie extra landbiotoop: omvormen van wilgenstruweel naar hooiland met 

achterstallig maaibeheer hooiland, landinrichting Dautewijers: verwijderen opgaande 

begroeiing (CL01); Landinrichting Dautewijers: aanleg/vernieuwing op- en aflaatsysteem vijvers in 

functie van optimaal beheer (CA15). 

Vroedmeesterpad: Herstel habitat in groeve, aanleg en beheer van land- en voortplantingshabitat 

(CC07); Biotoopherstel 30 locaties in Voeren, graven van bijkomende poelen met variabele 

oppervlakte (typisch 80-150 m2) en diepte (1,0-1,8 m) in de nabijheid (0-500 m) van bestaande 

voortplantingspoelen, aanleg poelen en veedrinkplaatsen (CA02); Herstel en onderhoud (sliblaag, 

houtopslag,… verwijderen; veebescherming plaatsen; omgeving poel ontruigen; vrijstellen van 

steenhopen) in de nabijheid (0-500 m) van bestaande voortplantingspoelen (CL01); Plaatsing van 

waterbakken met steenhopen, aan bestaande voortplantingspoelen, ook aan erosiemaatregelen, 

groeve Overijse: aanleg van een kunstmatige voortplantingspoel in combinatie met het openkappen 

van het terrein, aanleg van een talud en steenstapelingen, Duisburg: aanleg van twee tuinvijvers, 

Neerijse: aanleg steenstapelingen bij veedrinkbakken, twee nieuwe voortplantingsbakken, 

landhabitat: beheerplan voor de holle weg Raffelberg, overwinteringshabitat en roepplaats (CS03); 

Aanleg verbindingszones (CE01); Kweek en herintroductie voorzien in 

soortenbeschermingsprogramma maar nog geen effectieve uitvoering (CS01). 

Habitattypes: 3110, 3130, 3140, 3150, 3160, 3260, 3270 

 Areaal Opper- 
vlakte 

Specifieke 
structuren 
en functies 

Toekomst- 
perspectieven 

Eind- 
conclusie 

2019 

Totaal- 
trend 
2019 

Eindconclusie 2013 

3110 U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

stabiel U2 zeer ongunstig 
verbeterend 

3130 FV 

gunstig 

U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

stabiel U2 zeer ongunstig 
stabiel 

3140 FV 

gunstig 

FV gunstig U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

stabiel FV gunstig stabiel 

3150 U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

verslechte 
rend 

U2 zeer ongunstig 
stabiel 

3160 FV 

gunstig 

U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

verbetere 
nd 

U2 zeer ongunstig 
stabiel 

3260 FV 

gunstig 

U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

U1 matig 
ongunstig 

U2 zeer 
ongunstig 

verbetere 
nd 

U2 zeer ongunstig 
stabiel 

3270 FV 

gunstig 

U1 matig 
ongunstig 

onbekend U1 matig 
ongunstig 

U1 matig 
ongunstig 

onbekend U1 matig ongunstig 
stabiel 

 
Soorten: Kamsalamander, Fint, Kleine modderkruiper, Rivierdonderpad, Rivierprik, Beekprik, Grote 
modderkruiper, Bittervoorn,  Gevlekte witsnuitlibel, Gaffellibel, Mopsvleermuis, Bechsteins 
vleermuis, Meervleermuis, Vale vleermuis, Grote hoefijzerneus, Bever, Otter, Platte schijfhoorn, 
Bataafse stroommossel, Geel schorpioenmos, Kruipend moerasscherm, Drijvende waterweegbree, 
Boomkikker, Knoflookpad, Vroedmeesterpad 
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Groep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam range pop hab TP TOT TREND 

Amfibieën Vroedmeesterpad Alytes obstetricans FV U2 U2 U1 U2 = 

Amfibieën Boomkikker Hyla arborea FV U1 FV FV U1 + 

Amfibieën Kamsalamander Triturus cristatus FV U2 FV U2 U2 = 

Insecten Libellen Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis FV U2 U1 U1 U2 + 

Planten Drijvende waterweegbree Luronium natans FV U2 U2 U2 U2 x 

Vissen Fint Alosa fallax FV U1 U1 U1 U1 + 

Vissen Kleine modderkruiper Cobitis taenia Complex FV U1 U1 U1 U1 + 

Vissen Rivierdonderpad Cottus gobio all others FV U1 U1 U1 U1 + 

Vissen Rivierprik Lampetra fluviatilis U1 U2 U2 U2 U2 + 

Vissen Beekprik Lampetra planeri FV U1 U2 U1 U2 + 

Vissen Grote modderkruiper Misgurnus fossilis U2 U2 U2 U2 U2 x 

Vissen Bittervoorn Rhodeus amarus FV FV FV FV FV + 

Weekdieren Platte schijfhoren Anisus vorticulus XX XX XX XX XX x 

Zoogdieren Bever Castor fiber FV U1 U1 FV U1 + 

Zoogdieren Otter Lutra lutra FV U2 U1 U1 U2 + 

Overzicht van de staat van instandhouding van de soorten in Vlaanderen in 2019 voor het areaal (= range), populatie (= pop), leefgebied 

van de soort (= hab), toekomstperspectief (= TP) en eindbeoordeling van de staat van instandhouding (= TOT); (FV = gunstig; U1 = matig 

ongunstig; U2 = zeer ongunstig; XX = onbekend) met vermelding van de globale trend op basis van de trends van de verschillende 

onderdelen (+ = toenemend; = = stabiel; - = afnemend; x = onbekend). Van de soorten met grijze achtergrond vereist de EC geen volledige 

rapportage, vandaar dat dit soms niet volledig ingevuld is. 

2. Maatregelen die nodig zijn om een gunstige staat van instandhouding te behouden of 

herstellen 

Terugkerende maatregelen: afvissen wateren, kappen van opslag, 'niets doen': de natuur zijn gang 

laten gaan en snoeken opzetten. 

Eenmalige maatregelen: afgraven, baggeren/ruimen van stilstaande wateren, herprofileren wateren, 

herstel bufferend vermogen, herstellen hydrologie, integraal waterbeheer (dynamiek en kwaliteit), 

kaalkap en afvoer hout, kappen van opslag, nieuwe uitgraving in potentierijke omgeving en 

opsedimenteren. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Cf. 2 
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4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Binnen Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen 
om bepaalde habitats en soorten te beschermen 

   

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type 
maatregel 

(terugkerend
/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde kosten 
in euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke bron 
van 

EU-
cofinanciering 

Aankopen eenmalig 168 € 996 340   

Inrichting & beheer eenmalig 1631 € 2 704 455   

Inrichting & beheer terugkerend 1584 € 223 180   

Hydrologisch herstel in het kader van 
natuurinrichtingsprojecten, in functie 
van de PAS, binnen de volgende 
ecosysteemcategorieën: 2) Heide en 
struikgewas, 3) Venen en andere 
watergebieden, 4) Graslanden, 6) 
Bosland en bossen en 8) 
Zoetwaterhabitats (rivieren en meren) 

eenmalig 

  € 1 348 791   

 

 

Aanvullende maatregelen buiten 
Natura 2000 (bredere maatregelen 
met betrekking tot groene 
infrastructuur)     

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Aankopen eenmalig 0 € 0   

Inrichting & beheer eenmalig 50 € 131 552   

Inrichting & beheer terugkerend 473 € 90 591   

 

 

5. Verwachte resultaten voor de soorten en habitattypen waarop het netwerk zich richt 

Verbeterde staat van instandhouding 

 

 

  

Totaal terugkerend E.2.8.a € 223 180 

Totaal eenmalig E.2.8.a € 5 049 586 

Totaal terugkerend E.2.8.b € 90 591 

Totaal eenmalig E.2.8.b € 131 552 

Totaal E.2.8. € 5 494 909 
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E.2.9. Overige (grotten enz.)  

Geen maatregelen voorzien 

Habitattypes: geen 

Soorten: Kamsalamander, Vliegend hert, Juchtleerkever, Vermiljoenkever, Spaanse vlag, 
Mopsvleermuis, Bechsteins vleermuis, Meervleermuis, Ingekorven vleermuis, Vale vleermuis, Grote 
hoefijzerneus, Bever, Otter, Gladde slang, Knoflookpad, Vroedmeesterpad, Hamster 
 

E.2.10. Referenties voor gebiedsgerelateerde behouds- en herstelmaatregelen, binnen en 

buiten Natura 2000 

ANB 
 

Referentielijst 
 

Referentie Link website 

1. Algemene informatie omtrent de 
Habitatrichtlijn 

https://www.natura2000.vlaanderen.be 
https://www.ecopedia.be/pagina/europees-
beschermde-natuur 
https://www.inbo.be/nl/natuurindicator/de-staat-
van-instandhouding-van-de-soorten-van-de-
habitatrichtlijn 

2.Informatie omtrent het netwerk van 
Habitat- en Vogelrichtlijngebieden 

https://www.natura2000.vlaanderen.be/ 
https://www.natuurenbos.be/publicaties/publicaties/
kompasnaalden 
https://www.natuurenbos.be/beleid-
wetgeving/beschermde-gebieden 
https://www.inbo.be/nl/natuurindicatoren/thema/46
/beleid/natura-2000-en-natuurdoelen 
http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/a84
a87f5-5607-4019-a8db-9d52a827786b 

3. Monitoringschema's (Art. 11) 

https://pureportal.inbo.be/portal/nl/publications/mo
nitoring-natura-2000soorten-en-overige-soorten-
prioritair-voor-het-vlaams-beleid(162bfb65-1e6d-
4887-b58a-afa36a017311).html 
https://www.inbo.be/nl/natuurindicatoren/thema/54
/beleid/meetnetten 
https://www.inbo.be/nl/over-
inbo/dienstverlening/databanken 

4. Bescherming van soorten (Art. 12-16) 
https://www.natuurenbos.be/vergunningen/bescher
mde-soorten 

5. Impact van de maatregelen cf. Art. 6.1 
omtrent de staat van instandhouding van 
Bijlage I habitats en Bijlage II soorten (Art. 
17.1) 

https://www.inbo.be/nl/natuurindicator/de-staat-
van-instandhouding-van-de-soorten-van-de-
habitatrichtlijn 
https://www.inbo.be/nl/natuurindicatoren/thema/46
/beleid/natura-2000-en-natuurdoelen 
https://www.ecopedia.be/node/40915 
https://pureportal.inbo.be/portal/files/8692848/Decl
eer_2007_EuropeesBeschermdeNatuurVlaanderenBel
gischDeelNoordzee.pdf  

https://www.ecopedia.be/pagina/europees-beschermde-natuur
https://www.ecopedia.be/pagina/europees-beschermde-natuur
https://www.ecopedia.be/pagina/europees-beschermde-natuur
https://www.ecopedia.be/pagina/europees-beschermde-natuur
https://www.ecopedia.be/pagina/europees-beschermde-natuur
https://www.ecopedia.be/pagina/europees-beschermde-natuur
https://www.inbo.be/nl/natuurindicatoren/thema/46/beleid/natura-2000-en-natuurdoelen
https://www.inbo.be/nl/natuurindicatoren/thema/46/beleid/natura-2000-en-natuurdoelen
https://www.ecopedia.be/node/40915
https://pureportal.inbo.be/portal/files/8692848/Decleer_2007_EuropeesBeschermdeNatuurVlaanderenBelgischDeelNoordzee.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/8692848/Decleer_2007_EuropeesBeschermdeNatuurVlaanderenBelgischDeelNoordzee.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/8692848/Decleer_2007_EuropeesBeschermdeNatuurVlaanderenBelgischDeelNoordzee.pdf
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6. Omzetting van de Richtlijnen 
(wetteksten) 

https://www.natuurenbos.be/wetgeving 
https://www.natuurenbos.be/vergunningen/bescher
mde-soorten 
https://www.natura2000.vlaanderen.be/publicaties 

 

 

E.3. Aanvullende soortspecifieke maatregelen die geen verband houden met specifieke 

ecosystemen of habitats, inclusief ecologische ontsnippering 

E.3.1. Soortspecifieke maatregelen en programma's die niet elders zijn genoemd 

ANB – soorten 

1. Huidige stand van zaken met betrekking tot de soorten 

Niveau Vlaanderen: 

In totaal werden 17 soortbeschermingsprogramma’s en 1 beheerregeling opgesteld en in uitvoering 
gebracht. Voor sommige soorten werden concrete maatregelen genomen op lokaal niveau in het 
kader van een LIFE- of ander gebiedsspecifiek project. 

Voorvolgende soorten werd een soortbeschermingsprogramma opgesteld, teruggekoppeld met 
doelgroepen en actoren, en formeel goedgekeurd: 

1. Beekprik, rivierdonderpad, kleine modderkruiper  

2. Bever - beheerregeling 

3. Boomkikker  

4. Bruine kiekendief 

5. Gladde slang  

6. Grauwe kiekendief 

7. Grauwe klauwier 

8. Hamster  

9. Hazelmuis  

10. Heivlinder: (habitattypische soort) 

11. Kamsalamander: Herintroductie in Herent in 2015. Herintroductie van 12 individuen in Zoutleeuw      

in 2015. Herintroductie van 61 individuen in Boortmeerbeek in 2016. Deze drie herintroducties 

waren succesvol. 

12. Knoflookpad  

13. Kwartelkoning 

14. Porseleinhoen  

15. Roerdomp  

16. Rugstreeppad: Herintroductie van 5000 individuen in Het Zwin te Knokke-Heist in 2017-2018. Te 

vroeg om te stellen dat de herintroductie succesvol was. 

17. Vleermuizen  

18. Vroedmeesterpad: Herintroductie in Overijse in 2014. Geen verdere details. Herintroductie in 

Huldenberg in 2015. Deze herintroductie was succesvol. 

Zeezoogdieren: Om bijvangst van zeezoogdieren voor de kust te vermijden werd in 2015 een verbod 
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op het gebruik van recreatieve warrelnetten ingesteld (besluit van 13 maart 2015 van de Vlaamse 

Regering houdende een verbod op het gebruik van warrelnetten en kieuwnetten in de Vlaamse 

strandzone ter bescherming van zeezoogdieren). Op dit verbod wordt regelmatig gecontroleerd. 

 

Niveau Antwerpse haven: 

SBP Antwerpse haven: In de Antwerpse haven komen 51 havenspecifieke beschermde soorten en 39 

niet-havenspecifieke beschermde soorten voor. Er werden 14 soorten geselecteerd uit de ruimere 

groep van 90 beschermde soorten omdat de behoudmaatregelen voor deze soorten meteen ook de 

instandhouding van de overige 76 beschermde soorten afdekken. We noemen ze paraplusoorten. De 

paraplusoorten zijn: Blauwborst, Bruin blauwtje, Bruine kiekendief, Gierzwaluw, Groenknolorchis, 

Huiszwaluw, Meervleermuis, Moeraswespenorchis, Oeverzwaluw, Rugstreeppad, Slechtvalk, Visdief, 

Wit bosvogeltje en Zwartkopmeeuw. 

2. Maatregelen die nodig zijn om een gunstige staat van instandhouding te behouden of 

herstellen 

Verdere uitvoering van de acties opgenomen in de verschillende Soortbeschermingsprogramma's 

(SBP's). Daarnaast per SBP een grondige evaluatie om te bepalen welk vervolgtraject een SBP krijgt. 

