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Afkortingen en definities 

Gebruikte afkortingen  
 
CDB:  Criteria Duurzaam Bosbeheer 
EC DG ENV: European Commission, the Environment Directorate-General 
FSC:  Forest Stewardship Council 
GCB:  Gebieden van communautair belang 
HRL:   Habitatrichtlijn 
HRL-gebied: Habitatrichtlijngebied 
HRL-soort: Soort vermeldt in bijlage II of IV van de habitatrichtlijn 
IVON:  Integraal Verbindend en Ondersteunend Netwerk 
KLE:  Kleine landschapselementen 
MCPFE: Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe 
MiNa-Raad: Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen 
NRP:  Natuurrichtplan(nen) 
PNV:  Potentieel natuurlijke vegetatie 
SBZ:  Speciale beschermingszone(s) 
VEN:  Vlaams Ecologisch Netwerk 
VLAREA: Vlaams Reglement voor Afvalvoorkoming en –beheer 
VRL:  Vogelrichtlijn 
VRL-gebied: Vogelrichtlijngebied 
VRL-soort: Soort vermeldt in bijlage I van de vogelrichtlijn 
 

Enkele algemeen aanvaarde definities 
 
Agressieve boom- en struiksoorten: zijn soorten die grote voordelen halen uit door de mens 
beïnvloedde milieuomstandigheden (hoge stikstofdepositie, verdroging, verstoring, …). Deze soorten 
kunnen zich zeer sterk uitbreiden doordat de gecreëerde milieuomstandigheden ideaal zijn voor de 
ecologische niche van die soort. Doorgaans gaat het om ingevoerde soorten die geen natuurlijke 
belagers of concurrenten hebben. Belangrijke voorbeelden bij de bomen en struiken zijn Amerikaanse 
vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Douglas. Plaatselijk kan ook de Pontische rododendron of het 
Amerikaans krentenboompje een probleem vormen (Bos & Groen 2001c). 
 
Autochtoon: Een plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in Vlaanderen 
als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd 
natuurlijk hebben verjongd, of kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal (Heybroeck 
1992). 
 
Bos (Bosdecreet 1990): Een bos is een grondoppervlakte waarvan de bomen en de houtachtige 
struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en 
die één of meer functies vervullen. Onder het bos vallen eveneens: 
 1. de kaalvlakten, voorheen met bos bezet, die tot het bos blijven behoren; 
 2. niet-beboste oppervlakten die nodig zijn voor het behoud van het bos, zoals de boswegen, de 

brandwegen, de aanpalende of binnen het bos gelegen stapelplaatsen, dienstterreinen en 
ambtswoningen; 
3. bestendig bosvrije oppervlakten of stroken en recreatieve uitrustingen binnen het bos; 

 4. de aanplantingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtvoortbrengst, onder meer die van 
populier en wilg; 

 5. de grienden. 
Volgende grondoppervlakten behoren niet tot het bos:  
 1. de fruitboomgaarden en fruitaanplantingen; 
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 2. de tuinen, plantsoenen en parken; 
 3. de lijnbeplantingen en houtkanten, onder meer langs wegen, rivieren en kanalen; 
 4. de boom- en sierstruikkwekerijen en arboreta die buiten het bos zijn gelegen; 
 5. de sierbeplantingen; 
 6. de aanplantingen met kerstbomen; 
 7. alle tijdelijke aanplantingen met houtachtige gewassen in uitvoering van de verordeningen van 

de Europese Gemeenschap voor wat betreft het uit productie nemen van bouwland. 
 
Domeinbos (Bosdecreet 1990): Openbaar bos waarvan het volledige beheer werd toevertrouwd aan 
het Bosbeheer (hieronder wordt AMINAL, afd. Bos & Groen verstaan).  
 
Exotenbestand: Bestanden waar uitheemse boomsoorten 70% of meer van het grondvlak van het 
bestand in nemen (CDB 2003). 
 
Inheems bestand: Bestanden waar inheemse boomsoorten 90% of meer van het grondvlak van het 
bestand in te nemen (CDB 2003). 
 
