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···· Ongeveer 87.000 van 125.000 ha VEN is in de eerste
fase afgebakend na doelgroepenoverleg.
55 % van de habitatrichtlijngebieden en 24 % van de
vogelrichtlijngebieden in VEN 1ste fase.

···· 8000 ha groene RUP’s zijn in voorbereiding en zijn
noodzakelijk voor een samenhangend VEN.

···· Er zijn grote verschillen tussen de ecoregio’s en de pro-
vincies in het aandeel natuur dat is geselecteerd voor
het ontwerp VEN 1ste fase.

···· Natuurrichtplannen zijn een nieuw instrument voor
effectieve realisatie van VEN en IVON: hierbij moet de
nodige aandacht gegeven worden aan mogelijke knel-
punten.

···· Er is een betere afstemming gewenst tussen het
Natuurdecreet en het RSV voor de realisatie van het
VEN.

1 Inleiding

Voor de ontwikkeling van een duurzame natuurkwali-
teit kiest het beleid voor een strategie van verbeteren, ver-
groten en verbinden. Verbetering kan worden bekomen
door een betere milieukwaliteit en door inrichting en
beheer. Vergroting van de natuurgebieden zorgt voor een
leefgebied met meer individuen en meer soorten. Deze
grotere populaties hebben een geringere kans op uitster-
ven. Op deze manier is het gebied ook beter gebufferd
tegen negatieve randinvloeden.Verbinden kan de uitwisse-
ling tussen leefgebieden verbeteren of mogelijk maken,
waardoor voor vele soorten populatienetwerken kunnen
ontstaan.

Het gebiedsgericht natuurbeleid tracht hieraan tege-
moet te komen door de afbakening van een Vlaams
Ecologisch Netwerk (VEN), natuurverwevingsgebied
(NVWG) en natuurverbindingsgebied (NVBG). De laat-

ste twee categorieën vormen samen het Integraal
Verwevend en Ondersteunend Netwerk (IVON). In de
terminologie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
(RSV) vormen VEN, IVON en het geheel van de ecologi-
sche infrastructuur de ’natuurlijke structuur’ voor
Vlaanderen. Volgens het Natuurdecreet is het VEN "een
samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden
van de open ruimte waarin een specifiek beleid wordt
gevoerd inzake het natuurbehoud, gebaseerd op de ken-
merken en elementen van het natuurlijk milieu, de onder-
linge samenhang tussen de gebieden van de open ruimte
en de aanwezige en potentiële natuurwaarden". Het VEN
bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote
Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). Het IVON is
"een geheel van gebieden waarin de administratieve over-
heid zorg draagt voor het behoud van de aanwezige
natuurwaarden, maatregelen neemt ter bevordering en
versterking van de natuurwaarden, alsook stimulerende
maatregelen neemt ter bevordering van de biologische
diversiteit".

Naast het VEN van 125.000 ha, het NVWG van
150.000 ha en een onbepaalde oppervlakte NVBG, voor-
ziet het RSV gelijktijdig in een uitbreiding van het natuur-
gebied op de bestemmingsplannen met 38.000 ha - priori-
tair te gebruiken voor de realisatie van een samenhangend
VEN - en in een toename van 10.000 ha voor ecologisch
verantwoorde bosuitbreiding.

2 Het afbakeningproces van

de natuurlijke en agrarische

structuur

Het afbakeningsproces wordt gecoördineerd door een
stuurgroep ’verweving en afbakening’ (VERAF). In deze
stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van verschillende
administraties van de beleidsdomeinen leefmilieu, land-
bouw en ruimtelijke ordening.
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2.1 Prioriteitenkaart Natuur en Bos