Dit kan gaan van de opmaak van een vervolg-SBP (voor soorten die nog onvoldoende herstel tonen), 

het opmaken van beheerrichtlijnen (soorten die een ruime mate van herstel kennen, maar nog 

ondersteuning kunnen gebruiken) tot het opvolgen en eventueel verderzetten van het bestaand 

beheer. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Opmaak van SBP’s  à rato van 4 SBP per jaar is opgenomen onder E.1.2. . In onderstaande  

maatregelen is de uitvoering van SBP opgenomen voor Heikikker, Rugstreeppad, Poelkikker, 

akkervogels, weidevogels, Vliegend hert, Zomertortel, Grote modderkruiper, Otter, 

Veldparelmoervlinder en vervolg-SBP voor Antwerpse haven, Hamster, Grauwe kiekendief, 

Knoflookpad, Gladde slang, Roerdomp, Vroedmeesterpad, Bruine kiekendief, grauwe klauwier  en 

vleermuizen. 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving 
van de maatregelen 

Type 
maatregel 

(terugkerend
/eenmalig) 

Streefwaarde (eenheid 
en hoeveelheid) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke bron van 

EU-cofinanciering 

70-90 ha 
beheerovereenkomsten 
voor de Grauwe kiekendief 

eenmalig 
70 à 90 ha op 5 jaar € 288.000   

420-600 ha 
(Linkerscheldeoever) en 140 
ha in landbouwgebied 
(buiten LSO) 
beheerovereenkomsten 
voor de Bruine kiekendief 

eenmalig 

560-740 ha op 5 jaar € 1 410 000  
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30 ha beheerovereenkomst 
zonder economische 
hoofdteelt en 90 ha 
beheerovereenkomst met 
economische hoofdteelt 
voor de Hamster 

eenmalig 

120 ha op 5 jaar € 177.600   

Beheer en inrichting extra 
leefgebied Gladde slang, 
Grauwe kiekendief, Grauwe 
klauwier, Kwartelkoning, 
Porseleinhoen en 
Roerdomp, bovenop de 
eerder vermelde 
maatregelen voor SBP's 
binnen SBZ ( 

eenmalig 

  € 4 718 007   

Beheer en inrichting extra 
leefgebied Gladde slang, 
Grauwe kiekendief, 
Kwartelkoning en 
Roerdomp, bovenop de 
eerder vermelde 
maatregelen voor SBP's 
buiten SBZ 

eenmalig 

  € 1 054 429   

Studies, communicatie, 
herintroductie, 
kweekprogramma's en 
coördinatie in het kader van 
de SBP's binnen SBZ (voor 
Gladde slang, Grauwe 
kiekendief, Grauwe 
klauwier, Kwartelkoning, 
Porseleinhoen en 
Roerdomp). 

eenmalig 

  € 84 740   

Studies, communicatie, 
herintroductie, 
kweekprogramma's en 
coördinatie in het kader van 
de SBP's buiten SBZ (voor 
Gladde slang, Grauwe 
kiekendief, Kwartelkoning 
en Roerdomp). 

eenmalig 

  € 19 998   

Aankopen leefgebied 
binnen SBZ 

eenmalig 938 ha (periode 2021-
2027) 

€ 6 088 318   

Aankopen leefgebied buiten 
SBZ 

eenmalig 70 ha (periode 2021-
2027) 

€ 454 352   

 

5. Verwachte resultaten voor de soorten waarop het netwerk zich richt 

Verbetering van de staat van instandhouding van de betrokken soorten 

6. Verwachte resultaten (andere uitkeringen) 

Verbetering van de staat van instandhouding van de meeliftende soorten. 
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ANB - aanpak wilde bestuivers 

1. Huidige stand van zaken met betrekking tot de soorten 

De situatie voor zowel wilde bijen, zweefvliegen als vlinders is zorgwekkend. Op regionale schaal 
werden in de voorbije periode reeds acties ondernomen in functie van verschillende projecten (e.g. 
BelBees/FOD, SAPOLL/interreg) maar verder onderzoek, habitatherstel en sensibilisatie is nodig. 
Versterkte samenwerking met de verschillende partners op het terrein (natuur, landbouw, industrie) 
is een vereiste in de volgende planperiode. Het federale 'Bee Plan' 2017-2019 waaraan Vlaanderen 
deelneemt tracht een oplossing te bieden voor een aantal knelpunten en zet in op onderzoek, 
monitoring en het verhogen van de publieke kennis en bereidheid tot acties. Vlaanderen ondersteunt 
de regio-wijde monitoring voor bijen, terwijl vlinders worden opgevolgd in meetnetten.be (Instituut 
voor Natuur en Bosonderzoek) en Natuurpunt heeft een wilde bijen en wespen werkgroep (Aculea) 
die verschillende acties onderneemt. Daarnaast mogen openbare besturen sinds 01/01/2015 geen 
pesticiden meer gebruiken en wordt het maaibeheer van bermen in Vlaanderen meer en meer 
aangepast naar de fauna/flora noden (opmaak bermbeheerplannen). 

2. Maatregelen die nodig zijn om een gunstige staat van instandhouding te behouden of 

herstellen 

Cruciaal is de integratie van de 3 pijlers van het EU Pollinator Iniative in het Vlaamse natuur- en 
landbouwbeleid, steunende op 3 pilaren (maatregelen om de kennis van bestuiver achteruitgang te 
verbeteren, maatregelen om de oorzaken van de achteruitgang aan te pakken, maatregelen om 
verschillende stakeholders en grote publiek te sensibiliseren). 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Verbeteren van de kwaliteit van het leefgebied (voornamelijk structuurrijke graslanden en bossen en 
kleinschalige landschapselementen) en afstemmen van beheer (bijv. extensief beheer graslanden en 
bloemrijke graslanden); bufferen van effect pesticiden; verbeteren van groene infrastructuur; 
sensibilisatie van bedrijven en het grote publiek; samenwerking met Departement Landbouw en 
Visserij (agro-ecologie) voor het wegwerken van knelpunten en het opzetten van projecten en verder 
opvolgen en installeren van beheerovereenkomsten (zoals aanleg en onderhoud bloemenstrook, 
soortenrijk grasland, kleine landschapselementen, ...). 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type 
maatregel 

(terugkerend
/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke bron 
van 

EU-
cofinanciering 

Verbeteren habitatkwaliteit en 
leefgebied enerzijds door de aanleg 
en correct beheer van kwalitatief 
leefgebied (o.a. defragmentatie 
tegengaan) in samenwerking met 
verschillende partners, specifiek kan 
de mantel/zoom vegetatie 
verbeterd worden, in bossen/natuur 
kan ingezet worden op open 
plaatsen met soortenrijk grasland. 
Dit kan in regulier beheer en wordt 
dus niet apart begroot. 

terugkerend   € 0   
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Verbeteren habitatkwaliteit en 
leefgebied enerzijds door de aanleg 
en correct beheer van kwalitatief 
leefgebied (o.a. defragmentatie 
tegengaan) in samenwerking met 
verschillende partners, specifiek kan 
de mantel/zoom vegetatie 
verbeterd worden, in bossen/natuur 
kan ingezet worden op open 
plaatsen met soortenrijk grasland. 
Dit kan in regulier beheer en wordt 
dus niet apart begroot. 

eenmalig   € 0   

Sensibilisatie van het grote publiek 
met de 'week van de bij' 

terugkerend   € 44 000   

Sensibilisatie rond beheer/acties 
voor wilde bestuivers 

terugkerend   € 10 000   

Onderzoek terugkerend   € 100 000   

Monitoring terugkerend   € 50 000   

 

5. Verwachte resultaten voor de soorten waarop het netwerk zich richt 

Verbeterde kennisopbouw, uitbreiding van de acties over een groter gebied en in meer sectoren 
(versterking acties zal leiden tot een verbeterde status van de soorten) 

6. Verwachte resultaten (andere uitkeringen) 

Wilde bestuivers kunnen naast hun economisch belang als bestuiver ook een toeristische waarde 
hebben (bestuivers 'gebruiken' als uithangbord in fruitstreek), biodiversiteitscertificaten voor actoren 
die acties ondernemen kunnen extra (economische, toeristische) waarde hebben. 

ANB – vissen 

1. Huidige stand van zaken met betrekking tot de soorten 

Fint: de waterkwaliteit in de Zeeschelde is verbeterd. Hierdoor is er terug voortplanting van fint en 

kunnen juvenielen opgroeien. Populaties zijn voorlopig nog klein. 

Kleine modderkruiper: door een verbetering van de waterkwaliteit en het opheffen van 

vismigratieknelpunten is deze soort erop vooruitgegaan. Onder meer in het IJzerbekken is de 

populatie sterk uitgebreid. Op andere locaties (bv. in het Waasland) zijn translocaties uitgevoerd 

waardoor het areaal van deze soort vergroot wordt. 

Rivierdonderpad: het areaal van deze soort is door herintroducties de laatste jaren uitgebreid. Met 

name in het Dijlebekken en het Demerbekken zijn door de uitzettingen intussen opnieuw duurzame 

zichzelf in stand houdende populaties waardoor al enkele extra hectaren leefgebied zijn bijgekomen. 

Globaal blijft areaal nog te klein. 

Rivierprik: deze soort plant zich voort in het Scheldebekken op een (vooralsnog) onbekende plaats. Er 

is nog geen zicht op de populatiegrootte welke wellicht nog te klein is. De verbetering van de 

waterkwaliteit in de Zeeschelde is wel gunstig voor deze soort geweest. 

Beekprik: op een aantal plaatsen verspreid over Vlaanderen er lokale herstelmaatregelen gebeurd 

(verbetering waterkwaliteit, herstel structuurkwaliteit en opheffen vismigratieknelpunten) waardoor 

er een uitbreiding is van de lokale beekprikpopulaties. Het effect van die maatregelen is gunstig, 
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maar het areaal van deze soort blijft nog te klein. 

Grote modderkruiper: voor deze soort werden nog geen specifieke maatregelen getroffen. Recent 

werd wel een nieuwe populatie ontdekt (Herkenrode). Het aantal vindplaatsen de geschatte 

populatiegroottes zijn zorgwekkend klein. 

Bittervoorn: deze soort bevindt zich in een gunstige staat van instandhouding. 

Atlantische zalm: Vlaanderen is voor deze soort in hoofdzaak een doortrekroute voor 

stroomopwaartse migratie naar de potentiële paaigebieden (via de Grensmaas naar Wallonië), 

alsook een doortrekroute van juveniele zal voor de stroomafwaartse trek naar zee. Er wordt 

onderzoek uitgevoerd naar stroomafwaarts trekkende smolts (juveniele zalm) die in het Albertkanaal 

worden aangetroffen (aftakking van de Grensmaas richting Albertkanaal). 

2. Maatregelen die nodig zijn om een gunstige staat van instandhouding te behouden of 

herstellen 

Deze maatregelen worden per soort in detail besproken in Annex B9 - Conservation measures. 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Alle maatregelen beschreven in Annex B9 - Conservation measures zijn prioritair. 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van 
de maatregelen 

Type 
maatregel 

(terugkerend
/eenmalig) 

Streefwaarde (eenheid 
en hoeveelheid) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke bron 
van 

EU-
cofinanciering 

Verbeteren waterkwaliteit (alle 
vissoorten) (cf. VMM-acties 
onder 
stroomgebiedbeheerplannen) 

terugkerend   € 72 111   

Maatregelen structuurkwaliteit 
(investeringen): algemene 
verbetering structuurkwaliteit 
(alle vissoorten), terugdringen 
erosie (beekprik, 
rivierdonderpad), maatregelen 
baggeren (fint), identificeren en 
beschermen paai- en 
opgroeiplaatsen (rivierprik), 
aangepast beheer ruimingen 
(beekprik en grote 
modderkruiper) 

eenmalig   € 11 600 000   

Maatregelen structuurkwaliteit 
(operationele maatregelen): 
algemene verbetering 
structuurkwaliteit (alle 
vissoorten), terugdringen erosie 
(beekprik, rivierdonderpad), 
maatregelen baggeren (fint), 
identificeren en beschermen 
paai- en opgroeiplaatsen 
(rivierprik), aangepast beheer 

terugkerend   € 266 000   
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ruimingen (beekprik en grote 
modderkruiper) 

Opheffen vismigratieknelpunten 
(alle vissoorten) 

eenmalig   € 14 000 000   

Kweek en herintroductie incl. 
opvolging (beekprik, 
rivierdonderpad en 
herintroductie) 

terugkerend 
(totdat er 
duurzame 
populaties 
gevestigd 
zijn) 

  € 200 000   

 

5. Verwachte resultaten voor de soorten waarop het netwerk zich richt 

Gunstige staat van instandhouding 

6. Verwachte resultaten (andere uitkeringen) 

ANB – Akkervogels, weidevogels en zomertortel  

1. Huidige stand van zaken met betrekking tot de soorten 

Zomertortel: De soort kent reeds decennia een sterke achteruitgang. Deze is in belangrijke mate te 
wijten aan het verdwijnen van structurele groenelementen (hagen, houtkanten, bomenrijen) in het 
landbouwlandschap (broedplek) en de intensivering van de landbouw (schaalvergroting, trend naar 
meer monoculturen, gebruik van pesticiden, omzetten van graslanden in akkerland …) waardoor er 
voor de soort onvoldoende onkruidzaden beschikbaar zijn als voedsel. Dit gecombineerd met een hoge 
jachtdruk, plaatst de West-Europese populatie reeds tientallen jaren onder druk. In het kader van het 
Europees soortenactieplan zijn maatregelen voorzien zowel op het vlak van jachtdruk als op het vlak 
van een verbetering van de situatie in de broedgebieden om de verdere achteruitgang te stoppen. In 
Vlaanderen wordt in 2019 een soortenbeschermingsprogramma opgemaakt om invulling te geven in 
Vlaanderen aan dit Europees actieplan. 

Akkervogels: Typische broedvogels van akkergebieden of gemengde landbouwgebieden vertonen 
reeds decennia een sterke achteruitgang. Sommige kritische soorten, typisch voor eerder traditionele 
landbouwlandschappen met veel structureel verankerde ecologische elementen (hagen, houtkanten, 
struwelen, bloemrijke graslanden …) zijn verdwenen (Ortolaan) of staan op punt te verdwijnen 
(Grauwe gors) uit Vlaanderen. Andere soorten houden nog stand, zij het in lage dichtheden of in 
suboptimale biotopen. Het verdwijnen van variatie in teelten c.q. beheer en de voortschrijdende 
schaalvergroting en intensivering van de landbouw zorgt ervoor dat de levenscyclus van deze soorten 
steeds minder inpasbaar is in de huidige landbouwpraktijjk. Gezien de specifieke ecologische vereisten 
van deze soorten (vaak gelinkt aan voedselrijke pionierssituaties, zoals op akkers te vinden is) weinig 
voorkomen in natuurgebieden, zijn acties in het landbouwgebied noodzakelijk om het voortbestaan 
van deze soorten te waarborgen. Dergelijke acties worden ondernomen door landbouwers via 
vrijwillige beheerovereenkomsten te stimuleren om op akkerpercelen binnen afgebakende 
aandachtsgebieden maatregelen te nemen ten gunste van broedbiotoop of voedselbeschikbaarheid 
voor deze soorten. 

