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�� VEN eerste fase leverde met het spoor decreet Natuurbehoud ongeveer 85.000 ha VEN op en met het
spoor ruimtelijke ordening ongeveer 1840 ha. Om de VEN-afbakening zoals voorzien tegen 2007 af te
ronden, zijn volgehouden inspanningen nodig. Prioritair is het actief streven naar ruimtelijk samenhan-
gende, grote eenheden natuur, waarbij de natuurverwevings- en natuurverbindingsgebieden een opti-
male ondersteuning bieden.

�� Om het verlies aan biodiversiteit in Vlaanderen te keren en om te voldoen aan onze internationale ver-
plichtingen (Biodiversiteitsconventie, Natura 2000), wordt de inzet van 38.000 ha bijkomend N-gebied
(kwantitatief) als onvoldoende ingeschat. Bij de voorbereiding van het RSV II dient hieraan aandacht 
te worden besteed.

�� Om bij de instelling van natuurverwevingsgebieden minstens de instandhouding van actueel aanwezi-
ge, waardevolle natuur te kunnen garanderen en een meerwaarde te bieden ten aanzien van de huidi-
ge situatie, zullen voldoende krachtige voorschriften en bepalingen moeten worden voorzien.

�� Om de natuurverbindingsgebieden optimaal in te zetten ter ondersteuning van het VEN, is een betere 
afstemming tussen gewest en provincies wenselijk. Dat is nodig voor de procedures, de afbakening en
de visievorming. Het afbakeningsproces verloopt momenteel moeizaam, waardoor zich binnen de vast
gestelde planhorizon duidelijk een timingprobleem stelt voor de afbakening van alle aangeduide NVBG
in de bindende bepalingen van de Provinciale ruimtelijke structuurplannen.

�� De inhoud van de natuurrichtplannen wordt wat betreft het ecologisch ambitieniveau en de naleving 
van Europese richtlijnen te veel afhankelijk gemaakt van lokale maatschappelijke consensus. Er moet
tijdig gecontroleerd worden of dat de naleving van de richtlijnen en de handhaving van bestaande 
natuurwaarden als minimale doelstellingen, niet ondermijnt.

#31 VEN/IVON
Kris Decleer1, Tim Adriaens1, Valérie Goethals1, Bert Ringoot2, Dirk Vandenbussche3

1 Instituut voor Natuurbehoud

2 D+A Consult

3 PIH, Dienst Natuur

Het Natuurdecreet, het MINA-plan 3 en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) voorzien in de afbakening

van 125.000 ha ‘grote eenheden natuur’ en ‘grote eenheden natuur in ontwikkeling’, die samen het Vlaams Ecologisch

Netwerk (VEN) vormen. In die gebieden is natuur de hoofdfunctie en zijn andere functies ondergeschikt. Daarnaast

moet 150.000 ha natuurverwevingsgebied (NVWG) worden afgebakend, waar de natuurfunctie nevengeschikt is.

VEN en NVWG worden ondersteund door natuurverbindingsgebieden (NVBG), waarvoor geen taakstellende opper-

vlakte is voorzien. NVBG en NVWG vormen samen het IVON of Integraal Verwevings en Ondersteunend Netwerk. De

afbakening van VEN en NVWG is gekoppeld aan specifieke planologische bestemmingen op de ruimtelijke uitvoe-

ringsplannen en gewestplannen. In het RSV wordt aangegeven dat voor de totstandkoming van de ‘natuurlijke struc-

tuur’ 38.000 ha natuurgebied bijkomend wordt afgebakend, naast 10.000 ha bosuitbreiding. Die afbakening gebeurt

in gewestelijke ‘Ruimtelijke Uitvoeringsplannen’ of RUP’s (zie ook hoofdstuk 32 Ruimtelijk beleid).

Oppervlakte afgebakend VEN

Oppervlakte afgebakend natuurverwevingsgebied

Afbakening natuurverbindingsgebieden

Aantal natuurrichtplannen in opmaak
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Het streefdoel voor de begrenzing van 125.000 ha VEN en 150.000 ha NVWG is opgetekend in de wenselijkheidkaart,

‘Gewenste Natuur- en Bosstructuur’ (zie NARA 2003 p. 231). De beleidsstatus van die kaart is een werkdocument vanuit

het beleidsveld natuur en bos.

Voor de gebieden van het VEN en het IVON, voor alle groene bestemmingen op de gewestplannen en voor alle

Speciale Beschermingszones en Ramsargebieden, dient een natuurrichtplan (NRP) te worden opgemaakt. In het

NRP worden de natuurdoelen binnen de vernoemde gebieden bepaald en gekoppeld aan de nodige maatregelen. 

Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar NARA 1999 hoofdstuk 20, NARA 2001 hoofdstuk 7.2 en 7.5

en NARA 2003 hoofdstuk 31.

In dit hoofdstuk bespreken we achtereenvolgens VEN, NVWG, NVBG en NRP.

0011  VVEENN

1.1 Beleid

De afbakening van het VEN verloopt in twee fasen (beslissing Vlaamse Regering van 7/12/2001). In de eerste fase

(2002-2003) werden consensusgebieden opgespoord op basis van de Gewenste Natuur- en Bosstructuur (GNBS) en

de Gewenste Agrarische Structuur. Dat resulteerde in de ontwerpafbakening van circa 86.900 ha VEN in uitvoering

van het Natuurdecreet (eerste spoor) en 8000 ha ontwerpgroene RUP’s in uitvoering van het RSV (tweede spoor). In

een tweede fase (2003-2007) verloopt de voltooiing van de afbakening van 125.000 ha VEN volledig via de ruimtelij-

ke ordening, om zo een beslissing te nemen over de gebieden waar de consensus moeilijker ligt en tegelijkertijd ook

de afbakening van de agrarische structuur te regelen.

VEN eerste fase - spoor Decreet Natuurbehoud

NARA 2003 sloot af met de melding van het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd in de periode 23/09-

21/11/2002 rond de ontwerpafbakening van ongeveer 86.900 ha VEN-gebied. De MiNa-Raad ontving in het kader

van het openbaar onderzoek 8968 bezwaarschriften. Om die hoeveelheid binnen de wettelijke termijn van 120 dagen

te kunnen behandelen, werd een Bijzondere Werkgroep opgericht met acht stemgerechtigde delegaties uit de diver-

se belangengroepen die vertegenwoordigd zijn in de Raad. De bezwaarschriften werden ingedeeld in verschillende

categorieën met elk een toetsingskader voor een gelijkaardige behandeling van de individuele bezwaarschriften. In

bilaterale werkgroepen werden de bezwaren behandeld.

Van de bezwaren voldeden er 241 niet aan de vormvereisten zoals vastgelegd in artikel 21 van het Natuurdecreet en

werden als niet-ontvankelijk beschouwd. Bezwaarschriften met beperkte tekortkomingen (te laat ingediend via

gemeenten, verkeerde of ontbrekende GEN en/of plannummers) werden toch behandeld. In aantal waren de cate-

gorieën ‘visserij’ met 3517 bezwaarschriften (waaronder 3179 identieke bezwaren van vissersverenigingen uit Niel),

‘landbouw’ met 1399 en ‘recreatie’ met 1181 bezwaarschriften de belangrijkste groepen die bezwaar aantekenden.

Natuurverenigingen (1032 bezwaarschriften) vroegen vooral aandacht voor het vervolledigen van het VEN. Op basis

van concrete aanbevelingen voor schrappingen in het MiNa-advies volgden besprekingen in de schoot van de

Vlaamse Regering die uitmondden in een voorstel tot schrappen van ongeveer 1850 ha. Bij beslissing van de Vlaamse

regering werd daarenboven een bijkomend gebied geschrapt (Orchis te Bornem) en enkele grote gewestwegen die

door groengebied lopen. Uiteindelijk werd op 18/07/2003 het VEN ter grootte van ongeveer 85.000 ha definitief vast-

gelegd. Ten opzichte van het ontwerp-VEN werd in totaal circa 1900 ha of 2 % geschrapt.
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Een belangrijk aantal schrappingen had betrekking op (andere dan wetenschappelijke) bezwaren van overheden en

administraties die niet rechtstreeks betrokken waren bij het voorafgaande afbakeningsoverleg. De belangrijkste

voorbeelden van schrappingen zijn diverse strandzones langs de kust, de Kleiputten van Niel-Terhagen en de omge-

ving van de Blokkersdijk, waar meer dan de helft van het gebied werd geschrapt. Het militair domein Vloetemveld,

het golfterrein van De Haan, het natuurreservaat Orchis te Bornem, het Elzenbroekbos/Rupelmondse kreek te

Kruibeke en het Groot Rietveld en het Paardenschor aan de Waaslandhaven te Beveren zijn de belangrijkste gebie-

den die volledig werden geschrapt. 