Om het afbakeningsproces van de natuurlijke structuur
te ondersteunen, was er behoefte aan een ruimtelijke visie
vanuit de natuursector. AMINAL - afdelingen Natuur en Bos
en Groen, het Instituut voor Natuurbehoud en het Instituut
voor Bosbouw en Wildbeheer hebben een Prioriteitenkaart
Natuur en Bos (PNB) uitgewerkt. Deze kaart geeft de prio-
ritaire gebieden weer voor de afbakening van het VEN en het
NVWG (zie figuur 31.1). Daarnaast zijn kaarten gemaakt met
zoekzones voor planologische en effectieve bosuitbreiding.
Het geheel van prioritaire gebieden voor de realisatie van
125.000 ha VEN wordt het ’gewenst VEN’ genoemd en
omvat ongeveer 140.000 ha. Deze afbakening is hoofdzake-
lijk op basis van ecologische criteria gebeurd. Een kaart met
prioritaire gebieden voor de realisering van 150.000 ha
NVWG heeft actueel nog het statuut van werkkaart en
omvat ongeveer 180.000 ha ’gewenste NVWG’. De militaire
domeinen, waarover niet het Vlaamse Gewest maar de fede-
rale overheid de bevoegdheid heeft, zijn in de kaarten als een
aparte categorie aangeduid.

2.2 Stappenplan

Het stappenplan is vastgelegd in de Beslissing van de
Vlaamse regering van 7 december 2001. Daarin geeft de
Vlaamse regering aan dat de afbakening van de gebieden
van de natuurlijke en agrarische structuur wordt uitge-
voerd in twee fasen. Ten behoeve van de rechtszekerheid
en voor een verhoging van het draagvlak is tevens beslist
om een aantal flankerende wetgevende initiatieven te
nemen over het maatregelenkader in uitvoering van het
Natuurdecreet en het Bosdecreet.

In de eerste fase (2002) wordt gewerkt binnen con-
sensusgebieden. Deze gebieden zijn geselecteerd door een
vergelijking te maken tussen de kaart van de gewenste
agrarische structuur (GAS) en de PNB. De GAS is opge-
maakt door AMINAL - afdeling Land in 1998 en is geactu-
aliseerd voor de periode 1998-2002. Alleen de gebieden
waar geen conflict bestond tussen beide sectorkaarten
kwamen in aanmerking voor afbakening als VEN 1ste fase.
Binnen deze eerste fase wordt gewerkt met twee ‘sporen’.
De consensusgebieden die binnen een ’groene’ of een
daarmee vergelijkbare gewestplanbestemming liggen, zoals
aangegeven in artikel 20 van het Natuurdecreet, worden
geselecteerd als GEN of GENO op basis van de procedu-
re van het Natuurdecreet (spoor 1). De prioritaire natuur-
en bosgebieden die geen ’groene’ bestemming hebben,
maar wel tot de consensusgebieden behoren, krijgen een
bestemmingswijziging naar natuurgebied met overdruk
GEN in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
volgens de procedure van het Decreet ruimtelijke orde-
ning (spoor 2).

Het afbakeningsproces concentreert zich momenteel
hoofdzakelijk op het VEN. Binnen deze consensusoefening
worden de kaarten voor de GAS en de PNB wel gelijktij-
dig en gelijkwaardig ten opzichte van elkaar afgewogen,
zodat de realisatie van de agrarische structuur niet wordt
gehypothekeerd.

In de tweede fase (vanaf 2003) zullen de resterende
delen van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische
structuur worden geselecteerd in gewestelijke RUP’s om
de bestemmingswijzigingen te realiseren zoals voorzien in
het RSV. Deze afbakening zal gebeuren op basis van
gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visies op de

Instituut voor Natuurbehoud
Natuurrapport 2003 231

D
EE

L 
VI

Figuur 31.1: Prioriteitenkaart Natuur en Bos: gewenst VEN
(lichtgroen), gewenste NVWG (geel), militair domein met
belangrijke ecologische waarde (olijfgroen) en ontwerp
VEN 1ste fase (donkergroen).
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natuurlijke en agrarische structuur. In de tweede fase zullen
dus beslissingen worden genomen over de niet-consensus-
gebieden. In het Wijzigingsdecreet van 19 juli 2002 is voor-
zien dat de afbakening als GEN door het Decreet ruimte-
lijke ordening meteen ook geldig is als VEN-gebied in uit-
voering van het Natuurdecreet.