Weidevogels: Onder weidevogels verstaan we broedvogels die in belangrijke mate tot broeden komen 
in uitgestrekte graslandcomplexen met een niet al te intensief landbouwbeheer. Vaak kwamen deze 
soorten van nature voor in relatief voedselrijke heidegebieden of kustlandschappen (slik en schor) 
maar zijn door het verdwijnen van deze primaire biotopen reeds decennia geleden overwegend in 
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(vaak beweide) graslandgebieden gaan broeden waar een extensief landbouwbeheer werd  toegepast 
dat compatibel is met de ecologische vereisten. De voorbije decennia werd steeds meer grasland 
omgezet in akker wat leidde tot een permanent verlies aan leefgebied. Daarnaast is er ook een tendens 
naar een steeds intensiever beheer van de resterende graslanden waarbij ecologische gradiënten en 
biodiversiteit in het algemeen verdwijnt. De tendens om beweiding steeds meer te vervangen door 
het regelmatig maaien van de graslanden leidt verder tot een sterke reductie van het broedsucces en 
de verdere achteruitgang van deze soorten (Grutto, Wulp, Kievit, …). In Vlaanderen worden reeds 
stimulerende maatregelen genomen om landbouwers op vrijwillige basis via beheerovereenkomsten 
het beheer van hun graslanden in de kerngebieden op de aanwezige weidevogels af te stemmen. 
Weliswaar doet de omzetting van graslanden naar akkers het areaal van hun leefgebied nog steeds 
verder krimpen en wordt verwacht dat de lange levensduur van de soorten en hun plaatstrouw 
momenteel de effecten van het lage broedsucces maskeert. 

2. Maatregelen die nodig zijn om een gunstige staat van instandhouding te behouden of 

herstellen 

Zomertortel: Herstellen en versterken van structurele groenelementen in het landbouwlandschap als 
broedbiotoop en maatregelen ten behoeve van het voedsel (maatregelen die leiden tot een voldoende 
beschikbaarheid van onkruidzaden of inzaai van specifieke zaadleverende teelten gericht op de 
beschikbaarheid van voldoende voedsel, beide tijdens het broedseizoen). Momenteel is een Vlaams 
soortenbeschermingsprogramma in opmaak die de specifieke noden en zonering van maatregelen 
meer in detail zal afbakenen. Deze analyse gebeurt grotendeels in 2019, het uitrollen van de 
maatregelen op het terrein is voorzien in de periode 2020-2025. 

Akkervogels: Voor akkervogels is het nodig dat er voldoende veilige broedgelegenheid en dekking ter 
beschikking is in een voor de soorten geschikt landschap. Daarnaast is het van belang dat jaarrond 
voldoende voedsel beschikbaar is: het gaat daarbij niet enkel om oogstresten en onkruidzaden die voor 
de volgroeide vogels van belang zijn, tijdens het broedseizoen zijn ook voldoende insecten en andere 
ongewervelden nodig om de jongen te voeden. Vaak worden deze laatsten gevonden in structureel 
verankerde ecologische elementen in het akkerlandschap (hagen, struwelen, perceelsranden, bermen, 
ruige hoekjes, …).  

Weidevogels: Voor weidevogels is het in het bijzonder van belang om de kuikensterfte door 
onaangepast graslandbeheer (te intensief graslandbeheer tijdens de kuikenfase – te vroeg maaien, te 
hoge veebezetting) te beperken gezien de lage overleving van de kuikens in belangrijke mate bijdraagt 
tot de achteruitgang van de populaties. Focus hiervoor ligt op de kerngebieden waar nog gezonde 
populaties weidevogels aanwezig zijn. In de loop van 2019 wordt een soortenbeschermingsprogramma 
(SBP) opgemaakt waarbij de maatregelen nog concreter worden verfijnd en gelokaliseerd. Dit SBP zal 
op het terrein worden uitgerold vanaf 2020 en loopt tot 2025 waarbij het deels samen en deels parallel 
zal lopen met de stimulerende maatregelen via beheerovereenkomsten. Dit SBP geeft invulling aan 
het Europese multi-soorten actieplan voor weidevogels (MSAP Wet meadow breeding birds). 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Zomertortel: Versterken van groenelementen in het landbouwlandschap ter hoogte van de 
relictpopulaties (de soort is plaatstrouw) en het voorzien van goede bosranden zijns belangrijk op 
langere termijn, voorzien van voldoende voedsel in die omgeving is op korte termijn van belang om de 
verdere achteruitgang van de soort zo snel mogelijk te stoppen. 

Akkervogels: Voor akkervogels zijn maatregelen nodig om op en rond de akkerpercelen jaarrond 
voldoende dekking en voedsel te voorzien. Daarnaast is het van belang om tijdens het broedseizoen 
een voldoende hoog aanbod aan ongewervelden ter beschikking te hebben waarmee de jongen 
gevoed worden. Deze elementen dienen telkens samen aanwezig te zijn in het akkerlandschap. 
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Weidevogels: Maatregelen voor weidevogels richten zich prioritair op een aangepast en 
weidevogelvriendelijk beheer (uitgestelde maaidatum, verminderde veebezetting) tijdens de 
kuikenfase in de weidevogel-kerngebieden. Flankerend kunnen maatregelen worden voorzien in 
functie van algemene biotoopverbetering voor de oudervogels – weliswaar zijn die qua abiotiek meer 
ingrijpend (peilverhoging, ondiepe afgravingen) en vaak in naburige/verweven natuurgebieden te 
lokaliseren. 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving 
van de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Zomertortel: versterken van 
structureel verankerde 
groenelementen als 
broedbiotoop. Maatregelen 
moeten nog verfijnd en 
gelokaliseerd worden – 
inschatting kosten 
momenteel niet mogelijk 

eenmalig Maatregelen moeten 
nog verfijnd en 
gelokaliseerd 
worden. Wellicht 
sluit het wel aan bij 
7% dekkingsgraad, 
maar oppervlakte 
aandachtsgebied is 
nog niet afgebakend. 

    

Zomertortel: inzaai van 
akkerranden met specifieke 
zaadleverende gewassen. 
Maatregelen moeten nog 
verfijnd en gelokaliseerd 
worden – inschatting kosten 
momenteel niet mogelijk 

terugkerend Maatregelen moeten 
nog verfijnd en 
gelokaliseerd 
worden. Wellicht 
sluit het wel aan bij 
7% dekkingsgraad, 
maar oppervlakte 
aandachtsgebied is 
nog niet afgebakend. 

    

Akkervogels: versterken van 
structureel verankerde 
groenelementen (bermen, 
struwelen, bloemrijke 
graslanden in akkergebied, 
…) 

eenmalig 
Streven naar een 7% 
dekkingsgraad van 
maatregelen via BO 
in de kernzones 
(85.000ha) 

€ 11 400 000 

  

Akkervogels: verhogen van 
de beschikbaarheid van 
zaden als winter- en 
voorjaarsvoedsel 

terugkerend Streven naar een 7% 
dekkingsgraad van 
maatregelen via BO 
in de kernzones 
(85.000ha) 

  

Akkervogels: verzekeren van 
voldoende variatie in het 
akkerlandschap teneinde 
voldoende veilige 
broedbiotopen te creëren en 
dekking in de winter te 
voorzien 

terugkerend 
Streven naar een 7% 
dekkingsgraad van 
maatregelen via BO 
in de kernzones 
(85.000ha) 

  

Weidevogels: maatregelen 
gericht op het vermijden van 
kuikensterfte door 
afgestemd (extensiever) 
graslandbeheer (latere 

terugkerend Streven naar een 
10% dekkingsgraad 
van maatregelen via 
BO in de kernzones 
(48.000ha) 

€ 3 840 000   
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maaidatum, lagere 
veebezetting of latere 
inscharing) 

Weidevogels: realiseren op 
niveau van een 
weidevogelgebied van 
mozaïeken van 
beheervormen en 
graslandvegetaties 

terugkerend 
Streven naar een 
10% dekkingsgraad 
van maatregelen via 
BO in de kernzones 
(48.000ha) 

  

Weidevogels: vernatting van 
verdroogde 
weidevogelgebieden. Raming 
kosten te sterk afhankelijk 
van keuze van instrument 
(gebiedsvernatting versus 
perceelsvernatting (en dan 
nog via zonnepompje of via 
afgraving)) - momenteel niet 
mogelijk 

eenmalig/terugkerend 
Analyse van in welke 
weidevogelgebieden 
vernatting aan de 
orde is en via welke 
wijze die daar kan 
worden gerealiseerd, 
moet nog bepaald 
worden.  

    

 

5. Verwachte resultaten voor de soorten waarop het netwerk zich richt 

Zomertortel: Gezien nieuw geplante houtkanten tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen tot een 
struweel dat voldoende aantrekkelijk is als broedbiotoop is op korte termijn geen sterke stijging van 
de populatie te verwachten via een hoger aanbod aan broedgebied. Het verzekeren en versterken van 
het voedselaanbod zou op korte termijn moeten leiden tot een betere overleving en een hoger 
broedsucces zodat een verdere achteruitgang van de bestaande populaties gestopt wordt en een 
herstel van de populatie ingezet. Een reductie van de jachtdruk op de soort cf. het Europees 
soortenactieplan zal bij het populatieherstel tevens van belang zijn. 

Akkervogels: Realiseren van hogere dichtheden aan broedende akkervogels in de kerngebieden 
waardoor die als bronpopulatie kunnen gaan fungeren voor een algemeen herstel van de 
akkervogelpopulatie in Vlaanderen. 

Weidevogels: Stoppen van de verdere achteruitgang van de wegkwijnende populaties door het 
verbeteren van het broedsucces en een hogere overleving van de jongen. Groei van de nog relatief 
gezonde populaties door het versterken van het broedsucces – op deze manier kunnen deze populaties 
als bronpopulatie dienen voor een verder en ruimer soortherstel in de ruimere omgeving. 

 
ANB, AWV en Departement Omgeving - NTMB - ontsnipperingsmaatregelen 
 
In België is de ruimtelijke versnippering het dichtste van Europa. Met meer dan 5 kilometer weg per 
vierkante kilometer is België zo een van de meest versnipperde regio’s van Europa qua ruimtelijke 
ordening. Daarnaast monitort Natuurpunt-INBO al tien jaar hoeveel dieren doodgereden worden op 
de Belgische wegen – waarmee ook de informatie over de belangrijkste knelpunten aangereikt 
wordt. Via samenwerking tussen bevoegde administraties worden hoge middelen ingezet om deze 
knelpunten voor wilde dieren in het verkeer weg te werken. 
In een werkgroep met het ANB, het AWV, het Departement Omgeving (de vroegere entiteit NTMB) 
en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een ontwerp opgesteld van een Vlaams 
actieprogramma ecologische ontsnippering met een meerjarenplanning.  Dit Actieprogramma richt 
zich uitsluitend op (grote) ecologische ontsnipperingsprojecten ter hoogte van bestaande 
transportinfrastructuren in Vlaanderen. Momenteel ligt de focus op gewestwegen en snelwegen, 
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maar in de toekomst kunnen ook projecten aan waterwegen en spoorwegen opgenomen worden. 
Het programma beoogt daarbij een structurele afstemming en samenwerking binnen de Vlaamse 
overheid en met andere overheden en organisaties, zowel op lokaal, Vlaams, federaal en 
grensoverschrijdend niveau. Hiervoor worden consultaties georganiseerd met lokale actoren. 
Daarnaast lopen al een reeks lokale ontsnipperingsinitiatieven,  waarover al langere tijd met diverse 
partners onderhandelingen lopen. Deze moeten verder uitgevoerd worden, evenals de voorziene 
verbindingen in de s-IHDbesluiten, die over verbindingen kunnen gaan buiten SBZ.  
Er werd ook een modelmatige ontsnipperingstool ontwikkeld. Dit initiatief kadert ook binnen de actie 
A6 opgenomen in het Europese LIFE+-project ‘Belgian Integrated Nature Project’.  
 

1. Huidige stand van zaken met betrekking tot de soorten 

Diverse ontsnipperingsmaatregelen uitgevoerd in functie van prioriteiten AWV en het soortenbeleid. 
Zie tabblad 'Bijlage_Ontsnipperingen' 

2. Maatregelen die nodig zijn om een gunstige staat van instandhouding te behouden of 

herstellen 

Verbetering connectiviteit tussen de verschillende gebieden via soorten- en gebiedsspecifieke 

aanpak 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 

Cf. 2 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving 
van de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 

Geraamde 
kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Uitvoering 
ontsnipperingsmaatregelen 
binnen een Meerjaren Visie 
Ontsnippering met diverse 
maatregelen op korte (3-5 
jaar), middellange (5-10 jaar) 
en lange termijn (> 10 jaar) 
(50% AWV, 25% ANB en 25% 
NTMB). 

eenmalig 

  € 7 370 000   

Studies en onderzoeken ter 
ondersteuning, voorbereiding 
en monitoring van de in de 
Meerjaren Visie 
Ontsnippering opgenomen 
ontsnipperingsmaatregelen. 

eenmalig 

  € 150 000   

 

5. Verwachte resultaten voor de soorten waarop het netwerk zich richt: 

Verbeterde connectiviteit tussen gebieden en coherentie van het netwerk. 
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Provincie Antwerpen - ontsnipperingen en waterloopbeheer 
 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 

van deze maatregelen 

Naam en korte beschrijving van 
de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Sanering vismigratieknelpunten, 
en beekherstel in SBZ 

terugkerend   € 722 917   

Watergebonden projecten 
buiten SBZ 

terugkerend   € 1 545 167   

Beheer en onderhoud 
waterlopen 

terugkerend   € 2 343 333   

Herstel, ontwikkeling en beheer 
waardevolle habitats 

terugkerend 
Raming nog aan 
te leveren 

    

 

5. Verwachte resultaten voor de soorten waarop het netwerk zich richt: 

Verbeterde vismigratiemogelijkheden en betere kwaliteit van waterlopen en beken. 