De afbakening van VEN eerste fase heeft voornamelijk volgende rechtsgevolgen:

�� een uitbreiding van het reeds bestaande areaal met strengere beschermingsvoorschriften, zoals verbod op 

bestrijdingsmiddelengebruik, vegetatie- en reliëfwijzingen en aantasting van de waterhuishouding en de struc-

tuur van waterlopen. Afwijkingen zijn eventueel mogelijk via de natuurrichtplannen (zie verder).

�� de oppervlakte met voorkooprecht voor de overheid (in functie van natuur) neemt toe met circa 31.000 ha.

VEN eerste fase - spoor Decreet Ruimtelijke Ordening 

De Vlaamse Regering heeft slechts een beperkt deel van de 8000 ha waarover in ambtenarenwerkgroepen consen-

sus bestond voor een gewestelijk RUP voor bijkomend natuurgebied (zie NARA 2003 p. 232), officieel in herziening

gesteld. Op 20/02/04 werd een eerste reeks van 15 RUP’s door de Vlaamse Regering goedgekeurd ter grootte van

830 ha bijkomend VEN-gebied. Op 17/12/04 werd een tweede schijf van 6 RUP’s voor ongeveer 1010 ha bijkomend

VEN-gebied door de Vlaamse Regering goedgekeurd (nog onder voorbehoud van technisch nazicht). Analoog wer-

den 3 gele RUP’s, waarvan 82 ha ten koste van N-gebied, op de bestemmingsplannen goedgekeurd. Ook in de RUP’s

van de regionaalstedelijke gebieden is een beperkte oppervlakte VEN van 16 ha afgebakend. Dat alles betekent dat

de oppervlakte VEN in de praktijk is aangegroeid tot ongeveer 86.800 ha. Het eindresultaat is weergegeven in figuur

31.1. Om de doelstelling van 125.000 ha VEN te bereiken, dient dus nog ongeveer 38.200 ha in de tweede fase te

worden aangeduid. 

Ondertussen werd circa 86.800 ha VEN (eerste fase) door de Vlaamse Regering vastgesteld: WVL (7740 ha), OVL (13.300 ha), ANT (19.600 ha),
LIM (30.400 ha) en VLB (15.800 ha). (bron: IN).
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Figuur 31.1: 
De Gewenste Natuur-
en Bos-structuur geeft

aan waar de kernge-
bieden voor natuurbe-

houd bij voorkeur
gelegen zijn. 

Km
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VEN tweede fase 

De resterende afbakening van het VEN verloopt via het proces van de ruimtelijke planning, dat voorziet in de gelijk-

tijdige afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur via RUP’s. Om tot een onderbouwde ruimtelijke visie te

komen, werd Vlaanderen in 15 min of meer homogene regio’s opgedeeld. Voor de uitwerking van de ruimtelijke visies

werd een administratieoverschrijdende projectwerking opgezet. Voor iedere buitengebiedregio is een administratie-

overschrijdend projectteam samengesteld dat verantwoordelijk is voor het opstellen van de ruimtelijke visies in over-

leg met de betrokken gemeenten, provincies en belangengroepen. De coördinatie van die projectwerking gebeurt

door de afdeling Ruimtelijke Planning van AROHM. De ruimtelijke visie vormt het kader voor de op te maken ruim-

telijke uitvoeringsplannen voor de afbakening van natuur- en landbouwgebieden. Voor meer details over dat proces

verwijzen we naar hoofdstuk 32 Ruimtelijk beleid.

1.2 Evaluatie

Gezien de zware procedure van VEN tweede fase zullen volgehouden inspanningen nodig zijn om de uitgestelde

timing van het Natuurdecreet en de timing van het RSV te halen. Om die doelstelling te bereiken, zijn politiek draag-

vlak, draagvlak bij de middenveldorganisaties en voldoende menskracht en middelen essentieel. Hierna wordt een

reeks aandachtspunten behandeld, die van belang zijn bij de realisatie van een effectief VEN.

Draagvlakontwikkeling

Leroy en Bogaert (2005) beschrijven een “verwarde beleidsvoering en georganiseerde hindermacht” die nefast was

voor het draagvlak bij de afbakening van VEN eerste fase (spoor Decreet Natuurbehoud). Die culmineerde in een

landelijke betoging met politieke gevolgen. Voor VEN eerste fase (spoor Decreet Ruimtelijke Ordening) leidde het

gebrek aan draagvlak tot de beperking van de voorziene 8000 ha tot 2000 ha ‘groene RUP’s’ in ambtelijke consen-

susgebieden. Lokale besturen en landbouworganisaties uitten kritiek op onvoldoende betrokkenheid en op de niet

gelijktijdige afbakening van de gebieden van de agrarische structuur. 

Bij de tweede fase van het VEN zal een professioneel ondersteunde, doordachte communicatie- en participatiestra-

tegie naar alle betrokken administraties, lokale overheden en burgers bepalend zijn voor het draagvlak voor bijko-

mende groene RUP’s. Extra inspanningen zijn wenselijk om een polarisatie te vermijden. Faciliterende factoren zijn

het inspelen op lokale noden (zoeken naar synergie met andere sectoren, zoals waterbeleid of taakverbreding van

de landbouw) en een duidelijke communicatie in verband met internationale verplichtingen, de ecologische visie voor

een gebied en de gewenste maatregelen die daaruit voortvloeien. Een bij voorkeur gelijktijdige, directe link met het

natuurrichtplan (zie verder) is nodig, zodat de burger de gevolgen kan inschatten van een RUP voor natuurgebied.

Gebeurt dat niet of onvoldoende, dan wordt een ‘black box’ gecreëerd die contraproductief is voor het draagvlak.

Ook een goede afstemming met andere lopende ruimtelijke ordeningsprocessen vergroot de duidelijkheid voor de

burger. In een aantal gevallen zullen financiële middelen noodzakelijk zijn voor planschadevergoeding. Waar de eco-

nomische leefbaarheid van landbouwbedrijven door een herbestemming in het gedrang komt, of andere functies in

hun legitieme rechten geschaad worden, dienen passende begeleidende maatregelen te worden voorzien en daad-

werkelijk te worden uitgevoerd (bv. uitdoofregeling, grondruil, boerderijverplaatsing, financiële compensatie). Ook

dient te worden gewerkt aan nieuwe perspectieven voor landbouwers en andere betrokkenen in het VEN (gebruiks-

overeenkomsten, landschapsonderhoud, plattelandstoerisme e.a.).

Conflicterende regelgeving

Het Natuurdecreet en het RSV spreken elkaar niet alleen tegen wat betreft timing, maar ook wat betreft de ruimte-

lijke bestemmingscategorieën die in het VEN kunnen worden opgenomen. In VEN eerste fase zit bijna 5000 ha gron-

den die geen bestemming groengebied (in de brede zin) hebben, maar een andere gepaste (‘VEN-waardige’)
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bestemming conform het Natuurdecreet (art. 20). Het gaat onder meer om ongeveer 2500 ha agrarisch gebied met

ecologisch belang, maar ook om ontginningsgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut

met overdruk overstromingsgebied en beschermd duingebied. Volgens het RSV kan die 5000 ha echter planologisch

geen onderdeel vormen van de ‘natuurlijke structuur’, tenzij er een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd naar

een groene bestemming (rubrieken ‘N+R’, ‘bos’ of ‘overig groen’ uit de ruimteboekhouding van het RSV). Dat zou

betekenen dat er voor het actueel bestaande VEN post factum alsnog 5000 ha zou moeten worden afgetrokken van

de 38.000 ha bijkomend natuurgebied dat in de ruimteboekhouding van het RSV voorzien is. Het gevolg is dat die

5000 ha niet elders kunnen worden ingezet om ‘zonevreemde’ natuur te beschermen en samenhangende grote een-

heden natuur te realiseren. 