Inheemse boomsoorten: Een plantensoort is inheems in een bepaalde streek indien ze er niet door een 
directe of indirecte menselijke handeling is terechtgekomen (Maes & Rövenkamp 1998). In de 
beheervisie en de dienstorder privé-bos worden volgende soorten als inheems vermeld: Beuk, 
Fladderiep, Gewone es, Gewone esdoorn, Gladde iep, Grauwe abeel, Grove den, Haagbeuk, 
Lijsterbes, Ratelpopulier, Ruwe berk, Ruwe iep, Wilgen (Salix alba, Salix fragilis en Salix x rubens), 
Wintereik, Winterlinde, Zachte berk, Zoete kers, Zomereik, Zomerlinde, Zwarte els en Zwarte 
populier (Bos & Groen 1999, Bos & Groen 2001a). 
 
Gemengd bestand: Een bestand is gemengd zodra er minstens twee verschillende boomsoorten 
aanwezig zijn en de hoofdboomsoort 80% of minder van het bestandsgrondvlak inneemt, of 80% van 
het totale stamtal voor bestanden jonger dan 30 jaar (CDB 2003). 
 
Gunstige staat van instandhouding:  
Voor habitats: 
• Een stabiele of toenemende oppervlakte en natuurlijk verspreidingsgebied van het habitat.  
• De aanwezigheid van een specifieke structuur en functie zodat het habitat op lange termijn zal 

blijven bestaan.  
• Een gunstige staat van instandhouding van typische soorten van dit habitat.  
 
Voor soorten:  
• De soort is een levensvatbare component op populatiedynamisch vlak en zal dat vermoedelijk ook 

blijven op lange termijn.  
• Het natuurlijk verspreidingsgebied van de soort wordt niet kleiner of zal binnen afzienbare tijd 

vermoedelijk niet kleiner worden.  
• Er is een voldoende groot habitat om populaties op lange termijn in stand te houden en 

waarschijnlijk zal dat zo blijven (Europese Gemeenschap 2000).  
 
Natura 2000-netwerk: Europees ecologisch netwerk dat bestaat uit habitat- en vogelrichtlijngebieden.  
 
Natuurgerichte bosbouw:  
In het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 (verder 
gerefereerd als Decreet natuurbehoud 1997) wordt natuurgerichte bosbouw vermeld. Het besluit van 
de Vlaamse regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer voor 
bossen gelegen in het Vlaamse Gewest (verder gerefereerd als CDB 2003) geeft invulling aan deze 
natuurgerichte bosbouw uit het decreet Decreet natuurbehoud (1997) en aan de criteria duurzaam 
bosbeheer uit het bosdecreet (1990).  
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Natuurrichtplan (NRP): Een plan dat aangeeft wat op vlak van natuurbehoud voor een specifiek 
gebied wordt beoogd en waarin de instrumenten en maatregelen zijn opgenomen die al dan niet 
projectmatig verlopen, om de beoogde doelstellingen op het vlak van het natuurbehoud te realiseren. 
Het plan komt tot stand en wordt uitgevoerd met medewerking van eigenaars of grondgebruikers 
(Decreet natuurbehoud 1997). Een NRP wordt geschreven voor één afgebakend eenvormig gebied van 
enkele honderden tot duizenden ha, bestaande uit een aaneenschakeling van groen- en bosgebieden en 
de vergelijkbare bestemmingsgebieden op de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de SBZ, het VEN en het 
IVON.  
 
Beperkende natuurbehoudsmaatregel: Verbod op activiteiten die een negatief effect hebben op de 
kwaliteit habitats of soorten van de habitatrichtlijn (1992) of vogelrichtlijn (1979). Het gaat hier niet 
enkel om opzettelijke handelingen maar evengoed om toevallige gebeurtenissen.  
 
Positieve natuurbehoudsmaatregelen: Verplichten van beheersactiviteiten of beheerssystemen die 
een gunstige staat van instandhouding van habitats en soorten van de habitatrichtlijn (1992) of 
vogelrichtlijn (1979) verzekeren.  
 
Speciale beschermingszone (SBZ): Gebieden die aangeduid zijn als habitat- of vogelrichtlijngebied. 
De lidstaat duidt voor de habitatrichtlijn Gebieden van Communautair Belang (GCB) aan. Deze 
worden na goedkeuring door Europa SBZ. Bij de vogelrichtlijn is er geen controle door Europa 
voorzien en duidt het land rechtstreeks SBZ aan. De SBZ vormen samen het Europese Natura 2000-
netwerk. 
 