 

Totaal terugkerend E.3.1. € 20 593 528 

Totaal eenmalig E.3.1. € 47.415.444 
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E.3.2. Preventie, mitigatie en compensatie van schade die wordt veroorzaakt door 

beschermde soorten 

ANB 
 

1. Huidige stand van zaken wat betreft preventie, mitigatie en compensatie van schade 
 
Meeuwen:  
Meeuwen mogen in Vlaanderen als beschermde soorten niet bestreden worden behalve in en op 
luchthavens. Om overlast door meeuwen te voorkomen, wordt vooral ingezet op verjaging en het 
voorkomen van  van broeden op daken (wegnemen nesten + schudden eieren) en lokale acties zoals 
voederverbod en aangepaste afvalophaling. Belangrijk actiepunt is het voorzien van voldoende 
broedterrein (natuurlijk of eventueel artificieel vervanghabitat) zodat de gunstige staat van 
instandhouding niet in het gedrang komt. De huidige populatie wordt verjaagd uit haar broedgebied 
wegens havenontwikkelingen waardoor de broedactiviteiten zich verplaatsen naar het binnenland en 
de woonkernen. Meeuwen veroorzaken weinig tot geen schade maar kunnen wel voor aanzienlijke 
overlast zorgen. Er worden daardoor geen compensaties voor schade betaald. Momenteel loopt de 
opmaak van een beheerregeling voor kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw, in overleg met de 
betrokken stakeholders. Daarin moeten generieke maatregelen ter voorkoming van schade 
beschreven worden evenals maatregelen voor het behouden of bereiken van de gunstige staat van 
instandhouding. 
Kraaiachtigen:  
Kraaiachtigen (ekster, gaai, kraai en kauw) en spreeuw worden in Vlaanderen beschouwd als 
schadesoorten. Bestrijding is toegelaten. Preventieve maatregelen zijn verplicht als voorwaarde 
vooraleer tot bestrijding kan worden overgegaan. Eventuele schade komt niet in aanmerking voor 
vergoeding omdat bestrijding wordt toegelaten. 
Wolf: 
1. Preventieve maatregelen worden gepromoot maar zijn momenteel nog niet verplicht. 
2. In 2015 werd de administratieve schaderegeling aangepast zodat wolf in aanmerking komt voor 
deze procedure. 
3. In 2018 werd de wetgeving verder versoepeld zodat het 'eigen risico' bij schade wegvalt en ook 
hobbyboeren vergoed kunnen worden. 
4. Er werd een plan opgemaakt in overleg met de betrokken sectoren om de terugkeer van de wolf 
naar Vlaanderen in goede banen te leiden. 
Bever: 
Sinds 2015 bestaat er een soortbeschermingsprogramma waarin een afsprakenkader en een 
algemene afwijking op de verboden van het soortenbesluit werden opgenomen. Het gaat om een 
afsprakenkader dat de waterbeheerders onder welbepaalde vooorwaarden toelaat om van de 
beschermingsbepalingen voor deze soort af te wijken. Het hoofddoel is de voorkoming van schade en 
het behoud van een draagvlak voor deze soort. Verplichte preventieve maatregelen ter voorkoming 
van vraatschade aan gewassen of eigendommen. Geen verplichte preventieve maatregelen ter 
voorkoming overstromingsschade. Schade aan landbouw of bosbouw kan vergoed worden via een 
administratieve schaderegeling. 
Zomerganzen: 
De overheid biedt een overzicht van mogelijke preventieve maatregelen en een administratieve 
schaderegeling voor beschermde soorten. De toepassing van preventieve maatregelen is verplicht in 
geval van een schadeclaim. Afschot en afvangst van overzomerende ganzen. Overzomerende ganzen 
worden als niet-natuurlijk beschouwd. De populaties worden afgeroomd om schade aan gewassen 
en natuur te voorkomen. 
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2. Noodzakelijke maatregelen 

 
Meeuwen: 
1. Continuering huidige beleid 
2. Opmaak en uitvoering beheerregeling 
3. Ontwikkeling alternatief broedgebied 
Kraaiachtigen: 
Continuering huidige beleid 
Wolf: 
1. Stimulatie en communicatie preventieve maatregelen om schade bij veehouders te beperken 
2. Opmaak afwegingskader communicatie en ingrijpen bij escalaties 
Bever: 
De huidige werkwijze wordt behouden. Daarenboven zal er vanaf 2019/2020 wellicht jaarlijks een 
uitdunning van de populatie plaatsvinden om de schade onder controle te houden. 
Zomerganzen: 
1. Aanpassing Europese wetgeving rond het gebruik van   stoffen om zomerganzen diervriendelijk te 
doden. De huidige Europese wetgeving is te complex en leidt er toe dat milieu- en diervriendelijke 
producten zoals CO2 niet meer gebruikt kunnen worden voor het doden van afgevangen ganzen. Dit 
staat een efficiënt beheer in de weg en zal ook zijn implicaties hebben op het maatschappelijk 
draagvlak voor de schade die dergelijke soorten veroorzaken. 
2. Continuering huidige beleid 
 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 
 
Meeuwen: 
1. Ontwikkeling alternatief broedgebied 
2. Overlastpreventie 
Kraaiachtigen: 
1. Schadepreventie en verjaging 
2. Populatiecontrole 
Wolf: 
1. Stimulatie en communicatie preventieve maatregelen om schade bij veehouders te beperken 
2. Opmaak afwegingskader communicatie en ingrijpen bij escalaties 
Bever: 
1. Preventie van schade door preventieve maatregelen en herinrichting waterlopen 
2. Preventie van schade door verlaging of afbraak van dammen 
3. Vergoeding van soortenschade 
4. Populatiecontrole 
zomerganzen: 
1. Schadepreventie en verjaging 
2. Schadevergoeding 
3. Populatiecontrole 
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4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 
van deze maatregelen 

 
Opmerking: Voor de meeste maatregelen kan op dit ogenblik geen raming van kosten gemaakt 
worden – acties gebeuren ad-hoc en zijn zeer afhankelijk van de situatie zodat er nog onvoldoende 
kennisbasis is om een raming uit te werken. 

 

Naam en korte beschrijving 
van de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde (eenheid 
en hoeveelheid) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinancie
ring 

Ontwikkeling alternatief 
broedgebied meeuwen 

eenmalig       

Schadepreventie meeuwen terugkerend       

Schadepreventie en 
verjaging kraaiachtigen 

terugkerend       

Schadevergoeding 
kraaiachtigen 

terugkerend   € 150 000   

Populatiecontrole 
kraaiachtigen 

terugkerend       

Stimulatie en communicatie 
preventieve maatregelen 
Wolf 

terugkerend       

Opmaak afwegingskader 
Wolf  

eenmalig    € 100 000   

Schadepreventie Bever 
door preventieve 
maatregelen bij 
particulieren 

terugkerend       

Schadepreventie Bever 
door herinrichting van 
waterlopen 

eenmalig       

Schadepreventie Bever 
door verlaging/afbraak van 
dammen 

terugkerend   € 100 000   

Populatiecontrole Bever terugkerend       

Schadepreventie en 
verjaging ganzen 

terugkerend       

Schadevergoeding ganzen terugkerend   € 150 000   

Populatiecontrole ganzen terugkerend       

 

5. Verwachte resultaten voor de soorten waarop het netwerk zich richt 

Meeuwen: 

1. Behoud van de gunstige staat van instandhouding 

2. Behoud van een draagvlak 

Kraaiachtigen: 

1. Behoud van de gunstige staat van instandhouding 

2. Behoud van een draagvlak 

Wolf: 
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Behoud van nieuw gevestigd aantal en ontwikkeling draagvlak voor aanwezigheid wolf in Vlaanderen 

Bever: 

1. Behoud van de gunstige staat van instandhouding 

2. Behoud van een draagvlak 

Zomerganzen: 

1. Behoud van de gunstige staat van instandhouding 

2. Behoud van een draagvlak 

VMM 
 

1. Huidige stand van zaken wat betreft preventie, mitigatie en compensatie van schade 
 
VMM zet vooral in op de bestrijding van de invasieve soorten en snelle reactie op calamiteuze 
verontreiniging 
 

2. Noodzakelijke maatregelen 
 
Dijk- en oeverherstel, sedimentbeheer en bestrijding invasieve soorten 
 

3. Prioritering van de maatregelen die tijdens het volgende MFK moeten worden uitgevoerd 
 
Naast het klassieke dijk- en oeverherstel in combinatie met de uitvoering van de sedimentstrategie 
moet worden ingezet op de bestrijding van nieuwe invasieve soorten en 'near real time' monitoring. 
 

4. Lijst van prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten 
van deze maatregelen 

 

Naam en korte beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) Streefwaarde 

(eenheid en 
hoeveelheid) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinancie
ring 

Waterloopbeheer terugkerend   € 300 000  

Bestrijding invasieve soorten 
(personeels- en materiaalkost) 

terugkerend   € 100 000  

 

5. Verwachte resultaten voor de soorten waarop het netwerk zich richt 
 

Effectieve beheersing van de populaties van beschermde soorten die schade veroorzaken. 
 

6. Verwachte resultaten (andere uitkeringen) 
 

Door efficiëntere preventieve maatregelen minder schade-dossiers en lager budget voor 

vergoedingen van schade. 

 

Totaal terugkerend E.3.2. € 800 000 

Totaal eenmalig E.3.2. € 100 000 
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E.3.3. Referenties voor soortspecifieke maatregelen die geen verband houden met 

specifieke ecosystemen of habitats 

ANB 
 

Referentielijst 
 

Referentie Link website 

Preventieve maatregelen meeuwen, 
kraaiachtigen, wolf, bever, ganzen 

www.natuuralsgoedebuur.be 
http://www.natuuralsgoedebuur.be/nl-
BE/Wolven#.W7cPAmYUlmU  

Wolvenplan 
https://www.inbo.be/nl/nieuws/wolvenplan-
vlaanderen-beschikbaar  

Vastgestelde 
soortenbeschermingsprogramma's 
(Ministerieel Besluit + achterliggend basis- 
en actierapport) 

https://www.natuurenbos.be/SBP 

Subsidie voor de bescherming van nesten 
en jongen van vijf broedvogelsoorten 

https://www.natuurenbos.be/beleid-
wetgeving/natuurbeheer/soortenbescherming/subsid
ie-voor-de-bescherming-van-nesten-en-jongen 

Sensibilisatie grote publiek 'week van de bij' https://weekvandebij.be/ 

Besluit van 13 maart 2015 van de Vlaamse 
Regering houdende een verbod op het 
gebruik van warrelnetten en kieuwnetten in 
de Vlaamse strandzone ter bescherming 
van zeezoogdieren 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?lan
guage=nl&caller=list&la=n&fromtab=wet&tri=dd+as+
rank&sql=dd+=+date%272015-03-
13%27+and+nm+contains+%272015035382%27  

Sensibilisatie grote publiek 'Leve de bijen!' http://www.levedebijen.be/Bijen/nl/home_597.aspx 

Sensibilisatie diverse partners. Honeybee 
Valley wil het probleem van de bijensterfte 
aanpakken door samenwerking met diverse 
partners. 

https://www.honeybeevalley.eu/ 

Sensibilisatie grote publiek 'Samenwerken 
voor pollinators'. Interreg Wallonië-België 

http://sapoll.eu/nl/ 

Steunpunt Bijenteelt Limburg https://www.bestuivers.be/ 

VMM-acties onder 
stroomgebiedbeheerplannen 

https://www.vmm.be/data/stroomgebiedbeheerplan
nen 

http://www.natuuralsgoedebuur.be/
http://www.natuuralsgoedebuur.be/
http://www.natuuralsgoedebuur.be/
https://www.inbo.be/nl/nieuws/wolvenplan-vlaanderen-beschikbaar
https://www.inbo.be/nl/nieuws/wolvenplan-vlaanderen-beschikbaar
https://www.natuurenbos.be/SBP
https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/soortenbescherming/subsidie-voor-de-bescherming-van-nesten-en-jongen
https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/soortenbescherming/subsidie-voor-de-bescherming-van-nesten-en-jongen
https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/soortenbescherming/subsidie-voor-de-bescherming-van-nesten-en-jongen
https://weekvandebij.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=nl&caller=list&la=n&fromtab=wet&tri=dd+as+rank&sql=dd+=+date%272015-03-13%27+and+nm+contains+%272015035382%27
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=nl&caller=list&la=n&fromtab=wet&tri=dd+as+rank&sql=dd+=+date%272015-03-13%27+and+nm+contains+%272015035382%27
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=nl&caller=list&la=n&fromtab=wet&tri=dd+as+rank&sql=dd+=+date%272015-03-13%27+and+nm+contains+%272015035382%27
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=nl&caller=list&la=n&fromtab=wet&tri=dd+as+rank&sql=dd+=+date%272015-03-13%27+and+nm+contains+%272015035382%27
http://www.levedebijen.be/Bijen/nl/home_597.aspx
https://www.honeybeevalley.eu/
http://sapoll.eu/nl/
https://www.bestuivers.be/
https://www.vmm.be/data/stroomgebiedbeheerplannen
https://www.vmm.be/data/stroomgebiedbeheerplannen
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E.4. Gebiedsgerichte werking: realiseren van IHD via projectmatige, gebiedsgerichte aanpak 

Toelichting 
De open ruimte en natuur zijn in Vlaanderen erg versnipperd om historische redenen. De uitdaging 
voor het bereiken van een regionaal gunstige staat van instandhouding van habitats en soorten, is 
daarom in belangrijke mate gelegen in de realisatie van meer robuuste en aaneengesloten gehelen 
door uitbreiding, verbinding, buffering van habitats en leefgebieden van soorten en het verbeteren 
van de (milieu)kwaliteit – onder meer via ontwikkeling of instandhouding van groene infrastructuur. 
Een groot deel van de oppervlakte is ook in agrarisch gebruik gaande van extensieve tot intensieve 
landbouwpraktijk. Gezien deze ruimtelijke context zijn regulier beheer van natuur en bos en generiek 
beleid onvoldoende om dit mogelijk te maken. Een projectmatige gebiedsspecifieke aanpak i.f.v. 
natuurontwikkeling en natuurherstel via herinrichting door eenmalige maatregelen is in veel gebieden 
nodig, gevolgd door regulier beheer. 
 

Gebiedsgerichte werking en projecten 
Om hiertoe te komen zijn afwegingen, keuzes en herinrichting op gebiedsniveau nodig, op basis van 
huidige ecologische kwaliteit en potenties, milieukwaliteit, landgebruik, socio-economische aspecten, 
concrete knelpunten, bedreigingen en kansen, en ook op basis van opportuniteiten voor 
samenwerking. Een gebiedsgerichte aanpak met afstemming en integratie van andere 
maatschappelijke functies (waterbeheer, landbouw, erfgoed, wonen, werken, ruimtelijke planning,…) 
biedt de mogelijkheden om deze uitdagingen concreet aan te pakken. Hierbij wordt gezocht naar win-
win-situaties waar mogelijk en compromissen waar nodig. De overlegprocessen die hiervoor opgezet 
worden beogen een gedeelde agenda voor een gegeven gebied en samenwerkingsverbanden (tijdelijk 
of permanent) om uitvoeringsprojecten vorm te geven, uit te voeren en op langere termijn op te 
volgen. 
 
De realisatie gebeurt via de instrumenten van het natuurbeleid (zoals natuurinrichting) maar kan even 
goed via de instrumenten van andere beleidsdomeinen, in de eerste plaats waterbeheer maar ook 
landinrichting, landbouw, erfgoed, ruimtelijke ordening, ontwikkeling infrastructuur,… Het lopende 
Scheldeprogramma (Geactualiseerd Sigmaplan en de natuurontwikkeling rond de Antwerpse haven) 
beoogt zo’n multifunctionele inrichting en wordt grotendeels uitgevoerd op basis van specifieke 
beslissingen van de Vlaamse regering.  
 
Doelstelling is telkens om de IHD maximaal te realiseren op basis van vrijwilligheid en waar nodig te 
stimuleren via subsidieprojecten met technische en financiële ondersteuning. Waar dit niet volstaat, 
kunnen eventueel verplichtende instrumenten ingezet worden, met flankerend beleid voor het 
milderen van de effecten voor andere maatschappelijke functies, in de eerste plaats landbouw. 
 