Abstractie makend van de politieke haalbaarheid, kan de vraag worden gesteld of de koppeling tussen beide decre-

ten voor het gebiedsgericht natuurbeleid wel de optimale aanpak vormt. Naast onduidelijkheid tengevolge van con-

flicterende regelgeving zijn de belangrijkste knelpunten [331]:

�� een beperkte zoekruimte voor de creatie van een zo optimaal mogelijk ecologisch netwerk;

�� vertraging in de vorderingen van het afbakeningsproces;

�� VEN-gebieden kunnen hun statuut verliezen door een planologische wijziging via een RUP;

�� via sectorale procedures zijn onder andere natuurreservaten, VEN eerste fase, Speciale Beschermingszones, 

Beschermde Landschappen en bescherming van bossen ingesteld. Indien voor een koppeling met de ruimtelij-

ke ordening wordt geopteerd, is een nauwgezette afstemming noodzakelijk om onduidelijkheid bij de burger te

vermijden.

Van Hoorick (2000) bepleit een aanpak zoals in de meeste van onze buurlanden, waar voor de afbakening van een

ecologisch netwerk de voorwaardelijke koppeling met ruimtelijke bestemmingen niet of minder aanwezig is. Hij komt

tot de conclusie dat de ruimtelijke ordening in het buitenland meer gericht is op de vrijwaring van de open ruimte

en minder op de organisatie van een functiescheiding. In de studie van Van Hoorick & Cliquet (2005) wordt een ‘voor-

ontwerp van Vlaams Natuurwetboek’ volgens dat principe uitgewerkt. 

Risico op een versnipperd VEN

Bij de voltooiing van VEN tweede fase moet de aandacht prioritair gaan naar ontsnippering (de realisatie van aan-

eengesloten, grote eenheden natuur) en de bescherming van momenteel onvoldoende beschermde natuur (zie ook

hoofdstuk 23 Versnippering). Bij een tekort aan bijkomend planologisch groen (zie kader) zal de druk automatisch toenemen

om her en der losse en/of minderwaardige snippers bestaand groengebied, die geen onderdeel uitmaken van het

gewenste VEN op de GNBS, toch als VEN aan te duiden om zo toch aan 125.000 ha te geraken. Ook kunnen ande-

re beleidsdomeinen vragende partij zijn om versnipperde percelen (bv. geïsoleerde landbouwpercelen in randstede-

lijk gebied) af te stoten naar natuur. Dat kan leiden tot een ineffectieve, versnipperde ecologische structuur. Een

robuust VEN is noodzakelijk om een goede milieukwaliteit te kunnen garanderen en voldoende draagkracht te ver-

zekeren voor een recreatieve nevenfunctie.

‘Uitruiling’ van bestaand natuurgebied

Een beperkte oplossing voor het tekort aan bijkomend planologisch groen (zoals hoger beschreven) kan erin bestaan

om indien mogelijk en wenselijk een deel van de groengebieden buiten het VEN uit te ruilen voor een agrarische of

andere bestemming. Enkele criteria hiervoor zijn actuele/potentiële natuurwaarde, ruimtelijke samenhang met omge-

vende natuurgebieden, eventuele andere beschermingsstatuten, de toekomstvisie voor het gebied en het eventuele

lokale belang van kleinere groengebieden en lopende lokale initiatieven. In de praktijk zullen het veelal kleinere,

geïsoleerde snippers groengebied zijn, zonder grote actuele natuurwaarde, die hiervoor in aanmerking komen.

Daarnaast kunnen bepaalde groengebieden onder sterke recreatieve druk en met minder grote natuurwaarde even-
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tueel gewijzigd worden in parkgebied, ‘overig groen’ of recreatiegebied met een overdruk ‘natuurverweving’. 

Nood aan meer synergie tussen bosuitbreiding en VEN

Er is momenteel nog onvoldoende aandacht voor het zoeken naar een mogelijke synergie tussen de begrenzing van

de 10.000 ha bosuitbreidingsgebied en de noden voor de versterking van het VEN. Bossen hebben immers, naast

een ecologische functie, ook een scherm- en bufferfunctie voor de gebieden van het VEN en kunnen helpen om

eventuele recreatieve druk op de VEN-gebieden beter te spreiden. Binnen het beleidsveld ‘natuur en bos’ is hierrond

een grotere overleginspanning noodzakelijk, zodat ze bij de uitwerking van een ruimtelijke visie voor een bepaald

gebied elkaar kunnen versterken. Op dit moment gaat de meeste aandacht voor bosuitbreiding naar de planning van

stadsrandbossen, een vrij aparte problematiek die meestal losstaat van die van het VEN.

Afstemming milieuregelgeving op nieuwe groene bestemmingen op de RUP’s

De nieuwe stedenbouwkundige voorschriften die gecreëerd worden, leiden tot lacunes in de milieuregelgeving voor

zover die gekoppeld is aan de ruimtelijke ordening (bv. mestdecreet, afstandsregels). Voor de bescherming van het

VEN is het cruciaal die regelgeving zo snel mogelijk af te stemmen, zoals ook voor de natuurwetgeving bij de her-

ziening van het Natuurdecreet in 2002 reeds is gebeurd.

Hoeveel natuurgebied en VEN heeft Vlaanderen nodig?

In het regeerakkoord en de recente beleidsbrief van de Vlaamse Minister voor Ruimtelijke Ordening wordt

een evaluatie en herziening van het huidige RSV voorzien ter voorbereiding van een RSV II (planningster-

mijn na 2007). In dat kader kan de 38.000 ha bijkomend natuurgebied en 125.000 ha VEN worden geëva-

lueerd. Geven ze al dan niet vorm aan een ecologisch netwerk, dat toelaat om het verlies aan biodiversi-

teit te keren (cf. Biodiversiteitsconventie)?

Het antwoord op die vraag hangt af van de uiteindelijke locatiekeuze van het VEN, de concrete natuur-

doelstellingen en de invulling ervan (o.a. bepaald via het natuurrichtplan en de diverse uitvoerende maat-

regelen). De evolutie van de milieudruk vervult hierin een belangrijke rol. In het antwoord spelen ruimte-

lijke, kwantitatieve en kwalitatieve aspecten, die onderling met elkaar in relatie staan.

In een eerste benadering kunnen de ruimtelijke en kwantitatieve behoeften enkel worden ingeschat via

een vergelijking tussen de ruimtelijke configuratie en de oppervlaktes van (1) de meest prioritaire, min of

meer robuuste, grote eenheden natuur in Vlaanderen, zoals opgetekend in de GNBS, (2) de beleidsmati-

ge verplichtingen (Speciale Beschermingszones) en (3) de aanwezigheid van belangrijke natuurwaarden

die op dit ogenblik planologisch onvoldoende beschermd zijn [445]. 

�� Het gewenste VEN op de GNBS omvat momenteel ca. 143.000 ha, waarvan ongeveer 89.000 ha reeds

een groene bestemming heeft (natuur en recreatie, bos, park, overig groen). Dat betekent dat ruim 

54.000 ha geen groene bestemming heeft. Die 54.000 ha heeft vanuit intrinsieke natuurwaarde en/of

ruimtelijke configuratie de hoogste prioriteit voor een groene herbestemming ten behoeve van het 

natuurbehoud in Vlaanderen (in de gegeven beleidscontext van RSV en Natuurdecreet). Voor een VEN

van 125.000 ha blijft volgens die kaart ten minste 36.000 ha (125.000 min 89.000) bijkomend groen 

nodig. Voor VEN tweede fase bedraagt het actuele saldo groengebied dat nog bijkomend kan worden

aangeduid circa 27.300 ha (zie hoofdstuk 32 Ruimtelijk beleid). Als de onder ‘conflicterende wetgeving’ (zie 

hoger) aangehaalde 5000 ha nog in mindering moet worden gebracht, reduceert dat saldo nog naar 
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ongeveer 22.300 ha. Dat is ongeveer 14.700 ha (36.000 min 22.300) te weinig voor een ecologisch 

optimale invulling van 125.000 ha VEN.