2.3 VEN 1ste fase spoor 1: afbakening
van ongeveer 87.000 ha

Via de hoger beschreven werkwijze is op basis van het
Natuurdecreet initieel ca 84.500 ha geselecteerd. Op 7
december 2001 heeft de Vlaamse regering beslist de ont-
werpen van de kaarten VEN 1ste fase en het maatregelen-
kader voor te leggen aan vertegenwoordigers uit de
natuurbehoud-, landbouw- en bosbouwsector alvorens de
ontwerpkaarten vast te stellen.

De opmerkingen van de bosbouwsector zijn op een
constructieve manier besproken. Een aantal - overwegend
openbare - bossen waaronder het Pijnven, de Makegemse
bossen en delen van het Zoniënwoud, zijn alsnog in ont-
werp-VEN 1ste fase opgenomen. Een aantal parkdomeinen
in privé-bezit is uit de afbakening verwijderd. De belangen-
verenigingen voor landbouw heeft opmerkingen gemaakt
op basis van eigen inventarisaties van het landbouwgebruik
met een totale oppervlakte van ongeveer 22.350 ha. Na
een landbouw-economische doorlichting op bedrijfsniveau
door de Vlaamse Landmaatschappij is een aantal bedrijven
uit de afbakening verwijderd. De natuurbehoudsector heeft
opmerkingen geformuleerd over een totale oppervlakte
van ca 37.800 ha, voornamelijk extra gebieden. Ongeveer
de helft van deze opmerkingen had een geschikte gewest-
planbestemming. Op basis van de biologische waarde, de
ruimtelijke samenhang en de beperkte landbouwwaarde is
afgewogen om deze gebieden al dan niet te weerhouden.

In totaal is aan de initiële afbakening van VEN 1ste fase
ongeveer 5.750 ha toegevoegd en is ongeveer 3.750 ha
geschrapt. De toevoegingen betroffen hoofdzakelijk open-
baar bos, de schrappingen hoofdzakelijk gebieden met veel
landbouwgebruik en enkele bosgebieden in privé-bezit.Ten
slotte zijn de bebouwde kadastrale percelen aan de rand
van de geselecteerde gebieden verwijderd. Het resultaat
van het overleg met de verschillende vertegenwoordigers
is het ontwerp VEN 1ste fase met een oppervlakte van ca
86.700 ha (tabel 31.1).

Op 19 juli 2002 heeft de Vlaamse regering het ont-
werp VEN 1ste fase aangenomen. Op hetzelfde ogenblik zijn
verschillende uitvoeringsbesluiten over vergoedingen en
beperkende maatregelen en over de decretale initiatieven
over successierechten en onroerende voorheffing door de
Vlaamse regering principieel goedgekeurd (hoofdstuk 28
Recente evoluties in het natuurbeleid).

De uitvoeringsbesluiten hebben betrekking op de
natuurrichtplannen (NRP), de maatregelen voor de uitvoe-
ring van het gebiedsgericht natuurbeleid, de vaststelling van
de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten
en van de terreinbeherende natuurverenigingen en subsi-
diemogelijkheden, de beheerovereenkomsten met land-
bouwers, de bosbeheerplannen, subsidiëring van bosbe-
heerders, de criteria duurzaam bosbeheer en op de
oprichting van bosgroepen. Deze besluiten lagen op 1
februari 2003 voor ter advies van de Raad van State. Op
hetzelfde moment wordt het Natuurdecreet gewijzigd. De
wijziging verplicht het openbaar onderzoek voor het volle-
dige VEN.

In september en oktober 2002 is een communicatiecam-
pagne georganiseerd met provinciale VEN-infomarkten,
algemene en doelgroepgerichte brochures en een website
(http://www.ven-ivon.be/).Tijdens de voorbereiding van de
campagne zijn informatiedagen georganiseerd voor ambte-
naren en gemeentebesturen.

Het openbaar onderzoek liep van 23 september tot
21 november 2002. De Milieu en Natuurraad van
Vlaanderen (MiNa-raad) heeft ongeveer 9.000 bezwaar-
schriften ontvangen, waarvan er ongeveer 3.000 hetzelfde
bezwaar inhielden. Na maximum 120 dagen brengt de
MiNa-raad hierover een gemotiveerd advies uit aan de
Vlaamse regering. De definitieve vaststelling van VEN 1ste

fase is gepland in mei 2003.