Gezien de complexiteit van de opdracht kan de gebiedsgerichte werking niet in elk (deelgebied van 
een) SBZ even intensief lopen met de beschikbare capaciteit aan mensen en middelen. Daarom werden 
prioriteiten gesteld op basis van de openstaande taakstelling voor 2020 en 2050 en van het aantal 
lopende SBP’s in een (deelgebied van een) SBZ. Zodoende werden de SBZ ingedeeld in 3 
prioriteitsklassen. In de (deelgebieden van) SBZ met hoogste prioriteit wordt meest intensief ingezet 
op het overleg, samenwerking en het ontwikkelen van uitvoeringsprojecten. Indien zich 
opportuniteiten aanbieden vanuit andere beleidsdomeinen of stakeholders, kan ook in de 
(deelgebieden van SBZ) met lagere prioriteit een werking of project opgestart worden. Waar dergelijke 
werking een permanent karakter krijgt, kunnen ‘gebiedscoalities’ met een projectbureau opgestart 
worden, zoals er al een aantal bestaan. 
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Prioritering 
Om projecten te prioriteren, werd een afwegingskader ontwikkeld. De wettelijke basis voor dit 
toetsingskader ligt in het natuurdecreet (IHD – doelen, Vlaams Natura 2000 programma, vertaald in 
de Management plannen) en soortenbesluit (Soortenbeschermingsprogramma’s of kortweg SBP’s).  
De prioritering is gebeurd op het niveau van de SBZ’s, met name voor de 38 SBZ-H en de ermee 
overlappende SBZ-V waarvoor S-IHD-besluiten vastgesteld zijn in 2014. Het ANB heeft een aantal 
criteria geselecteerd die het belang duiden voor de realisatie van de N2000-doelstellingen: 
- Totaal openstaand saldo, 
- Openstaand saldo voor de 16 habitattypes van taakstelling 2020, 
- Afstand tot taakstelling van 70% inspanningen operationeel voor de habitattypes van taakstelling 

2050, 
- Oppervlaktedoel voor extra leefgebieden voor oppervlaktebehoevende soorten, 
- Aantal SBP’s. 

 
Op basis van deze criteria worden de SBZ onderverdeeld in drie categorieën:  
1. Hoogste prioriteit: over het hele SBZ wordt een volwaardige, actieve SBZ-werking opgezet (zie 
verder). 
2. Gedeeltelijke prioriteit: aan welbepaalde deelgebieden wordt prioriteit 1 toegekend; de overige 
deelgebieden krijgen prioriteit 3.  
3. Lage prioriteit: enkel de basiswerking (zie verder) wordt voorzien. Eventuele uitzondering bestaat 
uit de actieve aanpak van de uitvoering van de bindende taakstelling van het VN2000P of uit lopende 
projecten en engagementen. 
 

Onderstaande tabel geeft het resultaat van de prioriteitsstelling van de SBZ in deze drie categorieën, 
en de habitats en soorten die de verschillende SBZs tot doel gesteld zijn in de S-IHD besluiten. Binnen 
deze habitats en soorten zijn geen verdere prioriteiten gesteld. Habitats die een prioritaire aanpak 
dienen te krijgen zijn aangeduid in kleur. Er wordt een gebiedsgerichte aanpak toegepast, waar via 
verschillende projecten verscheidene doelen aangepakt zullen worden. 

Code SBZ Roepnaam SBZ Officiële naam SBZ Tot doel gestelde habitats 

Prioriteit 1 
 

   

BE2100017 Bos & Hei Bos- en heidegebieden 
ten oosten van 
Antwerpen 

9120; 9160; 91E0; 2310; 3130; 
3140; 4010; 4030; 6230; 3150; 
3260; 6410; 6510 

BE2100026 Kleine Nete Valleigebied van de 
Kleine Nete met 
brongebieden, 
moerassen en hei  

2310; 4030; 6230; 9190; 3150; 
6430; 91E0; 3260; 6410; 6510; 
7140; 1130; 3140; 7210; 7230; 
3130; 4010; 7110/7120; 3160 

BE2100424 
 

De Zegge   

BE2101639   De Ronde Put   

BE2200029 Zwarte Beek Vallei- en brongebieden 
van de Zwarte Beek, 
Bolisserbeek en 
Dommel met heide en 
vengebieden 

2310; 3160; 3260; 4010; 4030; 
6230; 6430; 7110; 7140; 9120; 
91E0; Soortenrijke graslanden 
en ruigten + rbb; 3130; 5130; 
7150; 6410;  

BE2218311   Militair domein en de 
vallei van de Zwarte 
Beek 

 

BE2200031 Vijvergebied Valleien van de 
Laambeek, 
Zonderikbeek, 

3110; 3130; 3150; 9120; 91E0; 
6230; 2310; 3160; 4010; 4030; 
7140; 7150; 6430; 6510; 
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Slangebeek en 
Roosterbeek met 
vijvergebieden en 
heiden  

Kleinschalig 
graslandencomplex 

BE2219312 
 

Het Vijvercomplex van 
Midden Limburg  

 

BE2200525   Bokrijk en omgeving   

BE2217310 Peer Bocholt, Hechtel-Eksel, 
Meeuwen-Guitrode, 
Neerpelt en Peer 

 

BE2300005 Zandig Vlaanderen 
Oost 

Bossen en heiden van 
zandig Vlaanderen: 
oostelijk deel  

6430; 9120; 9160; 91E0; 2330; 
3130; 4010; 4030; 6230; 3150; 
6410; 6510 

BE2300006 Zeeschelde Schelde- en Durme-
estuarium van de 
Nederlandse grens tot 
Gent 

1130; 1310; 1330; 3270; 6430; 
91E0; 2310; 3140; 3150; 6510; 
7140; 9120; 9160; 2330; 6230; 
6410 

BE2300222 
 

De Kuifeend en de 
Blokkersdijk 

 

BE2301235 
 

Durme en de 
middenloop van de 
Schelde 

 

BE2301336   Schorren en polders 
van de Beneden-
Schelde 

 

BE2300007 Vlaamse Ardennen Bossen van de Vlaamse 
Ardennen en andere 
Zuidvlaamse bossen  

4030; 6230; 6430; 9120; 9130; 
91E0; 3150; 6410; 6510; 3260 

BE2400011 Dijlevallei Valleien van de Dijle, 
Laan en IJse met 
aangrenzende bos- en 
moerasgebieden  

3150; 7140; 6510; 4030; 6230; 
6430; 7220; 9120; 9130; 9160; 
91E0 

BE2422315   De Dijlevallei   

BE2400014 Demervallei Demervallei  3260; 3150; 7140; 7210; 6410; 
6510; 2310; 3130; 3160; 4010; 
4030; 6230; 7150; 6430; 9120; 
9160; 9190; 91E0 

BE2223316   De Demervallei   

BE2500001 Duingebieden Duingebieden inclusief 
IJzermonding en Zwin  

1130; 1140; 1310; 1320; 1330; 
2110; 2130; 2150; 2160; 2170; 
2180; 2190 

BE2500121 
 

Westkust   

BE2501033   Het Zwin   

Prioriteit 2 
 

   

BE2100015 Kalmthoutse Heide  Kalmthoutse Heide   

BE2100323   Kalmthoutse Heide  2310; 3110; 3130; 4010; 4030; 
9120; 9190 

BE2100016 Schietvelden Klein en Groot 
Schietveld  

2310; 2330; 4010; 4030; 6230; 
7140 7150; 3130; 3140; 3150; 
3160; 3260; 9120; 9190; 91E0; 
weidecomplexen 
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BE2101437   De Maatjes, 
Wuustwezelheide en 
Groot Schietveld  

 

BE2100024 Turnhouts 
vennengebied 

Vennen, heiden en 
moerassen rond 
Turnhout  

2310; 3110; 3130; 3160; 4010; 
4030; 6230; 7110; 7140; 3150; 
3260; 6410; 6510; 7210; 7230; 
91E0; 9120; 9160; 9190;  

BE2101538   Arendonk, Merksplas, 
Oud-Turnhout, Ravels 
en Turnhout  

 

BE2100040 Grote Nete (dg prior 1) Bovenloop van de Grote 
Nete met 
Zammelsbroek, 
Langdonken en Goor 

3150; 3260; 6430; 6510; 7140; 
91E0; 2310; 3130; 4010; 4030; 
6230; 6410; 9120; 9160; 9190 

BE2200030 Mangelbeek Mangelbeek en heide- 
en vengebieden tussen 
Houthalen en Gruitrode  

3260; 6430; 9120; 91E0;2310; 
2330; 3130; 3160; 4010; 6230; 
7140; 1750 

BE2220313   Houthalen-Helchteren, 
Meeuwen-Gruitrode en 
Peer  

 

BE2200035 Mechelse Heide Mechelse heide en 
vallei van de Ziepbeek 

2310; 3110; 3130; 3160; 4010; 
4030; 6230; 6510; 7110; 7140; 
7150; 9190; 91E0 

BE2200727   Mechelse Heide en de 
Vallei van de Ziepbeek 

 

BE2200038 Haspengouw Bossen en 
kalkgraslanden van 
Haspengouw  

6430; 7220; 9120; 9160; 91E0; 
4030; 6210; 6230; 6510; 8310; 
rbb; 3150; 6410; 7230; 7140 

BE2200039 Voerstreek  Voerstreek  7220; 9110; 9120; 9130; 9150; 
9160; 91E0; 4030; 9210; 6230; 
6410; 6430; 6510; 3260 

BE2300044 Zandleemstreek Bossen van het 
zuidoosten van de 
Zandleemstreek 

2330; 4010; 4030; 6230; 9120; 
9130; 9130; 9160; 91E0;  3150; 
6410; 6430; 6510 

BE2400009 Hallerbos (dg prior 1) Hallerbos en nabije 
boscomplexen met 
brongebieden en 
heiden  

9120; 9130; 91E0; Brabantse 
heide; 3150; 6410; 6430; 6510; 
7220 

BE2400008 Zoniënwoud  Zoniënwoud  3150; 4030; 6230; 6430; 9120; 
9130; 9160; 91E0;  

BE2400010 Kampenhout Valleigebied tussen 
Melsbroek, 
Kampenhout, 
Kortenberg en Veltem  

3140; 7140; 7210; 7220; 7230; 
6230; 6410; 6430; 6510; 9120; 
9160; 91E0 

BE2400012 Wingevallei Valleien van de Winge 
en de Motte met 
valleihellingen  

3140; 3150; 7140; 7220; 7230; 
2330; 4010; 4030; 6230; 6410; 
6430; 6510; 9120; 9160; 91E0 

BE2500003 Westvlaams 
Heuvelland  

Westvlaams Heuvelland  4010; 4030; 6230; 6430; 9120; 
9130; 91E0; 3150; 6410; 6510 
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BE2500004 Zandig Vlaanderen 
West 

Bossen, heiden en 
valleigebieden van 
zandig Vlaanderen: 
westelijk deel  

9120; 9160; 91E0; 2330; 3130; 
4010; 4030; 6230; 3150; 3260; 
6410; 6430; 6510; 7140 

BE2500831 Ijzervallei De Ijzervallei  

Prioriteit 3 
 

   

BE2100019 Het Blak Het Blak, Kievitsheide, 
Ekstergoor en 
nabijgelegen 
Kamsalamanderhabitats  

3130; 3150; 2330; 4010; 4030; 
9190; 91E0 

BE2100020 Heesbossen Heesbossen, Vallei van 
Marke en Merkske en 
Ringven met 
valleigronden langs de 
Heerlese Loop  

9120; 3260; 6410; 6430; 6510; 
7140; 91E0; 4010; 4030 

BE2100045 Fortengordels Historische 
fortengordels van 
Antwerpen als 
vleermuizenhabitat  

3150; 4030; 6510; 9120; 9160; 
91E0 

BE2200028 De Maten  De Maten  2310-2330; 3110; 3130; 3150; 
4010-7150; 4030; 6230; 7140; 
91E0 
 

BE2200626   De Maten   

BE2200032 Hageven Hageven met 
Dommelvallei, 
Beverbeekse heide, 
Warmbeek en 
Wateringen  

2310; 2330; 3130; 3150; 3260; 
4010; 4030; 6230; 6430; 6510; 
7140; 7150; 7210; 9120; 9190; 
91E0 

BE2200033 Abeek Abeek met 
aangrenzende 
moerasgebieden  

3130; 3150; 3260; 4010; 4030; 
6230; 6410; 6430; 6510; 7140; 
7150; 9120; 9190; 91E0 

BE2200034 Itterbeek Itterbeek met Brand, 
Jagersborg en 
Schootsheide en 
Bergerven  

3130; 3150; 3260; 4010; 4030; 
6230; 6430; 6510; 7140; 7150; 
9120; 9190; 91E0 

BE2221314   Hamonterheide, 
Hageven, Buitenheide, 
Stamprooierbroek en 
Mariahof  

 

BE2200036 Caestert Plateau van Caestert 
met hellingbossen en 
mergelgrotten  

2330; 6210; 6230; 6510; 9150; 
9160 
 

BE2200037 Maasvallei Uiterwaarden langs de 
Limburgse Maas en 
Vijverbroek  

3150; 3270; 6120; 6430; 6510; 
7140; 9160; 91E0; 91E0 

BE2200041 Jekervallei Jekervallei en 
bovenloop van de 
Demervallei  

6230; 6410; 6430; 6510; 7140; 
7230; 9120; 9160; 91E0 

BE2200043 Bosbeekvallei Bosbeekvallei en 
aangrenzende bos- en 

2310-2330; 4010; 4030; 5130; 
6430; 7140; 9190; 91E0 
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heidegebieden te As-
Opglabbeek-Maaseik  

BE2500002 Polders Polders  1310; 1330; 6430; 6510; 7140; 
91E0; 1310; 1330; 6510;  

BE2500932 
 

Poldercomplex   

BE2301134   Krekengebied   

BE2524317 
Sterneneiland Kustbroedvogels te 

Zeebrugge-Heist 
 

 

Onderstaande figuur geeft deze indeling cartografisch weer (waarbij de categorieën hoog, midden en 

laag corresponderen met de categorieën 1, 2 en 3). 

 
 
In de volgende paragrafen worden de verschillende typen van gebiedsgerichte werking verder 
toegelicht en een geraamde kost per jaar opgegeven – er mee rekening houdend dat de kostenraming 
voor concrete maatregelen per habitatcluster en soort(engroep) reeds opgenomen is onder hoofdstuk 
E.2: projecten met Life- of andere subsidies, natuurinrichtingsprojecten, grondenbanken en flankerend 
beleid, de gebiedscoalities, Schelde en havengebied Antwerpen. 
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E.4.1. Projecten met Life- of andere subsidies 

Life, Interreg en andere subsidies vormen een belangrijke hefboom voor het realiseren van 
natuurherstel en natuurinrichting (o.a. voor publieke openstelling van gebieden) op grote schaal, 
complementair aan het reguliere beheer en de inrichting en kleinschalige inrichtingsprojecten via 
Vlaamse subsidiesystemen. Twee strategieën moeten leiden tot een optimale inzet van deze 
instrumenten: 

• Grotere gebieden of clusters van gebieden inrichten die cruciaal zijn voor open habitats, natte 
habitats en alluviale bossen. Het gaat hierbij ook om gebieden waar ook nog andere acties nodig 
zijn dan alleen inrichting zoals ecohydrologische studies, ontsluiting, draagvlak creëren, 
partnerships afsluiten. De prioriteiten volgen de algemene prioriteitstelling van SBZ die hoger 
beschreven is. 

• Impact op regionale schaal realiseren (Vlaanderen als onderdeel van de Atlantische 
biogeografische regio) door herstel van (een groep) habitats en/of soorten in een groot aantal SBZ 
(of deelgebieden). Hierbij wordt aansluiting gezocht bij buurlanden en –regio’s, met name 
Nederland, Frankrijk en Wallonië. Deze strategie dient verder uitgewerkt, onder meer op basis van 
de huidige rapportering in uitvoering van art. 17 van de HRL en art. 12 van de VRL. Momenteel 
worden alvast ideeën ontwikkeld voor twee clusters van habitats en soorten: 

o Landduinen en aanverwante habitats 
o Libellen en andere insecten en ongewervelden en hun habitat (vennen, venen, natte 

heiden en schraallanden) 
 
Beoogd wordt de indiening van drie projecten per jaar, waarbij het ANB bij een project als ‘coordinating 
beneficiary’ optreedt en twee als projectpartner bij projecten onder leiding van een andere 
‘coordinating beneficiary’. Gemiddeld gaat het hierbij om projecten van circa 7,5 miljoen euro met een 
looptijd van circa 6 jaar. Indien er ook partners buiten Vlaanderen meedoen, kan dit budget hoger zijn. 
Voor Interreg is dit afhankelijk van de thematische prioriteiten die worden gelegd maar zijn nog niet 
beschikbaar. 
 