Stand-still: Het stand-still beginsel houdt in dat minimaal de bestaande kwaliteit en kwantiteit 
behouden blijven. Natuur en de eraan verbonden ruimtelijke en ecologische integriteit mogen niet 
achteruitgaan (Decreet natuurbehoud 1997). 
 
Vlaams ecologisch netwerk (VEN): Samenhangend en georganiseerd geheel, van gebieden van de 
open ruimte waarin een specifiek beleid inzake het natuurbehoud, gebaseerd op de kenmerken en 
elementen van het natuurlijk milieu, de onderlinge samenhang tussen de gebieden van de open ruimte 
en de aanwezige en potentiële natuurwaarden wordt gevoerd Decreet natuurbehoud (1997). Het 
decreet stelt een afbakening voorop van 125.000 ha VEN-gebied. Hiervan is reeds de 1e fase en een 
deel van de 2e fase afgebakend.  
 
Zorgplicht: Het Decreet natuurbehoud (1997) voert een zorgplicht in voor iedereen, zowel voor de 
verschillende overheden als voor natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen: 
"Iedereen die handelingen verricht of hiertoe opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan 
vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddelijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd 
of ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen 
worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen" (Decreet 
natuurbehoud 1997). 
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Inleiding 
 
Recent zijn er verschillende nieuwe initiatieven gestart rond het duurzaam beheren van bossen. 
Bovendien zijn er ook verschillende recente natuurbeschermingsmaatregelen op het vlak van 
gebiedsgerichte beleid geformuleerd.  
 
Een vergelijking tussen deze verschillende richtlijnen is belangrijk vermits de onderlinge verschillen 
en gelijkenissen in het algemeen nog onvoldoende bekend zijn. Verder is ook het onderling verband, 
hun versterkende werking en hun impact nog onvoldoende onderzocht. Daarom stelt dit rapport de 
resultaten voor van een vergelijking tussen deze verschillende beheerrichtlijnen.  
 
Het recente gebiedsgerichte beleid dat binnen de natuurbehoudsector tot stand is gekomen heeft geleid 
tot het invoeren van enkele nieuwe beschermingstatuten. Deze nieuwe VEN en IVON-gebieden en de 
reeds langer bestaande vogel- en habitatrichtlijngebieden (VRL- en HRL-gebieden) zullen invulling 
krijgen via de natuurrichtplannen (NRP). Hiervoor zijn een reeks van maatregelen uitgewerkt. De 
vraag blijft echter nog welke maatregelen in welke gebieden en in welke omstandigheden toegepast 
moeten worden om een efficiënte invulling te geven aan de gestelde doelstellingen van deze 
beschermingszones zoals VEN, IVON en vogel- en habitatrichtlijngebieden (VRL- en HRL-gebieden). 
Hier wordt nagegaan welke doelstellingen de verschillende gebieden aan bos opleggen en met welke 
maatregelen deze kunnen ingevuld worden. Er wordt getracht een oplossing te bieden door gebruik te 
maken van de reeds bestaande beheerrichtlijnen.  
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Bespreking van de verschillende beheerrichtlijnen 

Deel I: Vergelijking van de beheerrichtlijnen voor bossen 

1 Algemeenheden over beheerrichtlijnen voor bossen 

1.1 Evolutie op internationaal niveau 
 
Op internationaal niveau wordt er reeds een tiental jaar gesproken over het duurzaam beheren van 
bossen en het gebruiken van criteria hiervoor. In de jaren ’80 startte het debat waarbij de aandacht 
voornamelijk uitging naar het behoud van het tropisch regenwoud en grote boreale wouden.  
 
In 1989 ontstond Pro Silva, een vereniging die zich op het bosbeheer in Europa concentreerde. Pro 
Silva is een internationale vereniging binnen de bosbouw die een bosbeheer op ecologische basis 
nastreeft. In 1992 verschenen de Pro Silva principes. De principes bestaan uit 9 basisideeën waaraan 
ecologische bosbouw moet voldoen (Pro Silva Vlaanderen 1993). Pro Silva wil voornamelijk de 
discussie over natuurgetrouwe bosbouw op gang brengen en praktische en technische ideeën en 
vaardigheden van de natuurgetrouwe bosbouw uitwisselen tussen de verschillende bosbouwers.   
 