�� Het gewenste NVWG op de GNBS omvat momenteel 188.000 ha, waarvan 66.000 ha een groene 

bestemming heeft. Van de overige 122.000 ha is 33.400 ha op de BWK vlakdekkend biologisch waar-

devol tot biologisch zeer waardevol. In functie van een duurzame instandhouding en zo mogelijk een 

verbetering van de natuurkwaliteit is op termijn, minstens voor de kwetsbare habitats, een groene her

bestemming wenselijk. 

�� Om aan de Europese verplichtingen te voldoen, is het nodig dat de Speciale Beschermingszones een

gepaste ruimtelijke bestemming krijgen die voor de natuur de nodige duurzame toekomstperspectie-

ven biedt. Voor de Habitatrichtlijngebieden, die nagenoeg integraal binnen gewenst VEN en NVWG of

militair domein gelegen zijn, heeft ruim 36.000 ha geen groene (en ook geen militaire) bestemming. 

Die wordt nochtans in de meeste van die gebieden noodzakelijk geacht om de Habitatrichtlijndoel-

stellingen (instandhouding, herstel, ontwikkeling) daadwerkelijk te kunnen realiseren. Voor het aan

deel Vogelrichtlijngebied dat buiten Habitatrichtlijngebied in het gewenste VEN en gewenst NVWG 

gelegen is, heeft 21.000 ha geen groene bestemming. Daarvan bestaat ruim 17.000 ha uit grasland en

akker waarvan kan worden aangenomen dat, voor het bereiken van de Vogelrichtlijndoelstellingen (in

tegenstelling tot de Habitatrichtlijn), een groot deel in aanmerking komt voor een statuut ‘agrarisch 

gebied met ecologisch belang’. 

�� Buiten gewenst VEN, NVWG of SBZ kunnen provincies, steden en gemeenten bijkomende groenge-

bieden aanduiden, die in de ruimteboekhouding van het RSV in mindering moeten worden gebracht 

van de taakstellende oppervlakte van 38.000 ha bijkomend planologisch groengebied. Volgens de 

BWK ligt er buiten gewenst VEN, NVWG en SBZ verspreid nog 80.000 ha vlakdekkende natuur die bio-

logisch waardevol tot zeer waardevol is (waaronder een aandeel ‘zonevreemd bos’).

�� Veel planologisch niet-beschermde natuur is toch in meer of mindere mate beschermd door het Bos-

of Natuurdecreet. Indien gekozen wordt voor een koppeling tussen de ruimtelijke ordening en het 

natuur- en bosbeleid en er gestreefd wordt naar meer rechtszekerheid en duidelijkheid voor de bur-

ger, zou het consequent zijn om voor de vlakvormige natuur een planologische correctie door te voe-

ren. Dat schept duidelijkheid voor de burger, wat het draagvlak ten goede komt.

De conclusie is dat 38.000 ha bijkomend groengebied als onvoldoende moet worden ingeschat om (lou-

ter naar oppervlakte) het verlies aan biodiversiteit in Vlaanderen te keren en aan onze internationale ver-

plichtingen te voldoen. 

0022  NNaattuuuurrvveerrwweevviinnggssggeebbiieeddeenn

2.1 Beleid

Het Natuurdecreet voorzag 150.000 ha Natuurverwevingsgebied (NVWG) tegen 20 januari 2003. Er zijn ondertussen

nog maar 2 verwevings-RUP’s gerealiseerd (75 ha ‘geel RUP’ Appensvoorde te Lovendegem met overdruk verwe-

ving, en 765 ha RUP ‘gecontroleerd overstromingsgebied met natuurverwevingsgebied’ te Kruibeke, beide goedge-

keurd in 2004). De bedoeling van de Vlaamse Regering is dat het verdere afbakeningsproces volledig wordt gesyn-

chroniseerd met de gelijktijdige afbakening van VEN tweede fase en de gebieden van de agrarische structuur op

basis van een geïntegreerde en gebiedsgerichte ruimtelijke visie (zie hoger). Volgens het RSV mag er maximaal 70.000

ha NVWG overlappen met de agrarische structuur. In de overige 80.000 ha wordt een verweving van de natuurfunc-

tie met andere functies nagestreefd, zoals recreatie (10.000 ha), bos(bouw) (40.000 ha) en overig groen (30.000 ha).
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In functie van de operationalisering van het concept natuurverweving heeft de afdeling Natuur een studie laten uit-

voeren met een beschrijving van het theoretische kader, een inventarisatie van de beschikbare instrumenten en een

aantal uitgewerkte voorbeeldprojecten [451].

2.2 Evaluatie

Eén van de redenen waarom nog maar nauwelijks begonnen is genomen met de afbakening van NVWG heeft te

maken met de vele onduidelijkheden ten aanzien van het statuut van de gebieden. Hierna worden een aantal aan-

dachtspunten besproken. 

Functionele en/of ruimtelijke verweving?

Uit de definitie van NVWG in het RSV en de memorie van toelichting bij het decreet Natuurbehoud kan worden afge-

leid dat er twee grote concepten voor natuurverweving bestaan. In het geval van ‘functionele natuurverweving’ wordt

over de hele oppervlakte natuurverweving nagestreefd. Twee of meerdere functies zijn gelijkwaardig in het hele

gebied. Voorbeelden zijn weidevogelgebieden, extensieve recreatiegebieden of natuurlijke overstromingsgebieden

die met een natuurfunctie verweven worden. 

Het concept van ‘ruimtelijke verweving’ is eerder van toepassing op kleinschalige mozaïeklandschappen met een

afwisseling van vlekken landbouw en daartussen vlekjes natuur (bv. bosjes, bloemrijke hooilandjes, moerasrelicten,

beekvalleitjes). Voor de vlekken natuur kan een hoofdfunctie natuur aan de orde zijn (zelfs een statuut van natuur-

reservaat), terwijl in de vlekken landbouw, mits een aantal randvoorwaarden naar milieukwaliteit en kleine land-

schapselementen, de hoofdfunctie landbouw kan blijven bestaan. Ook met andere functies dan landbouw zijn situ-

aties van ruimtelijke verweving denkbaar. 

Bij het concept ‘ruimtelijke verweving’ stellen zich een aantal vragen:

�� Hoe kunnen zinvolle stedenbouwkundige voorschriften geformuleerd worden voor de instandhouding van de 

delen natuur, als die ruimtelijk niet apart worden afgebakend?

�� Hoe dient ruimtelijke verweving te worden verrekend in de ruimteboekhouding van het RSV?

Een mogelijke aanpak zou er in kunnen bestaan dat het geheel van een ruimtelijk verwevingsgebied dusdanig wordt

bestemd en dat in het stedenbouwkundig voorschrift de percentages aan arealen natuur en landbouw in het gebied

worden vastgelegd zonder ze apart te bestemmen. Voorts zou in het voorschrift een procedure kunnen worden voor-

zien over hoe wijzigingen, die een impact hebben op de percentages, kunnen worden behandeld in het vergunnin-

genbeleid. Tegenargumenten voor een dergelijke aanpak zijn de onduidelijkheid voor de burger en onvoldoende

garanties voor instandhouding van belangrijke natuurwaarden op specifieke percelen in het gebied (‘stand-stillprin-

cipe’). Het natuurrichtplan kan hier wel een belangrijke rol spelen om meer duidelijkheid te scheppen voor de bur-

ger waar de kwetsbare habitats liggen of de kwetsbare soorten leven (zie verder).

De afbakening van ‘functionele NVWG’, waar gebiedsdekkend twee of meer functies eenduidig en bij voorkeur duur-

zaam met elkaar worden verweven, geniet de voorkeur boven ‘ruimtelijke NVWG’. Het is duidelijker voor de burger

en er kan worden verwacht dat ook de beleidsuitvoering er eenvoudiger te organiseren is.