2.4 VEN 1ste fase spoor 2: afbakening
van ca 8.000 ha natuurgebied en ca
450 ha agrarisch gebied

Aan de hand van de werkwijze die in punt 2.2
Stappenplan is beschreven, is in uitvoering van het Decreet
ruimtelijke ordening ongeveer 8.000 ha geselecteerd voor
opname in een ‘groen’ gewestelijk RUP. Parallel hiermee is
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Ontwerp VEN 1ste fase ca. 8.000 ca. 13.700 ca. 19.400 ca. 30.200 ca. 15.600 ca. 86.700

VEN:Vlaams Ecologisch Netwerk

Tabel 31.1: Aandeel ontwerp VEN 1ste fase (ha) per provincie (19 juli 2002).



Het Vlaams Ecologisch Netwerk en het Integraal Verwervings- en Ondersteunend Netwerk

ook ongeveer 450 ha bijkomend agrarisch gebied geselec-
teerd voor ’gele’ gewestelijke RUP’s. Deze laatste categorie
betreft de omzetting van hoofdzakelijk groene bestemmingen
in gele bestemmingen op plaatsen waar de ecologische func-
tie is achterhaald. De Vlaamse regering heeft op 17 januari
2003 een eerste reeks van 17 ontwerpen van gewestelijke
RUP’s voor de afbakening van gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur voorlopig vastgesteld.

2.5 VEN 2de fase en NVWG

Het Natuurdecreet bepaalt dat de Vlaamse regering
tegen januari 2003 instaat voor de afbakening van 125.000
ha VEN en 150.000 ha NVWG. Het RSV bevat een bin-
dende bepaling die dezelfde doelstelling nastreeft tegen
2007, maar in het regeerakkoord is de huidige Vlaamse
regering overeengekomen de afbakening uit te voeren
tegen 2003. In de Lambermontakkoorden en het
Zomerakkoord 2002 wordt hier niet van afgeweken. De
beleidsdoelstelling: de volledige afbakening van VEN en
NVWG in januari 2003, is dus niet gerealiseerd.

De afbakening van de NVWG’s is nog niet verder uit-
gewerkt. Door deze gedeeltelijke uitwerking is het voor de
provincies moeilijk om de NVBG’s te selecteren. In de drie
goedgekeurde provinciale ruimtelijke structuurplannen
(West-Vlaanderen,Antwerpen en Limburg) is gewerkt met
een hypothetische gewenste natuurlijke structuur in de
vorm van natuuraandachtsgebieden.

2.6 Middelen: 38.000 ha extra
natuurgebied, 10.000 ha 

extra bos(uitbreiding)gebied

Tussen 1994 en 2002 is de oppervlakte natuur- en
reservaatgebied netto toegenomen met 8.641 ha (23 %
van de RSV-doelstelling van 38.000 ha) en de oppervlakte
bosgebied met 1.481 ha (16 % van de RSV-doelstelling van

10.000 ha) (gegevens: AROHM afdeling Ruimtelijke
Planning; zie tabel 31.2). In de eerste fase (spoor 2) van de
afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur is
voorgesteld om ongeveer 8.000 ha extra bestemmingswij-
zigingen naar natuur- en reservaatgebied door te voeren.
Dit zou de netto toename op ongeveer 16.600 ha brengen
(44 %). Er rest dus nog een netto taakstellende oppervlak-
te van ca 21.400 ha extra natuurbestemmingen en 8500 ha
bosuitbreidinggebied te realiseren tegen 2007 (RSV).

Deze 21.400 ha zijn integraal aangewezen voor de ver-
dere uitbouw van het VEN. Dit is in het verleden niet altijd
zo geweest.Van alle groene herbestemmingen uit de perio-
de 1994-2002 zijn er slechts ca. 6.300 ha opgenomen in
het ontwerp VEN 1ste fase. De overige ca. 5.900 ha zijn
gelegen buiten het ontwerp VEN 1ste fase. Deze gewest-
planwijzigingen heeft plaats gevonden zonder een gebieds-
dekkend afwegingskader (PNB). In hoofdstuk 23
Versnippering wordt een analyse gemaakt van de ruimtelij-
ke impact van deze bestemmingswijzigingen.