De internationale belangstelling voor het duurzaam beheren van bossen zorgde er in 1992 voor dat het 
thema bos op de agenda kwam te staan van de VN-conferentie voor Milieu en Ontwikkeling in Rio. 
Deze conferentie leverde echter geen bindende, noch concrete maatregel op voor het duurzaam 
gebruik of behoud van bossen.  
 
Het Pan-Europese proces rond criteria en indicatoren voor duurzaam bosbeheer startte in 1990 in 
Straatsburg en werd gevolgd door de conferentie van Helsinki in 1993, van Lissabon in 1998 en van 
Wenen in 2003. Binnen het Pan-Europese proces wordt gewerkt aan het opstellen van een 
wetenschappelijk verantwoorde lijst met meetbare criteria en indicatoren teneinde op het terrein het 
‘duurzaam bosbeheer’ te kunnen volgen. Deze uitwerking omvat zowel beleid- als beheeraspecten. 
België en zijn gewesten hebben de resoluties van Helsinki, Lissabon en Wenen over duurzaam 
bosbeheer ondertekend. (EC DG ENV-Nature & Biodiversity 2002, MCPFE 2003, MiNa-Raad 1998). 
 
In 1993 werd het wereldwijde Forest Stewardship Council (FSC) opgericht in Toronto (Canada). In 
1994 werd een definitieve lijst van principes en criteria goedgekeurd. Op basis van deze principes 
kunnen bosbouwbedrijven gescreend en geëvalueerd worden. Bedrijven die de FSC-standaard naleven 
kunnen op deze manier gecertificeerd worden (WWF 2000, zie ook 2.3 Belgische standaard voor de 
Forest Stewardship Council-certificering). 
 

1.2 Evolutie op Vlaams niveau 
 
In 1998 stelde het Vlaams Parlement in een resolutie (Vlaams Parlement 1998) dat er criteria voor het 
duurzaam beheren van bossen (criteria duurzaam bosbeheer, CDB) zouden opgesteld worden die 
voldoen aan de internationale criteria voor duurzaam bosbeheer (voornamelijk de FSC-standaard). 
Alle openbare bossen moeten volgens deze resolutie aan deze criteria voldoen tegen 2002.  
 
In datzelfde jaar brengt de MiNa-Raad een advies uit (MiNa-Raad 1998) met een mogelijke 
uitwerking van de criteria voor het duurzaam beheren van bossen. In 2003 werd dit decreet 
goedgekeurd.  
 
De opmaak van een beheervisie voor openbare bossen (Bos & Groen 2001a) werd vastgelegd in de 
langetermijnplanning bosbouw. Een eerste ontwerpversie was er in 1998 en was grotendeels gebaseerd 
op de principes voor natuurgerichte bosbouw van Pro Silva Vlaanderen (1993).   
 

 7



Bespreking van de verschillende beheerrichtlijnen 

1.3 Huidige situatie op Vlaams niveau 
 
Hierdoor zijn er in Vlaanderen 3 belangrijke beheerniveaus die door het beleid zijn uitgestippeld. Elk 
van deze richtlijnen hebben een gedifferentieerde aanpak en doelstelling:  
• Het basisniveau is van toepassing in alle bossen en bestaat uit de minimale wetgeving waaraan 

voldaan moet worden. De meeste richtlijnen van dit basisniveau worden vermeld in het bosdecreet 
(bosdecreet van 13 juni 1990 verder gerefereerd als Bosdecreet 1990) en in een interne dienstorder 
van AMINAL, afd. Bos & Groen (dienstnota Bos & Groen 99/1 van 30 juni 1999 verder 
gerefereerd als Bos & Groen 1999).  

• Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB): In 2003 werd het besluit van de Vlaamse regering 
betreffende de subsidiëring van beheerders van openbare en privé-bossen van 27 juni 2003, verder 
gerefereerd als CDB (2003), goedgekeurd. Dit uitvoeringsbesluit geeft invulling aan art. 41 van 
het bosdecreet (Bosdecreet 1990). De CDB kunnen toegepast worden op vrijwillige basis in alle 
bossen. Het is verplicht om deze toe te passen in alle openbare bossen en in alle bossen gelegen in 
het VEN. Als compensatie voor het toepassen van deze criteria kunnen privé eigenaars subsidies 
bekomen.  