Afdwingbaarheid van natuurbeschermingsmaatregelen

Het principe van natuurverweving is dat twee of meerdere functies evenwaardig zijn en met elkaar rekening houden.

In het Natuurdecreet en Maatregelenbesluit is dat vertaald in de mogelijkheid om stimulerende maatregelen te

nemen ten aanzien van particuliere eigenaars en gebruikers (afsluiten van vrijwillige beheerovereenkomsten) en bin-
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dende gebods- en verbodsmaatregelen ten aanzien van openbare besturen (zonder disproportionele gevolgen). De

beperkte mogelijkheid om ten aanzien van particulieren een dwingend natuurbeleid te voeren, schept problemen in

volgende gevallen:

�� In Speciale Beschermingszones zijn de Europese instandhoudingsdoelstellingen bindend. Dat kan lokaal con-

flicteren met (interpretatie van) het principe van evenwaardigheid van functies en schept onnodige verwarring 

bij de burger, ook voor de implementatie van natuurrichtplannen.

�� In waardevolle natuurgebieden op de bestemmingsplannen (waar juridisch gezien natuur de hoofdfunctie is) 

bestaat het gevaar dat de natuurfunctie herleid wordt tot een nevengeschikte functie. 

�� Het is twijfelachtig of een minimale ‘stand still’ in de achteruitgang van natuurwaarden in NVWG haalbaar is via

louter stimulerende maatregelen. Vele kwetsbare natuurwaarden (bv. moeras, schraalgraslandrelicten, kritische

soorten) die in NVWG voorkomen, zijn moeilijk in stand te houden of te herstellen via het instrument beheer

overeenkomst (o.a. [173]; zie ook hoofdstuk 33 Terreinverwerving). Omdat particulieren vooral bezorgd zijn om waardevermin-

dering van hun grond, blijft de interesse om op vrijwillige basis beheerovereenkomsten af te sluiten onder de 

verwachtingen, zo blijkt uit de ervaringen in Nederland [42]. Ook de realisatie van minder ambitieuze natuurdoel-

stellingen wordt hierdoor bemoeilijkt.

�� Het is wenselijk dat de NVWG het VEN niet alleen ruimtelijk, maar ook ecologisch ondersteunen. De daartoe 

essentiële maatregelen worden best afdwingbaar gemaakt.

Bij de RUP’s zijn stedenbouwkundige voorschriften nodig die:

�� een daadwerkelijke bescherming bieden voor alle actueel aanwezige, maar planologisch niet of onvoldoende 

beschermde waardevolle natuur;

�� ervoor zorgen dat in waardevolle groengebieden op de bestemmingsplannen en in Speciale Beschermingszones

de instandhoudingsdoelstellingen blijvend kunnen worden gerealiseerd;

�� voldoende gedifferentieerd zijn wanneer in een gebied met ruimtelijke verweving meerdere functies tegelijk aan

bod moeten komen. Voor elke functie kunnen best aparte functiekaarten opgemaakt worden die duidelijk aan

geven, waar welke doelstellingen en daaraan gekoppelde voorschriften van kracht zijn. De natuurrichtplannen 

kunnen hier verder invulling aan geven. 

Een aanpassing van het Natuurdecreet is wenselijk om in NVWG ook buiten de groene bestemmingen en Speciale

Beschermingszones een aantal gebods- en verbodsmaatregelen te kunnen opleggen ten aanzien van particulieren.

De daadwerkelijke realisatie van natuurdoelstellingen kan aanzienlijk worden bevorderd wanneer het mogelijk is om

bijvoorbeeld in weidevogelgebieden bepaalde waterpeilen op te leggen of een nulbemesting af te dwingen voor

(potentieel) botanisch waardevolle graslanden en percelen met bufferfunctie. In theorie zijn regulerende financiële

stimuli vanuit andere beleidsdomeinen in bepaalde gevallen ook een mogelijkheid (bv. geen landbouwsubsidies voor

maïs in NVWG).

Indien in NVWG enkel stimulerende maatregelen ten aanzien van particulieren mogelijk zijn, biedt dat weinig meer-

waarde ten aanzien van de huidige situatie. Zo worden door de VLM in flexibel afgebakende zones in Vlaanderen

momenteel reeds beheerpakketten ‘botanisch beheer’ en/of ‘weidevogelbeheer’ aangeboden (ruim 107.000 ha, waar-

van 79.000 ha in effectief landbouwgebruik). Particuliere boseigenaars kunnen nu al subsidies verkrijgen voor maat-

regelen uit een goedgekeurd bosbeheerplan in uitvoering van het Bosdecreet. 

De geselecteerde NVWG dienen ecologisch zinvol (waardevolle natuurdoelen) te zijn en werkbaar voor de betrok-

ken sectoren (gebruikers/eigenaars). Zo zijn kleine landschapselementen als enige doelstelling onvoldoende als

ambitieniveau voor natuurverweving met landbouw. Het heeft weinig zin landbouw en natuur te willen verweven op

percelen met intensieve teelten (bv. groenteteelt, boomkweek), als daar geen wijziging in de teeltkeuze kan worden

opgelegd. Analoog zal het weinig zinvol zijn om op zeer natte alluviale bodems met geringe mogelijkheden voor eco-
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nomische bosbouw een verweving natuur-bosbouw op te leggen. Voor gebieden met verblijfsrecreatie zal een ver-

weving natuur-recreatie evenmin veel perspectieven inhouden. Verweving met cultuurhistorische waarden vormt wel

een mogelijke meerwaarde voor NVWG, zoals de instandhouding van bepaalde specifieke landschappen met natuur-

waarde of reliëfkenmerken met erfgoedwaarde (bv. in relictlandschappen en ankerplaatsen aangeduid in het kader

van het Decreet Erfgoedlandschappen).

Afstemming met Europese plattelandsbeleid en Kaderrichtlijn Water

Het Europese plattelandsbeleid stimuleert de instandhouding van de natuur in het landbouwgebied. Dat kan gaan

van kleine landschapselementen in een matrix van intensieve landbouw tot halfnatuurlijke landschappen waar de

landbouwer aan natuurbeheer doet. Tevens worden bepaalde milieunormen opgelegd. Het komt er in feite op neer

dat in het hele buitengebied natuurwaarden aanwezig en wenselijk zijn, en dus niet alleen in de in het RSV voorzie-

ne 70.000 ha natuurverweving met landbouw. In die 70.000 ha zouden wel de belangrijkste gebieden van Vlaanderen

kunnen worden gelokaliseerd waar natuurdoelen nagestreefd worden die bij voorkeur met een nevengeschikte land-

bouwfunctie te realiseren zijn (bv. soortenrijk cultuurgrasland).

Analoog legt ook de Europese Kaderrichtlijn Water overal een integraal waterbeheer op. Het RSV voorziet momen-

teel geen aparte categorie voor verweving tussen bijvoorbeeld een overstromingsfunctie en andere functies. In de

structuurplanning is het nochtans aangewezen ten volle met dergelijke verweving rekening te houden.

Ruimteboekhouding voor de NVWG

Bij de theoretisch uitgewerkte ruimteboekhouding van het RSV voor de NVWG stellen zich een aantal knelpunten. 

�� Tijdens het afbakeningsproces voor VEN eerste fase zijn door de Vlaamse regering verschillende bossen van 

gewenst NVWG doorgeschoven naar VEN, waardoor de oppervlakte bosbestemming in het gewenste NVWG 

gereduceerd is tot 22.000 ha, 18.000 ha te weinig volgens de ruimteboekhouding van het RSV. Het is echter 

fysisch onmogelijk om in Vlaanderen nog 18.000 ha bos in min of meer ruimtelijk aaneengesloten gehelen en in

samenhang met het VEN te vinden (te weinig bosbestemming op het gewestplan). 

�� Analoog is er recreatiegebied op de bestemmingsplannen tekort om 10.000 ha zinvolle verweving te lokaliseren,

tenzij op grote schaal natuurgebieden met een belangrijke recreatieve functie zouden worden herbestemd naar

recreatiegebied met een overdruk natuurverweving. 