Financieel 
De gemiddelde grootte van een project wordt ingeschat op een 7,5 M€ per project. Rekening 
houdend met drie projecten per jaar is dit een totaal geraamd budget van 22,5 M€ op jaarbasis.  
De financiering van de maatregelen per habitatcluster en/of soort zit al in hoofdstuk E.2 vervat, net 
als de aankopen. Projectmanagement en monitoring (geen biologische monitoring), evaluatie en 
noodzakelijke projectspecifieke uitgaven worden geraamd op 30% per project. In totaal dus 22,5 x 
0,3= 6,75 miljoen euro per jaar met de aanname dat een gemiddeld projectduur circa 6 jaar is. 
 

Naam en korte beschrijving van 
de maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde kosten in 
euro's (op jaarbasis) 

Uitvoering EU-projecten: 
projectmanagement en -
monitoring, evaluatie en 
noodzakelijke projectspecifieke 
uitgaven Terugkerend € 6 750 000 

 

Totaal terugkerend E.4.1. € 6.750.000 
Totaal eenmalig E.4.1. € 0 
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E.4.2. Flankerend beleid en grondenbank 

Aan de inzet van instrumenten of programma’s voor gebiedsgerichte projecten of werking 
kunnen flankerende maatregelen gekoppeld worden voor het milderen van effecten op socio-
economische activiteiten. Het gaat hierbij in de eerste plaats om landbouw. Dit flankerend beleid 
wordt beheerd door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). In het Sigmaplan/Scheldeprogramma 
is eveneens een flankerend beleid voor recreatie opgenomen.  
Momenteel bestaat het flankerend beleid voor landbouw in de eerste plaats uit een grondenbank 
voor het aankopen van gronden in en buiten de projectgebieden waar IHD gerealiseerd worden. 
Een grondenbank maakt het uitruilen van landbouwgebruik van binnen naar buiten de 
projectgebieden mogelijk, zodat landbouwbedrijven hun activiteiten kunnen verderzetten buiten 
de projectgebieden. Aan een grondenbank kunnen verschillende bijkomende financiële 
tegemoetkomingen gekoppeld worden voor het stimuleren van grondruil. Daarnaast bestaat er 
het decreet landinrichting waarin ook diverse mogelijkheden zijn voorzien van flankerend beleid 
dat ingezet kan worden voor de realisatie van IHD en de samenhangende groene infrastructuur. 
 
Bosuitbreiding in SBZ: 
Om de S-IHD van de boshabitats te realiseren zal in de volgende periodes actief en gericht 
gewerkt moeten worden aan bosuitbreiding. Een belangrijk instrument hierbij is de grondenbank 
i.f.v. aankoop en/of uitruil van percelen. Om de grondenbank gericht te kunnen inzetten moet 
gefocust worden op de SBZ-H’s waar de openstaande taakstelling naar effectieve bosuitbreiding 
het hoogst is.  
De openstaande taakstelling naar effectieve bosuitbreiding in de SBZ-H’s bedraagt in totaal ca. 
2.100 ha in Vlaanderen. 
De taakstelling van 2.100 ha moet gerealiseerd worden tegen 2044 (laatste inrichtingen) en de 
laatste aankopen gebeuren in 2040, cfr. de begroting van de IHD-maatregelen. Dit betekent 2.100 
ha gespreid over 22 jaar of 95,5 ha per jaar.  
 

SBZ-H Openstaande taakstelling 
effectieve bosuitbreiding 
(ha)  

BE2300007 642  
BE2100026 227  
BE2500003 178  
BE2300005 134  
BE2300044 122  
BE2200038 117  
BE2200039 89  

   

Naam en korte beschrijving van de maatregelen 
Type maatregel 

(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Aankopen ruilgrond in functie van bosuitbreiding eenmalig € 8 906 214 

Werkingskosten uitvoering bosuitbreiding terugkerend € 890 620 
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Sigmaplan:  
In de gebieden langs de Schelde waar natuurontwikkeling of –uitbreiding wordt voorbereid zoals de 
aanleg van overstromingsgebieden zijn diverse landgebruiken aanwezig, meestal landbouw en 
recreatief gebruik.  
Voor het milderen van effecten van de Sigma-projecten voor deze aanwezige socio-economische 
actoren werd een uitgebreid flankerend beleid ontwikkeld met diverse types subsidies, 
grondenbanken, bedrijfsverplaatsing of verplaatsing van recreatieve gebruiksplaatsen. 
    

Naam en korte beschrijving van de maatregelen 
Type maatregel 

(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Landbouw: grondenbank en flankerend beleid 
Nog nagaan of dit niet moet opgesplitst worden in 
investering (eenmalig) en in omkadering (terugkerend)  terugkerend € 4 000 000 

Flankerend beleid voor hengelsport eenmalig € 400 000 

Flankerend beleid voor jacht terugkerend € 30 000 

 
Grondenbanken in het kader van projecten, onder andere natuur- en landinrichting:  
Cf. input VLM onder E.1.2. 
 

Totaal terugkerend E.4.2. € 4.920.620 

Totaal eenmalig E.4.2. € 9.306.214 

 

E.4.3. Natuurinrichting 

Algemeen: het instrument natuurinrichting 
 
Doel 
Met natuurinrichtingsprojecten worden maatregelen en inrichtingswerkzaamheden beoogd die 
gericht zijn op een optimale inrichting van een gebied met het oog op het behoud, het herstel, 
het beheer en de ontwikkeling van natuur en natuurlijk milieu in het VEN, de speciale 
beschermingszones en in groen-, park-, buffer-, bos- en bosuitbreidingsgebieden (en mits 
verantwoording hiermee vergelijkbare) gebieden. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
werkt hiervoor samen met de Vlaamse Landmaatschappij en alle betrokken belanghebbenden 
binnen de projectperimeter.  
 
Procedure 
Een natuurinrichtingsproject doorloopt enkele grote fasen. De eerste stap naar natuurinrichting is 
een onderzoek naar de haalbaarheid. Dat onderzoek bepaalt of natuurinrichting in een bepaald 
gebied mogelijk en zinvol is. Om dat te onderzoeken worden diverse aspecten van het 
onderzoeksgebied bestudeerd: de bodem, de waterhuishouding, het landschap, het 
grondgebruik, de fauna en flora, … Ook het inschatten van de maatschappelijke haalbaarheid is 
zeer belangrijk. Dat kan door te overleggen met allerlei actoren. Blijkt natuurinrichting haalbaar 
en zinvol, dan leidt het onderzoek tot een voorstel voor de afbakening van het projectgebied, 
wordt aangegeven welke overheden verder bij het project moeten worden betrokken en wordt 
de instelling van het project ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde minister. Na de 
instelling wordt de visie in het gebied via overleg met de actoren afgetoetst, eventueel gebaseerd 
op bijkomend onderzoek en worden de maatregelen meer en meer verfijnd. De maatregelen en 
modaliteiten worden in het projectrapport omschreven en opnieuw ter goedkeuring aan de 
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minister voorgelegd. Daarna kan het project uitgevoerd worden via technische plannen in 1 of 
meerdere fasen. De uitvoering wordt verder opgevolgd via monitoring en indien nodig wordt via 
het beheer achteraf verder bijgestuurd. De eerste jaren wordt dus vooral aan visie en 
voorbereiding van het project gewerkt en zijn er enkel kosten voor studiewerk. De grote 
investering zijn aan de orde in de daaropvolgende uitvoeringsfase. 
 
Enkele kencijfers 
Natuurinrichtingsprojecten hebben een gemiddelde perimeter van 430 ha (variërend van 31 ha 
tot 1630 ha). De gemiddelde investering per project bedraagt gemiddeld 2,8 miljoen euro 
(gebaseerd op de 32 projecten die sinds 1999 werden ingesteld). Dit budget is het aandeel dat 
vanuit het Vlaamse budget Natuurinrichting wordt geïnvesteerd. Indien IHD-doelen gerealiseerd 
worden, kan financiering deels ook gebaseerd zijn op PDPO-middelen. In deze kosten zijn 
inbegrepen: studiekosten, ontwerpkosten, vergoedingen voor flankerend beleid, 
inrichtingskosten, monitoring, bepaalde communicatiekosten,… Niet inbegrepen hierin zijn 
personeelskosten en kosten voor verwerving van gronden binnen deze projecten. Deze gebeuren 
via de reguliere budgetten van ANB en VLM. Een project heeft gemiddeld een looptijd van circa 
een 10 jaar. 
 
Planning 
Voor de komende planperiode wordt gestreefd naar het opstarten van gemiddeld twee nieuwe 
natuurinrichtingsprojecten per jaar. Naast de nieuw in te stellen projecten die voorzien worden, 
wordt ook verder uitvoering gegeven aan de lopende natuurinrichtingsprojecten. Eind 2018 zijn 
er nog 14 oude projecten in uitvoering. Dus naast de investering in nieuwe projecten zal er ook 
nog verder geïnvesteerd worden in de nog lopende natuurinrichtingsprojecten. 
 
Financiering 
Voor de opstart van een nieuw project worden de kosten als volgt ingeschat: 
• Jaar 1: 200.000 euro voor studie en monitoring 
• Jaar 2: geen uitgaven, uitwerken maatregelen obv studiewerk 
• Daarna volgen 4 fasen met telkens een ontwerp (50.000 euro) gevolgd door uitvoering in het 
daaropvolgende jaar (600.000 euro). 
Op basis van de lopende en nieuw op te starten projecten werd een budgetplanning opgemaakt. 
Deze is gebaseerd op het actueel beschikbaar budget van 3,6 miljoen euro.  
 
Prioritering 
Om projecten te prioriteren, wordt uitgegaan van de algemene prioriteiten voor de gebiedsgerichte 
werking voor IHD, van de kracht van het instrument natuurinrichting, van de noden vanuit de 
Programmatische Aanpak Stikstof en vanuit andere beleidsdomeinen, in het bijzonder 
waterbeheer. De nood aan inrichting wordt afgeleid van de ‘distance to target’ tegenover de 
taakstelling geformuleerd in de S-IHD en het Vlaams Natura 2000-programma, naast de 
maatregelen voor een gegeven gebied die ingeschreven werden in een 
soortenbeschermingsprogramma. De kracht van het instrument is gelegen in (oa) de mogelijkheid 
voor grootschalige inrichting, herstel van hydrologie, vergoedingen voor derden, eventuele 
verplichtende maatregelen, flankerend beleid en in het maatschappelijke overleg en inspraak voor 
elke belanghebbende en burger. 
 
Concreet wordt voor de planperiode 2021-2027 de prioriteit gelegd bij gebieden waar herstel van 
de hydrologie nodig is voor de realisatie van de IHD. Hiertoe werden de gebiedsanalyses 
aangewend, opgemaakt in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof. Daarin werden de 
maatregelen nodig voor het milderen of wegnemen van de effecten van overmatige 
stikstofdeposities beschreven, zowel op perceels- als op landschapsniveau. Tot de maatregelen op 
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landschapsniveau hoort het herstel van de hydrologie.. Op basis van deze informatie en de 
openstaande taakstelling wordt een ranking opgemaakt van gebieden (SBZ of deelgebied). 
 
Voor het concreet opstarten van nieuwe projecten worden de resultaten van deze ranking 
gebruikt in combinatie met een gebiedsgerichte beoordeling van het maatschappelijk draagvlak 
en de mogelijkheden tot afstemming op initiatieven en instrumenten vanuit andere 
beleidsdomeinen en/of lokale actoren. 

 

Naam en korte beschrijving van de maatregelen 

Type 
maatregel 

(terugkerend
/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in euro's 
(op jaarbasis) 

Studies, monitoring, investeringen  eenmalig € 3 600 000 

Personeelskost ANB terugkerend € 126 000 

 

Totaal terugkerend E.4.3. € 126.000 

Totaal eenmalig E.4.3. € 3.600.000 

 

E.4.4. Samenwerking en ondersteuning van gebiedscoalities 

Aanpak 
ANB zet voor de realisatie van de Natura 2000-doelstellingen gericht in op lokale samenwerking 
met partners. Deze samenwerking wordt gebiedsgericht uitgebouwd op maat van de lokale 
maatschappelijke noden en kansen. Het ANB streeft daarbij naar een geïntegreerde aanpak 
waarbij het Natura 2000-beleid wordt opgenomen in een brede gebiedsgericht agenda waarin 
ook doelstellingen vanuit andere beleidsdomeinen vervat zijn. Dit moet enerzijds garant staan 
voor een duurzame lokale verankering van de realisaties, maar vooral ook bijdragen aan het 
versterken van het lokaal draagvlak en mede-eigenaarschap. In verscheidene gebieden waar ANB 
als beheerder een belangrijke taakstelling heeft ten aanzien van Natura 2000 werd, samen met 
partners, een lokale projectstructuur ontwikkeld die moet zorgen voor een planmatige en 
georganiseerde werking. In enkele belangrijke projecten, gespreid over heel Vlaanderen, is 
daarbij door het lokaal partnerschap een projectbureau opgestart, dat via cofinanciering vanuit 
het partnerschap de centrale werking moet ondersteunen en moet instaan voor de uitvoering van 
lokale gebiedsgerichte projecten. 
 
Middelen vanuit ANB 
Het ANB draagt op basis van samenwerkingsovereenkomsten bij aan de partnerwerking. Dit 
gebeurt enerzijds via financiering van projectbureaus en anderzijds via de inzet van eigen 
personeel. De inzet van projectbureaus blijft daarbij beperkt tot enkele strategische 
samenwerkingsverbanden in grotere natuurparken, daar waar de inzet van personeel in een 
bredere waaier van lokale samenwerkingsverbanden gebeurt. 
Raming personeel en budget, zie in bijlage 'Bijlage_E.4.4.Gebiedscoalities' 
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Naam en korte beschrijving van de maatregelen 
Type maatregel 

(terugkerend/eenmalig) 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Projectbureaus gebiedsgerichte werking en 
gebiedscoalities: inzet VTE terugkerend € 535 300 

Projectbureaus gebiedsgerichte werking en 
gebiedscoalities: projectwerking van programmabureaus terugkerend € 873 550 

 
 

Totaal terugkerend E.4.4. € 1.408.850 
Totaal eenmalig E.4.4. € 0 

 

   
 

E.4.5. Schelde en havengebied Antwerpen 
  

Het Geactualiseerd Sigmaplan en het programma rond de realisatie van IHD in en rond de haven 
van Antwerpen, samen het Scheldeprogramma, vormen een meerjarenprogramma waarbij 
natuurdoelen geïntegreerd gerealiseerd worden met doelen voor veiligheid tegen 
overstromingen, de nautische toegankelijkheid van de haven van Antwerpen naast recreatie en 
toerisme. Daarbij worden uitgestrekte natuurgebieden gerealiseerd met habitats en 
leefgebieden voor soorten die geassocieerd zijn met de Schelde zoals intergetijdegebieden en 
wetlands. Voor het milderen van effecten voor socio-economische actoren, zoals landbouw en 
recreatie, werd een uitgebreid flankerend beleid ontwikkeld met diverse types subsidies, 
grondenbanken, bedrijfsverplaatsing ed (zie E.4.2). 