2.7 Knelpunten tussen het RSV en 
het Decreet natuurbehoud bij de
afbakening van VEN 2de fase en
groene RUP’s

De ruimtebalans van het RSV is bindend voor alle
planologische wijzigingen. Bij de opmaak van het RSV is
men ervan uitgegaan dat een GEN een bestemming
natuur- of reservaatgebied zou (moeten) hebben. Om de
onderlinge samenhang te verbeteren was 38.000 ha extra
natuurgebied voorzien. Men ging ervan uit dat 87.000 van
de 112.000 ha natuurgebied die bij de opmaak van het
RSV in Vlaanderen aanwezig was, zou worden opgenomen
in het VEN van 125.000 ha (= 87.000 + 38.000). Na uit-
voering van het RSV zou er in Vlaanderen dus 150.000 ha
natuurgebied (=38.000 + 112.000) zijn aangeduid, waar-
van 25.000 ha niet tot het VEN zou behoren. Deze 25.000
ha en andere groene bestemmingen op het gewestplan,
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Wonen
Recreatie
Natuur en
reservaat
Overig groen
Bos
Landbouw
Industrie

W-Vl

-150
57

1.462

-34
724

-2.818
1.273

O-Vl

-280
-100
1.772

-587
265
-328
786

Antw

130
-173
1.290

-194
81

-613
72

Limb

152
-64

3.361

197
332

-2.201
-459

Vl-B

162
90
756

100
79

-664
-73

totaal

14
-190
8.641

-518
1.481
-6.624
1.599

Tabel 31.2: Evolutie van de oppervlakte van de grote bodembestemmingscategorieën in de verschillende provincies tussen 1994
en 2002 (brongegevens: AROHM).
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zoals bos(uitbreiding)gebieden (43.000 ha + 10.000 ha
extra) en overig groen (34.000 ha), zouden vorm geven
aan 80.000 ha NVWG. De resterende 70.000 ha NVWG
(totaal 150.000 ha) zou als grondkleur een agrarische
bestemming hebben.

Het Natuurdecreet heeft de begrippen en taakstellen-
de oppervlaktes overgenomen, maar heeft ze andere
planologische bestemmingen gegeven. Zo kunnen volgens
dit Decreet alle groene bestemmingen in het VEN worden
opgenomen, alsook bestemmingen waar met het natuur-
behoud rekening moet worden gehouden. Voorbeelden
hiervan zijn: agrarisch gebied met ecologisch belang, open-
baar nutsgebied met overstromingsfunctie, ontginningsge-
bied met nabestemming natuur en duingebieden (vnl.
woongebied die door het Duindecreet worden
beschermd). Bij de afbakening van het ontwerp VEN 1ste
fase volgens het Natuurdecreet komen al deze bestem-
mingen op kaarten voor. Slechts ca 67.000 ha van het ont-
werp VEN1ste fase bestaat uit gebieden met een natuur- of
reservaatbestemming. De overige ca 20.000 ha in het ont-
werp VEN1ste fase zou volgens het RSV moeten worden
omgezet naar een natuur- of reservaatbestemming. Om
zowel de ruimtebalans van het RSV als het Natuurdecreet
te respecteren, moeten beide wetgevingen eenduidigheid
bieden.

3 Beknopte ruimtelijk-

ecologische analyse

Deze analyse heeft alleen betrekking op het gewenste
VEN en het ontwerp VEN 1ste fase. Figuur 31.2 geeft voor
elke ecoregio (Natuurrapport 2001, p. 13) de totale
oppervlakte natuur, gewenst VEN en natuur in VEN 1ste

fase. Bij de berekening is rekening gehouden met alle
grondgebruiksklassen (zie Deel II Gebieden) met uitzonde-
ring van het agrarisch gebied (AGR, BNAT, BVN), het
urbaan gebied (URB), de kleine landschapselementen (JKL,
JKN en KLE) en de niet gekarteerde gebieden (NG).