�� Anderzijds overlapt circa 105.000 ha van de 180.000 ha gewenst NVWG op de GNBS met een agrarische bestem-

ming. Ondanks het feit dat in die gebieden door de VLM momenteel reeds beheerovereenkomsten worden aan

geboden, zou dat cijfer volgens de ruimteboekhouding van het RSV naar maximaal 70.000 ha moeten worden 

teruggebracht. 

In die context kan het aangewezen zijn om de ruimteboekhouding voor NVWG in het RSV te herzien.

0033  NNaattuuuurrvveerrbbiinnddiinnggssggeebbiieeddeenn  

3.1 Beleid

De provincies staan in voor de afbakening van zoekzones voor natuurverbindingsgebieden (NVBG) en ecologische

infrastructuur van bovenlokaal belang (EIB). Die worden indicatief afgebakend in de provinciale ruimtelijke struc-

tuurplannen (PRS), die ondertussen voor alle provincies door de Vlaamse regering werden goedgekeurd. Via een
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provinciaal RUP kunnen de gebieden in detail worden afgebakend met daaraan gekoppelde, specifieke stedenbouw-

kundige voorschriften en eventuele onderliggende planologische bestemmingswijzigingen. Inrichtingsvisie en

–maatregelen worden opgenomen in een natuurrichtplan waarvoor het Natuurdecreet het wettelijke kader biedt.

In een NVBG:

�� komen over het algemeen andere functies (bv. landbouw) als hoofdgebruiker voor;

�� is de natuurfunctie ondergeschikt aan de andere functies en wordt ze bepaald door de aanwezigheid van klei-

ne landschapselementen en kleinere natuurgebieden als verbinding. Hierdoor zijn in NVBG enkel stimulerende

maatregelen mogelijk (beheerovereenkomsten, subsidies voor aanleg en onderhoud van kleine landschapsele-

menten, voor de aanleg van natuurvriendelijke akkerranden, bufferstroken, bermbeheer enz.);

�� kan de natuurfunctie verbeteren en toenemen door de ontwikkeling van kleine landschapselementen om een 

verbinding te realiseren tussen geïsoleerde VEN- en/of NVWG-gebieden.

Uit een vergelijking van de verschillende PRS’s kan het volgende worden besloten:

�� de NVBG worden opgesplitst in volgende types:

�� NVBG waarbij het waternetwerk (natte sfeer) als uitgangsbasis genomen wordt;

�� NVBG waarbij hogere gelegen gronden (droge sfeer) verbonden worden.

�� het aantal geselecteerde NVBG en EIB verschilt per provincie (tabel 31.1, figuur 31.2);

�� De definitie van NVBG en EIB zoals vermeld in het richtinggevende gedeelte van het PRS wordt door de provin-

cies sterk verschillend opgevat.

In opdracht van AMINAL afdeling Natuur werd door het IN een methodologie uitgewerkt voor de afbakening en

visievorming voor NVBG [5]. Het planproces wordt actueel begeleid door een overlegplatform waarin zowel de pro-

vincies als het Gewest vertegenwoordigd zijn. 

Prov. Goedgekeurd Aantal aangeduide Status

PRS natuurverbindingsgebieden

Nat Droog EIB Voorstudie RUP NRP

WVL + 69 28 48 - - -

OVL + 61 78 2 - -

ANT + 42 10 17 1 - -

LIM + 36 44 7 2 - -

VLB + 57 8 - - -

De selectie van pilootnatuurverbindingen in de provincie Antwerpen, een juridisch aftelrijmpje.

Het RSV en het (gewijzigde) Natuurdecreet zorgen voor de definitie, (juridische) lokalisatie en bepalingen

over de natuurrichtplannen van natuurverbindingen. Volgens het RSV dienen NVBG gelegen te zijn tussen

gebieden van het VEN of NVWG uit het IVON (volgens het Natuurdecreet tussen gebieden van het VEN

en/of erkende natuurreservaten). De bepalingen van het Natuurdecreet stellen verder dat alvorens een

natuurrichtplan kan worden opgemaakt, eerst een RUP voor de NVBG nodig is (interpretatie interprovin-

ciale werkgroep natuurverbindingen). Ten slotte creëert het Natuurdecreet de mogelijkheid voor de

Vlaamse overheid om natuurrichtplannen op te maken voor groen-, park-, buffer- en bosgebieden op het

gewestplan. Die gebieden worden hierdoor meteen uitgesloten van de natuurrichtplannen voor NVBG. 
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Het geheel van dez voorschriften zorgt voor beperkingen op de mogelijkheden van de provincies om het

instrument natuurverbinding in te zetten in het gebiedsgericht beleid.

Daar het huidige VEN is aangeduid na de selectie van de NVBG in het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen

(RSPA), het VEN onvolledig is en het IVON nog onbekend, vond overleg plaats met de afdeling Natuur

(buitendienst Antwerpen). Doel van het overleg was een duidelijk beeld te krijgen van de geplande hoofd-

en nevenfuncties natuur. De 52 in het RSPA geselecteerde natuurverbindingen zijn daarbij getoetst aan

kaartlagen Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, ontwerp VEN eerste fase, GNBS en groengebieden

op het gewestplan.

Omwille van de geschetste juridische redenen werd de premisse aangenomen dat het weinig zin had om

in een van bovenstaande perimeters een provinciale natuurverbinding te plannen. In het geval van het

(gedeeltelijk) samenvallen van NVWG en NVBG bestaat de mogelijkheid dat beide besturen elkaar kun-

nen versterken/aanvullen. Het overleg heeft geleid tot een opdeling van de aangeduide natuurverbindin-

gen in drie categorieën:

�� gebieden waar de provinciale NVBG geen perimeter overlappen (12);

�� gebieden waar de provinciale NVBG aanvullend kunnen zijn (12);

�� gebieden waar natuurverbindingen niet of weinig opportuun zijn (28).

Binnen de krijtlijnen van het VEN eerste fase is met de eerste groep voortgewerkt, althans met die gebie-

den die gelegen zijn tussen twee gebieden uit het VEN (nog 6 gebieden). De gebieden werden voorgelegd

aan een wetenschappelijke begeleidingsgroep met de vraag om ze te ordenen naar ecologisch belang en

wenselijkheid voor natuurverbinding. 

De ecologische toets is tot slot naast een aantal provinciale beleidswensen geplaatst. Het gaat om de

voorkeur om te starten met één ‘natte’ en één ‘droge’ verbinding (en zo voor beide typen ervaring op te

doen) en tegelijk een maximale koppeling te leggen met ander provinciale bevoegdheden (provinciale

domeinen, waterlopen 2de categorie) om zo tot een versterkte inzet van middelen te komen.

Het ganse proces heeft geleid tot de selectie van twee natuurverbindingen: de Vallei van de Hollebeem-

denbeek-Laakbeek en een natuurverbinding tussen de Kalmthoutse Heide en De Maatjes.
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3.2 Evaluatie

De belangrijkste knelpunten en aanbevelingen zijn:

Juridische onduidelijkheid over procedures

Er heerst bij de provincies onduidelijkheid over de wenselijkheid/juridische noodzaak van het opmaken van PRUP’s

voor de NVBG. De procedure biedt het voordeel van transparantie en laat duidelijk de ruimtelijke samenhang zien

met VEN en NVWG. Anderzijds is de afbakening via een RUP een langdurig en arbeidsintensief proces dat niet in

alle gevallen voldoende meerwaarde (bestemmingswijzigingen, stedenbouwkundige voorschriften) zal betekenen

voor de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen op het terrein. Het afbakeningsproces verloopt momenteel

moeizaam, waardoor zich binnen de vastgestelde planhorizon duidelijk een timingprobleem stelt voor de afbakening

van alle aangeduide NVBG in de bindende bepalingen van de PRS. Ook is er juridische onduidelijkheid of de proce-

dure voor opmaak van zowel een RUP als een natuurrichtplan gelijktijdig mag verlopen, wat communicatiestrate-

gisch de voorkeur verdient. Duidelijke richtlijnen va het Vlaams Gewest voor een uniforme werkwijze zijn gewenst.