1. Raming natuurkosten Sigmaplan - De Vlaamse Waterweg NV - periode 2019-2027 
 

Lijst van prioritaire maatregelen die moeten 
worden uitgevoerd en de geraamde kosten 
(berekend op jaarbasis voor de periode 2019-
2027) van deze maatregelen:    

Naam en korte beschrijving van 
de maatregelen 

Type 
maatregel 

(terugkerend
/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke bron 
van 

EU-
cofinanciering 

Verwerving en flankerende 
maatregelen 

eenmalig   
€ 2 591 

111 
  

Verdere realisatie 
dijkenprogramma Sigmaplan 

eenmalig   
€ 1 486 

667 
  

Studies terugkerend   
€ 1 171 

111 
  

Aanleg GOG's e.a. Sigmagebieden eenmalig   
€ 7 818 

889 
  

Recurrente kosten 
(onderhoudskosten, 
beheerskosten, …)  

terugkerend   € 326 667   

Personeelskosten natuur terugkerend   € 363 333     
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2. Raming natuurkosten Haven van Antwerpen - periode 2021-2027 
 

Lijst van prioritaire maatregelen die moeten 
worden uitgevoerd en de geraamde kosten 
(berekend op jaarbasis voor de periode 2019-
2027) van deze maatregelen:    

Naam en korte 
beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Voorbereiding 
gebiedspecifieke 
planning en 
overleg/communicatie 
met betrokkenen: 
inzet personeel 

terugkerend   € 637 000   

Voorbereiding 
gebiedspecifieke 
planning en 
overleg/communicatie 
met betrokkenen: 
uitbestedingen 

eenmalig   € 157 143   

Monitoring (exclusief 
inzet personeel ANB, 
INBO): 
zenderonderzoek 
Bruine kiekendief 

eenmalig   € 10 714   

Onderzoeksprojecten eenmalig   € 365 590   

Communicatie en 
capaciteitsopbouw 

terugkerend   € 139 286   

Investeringen p.m. 
(excl.  
Grondverwerving) 

eenmalig   € 8 106 429   

 

   

Totaal terugkerend E.4.5. € 2.637.397 

Totaal eenmalig E.4.5. € 20.536.543 

 

Totaal raming kosten E.4.5. € 23.173.940 
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E.4.6.  Gebiedsgerichte aanpak van verontreinigde waterbodem, oevers en gronden 

Een zuivere bodem is doorslaggevend voor de vitaliteit van de natuur en haar ecosystemen. Nogal 
wat Vlaamse bodems zijn echter verontreinigd, ook natuurgebieden. Vaak is dit het gevolg van 
voormalige risico-inrichtingen zoals stortplaatsen, van atmosferische depositie of zelfs van slib uit 
verontreinigde waterlopen.  
Waterlopen vormen zeer belangrijke verbindende biotopen. Er zijn echter tal van waterlopen  
waarvan de oevers, overstromingsgebieden en waterbodem verontreinigd zijn door lozingen van 
afvalwater en door afzetting van erosie van zowel verontreinigde gronden als waterbodems. 
Voorbeelden waar saneringswerken lopende zijn of voorbereid worden zijn de Winterbeek 
(BE2400014), de Laak (BE2100040) en de Grote Nete (BE2100040).  
De OVAM-databank geeft aan dat er 53 bodemsaneringen afgerond zijn en 26 nog lopen in SBZ-
gebieden, maar dat er eveneens tal van onderzoeken en saneringen dienen uitgevoerd te 
worden.  
Voor 25 locaties in SBZ blijkt na het beschrijvend bodemonderzoek dat er saneringsmaatregelen 
nodig zijn, voor 38 locaties moet nog een beschrijvend bodemonderzoek opgesteld te worden.  

De uitvoering van de effectieve saneringswerken gebeurt meestal in opdracht van de exploitant, 
gebruiker of eigenaar. Indien dezen vrijgesteld zijn van saneringsplicht, dan treedt de OVAM 
ambtshalve op. Bij de aanpak van verontreinigde gronden werkt de OVAM met een 
prioriteringssystematiek die gebaseerd is op verschillende indicatoren. Eén van deze indicatoren 
is de beleidsmatige ligging, waarbij gronden gelegen in drinkwaterwingebied, 
overstromingsgebied en Natura2000 –gebied hogere prioriteitsscores toegekend krijgen. Bij de 
keuze van een saneringstechniek en de herinrichting van het terrein kan men immers rekening 
houden met opportuniteiten voor de natuur. 

1.1 Nog niet onderzochte risicopercelen  
Er zijn volgens de gemeentelijke inventaris (GI) en het grondeninformatieregister (GIR) 3674 
risicopercelen nog niet onderzocht. Uit praktijkervaring blijkt dat sommige percelen onterecht 
opgenomen zijn in de GI, dit kan oplopen tot 1/3. Er wordt bijgevolg verondersteld dat 1225 
percelen geschrapt kunnen worden als risicogrond. Voor 2449 percelen zal er een oriënterend 
bodemonderzoek (OBO) opgesteld moeten worden. Vaak komen percelen geclusterd voor, 
waarbij we veronderstellen dat er gemiddeld per onderzoekslocatie 3 percelen gebundeld 
voorkomen. Dit komt neer op 816 oriënterende bodemonderzoeken. 
Uit het oriënterend bodemonderzoek (OBO) blijkt of er verontreiniging aanwezig is, die verder 
onderzocht moet worden, of niet. Hierbij wordt verondersteld dat 1/3 van de OBO’s uitmondt in 
een beschrijvend bodemonderzoek (BBO); dit komt neer op 272 BBO’s.  
In het beschrijvend bodemonderzoek wordt bepaald of er een saneringsnoodzaak is voor een 
locatie of niet. Hierbij wordt verondersteld dat ½ van de BBO’s uitmondt in saneringsnoodzaak. 
Met andere woorden zullen er 136 Bodemsaneringsprojecten (BSP’s) opgesteld moeten worden. 
De BSP’s monden sowieso uit in bodemsaneringswerken met als afsluitend onderzoek het 
eindevaluatierapport.  
Op basis van ervaring van voorgaande jaren kan gesteld worden dat 1/3 van de dossiers 
ambtshalve zal behandeld worden door OVAM. Inzake planning in de periode 2021-2027 kan 
verondersteld worden, en dat er 800 OBO’s uitgevoerd zullen worden in 2021-2027 evenals 200 
BBO’s (waarvan 67 ambtshalve) en 36  BSP’s en bodemsaneringswerken (waarvan 12 
ambtshalve). 
 
1.2 Reeds onderzochte (risico)percelen 
Op basis van de GIS-contouren van de Natura 2000-gebieden en de overlay van deze gronden met 
de OVAM-databank (grondeninformatieregister) werden de gegevens geanalyseerd van welke 
gronden reeds onderzocht zijn volgens het Bodemdecreet. De volledige data zijn terug te vinden 
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in de bijgevoegde exceltabel (tabblad natura2000). Hierbij werden enkel de percelen geselecteerd 
die gelegen zijn in Natura 2000 gebied; niet de gronden die aangrenzend aan de Natura 2000 
gebieden liggen. Bovendien wordt er enkel gekeken naar de percelen waarvoor verdere 
maatregelen nodig zijn. 
Tijdens de planperiode 2021-2027 is de sanering van de Grote Laak (dossier 21000) voorzien 
waarbij in grootteorde eveneens geschat wordt aan een bedrage van 1 000 000 euro door de 
OVAM, 1 000 000 euro door VMM en de saneringsberging door Tessenderlo Chemie. Voor de 
overige dossiers is het nog moeilijk om een effectieve kostprijs voor te stellen. Het gaat hierbij om 
5 BBO’s (schatting 50 000 euro) en 5 BSP’s en saneringen en eindevaluatie-onderzoek EEO 
(schatting 1 550 000 euro). Wanneer er voor 3 van de 5 BBO’s blijkt dat er een saneringsnoodzaak 
is, dan dient hierbij eveneens en raming van 930 000 euro toegevoegd te worden. 
 

Lijst van prioritaire maatregelen die moeten 
worden uitgevoerd en de geraamde kosten 
(berekend op jaarbasis voor de periode 2019-
2027) van deze maatregelen:    

Naam en korte 
beschrijving van de 
maatregelen 

Type maatregel 
(terugkerend/eenmalig) 

Streefwaarde 
(eenheid en 
hoeveelheid) 
2021-2027 

Geraamde 
kosten in 
euro's (op 
jaarbasis) 

Mogelijke 
bron van 

EU-
cofinanciering 

Sanering van gronden 
in sites in SBZ 
(bodemonderzoeken, 
saneringswerken, 
evaluaties) 

eenmalig   € 1 840 952   

 

 

 

  

  

Totaal terugkerend E.4.6. € 0 
Totaal eenmalig E.4.6. € 1.840.952 

Totaal terugkerend E.4. € 15.842.867 

Totaal eenmalig E.4. € 35.283.709 
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F. Verdere toegevoegde waarde van de prioritaire maatregelen 

1. Studie 'Raming van baten geleverd door het Vlaamse Natura 2000-netwerk' (2013) 
Door verschillende technieken te gebruiken konden VITO nv en de universiteiten van Antwerpen 
en Gent de economische waarde van het Vlaamse Natura 2000-netwerk schatten. Doelstelling 
van deze studie: inzicht verwerven over maatschappelijke baten die geleverd worden door de 
Speciale Beschermingszones (SBZ): welke die baten zijn, hoe groot en waar ze worden geleverd. 
Daarnaast werd ook onderzocht hoe deze baten veranderen door de realisatie van de 
instandhoudingsdoelen binnen deze gebieden. 
De informatie die daarvoor nodig is, was in periode 2012-2013 niet voor alle ecosysteemdiensten 
beschikbaar. De studie omvat: waarderen van de diensten waarvoor dit mogelijk is - dus niet de 
volledige waaier aan ecosysteemdiensten die worden ondersteund door biodiversiteit. De studie 
beschouwt de Natura 2000-gebieden in hun geheel, de baten die geleverd worden door deze 
andere landgebruiken in de SBZ worden daarin ook meegenomen. In eerste instantie zoveel 
mogelijk diensten kwalitatief aangeven of en waar ze veranderen. In tweede instantie 
kwantificeren voor een selectie van ecosysteemdiensten wat de biofysische impact is van het 
realiseren van de instandhoudingsdoelen (IHD). Deze selectie gebeurde in functie van 
beschikbaarheid van gegevens, wetenschappelijke geloofwaardigheid en acceptatieniveau van 
kwantificeringsfuncties. Ten slotte werd voor een aantal van die gekwantificeerde diensten de 
monetaire waarde van de verandering in die ecosysteemdiensten bepaald. In totaal komen in dit 
rapport 11 verschillende ecosysteemdiensten aan bod. 
De Natura 2000-gebieden hadden een waarde van 780 miljoen tot 1,4 miljard euro per jaar. De 
uitvoering van de natuurdoelen doet daar nog eens tussen 15 miljoen en 94 miljoen euro 
bovenop. De diensten die gerelateerd zijn aan gezondheid (luchtkwaliteit, recreatie, 
gezondheidseffecten contact met natuur) een groot deel van de totale baten uitmaken. 
Daarnaast hebben koolstofopslag in bodem en in mindere mate landbouwproductie en 
nutriënten-verwijdering nog een belangrijke waarde. Houtproductie, koolstofopslag in biomassa, 
reductie van geluidshinder en watervoorziening wegen minder door in het totaal. Vermits een 
aantal belangrijke baten zoals kustbescherming en preventie van overstromingen niet op schaal 
Vlaanderen kon gewaardeerd worden, vormen de berekende baten wellicht een onderschatting 
van de reële baten. 
 

2. De socio-economische impact van het Vlaams Natura 2000 programma 
Het Natuurdecreet en het Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014 verwachten dat ANB 
tweejaarlijks een voortgangsrapport opmaakt. Dit rapport omvat onder andere een overzicht van 
de globale socio-economische impact van de uitvoering van het Vlaams Natura 2000-programma. 
Dit vraagt dus om een aanpak die elke twee jaar kan worden herhaald om, naast de impact in die 
periode zelf, ook trends en dergelijke te kunnen genereren. 
Deze opdracht valt uiteen in twee verschillende onderdelen die elk hun eigen aanpak, kennis en 
onderbouwing vergen: 

• de globale maatschappelijke baten van de uitvoering van het Vlaams Natura 2000 
programma, dus het belang of de waarde van de ecosysteemdiensten; 

• de globale socio-economische impact van de uitvoering van het Vlaams Natura-2000 
programma op de verschillende stakeholders, dus de verdeling van de voor- en de nadelen 
over de verschillende groepen. 

 
Beide worden hieronder verder toegelicht. De oplevering van het rapport is voorzien midden 
2019. 
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1 – DE GLOBALE MAATSCHAPPELIJKE BATEN VAN DE UITVOERING VAN HET VLAAMS NATURA 
2000 PROGRAMMA 
In dit onderdeel worden de voordelen die de ecosystemen van het Natura 2000-netwerk 
opleveren aan de mens (de ecosysteemdiensten) in beeld gebracht. Hierbij is de opzet om zoveel 
mogelijk ecosysteemdiensten te waarderen (1) op kwalitatieve, (2) op kwantitatieve en, waar 
mogelijk, (3) op monetaire wijze en dit zo nauwkeurig mogelijk op Vlaamse schaal. 
Daarbij worden minimaal de ecosysteemdiensten van het Natuurrapport 2014 in beeld gebracht 
en voortgebouwd op de hoger vermelde studie 'Raming van baten geleverd door het Vlaamse 
Natura 2000-netwerk' (2013). Momenteel zijn er bovendien tools beschikbaar die (bv. ECOPLAN-
SE, zie 4. Natuurwaardeverkenner) die toelaten om verschillende scenario’s en hun impact 
uitgebreider en nauwkeuriger evalueren. In dit deel van de opdracht wordt de methodologie 
uitgewerkt en gedocumenteerd, wat ook anderen toelaat deze te gebruiken bij toekomstige 
voortgangsrapporten. 
Het methodologisch document zal alle informatie over de gebruikte tools en modellen 
(parameters, instellingen,…) geven, evenals de te gebruiken input voor die tools en modellen 
(beschrijving van de toegang tot de data en van de wijze waarop de data wordt klaargemaakt 
voor gebruik) en hoe de resultaten worden gepresenteerd en geanalyseerd. 
 
2 - DE GLOBALE SOCIO-ECONOMISCHE IMPACT VAN DE UITVOERING VAN HET VLAAMS NATURA-
2000 PROGRAMMA OP DE VERSCHILLENDE STAKEHOLDERS 
In het eerste onderdeel worden de globale baten voor de maatschappij beschreven. Aan een deel 
van deze effecten kan een zekere monetaire waarde worden toegekend, maar dit geeft geen 
inzicht van de verdeling van de gevolgen (positief of negatief) over de verschillende stakeholders, 
laat staan wat de waarde is die concrete stakeholders zelf hechten aan die veranderingen. Om dit 
te kunnen weten moeten we zicht hebben op de belangen die deze stakeholders hebben en de 
waarde (ruimer dan financiële gevolgen) van die veranderingen voor die stakeholders. 
Waarderingsmethoden zijn niet louter technische tools, maar veeleer ‘waarden-vertolkende 
instituties’. De methode bepaalt wiens waarden en wensen meetellen, en in welke mate die 
meetellen, in het waarderingsresultaat. De keuze van een waarderingsmethode, noch het 
resultaat van de waarderingsstudie, zijn ethisch of politiek neutraal (NARA-T 2014 Hoofdstuk 8 -
Waardering. (INBO.R.2014.6000179)). 
De keuze van de stakeholders is daarbij fundamenteel. In een eerste stap wordt bepaald met 
wiens belangen en waarden wordt rekening gehouden. De volgende stap is bepalen welke globale 
waarden en belangen de stakeholders belangrijk vinden. Daarna moeten indicatoren worden 
bepaald die verandering kunnen detecteren en kwantificeren op een efficiënte wijze, waarna 
deze moeten worden gemeten om te komen tot de impact-analyse. 
 
