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Natura 2000 

1. Natura 2000: waarom, wat, hoe 
2. Managementplan 

3. Bosbeheerplan → Natuurbeheerplan 

4. Ben ik betrokken? 

 



• Biodiversiteit = verscheidenheid aan soorten binnen een 
bepaald gebied  

 

• Europese richtlijnen (Vogel en Habitat) → biodiversiteit in stand 
houden → Natura 2000-netwerk: Vlaanderen 62 natura 2000-
gebieden (SBZ) 

 

• Elke EU-lidstaat verplicht maatregelen te nemen voor gunstige 
staat van instandhouding (GSVI) => IHD’s 

1. Natura 2000: waarom, wat, hoe 



lidstaat 

• Lijst gebieden habitat- en vogelrichtlijn voorgesteld 

• (2002) 

Europese 
commissie 

• Lijst gebieden van communautair belang vaststellen 

• (goedgekeurd in 2004) 

lidstaat 

• Gebieden definitief aanwijzen + prioriteiten vaststellen = SBZ 
(deadline 2010) → gebeurd 2014 

Vlaanderen 
• 2009: Afspraak via overleg met betrokken sectoren! 

1. Natura 2000: waarom, wat, hoe 



12% Vlaanderen = Natura 2000 

1. Natura 2000: waarom, wat, hoe 



G-IHD: 1 globaal document op 
Vlaams niveau (05/2009 

goedgekeurd) 

S-IHD: per gebied → 
35 rapporten ANB 

(2010-2013) 

Uitvoering IHD’s 
start 2015! = 
maatregelen 

1. Natura 2000: waarom, wat, hoe 



Natura 2000 

1. Natura 2000: waarom, wat, hoe 

2. Managementplan 
3. Bosbeheerplan → Natuurbeheerplan 

4. Ben ik betrokken? 

 



MP Natura 2000  

(per SBZ) 

Natuur-beheerplan 
(NBP) 

NBP NBP 

Kalibratiemodel 

Soorten-
beschermings-

programma Natuur-
inrichtings-

project 

Coördinatie 
ANB: 

2. Managementplan 

S-IHD 

Milieuplanacties 
(PAS,…) 

= kader (BVR) per SBZ, tegen 
2050 (niet meer ter discussie) 

RUP 

… 



Habitat Doel 2050  
(IHD) 

oppervlakte 
(ha) 

Overheid/N
GO  
(ha) 

Overheid/ 
NGO  
(%) 

Doel 2020 
(%) 

Extra 2020 
(ha) 

Doel 2020  
(ha) 

2110 27 14 52 100 13 27 

6430 3384 1293 38 57 627 1920 

6210 16 8 50 100 8 16 

9120/ 
9190 

35442 23522 30 55 3576 27098 

… …. … … … … … 

TOT 100% 70% 

Taakstelling 2020 

In 2020 16 habitats goed of verbeterd (Biodiversiteitsstrategie) 
 
In 2020 70% oppervlakte correct beheer 
(Vlaanderen in actie) 

2. Managementplan 



MP 1.0 
voorjaar 2014 

TAAKSTELLING 

MP 1.1 
najaar 2014 

EVIDENTIES 

MP 1.2 
eind 2017  

VRIJWILLIGHEID 

MP 1.3 
eind 2019 

VERPLICHTING 

Doel = 100% 
In NBP = 0% 

Doel = 0% 
In NBP = 100% 

Doel = ↓↓ 
In NBP = ↑↑ 

Doel = ↓ 
In NBP = ↑ 

2. Managementplan 



Natura 2000 

1. Natura 2000: waarom, wat, hoe 

2. Managementplan 

3. Bosbeheerplan → 
Natuurbeheerplan 

4. Ben ik betrokken? 

 



3. Bosbeheerplan → Natuurbeheerplan 

Nieuw natuurdecreet: “gelijke monniken, gelijke kappen.”  
Het managementplan wordt ingevuld door natuurbeheerplannen, 
waarin doelen onder contract kunnen worden gebracht. 
 

Beheer 
(incl. 

monitoring) 

Investering 
(inrichting / 

omvorming) 

Fiscaal 
(successieR, 

schenkingsR, 

OV) 

Aankoop 

 

Opmaak 

bhp 

Openstel-

ling  

1 = BBP 

2 = UBP n/ha % % x min 

3 n/ha % % x min 

4 n/ha % % % x min 



Natura 2000 

1. Natura 2000: waarom, wat, hoe 

2. Managementplan 

3. Bosbeheerplan → Natuurbeheerplan 

4. Ben ik betrokken? 
 



4. Ben ik betrokken? 

 

Legend

hrln_Haspengouw

hrln_Kampenhout_geo

hrln_Wingevallei

vrln_Dijle_geo

hrln_Dijle_geo



9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen 
met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei 

Zure bodems, vochtig klimaat, eik, beuk, hulst 
Esdoorn, es, zoete kers, hazelaar, (gelderse roos, haagbeuk), 
els, berk, wilg, adelaarsvaren, kamperfoelie, lelietje-van-
dalen, dalkruid, gladde witbol, bochtige smele, blauwe 
bosbes, hengel, valse salie 