Problemen voor optimale afstemming met VEN en NVWG

De realisatie van de NVBG kan strikt genomen pas optimaal plaatsvinden nadat VEN en NVWG op Vlaams niveau

zijn afgebakend. Door het gebrek aan definitieve kaarten van de Vlaamse afbakeningen stelden de provincies zelf

een hypothese voorop van de mogelijke gewestelijke natuurlijke structuur, de ‘natuuraandachtsgebieden’. Bij de

opmaak van PRUP’s voor NVBG zal de provincie uitgaan van de selectie zoals die in het PRS opgenomen is. Na de

afbakening van VEN en NVWG zal moeten blijken in hoeverre de selectie uit het PRS complementair is aan die afba-

kening. Indien er tegenstrijdigheden zouden voorkomen, dan zal het PRS op die punten herzien en/of aangevuld

moeten worden.

Nood aan algemene ondersteuning vanuit het Vlaams Gewest

Een duidelijke visie op Vlaams niveau betreffende de relatie NVBG en de totaliteit van de natuurlijke structuur ont-

breekt grotendeels. Nochtans is in de memorie van toelichting bij het Natuurdecreet te lezen: “omwille van de een-

heid in het provinciale en gemeentelijke beleid, wordt in de gewestelijke planning een algemeen kader uitgewerkt

voor het gebiedsgerichte beleid van provincies en gemeenten”. De provincies zijn vragende partij voor inhoudelijke

ondersteuning vanuit het Vlaams Gewest, zowel bij het bepalen van een wetenschappelijk onderbouwd natuurstreef-

beeld als bij de opmaak van het natuurrichtplan en de uitvoering van concrete maatregelen.

0044  NNaattuuuurrrriicchhttppllaannnneenn  

4.1 Beleid

Voor alle VEN-, groen-, park-, buffer- en bosgebieden en SBZ samen, of circa 285.000 ha (ongeveer eenvijfde van

Vlaanderen), moet een natuurrichtplan (NRP) worden opgemaakt. De gebieden worden in de toekomst nog uitgebreid

met VEN tweede fase, NVWG en NVBG. Enkel voor het VEN en NVWG is een deadline vastgesteld op 20 januari 2008.

In het NRP worden de natuurdoelen binnen de hoger vernoemde gebieden bepaald, gekoppeld aan de nodige maat-

regelen. Voor de overheden en administraties hebben de gebods- en verbodsmaatregelen een bindend karakter, voor

particulieren kan dat enkel binnen het VEN, de groen- en bosgebieden en de Speciale Beschermingszones. Voor de
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overige gebieden worden stimulerende maatregelen genomen.

Sinds NARA 2003 kunnen we volgende belangrijke mijlpalen rapporteren:

�� 2002: aanstelling NRP-teams bij afdeling Natuur (in totaal 6 nieuwe mandaten). Elke buitendienst heeft in prin-

cipe 1 coördinator, 1 ecoloog, 1 GIS-deskundige en 1 communicatieverantwoordelijke. Op het hoofdbestuur wor-

den de teams begeleid door een centrale coördinator en de cel gebiedsgericht natuurbeleid.

�� B.Vl.Reg. 28/02/03: inhoud, totstandkoming en wijziging van NRP’s.

�� B.Vl.Reg. 21/11/03 of ‘maatregelenbesluit’: mogelijkheden en modaliteiten voor beheer- en beschermingsvoor-

schriften; ontheffingen; vergoedingen; arbitragecommissie; mogelijkheid om natuurprojecten door overheden of

particulieren te betoelagen; koopplicht van het Vlaams Gewest wanneer eigenaars gelegen in VEN of SBZ aan-

koop door het Vlaams Gewest eisen. In werking getreden op 1/1/2004.

�� M.B. 12/05/04: opstarten van de procedure voor de opmaak van een natuurrichtplan voor het VEN, de SBZ en 

de groene bestemmingsgebieden in 5 pilootplangebieden, telkens een per provincie (zie figuur 31.3). De totale 

oppervlakte bedraagt 19.000 ha (6,7 % van de huidige taakstellende oppervlakte waarvoor een NRP moet wor-

den opgemaakt). Er wordt een plangroep samengesteld, die het natuurrichtplan voorbereidt en een brede stuur-

groep met de betrokken partijen of hun vertegenwoordigers die de plangroep adviseert. Door de afdeling Natuur

is ook een communicatiestrategie uitgewerkt in combinatie met een blauwdruk die voor elk NRP als proces kan

worden gevolgd.

In de 5 pilootgebieden kan nu meer concrete ervaring worden opgedaan. De voorlopige planning is om vanaf 2005

elk jaar twee nieuwe natuurrichtplannen per provincie op te starten.

4.2 Evaluatie

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

Consensusverplichting versus vereisten voor de instandhouding van kwetsbare natuur

Het ecologisch ambitieniveau van het NRP wordt juridisch afhankelijk gemaakt van een consensus. Art. 10 van het

Maatregelenbesluit stelt: “(…) maatregelen die een bindend karakter hebben voor de grondeigenaars en grondgebrui-

kers kunnen pas in een natuurrichtplan worden vastgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu (sic)

nadat er consensus is in de stuurgroep”. In de praktijk kan dat ertoe leiden dat voor het natuurbehoud noodzakelijke

maatregelen niet of in mindere mate worden genomen, wat neerkomt op een uitholling van de natuurdoelstellingen
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voor het gebied (zelfs in gebieden met een hoofdfunctie natuur). Het kan ook problematisch worden om Europese

natuurdoelstellingen binnen SBZ’s op die manier te realiseren. In de regelgeving zijn wel een aantal mogelijkheden

voorzien om van de consensusregel af te wijken, maar het is onduidelijk wat dat in de praktijk zal betekenen:

�� Vervolg art. 10 Maatregelenbesluit: “Bij het ontbreken van een consensus worden de minderheidsstandpunten 

opgenomen in het advies van de stuurgroep”;

�� Art. 70: “Indien er geen consensus is in de stuurgroep (…) stellen de minister (bevoegd voor leefmilieu) en de 

Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, het natuurrichtplan samen vast, binnen de 60 dagen”; 

�� Art. 67: “Na vaststelling van het NRP kunnen eigenaars of gebruikers die niet akkoord gaan met gebodsbepa-

lingen beroep doen op een arbitragecommissie”.

Ook het feit dat het NRP een openbaar onderzoek moet doorlopen, is een gegeven dat ertoe kan leiden dat de maat-

regelen in het NRP onvoldoende blijven. Anderzijds is het voordeel van die werkwijze dat, mits een goede aanpak,

het streven naar consensus en de organisatie van een openbaar onderzoek draagvlakversterkend kan werken.

Ontheffingen en verworven rechten

Een mogelijk negatief aspect is de ruime voorziening van ontheffingsmogelijkheden. Ongeveer de helft van het

Maatregelenbesluit wordt door artikelen terzake in beslag genomen. Los van de problemen op het vlak van transpa-

rantie voor de burger, administratieve werklast voor betrokken ambtenaren, controle op het terrein en juridische com-

plexiteit, valt te verwachten dat eigenaars, gebruikers en overheden zo veel mogelijk ontheffingen zullen aanvragen

voor allerlei gebods- en verbodsbepalingen die door de plangroep worden voorzien, ook wanneer daarmee wordt

afgeweken van het algemene verbod op ‘onvermijdbare en onherstelbare schade’ aan de natuur in het VEN. Een

voorbeeld is de ontheffing voor goedgekeurde bosbeheerplannen, hoewel sommige niet voldoen aan de Criteria

Duurzaam Bosbeheer en/of de instandhoudingdoelstellingen van de SBZ’s. Hoewel de overheid op grond van art.

36ter van het Natuurdecreet instandhoudingsmaatregelen moet nemen, kan het bestaan van tegenstrijdige bosbe-

heerplannen of andere ontheffingen de verwezenlijking van die instandhoudingsmaatregelen in de praktijk bemoei-

lijken. De problematiek dient juridisch te worden uitgeklaard.