Uit de figuur blijkt dat slechts een beperkt deel van de
actuele natuurwaarden in Vlaanderen door een VEN-statuut
kan worden beschermd.Verschillende tienduizenden hectares
met een natuurwaarde kunnen onmogelijk een gepaste groe-
ne (her-)bestemming of een gepast statuut verkrijgen volgens
de huidige RSV-doelstellingen (NARA 1999). Opvallend is
enerzijds het relatief grote aandeel natuur dat is aangeduid als
gewenst VEN in de ecoregio Duinen (73 %). Anderzijds is in
de Zandlemige regio een zeer beperkte oppervlakte van de
aanwezige natuur aangeduid als gewenst VEN (8 %). De ver-
houding tussen gewenste VEN en ontwerp VEN 1ste fase
weerspiegelt de juridische mogelijkheid en/of maatschappelij-
ke haalbaarheid voor de realisatie van VEN 2de fase. In de
Duinen (85 %) en de Oostelijke Kempen (87 %) ligt de ver-
houding hoog, terwijl in de Kust- en Scheldepolders de ver-
houding zeer laag ligt (37 %).Deze figuur moet worden genu-
anceerd omdat:

- de totale oppervlakte natuur per ecoregio niets zegt
over de kwaliteit en de mate van versnippering van de
natuurwaarden.

- sommige ecotopen ook met een statuut van NVWG
in stand kunnen worden gehouden, zoals bepaalde his-
torisch permanente graslanden in polders en rivierval-
leien, bepaalde bosgebieden, enz.

Bij de toekomstige afbakening van VEN 2de fase en
van de NVWG’s moet rekening worden gehouden met de
specificiteit van de natuurwaarden in de verschillende eco-
regio’s. Op deze manier kunnen de meest representatieve
en belangrijke natuurwaarden van elke ecoregio als GEN of
GENO worden afgebakend. De oppervlakte van deze
GEN en GENO moeten in correlatie zijn met de totale
oppervlakte natuur in de ecoregio en de minimale opper-
vlaktes die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de
typische ecotopen van de specifieke GEN of GENO.

Uit de figuur kan worden afgeleid dat zeldzame grondge-
bruikklassen zoals slikken en schorren (ZILT) en duinbiotopen
(DUIN, HPGD) in hoge mate en algemene grondgebruikklas-
sen (AGR) in veel mindere mate als gewenst VEN zijn aange-
duid. De reden waarom het strand (STRD) slechts in beperk-
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Figuur 31.2: Oppervlakte natuur (ha) in functie van de ecore-
gio, opgesplitst in totale oppervlakte natuur (blauw), natuur in
gewenst VEN (paars) en natuur in VEN 1ste fase (geel).
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te mate is aangeduid als gewenst VEN, is onder meer te wij-
ten aan de niet evidente combinatie van natuurgebied met
recreatiegebied. JKN en BNAT en in mindere mate KLE, JKL en
BVN zijn grondgebruiksklassen met vooral natuurwaarden uit
de agrarische sfeer.Zij komen meer in aanmerking als gewenst
VEN dan NVWG.Voor URB en AGR, waarvan er zeer veel
aanwezig is in Vlaanderen, werd een zeer beperkt oppervlak-
te aangeduid. Figuur 31.3 geeft een overzicht van de aanwezi-
ge natuur in het gewenst VEN en houdt geen rekening met
natuurpotenties en ruimtelijke samenhang.

4 Natuurrichtplannen

Tegelijk met het afbakeningsproces is een instrumenta-
rium ontwikkeld om concrete resultaten op het terrein
mogelijk te maken. Het gewijzigde Natuurdecreet bevat,
naast horizontale maatregelen over natuurbehoud, ook
gebiedsgerichte wetgeving over VEN en IVON. Deze wet-
geving beschrijft bepaalde algemeen bewarende maatrege-
len die gelden tot het Natuurrichtplan (NRP) van kracht
wordt. Deze maatregelen zijn ook van toepassing op het
ontwerp VEN 1ste fase. NRP’s moeten worden opgemaakt
voor VEN, IVON (tegen 2007), voor de Speciale
Beschermingszones (SBZ) en voor alle overige groene
gewestplanbestemmingen. In de voorschriften van een
RUP staat dat het NRP een afwegingselement vormt bij de
beoordeling van vergunningsplichtige bouwwerken in het
gebied. Hiermee wil men de wetgevingen over ruimtelijke
ordening afstemmen op het natuurbehoud.