4. Ben ik betrokken? 



9130: Neutrofiel beukenbos 

Midden-Europees neutrofiel beukenbos 

Atlantisch neutrofiel beukenbos 

Beukenbossen met goed ontwikkelde voorjaarsflora, neutrale 
bodem 
Eenbloemig parelgras, lievevrouwebedstro, zomereik, es, 
beuk, gladde iep, zoete kers, wilde hyacint, wijfjesvaren, 
bosanemoon, daslook (vochtig), hazelaar, esdoorn, abeel, 
haagbeuk, rode kornoeltje, aak, kardinaalsmuts, meidoorn, 
vlier, gelderse roos, gele dovenetel, grote muur, maagdenpalm 
Fauna: boommarter, vleerumuizen, hazelworm, hazelmuis,  

4. Ben ik betrokken? 



9150: Midden-Europese kalkminnende 
beukenbossen 

Warme, droge plaatsen, ondiepe bodems waar kalksteen dagzoomt, geen invloed 
grondwater 
Zomereik, es, zoete kers, haagbeuk, hazelaar, rode kornoeltje, meidoorn, klimop 
Rijke fauna (wijngaardslak) 

4. Ben ik betrokken? 



9160: Wintereikbossen of eiken-haagbeukbossen 

Sterk wisselende vochttoestand, 
stuwwater of grondwater in natte 
gronden, valleibodems, depressies of 
hellingbossen, plateaubossen met 
hangwatertafel, zure tot neutrale 
bodems, eik, es, haagbeuk, linde 
Zuur: bosanemoon, grote muur, gele 
dovenetel 
Neutraal: bosbingelkruid, slanke 
sleutelbloem, eenbes, daslook 
Fauna: middelste bonte specht, zwarte 
specht, wespendief, boommarter, 
vleerumuizen 

4. Ben ik betrokken? 



9190: Oude zuurminnende eikenbossen op 
zandvlakten 

Zuurminnende oligotrofe eiken-
berkenbossen, voedselarm, 
slecht doorlaatbare 
dekzandgrond, zomereik, ruwe 
en zachte berk, wilde lijsterbes, 
ratelpopulier, (wintereik, beuk) 
Bochtige smele, blauwe bosbes, 
struikhei, grassen, klauwtjesmos 
Fauna: middelste bonte specht, 
zwarte specht, wespendief, 
boommarter, vleermuizen, 
vliegend hert 

4. Ben ik betrokken? 



91E0: Els- en essenbroekbos 

Els, es, wilg, alluviale bodems, 
moerassige depressies 
Goudveil, vogelkers, grauwe abeel, 
gladde iep, zomereik, zoete kers, 
sleutelboem, keverorchis, 
boswederik, daslook, eenbes, 
bosanemoon, speenkruid, 
dotterbloem, moesdistel, valeriaan, 
moerasspirea, jonker, lis, zegge, 
engelwortel, koninginnenkruid, 
moerasvaren, zwarte bes, 
koningsvaren, gildkruid, kraakwilg, 
zwarte populier, katwilg, riet 

4. Ben ik betrokken? 



4. Ben ik betrokken? 

• Meer informatie: 

• Het Aanspreekpunt Privaat Beheer zal informatiemomenten 
organiseren na MP1.1 wanneer ook de subsidies gekend zijn. 

• Algemeen filmpje over Natura 2000 via www.natura-
2000.be/instandhoudingsmaatregelen. 

• Leden bosgroepen: via bosgroep? 

• Leden Landelijk Vlaanderen: via magazine en nieuwsbrief 

• Iedereen: via www.privaatbeheer.be 

 
 

ISBN 978 90  
209 9864 1 

EAN 978 94  
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http://www.natura-2000.be/instandhoudingsmaatregelen
http://www.natura-2000.be/instandhoudingsmaatregelen
http://www.natura-2000.be/instandhoudingsmaatregelen
http://www.privaatbeheer.be/


Begrippenlijst 

• IHD: instandhoudingsdoelstelling 

• Managementplan (MP) Natura 2000: visiedocument dat in planversies wordt uitgewerkt per SBZ 

• SBZ: speciale beschermingszone, Natura 2000-gebied, habitat- of vogelrichtlijngebied (HRLN of VRLN) 

• Natuurbeheerplan: nieuwe type beheerplan voor natuur- en bosbeheer 

• Kallibratiemodel: computergestuurd model dat IHD alloceert op basis van natuurlijke potentie (en socio-
economische correctie) 

• Zoekzone: Door kallibratie bepaalde perimeter waarbinnen een nog openstaande doelstelling moet gerealiseerd 
worden 

• Milieuplanactiegebieden: zones waarbinnen milieumaatregelen zoals terugdringen stikstofdepositie of prioritaire 
acties genomen moeten worden 

• Soortenbeschermingsprogramma: Door de Vlaamse Regering goedgekeurd plan waarbij in beschreven zones acties 
ter bescherming van een soort(engroep) genomen moet worden binnen een voorziene termijn 
(Soortenbeheerregeling: gestuurde verdeling van een soort die schadelijk is op vooropgesteld gebied.) 

• ‘onder contract’: wanneer een doelstelling is opgenomen in een beheerplan en bijgevolg uitgevoerd zal moeten 
worden. 

• Sterkste schouders: overheden en terreinbeherende verenigingen (reservaten) die bij wet de IHD maximaal 
moeten realiseren op hun terreinen 

• Open saldo: het aandeel habitat dat nog niet ‘onder contract’ staat en bijgevolg de grootte van de zoekzone 
bepaalt. 

• PI: Prioritaire inspanningen 