Het doel van dit onderdeel is dus om inzicht te krijgen in de socio-economische gevolgen van de 
uitvoering van het Natura-2000 programma: 
1. op kwalitatieve, 
2. op kwantitatieve en, waar mogelijk en relevant 
3. op monetaire wijze, 
en dit zo nauwkeurig mogelijk op Vlaamse schaal voor de relevante stakeholders (waaronder 
onder andere de sectoren vertegenwoordigd in de Gewestelijke Overleg Instantie (GOI) van het 
Natura 2000-programma). Effecten op individuele bedrijven zijn niet het onderwerp van deze 
studie, tenzij ze doorwerken op Vlaamse schaal. 
Verder gaat ook aandacht naar mogelijke verdelingseffecten (verschuivingen in de tijd en tussen 
stakeholders) aan de hand van een strategisch gekozen set van indicatoren. 
De gekozen indicatoren moeten de evaluatie van de globale socio-economische impact toelaten, 
zo nauwkeurig mogelijk op Vlaamse schaal en zo relevant mogelijk voor de verschillende 
stakeholders. 
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Goede indicatoren zijn deze die ook voor het verleden beschikbaar zijn. Daarbij moet ook het 
verschil tussen de impact van het Natura 2000-programma en de autonome evoluties in beeld 
gebracht worden. 
Het methodologisch document geeft 

• alle informatie over de gebruikte indicatoren (parameters, instellingen, achterliggende tools 
en modellen, …), 

• de te gebruiken input voor die indicatoren (beschrijving van de toegang tot de data en van de 
wijze waarop de data wordt klaargemaakt voor gebruik) en 

• hoe de resultaten worden weergegeven en geanalyseerd. 
Het moet anderen toelaten dezelfde methodologie te gebruiken bij toekomstige 
voortgangsrapporten. Het methodologisch document omvat ook een rekentool , (bv. een 
excelbestand, …) waar data per periode ingevoerd en geanalyseerd kan worden. 
 

3. Methodologie voor de evaluatie van de socio-economische impact van LIFE- en andere 
projecten (onder BNIP): 
In het kader van het LIFE Belgian Nature Integrated Project (LFE14 IPE BE 002 BNIP) wordt een 
draaiboek uitgewerkt voor de voorbereiding en uitvoering van socio-economische impact 
analyses, toegespitst op de impact van natuurherstel- en ontwikkelingsmaatregelen op de lokale 
economie (economische impact), de lokale samenleving (sociale impact) en op de 
maatschappelijk relevante ecosysteemdiensten (ecosysteemdienstenimpact). 
Meer specifiek omvat deze opdracht drie doelstellingen: 

• Het ontwikkelen van een methodologie gebaseerd op bestaande methodes (MAES), 
technieken en tools, die moet toelaten om op een pragmatische en kostenefficiënte wijze de 
hogervermelde geïntegreerde sociaaleconomische impactanalyses voor natuurherstel- en 
ontwikkelingsprojecten uit te voeren en indicatoren te genereren voor verdere analyses op 
effectiviteit; 

• Het toepassen van deze methodologie op vijf cases, enerzijds als test voor de methodologie 
en anderzijds, na integratie van de resultaten, als illustratie van de socio-economische impact 
van het BNIP; 

• Het uitwerken van de methodologie tot een breed inzetbaar draaiboek voor geïntegreerde 
socio-economische impactanalyses in het kader van een waaier aan natuurherstel- en 
ontwikkelingsprojecten, geschikt om toekomstige natuurherstelprojecten te selecteren en te 
prioriteren en natuurherstel- en ontwikkelingsmaatregelen te beoordelen door 
beleidsmakers en stakeholders. 

De studie startte in 2017 waarbij een draft versie beschikbaar zal zijn eind 2019. De definitieve 
oplevering van het draaiboek is voorzien in december 2021. 
 

4. Natuurwaardeverkenner 
De natuurwaardeverkenner is een online interactief systeem dat pragmatische methoden 
aanreikt om ecosysteemdiensten te waarderen en dat planners, landbeheerders en 
beleidsmakers helpt om de maatschappelijke impact van open ruimte in kaart te brengen. Het is 
het resultaat van de studie ECOPLAN-SE (2017).  
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Referenties 
 

Referentielijst  
Referentie Link website 

Studie 'Raming van baten geleverd door 
het Vlaamse Natura 2000-netwerk' 

https://www.natura2000.vlaanderen.be/media/30
82 
https://www.natura2000.vlaanderen.be/media/30
83 

Natuurwaardeverkenner https://www.natuurwaardeverkenner.be/#/ 

Studie INBO-Ecosysteemdiensten https://www.inbo.be/nl/inbo-natuurrapport-2016 

Groen-blauwe infrastructuur voor grijze 
verstedelijkte landschappen 'Green4Grey' https://green4grey.be/ 

 

  

https://www.natura2000.vlaanderen.be/media/3082
https://www.natura2000.vlaanderen.be/media/3082
https://www.natura2000.vlaanderen.be/media/3082
https://www.natura2000.vlaanderen.be/media/3082
https://www.natuurwaardeverkenner.be/#/
https://www.inbo.be/nl/inbo-natuurrapport-2016
https://green4grey.be/
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G. BIJLAGEN:  

 1. 2019 EU rapportering HRL en VRL: Tabellen en afbeeldingen 

Conclusies analyses 2019 HRL rapportering 
 
Habitats: 
 
Status  
 

 
 
FV gunstig: 1140 bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten, 2160 duindoornstruweel,  8310 niet voor publiek 
opengestelde grotten  
U1 matig ongunstig: Embryonale duinen (2110) en voedselrijke slikoevers met bepaalde eenjarige planten (3270)  
U2 zeer ongunstig achteruitgaand: 1330 Atlantisch schor, 2120 wandelende duinen, 3150 van nature  eutrofe wateren, 
6120 stroomdalgrasland, 91E0  vochtige alluviale bossen 

 
Trends 
  

 
 

gunstig; 3
matig ongunstig: 

conclusie↗; 1

matig ongunstig 
x; 2

zeer ongunstig: 
conclusie↗; 5

zeer ongunstig: 
1 of meer 

criteria↗ ; 10
zeer ongunstig 

≈; 8

zeer ongunstig: 
1 of meer 

criteria↘; 5

zeer ongunstig 
x; 10



161 
 

 
Vooruitgaand: 16 bij ‘zeer ongunstig’ en 1 bij ‘gunstig’: 

- Bij zeer ongunstig: 6 waarvan de eindconclusie vooruitgaat wegens ‘alle trends gekend’ én 
‘1 of meer criteria vooruitgaand’: 2130, 2190, 3160, 3260, 9130 en 9160 

- Bij zeer ongunstig 10 waarvan de eindconclusie stabiel is (wegens trend habitatkwaliteit 
onbekend): 1130, 2170, 2180, 3130, 2230, 4010, 7140, 7150, 7230, 9190 

- 1 bij FV gunstig = 2160 (oppervlakte-uitbreiding) 
Achteruitgaand zeer ongunstig:  

- voor oppervlakte, habitatkwaliteit en conclusie: 2120 wandelende duinen, 6120 
kalkminnend grasland op dorre zandbodem en 91E0 vochtige alluviale bossen 

- voor oppervlakte: 1330 atlantisch schor 
- voor areaal: 3150 van nature eutrofe wateren  

 

 
 
Soorten: 
 
status 

 

FV; 18

U1 +; 8

U1 =; 2

U1 x; 4U2 +; 7

U2 =; 11

U2 -; 4

U2 x; 7

XX; 5
NE; 3
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Van de 69 soorten scoren er globaal 18 gunstig, waarvan 4 amfibieën (Bastaardkikker, Europese 
meerkikker, Poelkikker, Bruine kikker), 3 insecten (Rivierrombout, Spaanse Vlag en 
Teunisbloempijlstaart), 1 vis ( Bittervoorn) en 6 vleermuizen (Laatvlieger, Watervleermuis, Rosse 
vleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Gewone dwergvleermuis en Ruige dwergvleermuis). 
Verder scoren er 14 matig ongunstig, 5 onbekend en de overige 29 soorten zeer ongunstig. Van 
drie soorten werd geen beoordeling gegeven omdat ze pas recent werden waargenomen in 
Vlaanderen en er nog niet voldoende kennis over is om een beoordeling te maken.  
Als we enkel de globale trend beschouwen, zijn er behalve de 18 soorten die nu een gunstige staat 
van instandhouding hebben (= FV), 13 soorten stabiel gebleven, 15 soorten vooruitgegaan, vier 
soorten achteruit en van 16 soorten is de trend onbekend. De achteruitgang van deze vier soorten 
(Knoflookpad, Vliegend hert, Juchtleerkever en Barbeel) is te wijten aan een blijvende effectieve 
achteruitgang op het terrein. 
 
Globale trends (12 jaar) 
 

 
FV = gunstig, U1 = matig ongunstig - U2 = ongunstig (+ verbeterend, = stabiel, - verslechterend, x 
onbekend), XX = onbekend, NE= niet beoordeeld 
 

  

FV; 18

+; 15

=; 13

-; 4

XX; 16

NE; 3
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Conclusies evaluatie 2019 VRL rapportering 

Tabel 2: Aantal broedparen bij broedvogels in Vlaanderen tijdens de periode 2013-2018, het minimum en 

maximum aantal/schatting voor 2013-2018, de populatiedoelen zoals bepaald in de G-IHD, de procentuele 

afstand tussen het recente populatie en de populatiedoelen met maximum en minimum voor 2007-2012 of 

indicatieve trend en een indicatieve weergave van de recente trend bij deze soorten (+ toename, - afname, 

S stabiel, F fluctuerend, ?  trend onzeker of niet gekend). 

 
Soortnaam 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
Min-Max 

POP- 
doel 

Afst. tot 

POP- doel 

Trend 

recent 

Uitgestorven 

Duinpieper 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

Zwarte Stern 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

Ortolaan 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

Korhoen 

 

 
Onregelmatig broedend 

0 0 0 0 0 0 0 - - 

- 

- 

- 

Purperreiger 0 0 0 0 0 0 0 60 -100 - 

Grauwe Kiekendief 0 0 0 0 0 0 1 15-30 -83/-97 - 

 
Regelmatig broedend 

IJsvogel 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

400-800 

 
 

750 

 
 

29 

 
 

F 

Roerdomp 28 24 28 29 27 27 24-29 75   -64 S 

Nachtzwaluw - - - - - - 600-1000  1000        -20 + 

Strandplevier 3 1 2 3 5 6 1-6 80   -97 - 

Ooievaar 8 16 18 19 20 27 8-27 20   -10 + 

Bruine Kiekendief 90 95 95 110 115 115 90-115 135   -24 S 

Kwartelkoning 1 1 2 7 2 1 1-7 100        -98 F 

Middelste Bonte Specht - - - - - - 150-430 75    387 + 

Zwarte Specht - - - - - - 650-1000 850 47 - 

Kleine Zilverreiger 3 5 3 6 6        7    3-7 20   -75 - 

Slechtvalk 70 77 80 88 88 90 70-90 20-25     328 + 

Steltkluut 2 4 8 15     21     24 2-24 10     81 + 

Woudaap 45 53 35 35 27       25 25-53 75   -51 + 

Grauwe Klauwier 38 43 45 50 48 65 38-65 80   -40 + 

Zwartkopmeeuw 1586 2110 1890 1550 1187    603 603-2110  1100   135 + 

Boomleeuwerik - - - - - - 700-1200 650       147 + 

Blauwborst - - - - - - 3200-4700  3350        68 + 

Kwak 2 1 2 2 3 4 1-4 40  -94 S 

Wespendief - - - - - - 150-300 200        63 + 

Lepelaar 24 20 27 37 45 22 20-45 40  -27 + 

Porseleinhoen 6 7 4 20 8     17 4-20 70  -85 F 
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Kluut       407 396 477 527 485 305 305-527 600      -18 + 

Dwergstern        82 43 50 6 0 25 0-82 200       -83 - 

Visdief       963 556 680 988 1250 1550     556-1550 2300     -57 - 

Grote Stern       147 0  0   0 0 0 0-147 4000     -99 - 

Kleine 
Mantelmeeuw 

    3725 1575 2215 2616 2950 2913   1575-3725 1920    139 - 

 

 

 

 
 

Figuur 3. Afstand (%) van de huidige populatieaantallen van de broedvogelsoorten met jaarlijkse 

populatieaantallen (periode 2013-2018) tot de GIHD. 

Tabel 3. De populatiedoelen bij overwinterende watervogels zoals bepaald tijdens de G-IHD’s (1), de gemiddelde 

seizoensgemiddelden (afgerond) tijdens de periode 2013/14 – 2017/18 (2),  het percentage van het 

populatiedoel dat gerealiseerd is (3), de procentuele afstand tussen het recente seizoensgemiddelde 

en de populatiedoelen (4), diezelfde procentuele afstand vijf jaar geleden (5) en een indicatieve 

weergave van de trend van de afstand tot de IHD (6).  

Soort 

(1) 

Populatied

oel 

(2)  

Actuele 

populatie      

2013-2018 

(3) 

Gerealiseerd 

(%)  

(4)  

Afstand tot 

populatiedo

el (%) 

(5) 

Afstand (%) 

in 2013 

(6) 

Trend 

afstand 

tot IHD 

Bergeend 3900 2400 62 -38 -38 = 

Goudplevier 5000 2600 52 -48 -60 + 

Grauwe gans 12000 12000 100 0 -8 + 

Grote Zilverreiger 70 250 357 257 43 + 

Kemphaan 800 370 46 -54 -50 - 

Kleine rietgans 12000 9700 81 -19 0 - 

Kleine zwaan 140 160 114 14 7 + 

Kluut 300 250 83 -17 -33 + 

Kolgans 20000 31000 155 55 35 + 

Krakeend 7500 7700 103 3 0 + 

Kuifeend 10000 8300 83 -17 -5 - 

Pijlstaart 2000 590 30 -70 -25 - 

-100
-50

0
50

100
150
200
250
300
350
400
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Slobeend 3500 3900 111 11 -14 + 

Smient 39000 30000 77 -23 -10 - 

Steenloper 1200 1000 83 -17 -25 + 

Tafeleend 11000 2400 22 -78 -55 - 

Toendrarietgans 650 2600 400 300 130 + 

Wintertaling 24000 12000 50 -50 -50 = 

Wulp 3600 5500 153 53 39 + 

 

 

 

Figuur 4. Overzicht van de gemiddelde afstand (%) tot de populatiedoelen in de G-IHD voor  18 soorten watervogels in 

Vlaanderen 
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2. Prioritering van Habitats en soorten – in het kader van het 2de VN2000P (2021-2026) 
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