• De beheervisie openbare bossen is een beheerrichtlijn die nageleefd word in alle domeinbossen, de 
tekst valt te beschouwen als een interne beleidsintentie (Bos & Groen 2001a). Strikt juridisch is de 
beheervisie openbare bossen niet verplicht in de openbare bossen. In de openbare bossen waar 
AMINAL, afd. Bos & Groen het beheer uitvoert, zullen zij overleggen met de eigenaar om het 
beheer zoveel mogelijk volgens de beheervisie te kunnen voeren. 

 
Een systematisch overzicht van het toepassingsgebied van deze verschillende beheerniveaus is 
weergegeven in tabel 1.  
 
Tabel 1: Overzicht van de toepassingsgebieden van de verschillende beheerniveaus volgens de eigenaar en de 
beschermingsstatus (VEN = Vlaams Ecologisch Netwerk; SBZ = Speciale beschermingszones, geheel van 
habitat- en vogelrichtlijngebieden) van het bos. Het basisniveau moet overal toegepast worden (Bos&Groen 
2002). 
 

In VEN Buiten VEN  
 In SBZ Buiten SBZ 

Domeinbos Beheervisie en CDB Beheervisie en CDB Beheervisie en CDB 
 

Openbaar bos CDB en gedeeltelijke 
invulling van Beheervisie 

CDB en gedeeltelijke 
invulling van Beheervisie 

CDB en gedeeltelijke 
invulling van Beheervisie 

Privé-bos CDB CDB op  
vrijwillige basis 

CDB op  
vrijwillige basis 
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Bespreking van de verschillende beheerrichtlijnen 

2 Bespreking van de verschillende beheerrichtlijnen 

2.1 Basisniveau voor bossen (dienstorder privé-bos) 
 
1. Achtergrond: 
Het basisniveau waaraan voldaan moet worden in Vlaanderen wordt bepaald door het bosdecreet van 
13 juni 1990. De dienstorder privé-bos werd opgesteld om kapmachtigingen en beheerplannen overal 
op dezelfde manier te behandelen en te evalueren. Het bosdecreet wordt hier verder uitgewerkt en 
toegelicht. De tekst zelf ontstond uit overleg tussen de verschillende houtvesterijen over de criteria en 
methoden die zij gebruikten. De tekst is daarom vooral praktijkgericht en baseert zich op de ervaring 
van de ambtenaren (Annemie Clarysse mond. meded.). 
 
2. Toepassingsgebied en juridische status: 
Het basisniveau waaraan alle bossen moeten voldoen is het bosdecreet van 13 juni 1990, verschillende 
uitvoeringsbesluiten hiervan en de dienstorder privé-bos (Bos & Groen 1999). Het bosdecreet bevat 
weinig concrete maatregelen betreffende het beheer. De subsidies, die gegeven worden voor bepaalde 
beheerwerken, steunen op een uitvoeringsbesluit van 2003 (Besluit van de Vlaamse regering 
betreffende de subsidiëring van beheerders van openbare en privé-bossen van 27 juni 2003, verder 
gerefereerd als Subsidiebesluit 2003).  
 
De dienstorder privé-bos (Bos & Groen 1999) beschrijft het evaluatiesysteem dat de ambtenaar privé-
bos moet volgen bij een aanvraag van een (kap)machtiging en de goedkeuring van een bosbeheerplan.  
 
3. De basisprincipes en de belangrijkste criteria: 
• Het beheer van de bossen heeft tot doel het bosareaal te brengen of te behouden in een bestendige 

staat van veelzijdige functie (Wijziging bosdecreet 1999). 
• Ontbossing mits compensatie is slechts mogelijk voor werken van algemeen belang, in 

bestemming woon- of industriegebied, niet-vervallen vergunde verkaveling of indien een 
ontheffing van het ontbossingverbod verkregen werd (Bosdecreet 1990). 

• Privé bossen groter dan 5ha hebben een beperkt bosbeheerplan nodig. Zonder bosbeheersplan is er 
steeds een kapvergunning nodig voor het kappen van bomen in een bos, ook andere ingrijpende 
werkzaamheden zijn in dat geval vergunningsplichtig. 