Door de opmaak van een NRP wenst men de beschik-
bare instrumenten van het Natuurdecreet (hoofdstuk 28
Recente evoluties in het natuurbeleid) verder uit te werken

in een uitvoeringsbesluit en de voorschriften van het RUP
gedifferentieerd in te zetten om een specifiek natuurstreef-
beeld te bereiken. Gezien de eigenheid van elk gebied
moet een NRP ook maatwerk zijn. NRP’s worden opge-
maakt door een plangroep onder leiding van AMINAL
afdeling Natuur in overleg met een stuurgroep van lokale
overheden en betrokken doelgroepen. Tijdens dit proces
wordt een gebiedsvisie en een bijhorend maatregelenpak-
ket uitgewerkt. Dit maatregelenpakket bestaat uit stimule-
rende voorschriften, erfdienstbaarheden, verbodsbepalin-
gen en opheffingen van de algemene maatregelen.Voor de
inspanningen die gebeuren voor de realisatie van een NRP,
kent de overheid vergoedingen toe. Elk NRP is tot slot
onderworpen aan een openbaar onderzoek.

NRP’s zijn een nieuw instrument waarmee men nog
geen ervaring heeft. Door de concrete realisatiemogelijk-
heden van de natuurfunctie door te schuiven naar het NRP
wordt de initiële afbakeningsprocedure vereenvoudigd,
maar wordt de realisatie op het terrein uitgesteld. Door
een ambtenarengroep als plangroep en belanghebbenden
als stuurgroep in deze gebiedsgerichte aanpak te betrek-
ken, kan het draagvlak verbreden. Mogelijke knelpunten en
belangrijke aandachtspunten voor het beleid zijn:

- de grote werklast voor zowel ambtenaren als lokale
betrokkenen;

- een gebrek aan maatschappelijke haalbaarheid om de
ecologisch optimale beheer- en inrichtingsmaatregelen
te kunnen doorvoeren;

- afstemming van de NRP’s van NVBG (provinciaal
opgemaakt) en de NRP’s die opgemaakt worden door
het Vlaamse gewest. Om de afstemming te optimalise-
ren moeten beide planprocessen aan elkaar worden
gekoppeld, mogelijk in één gezamenlijke plangroep.

- afstemming met nieuwe en bestaande bekken-, land-
schap-, bos- en andere beheerplannen;

- sommige uitgebreide bosbeheerplannen die geldig blij-
ven gedurende de planperiode voldoen niet aan de
criteria duurzaam bosbeheer en/of de instandhouding-
doelstellingen van de SBZ’s. Hoewel de overheid op
grond van art. 36 ter van het Natuurdecreet instand-
houdingsmaatregelen kan nemen, kan het bestaan van
tegenstrijdige bosbeheerplannen de verwezenlijking
van deze instandhoudingsmaatregelen bemoeilijken.
Dit moet juridisch worden uitgeklaard.

- door een gebrek aan detailkennis over hoe de gebie-
den die deel uitmaken van het NRP ecologisch func-
tioneren (bv. op vlak van waterhuishouding), bestaat
het risico op een onnauwkeurige inschatting van de
potenties, een minder optimale beheer- en inrichtings-
visie of aanslepende discussies rond onopgehelderde
knelpunten met betrokken besturen en privé-perso-
nen in het gebied.

- voor een optimale en uniforme uitwerking van de NRP’s
is er een gebrek aan een uniforme natuurdoeltypologie

Instituut voor Natuurbehoud
Natuurrapport 2003 235

D
EE

L 
VI

Figuur 31.3: Percentage van de oppervlakte per grondge-
bruiksklasse (ha) dat werd aangeduid als gewenst VEN in
functie van de oppervlakte die de grondgebruikklasse
inneemt in Vlaanderen.
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die is gekoppeld aan doelsoorten. Een wetenschappelijk
onderbouwd toetsingskader dat toelaat de noodzakelijke
keuzen te maken per gebied is eveneens niet beschikbaar.