Acties en aandachtspunten om een zinvolle consensus te bereiken 

�� Een goede wetenschappelijke onderbouwing voor de te nemen maatregelen is nodig. Gezien de omvang van de

plangebieden zijn extra inspanningen noodzakelijk om de nodige kennis te verzamelen over het ecologisch func-

tioneren van de gebieden (bv. op vlak van waterhuishouding). Zoniet bestaat het risico op een onnauwkeurige 

inschatting van potenties, een minder optimale beheer- en inrichtingsvisie of aanslepende discussies rond onop

gehelderde knelpunten. 

�� Voor een goed doordachte planning van de gewenste maatregelen is het noodzakelijk een goed zicht te hebben

op de sociale uitgangssituatie (en aspecten) in een gebied. Dat bleek de belangrijkste conclusie van het draag-

vlakonderzoek bij natuurontwikkeling, uitgevoerd door Bogaert & Cliquet (2002).

�� NRP’s dienen best zo veel mogelijk volgens een uniforme, wetenschappelijk onderbouwde, transparante metho-

dologie uitgewerkt te worden. Ook voor de afweging van keuzemogelijkheden is er behoefte aan een transpa-

rant, wetenschappelijk onderbouwd toetsingskader. Een aanzet hiertoe werd gegeven in een studie uitgevoerd 

in opdracht van AMINAL afdeling Natuur [452].

�� Voorts bestaat de behoefte aan een voor een breder publiek begrijpelijke, wetenschappelijk onderbouwde 

natuurdoeltypologie, gekoppeld aan doelsoorten en maatregelen. 

�� Een goede en correcte communicatie en conflictpreventie (en –beheersing) is cruciaal. Hiervoor zijn momenteel

nauwelijks middelen voorzien. Gezien het grote maatschappelijke belang van het NRP in het buitengebied is een

professionele ondersteuning van de procesbegeleiding en de communicatie noodzakelijk. Het natuurbehoud 

heeft baat bij een NRP dat leidt tot een groter draagvlak voor natuur en tot samenwerking op het terrein in plaats

van polarisatie.
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�� Correcte en consequente inzet van de beschikbare instrumenten, zoals grondruil, beheerovereenkomsten, scha-

devergoedingen of verplichte aankopen, zullen het draagvlak voor het proces ten goede komen.

�� Afstemming is noodzakelijk met andere plannen die in een gebied opgemaakt worden of van kracht zijn, in het

bijzonder met de bekkenbeheerplannen. Een actieve, onderlinge meekoppeling en het zoeken naar synergie 

levert een meerwaarde op. Frequent ambtelijk overleg en een screening op eventuele tegenstrijdigheden tussen

NRP en bekkenbeheerplannen voor die politiek worden goedgekeurd, is wenselijk. 

Timing

Gezien de complexe procedure en de grote oppervlakte lijkt het onwaarschijnlijk dat met de huidige menskracht en

middelen tegen 2008 voor alle VEN- en NVWG-gebieden een NRP zal zijn opgemaakt. De timing is mede afhanke-

lijk van de vorderingen bij de opmaak van RUP’s voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke (en agra-

rische) structuur, waaraan de NRP’s het best worden gekoppeld (zie § 1.2).

Nood aan een on-lineplannenregister en een deregulering

Bewoners op het platteland klagen over overregulering en raken niet meer wijs uit de vele regels waaraan ze zich

moeten houden. Waar mogelijk, is dringend een deregulering, vereenvoudiging en betere onderlinge afstemming van

de wetgeving wenselijk. Ook een plannenregister is absoluut noodzakelijk om de burger en de administratie een hou-

vast te bieden. Door alle betrokken diensten van de Vlaamse overheid zouden alle bepalingen m.b.t. een perceel

moeten worden geïnventariseerd en on line toegankelijk worden gemaakt voor overheden en burgers.

Afstemming tussen NRP van NVBG en VEN/NVWG en SBZ

Er is afstemming nodig met de NRP’s van NVBG, opgemaakt door provincies. De provincies worden bovendien

geconfronteerd met het probleem dat het provinciale NRP enkel betrekking kan hebben op de zones buiten de SBZ,

de groengebieden en de bosgebieden of vergelijkbare bestemmingsgebieden, waardoor het in de praktijk voor hen

niet mogelijk is om een globale visie voor de NVBG op te maken. De planprocessen voor VEN, NVWG, SBZ en ove-

rige groengebieden enerzijds en NVBG anderzijds meer aan elkaar koppelen zou tot een betere afstemming en een

besparing leiden. Een mogelijkheid is om in de plangroep ook een vertegenwoordiger van de provincie op te nemen

en de aanpak van de problematiek van ontsnippering te verbreden tot ruimer dan de NVBG alleen. 

Stimulansen voor privaat-publieke samenwerking in NVBG

Natuurprojectovereenkomsten (een van de instrumenten die kan worden ingezet voor de uitvoering van het NRP)

zijn momenteel niet voorzien in NVBG. Nochtans biedt die overeenkomst de mogelijkheid particuliere terreineigen-

aars te bereiken en niet uitsluitend landbouwers (cf. de klassieke beheerovereenkomsten). Een uitbreiding van dat

instrumentarium, dat bij uitstek geschikt lijkt in de verbindingsgebieden (stimulerende maatregelen), is wenselijk. De

bestaande MINA-overeenkomsten tussen het Vlaams Gewest en de provincies en gemeenten vormen een mogelijk

aanknopingspunt om hiervoor de nodige fondsen te (helpen) voorzien. Daarnaast is ook een juridisch initiatief nodig.

Regionale Landschappen kunnen een belangrijke rol spelen bij de realisatie van NVBG-doelstellingen.

Nood aan bijkomende menskracht en middelen voor opvolging NRP

Een zeer belangrijk aandachtspunt voor de toekomst heeft betrekking op de nodige menskracht en middelen om te

voorzien in de opvolging van de NRP’s voor:

�� verdere communicatie en conflictpreventie;

�� uitvoering van concrete maatregelen;

�� controle op naleving van voorwaarden, gebods- en verbodsmaatregelen;

�� opvolging individuele afspraken (bv. ontheffingen) met particulieren en overheden;

�� doorwerking naar lokale beheerplannen;
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�� evaluatie van alle maatregelen (systematisch evaluatiekader voorzien);

�� eventuele bijsturing van het NRP.

0055  KKeennnniiss

Voor de succesvolle uitvoering van zowel de verschillende afbakeningsprocessen (RUP’s), de visievorming (NRP) als

de concrete maatregelen en de evaluatie ervan, bestaat een continue behoefte aan gebiedsspecifieke, wetenschap-

pelijke ondersteuning binnen volgende kennisdomeinen: landschapsecologie, populatie-ecologie, (eco)hydrologie en

sociaal-economisch onderzoek.

Ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van VEN en IVON, inclusief de vereisten hiervoor, zou een scenario-

ontwikkeling over toekomstige natuurontwikkelingen (1) zonder VEN of IVON, (2) met het in ontwikkeling zijnde VEN

en IVON en (3) met een ambitieuzer VEN en IVON bijzonder zinvol zijn.

Lectoren:
Griet Ameeuw – Instituut voor Natuurbehoud

Dirk Bogaert – Arteveldehogeschool
Niko Boone – Instituut voor Natuurbehoud

An Cliquet – Universiteit Gent, Vakgroep Internationaal Publiekrecht
Freddy Janssens – Provincie Limburg, Provinciaal Natuurcentrum

Bea Kayaerts – MiNa-raad
Ludwig Lauwers – Centrum voor Landbouweconomie, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Hans Leinfelder – Universiteit Gent, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning 
Martine Lejeune – AMINAL, afdeling Natuur
Lon Lommaert – Instituut voor Natuurbehoud

Els Martens – AMINAL, afdeling Natuur
Jeroen Panis - AMINAL, afdeling Natuur

Mietje Peeters – Provincie Limburg, dienst Leefmilieu
Kurt Sannen – AMINAL, afdeling Natuur

Geert Sterckx – Instituut voor Natuurbehoud
Christophe Vandevoort – AROHM, afdeling Ruimtelijke Planning
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