• Inheemse soorten kunnen enkel door inheemse soorten vervangen worden (vb. geen Amerikaanse 
eik, Douglas of cultuurpopulier na inlandse eik) en Grove den mag geen inheems loofhout 
vervangen. 

• De onderetage kan enkel verwijderd worden als het gaat om hinderlijke soorten (vb. Amerikaanse 
vogelkers). 

• De bedrijfstijd voor naaldhout is minimum 60 jaar en voor loofhout is de bedrijfstijd afhankelijk 
van de diameter: Beuk, Amerikaanse en inlandse eik: 150 cm; Esdoorn en Boskers: 120 cm en Es: 
90 cm (Bos & Groen 1999). 

• Kaalkap is niet toegestaan. De maximale oppervlakte die gekapt kan worden in 1ha. Voor 
Cultuurpopulier, Amerikaanse eik, Grove en Corsicaanse den en lork is dit maximaal 3 ha.  

• Er geldt een schoontijd van 1 april tot 30 juni. 
• Grondige bodembewerking, aanleg van nieuwe permanente exploitatiewegen, reliëfwijziging, 

nieuwe drainages, bemesting, verwijderen van strooisel en het gebruik van herbiciden worden in 
principe niet toegestaan.  

• Bossen zijn standaard enkel voor voetgangers toegankelijk en enkel op de boswegen. 
 
4. Procedures: 
Voor het afleveren van een (kap)machtiging moet de eigenaar een aanvraag indienen en van de nodige 
informatie voorzien. De boswachter stelt een advies op aan de hand van een terreinbezoek. Bij een 
moeilijk te evalueren kapping kan de eigenaar verplicht worden om deze eerst aan te duiden. 
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Aanvragen voor kapmachtigingen worden niet geëvalueerd als er onduidelijkheden zijn over de 
herbebossing of de compensatie voor ontbossing.  
 
De machtiging wordt verleend of geweigerd binnen de 60 dagen na de ontvangst van de aanvraag. 
Indien de aanvrager na verloop van deze termijn geen antwoord gekregen heeft, wordt de kapping als 
toegestaan beschouwd. 
 
Een ontwerp bosbeheerplan van een privé bos wordt in één exemplaar ingediend bij de woudmeester. 
De ambtenaar privé-bos evalueert het beheerplan. Vervolgens gebeurt er een terreinonderzoek met de 
woudmeester en/of ambtenaar privé-bos en/of de boswachter. Hierna volgt een verslag van de 
ambtenaar privé-bos, de beheerder krijgt 6 maand om het bosbeheerplan vervolgens aan te passen aan 
de opmerkingen van het verslag en in 4 exemplaren in te dienen. Als het bosbeheerplan voldoet wordt 
het goedgekeurd door de woudmeester (Bos & Groen 1999).   
 

2.2 Criteria duurzaam bosbeheer (CDB 2003) 
 
1. Achtergrond: 
In 1998 keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed waarin opgenomen werd dat concrete 
beheerscriteria voor duurzaam bosbeheer vastgelegd zouden worden op korte termijn (Vlaams 
Parlement 1998). Deze criteria zouden in hun geheel kunnen voldoen aan voorwaarden van 
internationaal opererende certificatie instellingen. Op die manier zouden in Vlaanderen de bossen die 
op een duurzame wijze beheerd worden een internationaal erkend eco-certificaat kunnen krijgen. Het 
hout uit deze bossen zou dan op de markt gebracht kunnen worden met een internationaal erkend 
ecolabel. Verder beloofde het Vlaams Parlement de subsidieregeling voor privé-boseigenaars uit te 
breiden voor beheerswerken en een verlaging van successierechten in te voeren voor bossen die 
beheerd worden volgens deze criteria (Vlaams Parlement 1998).  
 
In datzelfde jaar bracht de MiNa-Raad een advies uit over de mogelijke inhoud van dergelijke criteria 
(MiNa-Raad 1998) die de basis vormde van de uiteindelijke criteria.  
 
Op 27 juni 2003 keurde de Vlaamse regering de CDB (CDB 2003) goed als uitvoeringsbesluit van het 
bosdecreet.  
 