Momenteel zijn er 5 ecologische gebiedsvisies in opmaak
als voorbereiding voor een NRP: Zwarte Beek, Klein en
Groot Schietveld, Mechelse Heide, Dijleland en bossen van
de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen.

5 Natura 2000

De aanduiding van VEN, NVWG, NVBG, bijkomende
groengebieden en bos(uitbreiding)gebieden draagt bij tot
de invulling van de instandhoudingsdoelstellingen die in alle
Natura 2000-gebieden van kracht zijn. Als een vergelijking
wordt gemaakt tussen het gewenst VEN en de Speciale
Beschermingszones Habitatrichtlijn (SBZ-H) en

Vogelrichtlijn (SBZ-V), kan worden vastgesteld dat het
gewenst VEN en de SBZ’s niet volledig samenvallen. Dit is
niet steeds noodzakelijk, omwille van onder meer de vol-
gende redenen:

- voor de duurzame instandhouding van sommige
natuurwaarden, zoals leefgebieden van bepaalde vogel-
soorten, overwinteringsplaatsen van vleermuizen en
bepaalde bostypen, zijn niet steeds de maatregelen van
het VEN noodzakelijk. De natuurwaarden kunnen
eveneens in stand gehouden worden met een neven-
geschikte recreatieve, economische of militaire functie;

- de oppervlakte van het VEN is gelimiteerd tot 125.000
ha. Dit is te klein om alle SBZ’s (ca 163.000 ha) te
omvatten. Bovendien zijn niet alle voor Vlaanderen
belangrijke natuurtypen (zoals bijvoorbeeld dotter-
bloemgraslanden) en populaties van zeldzame soorten
ook op Europees niveau te beschermen habitats of
soorten. Het is dus verantwoord dat een deel van het
VEN zich buiten de SBZ bevindt.
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Tabel 31.3: Aandeel van de SBZ’s en de gezamenlijke Natura 2000-gebieden in Vlaanderen binnen het gewenst VEN, ontwerp
VEN 1ste fase en militaire domeinen met belangrijke ecologische waarde (MD).

Figuur 31.4: Gewenst VEN gelegen in de Natura 2000-
gebieden: gewenst VEN (donkergroen), SBZ-H (rood gear-
ceerd) en SBZ-V (blauw gearceerd).

SBZ-H % SBZ-V % Natura 2000 %

Ontwerp VEN 1ste fase 55.709 55 23.459 24 61.165 38
Gewenst VEN 72.737 71 37.407 38 86.783 53
MD 8.993 9 7.601 8 9.605 6
Buiten gewenst VEN en MD 20.161 20 52.737 54 66.652 41

Totaal 101.891 100 97.745 100 163.040 100

SBZ = Speciale beschermingszones (Habitat- en Vogelrichtlijngebieden),VEN = Vlaams Ecologisch Netwerk.
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In de NRP’s van deze gebieden zal men wel steeds
moeten uitgaan van de randvoorwaarden die zijn gesteld
door de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura
2000-gebieden, ongeacht onder welke Vlaamse gebiedsca-
tegorie ze ressorteren.

Tabel 31.3 geeft de oppervlakte en het percentage van
het gewenst VEN, het ontwerp VEN 1ste fase en de militai-
re domeinen met belangrijke ecologische waarde, in func-
tie van de SBZ-H en SBZ-V en de totale oppervlakte
Natura 2000-gebieden in Vlaanderen. Binnen ontwerp VEN
1ste fase geniet momenteel 55 % van de SBZ-H en 24 %
van de SBZ-V in Vlaanderen een extra bescherming. 9 %
van de SBZ-H en 8 % van de SBZ-V ligt in militair domein
met een belangrijke ecologische waarde. Figuur 31.4 geeft
de overlap tussen gewenste VEN en de Natura 2000-
gebieden.
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