2. Toepassingsgebied en juridische status: 
Het recentelijk goedgekeurde, besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de 
criteria voor duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het Vlaamse Gewest (CDB 2003). Deze tekst 
geldt als uitwerking van de in het bosdecreet van 13 juni 1990 vermelde criteria voor duurzaam 
bosbeheer en in het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 
(verder gerefereerd als Decreet natuurbehoud 1997) vermelde natuurgerichte bosbouw. Subsidies voor 
het opstellen van en het beheren volgens een beheerplan dat voldoet aan de criteria duurzaam 
bosbeheer (CDB), worden geregeld via het besluit van de Vlaamse regering betreffende de 
subsidiëring van beheerders van openbare en privé-bossen van 27 juni 2003, verder gerefereerd als 
Subsidiebesluit 2003.  
 
Het beheer van alle openbare bossen en alle bossen die gelegen zijn in het Vlaams Ecologisch 
Netwerk (VEN) moet op een redelijke en bosbouwtechnisch verantwoorde wijze invulling geven aan 
de CDB (tabel 2). De bosbeheerder kan via het beheerplan aanduiden dat hij de CDB zal naleven. Het 
bosbeheerplan is dus geen letterlijke toepassing van de CDB. Het is noodzakelijk dat bij elke 
beheeroptie een grondige afweging gemaakt wordt en dat de meest verantwoorde en meest bij de CDB 
aansluitende beheeropties, genomen wordt. De beoordeling gebeurt dan ook op het globaal beeld van 
het geplande beheer (CDB 2003).  
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In 2004 maakte AMINAL, afd. Bos & Groen een richtlijn op met een beoordelingskader voor 
uitgebreide beheerplannen die moeten voldoen aan de CDB. Hierin worden de CDB verder 
geïnterpreteerd en meer duidend en informatief uitgewerkt (Bos & Groen 2004). 
 
3. De basisprincipes en de belangrijkste criteria: 
De CDB omvat volgende basisprincipes:  

• Correcte opvolging van bestaande Juridisch randvoorwaarden 
• Waarborgen van de socio-culturele functies 
• Waarborgen van de productie- en economische functies 
• Behoud en bescherming van het milieu 
• Behoud en bescherming van de biodiversiteit 
• Planmatig en controleerbaar beheer 

 
De belangrijkste criteria voor bossen die moeten voldoen aan de CDB kunnen als volgt samengevat 
worden:  
• Het opstellen van een uitgebreid bosbeheerplan. 
• Op 5% van de oppervlakte wordt maximaal rekening gehouden met natuurontwikkeling. 
• Bestaande open plekken worden beheerd en behouden. 
• Per bestand blijven een aantal bomen /ha staan, bij voorkeur inheemse loofbomen. 
• Er wordt gestreefd naar minstens 4% dood hout of een verdubbeling van het aandeel dood hout 

gedurende de planperiode.  
• Inheemse soorten kunnen enkel door inheemse soorten vervangen worden (vb. geen Amerikaanse 

eik, Douglas of cultuurpopulier na inlandse eik, geen Corsicaanse den na Grove den) en Grove den 
mag geen inheems loofhout vervangen. Bossen met een rijke boomsoortensamenstelling worden 
niet vervangen door homogene bestanden of door andere bodemgebruik. 

• Ten minste 20% van de totale oppervlakte moet bestaan uit of in omvorming zijn naar inheemse 
gemengde bestanden.  

• Homogene bestanden met exoten worden omgevormd naar bestanden met minstens 30% 
bijmenging van inheems loofhout. Voor populierenbossen volstaat het om een rijke onderetage 
aan te leggen en te onderhouden. 

• Waar mogelijk en zinvol wordt de natuurlijke verjonging gebruikt. 
• Kaalkap is niet toegestaan. De maximale oppervlakte die gekapt kan worden is 1ha. Indien 

grondig gemotiveerd kan meer dan 1 ha gekapt worden voor omvorming van homogene bestanden 
en voor Cultuurpopulier. 

• Agressieve soorten worden planmatig bestreden. 
• Chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan, uitgezonderd glyfosaat bij bestrijding van 

agressieve exoten. 
 
4. Procedures:  
Voor de bossen die moeten voldoen aan de CDB moet een uitgebreid beheerplan opgesteld worden. In 
bijlage I wordt de inhoud van het beperkt en uitgebreide beheerplan met elkaar vergeleken. Het 
uitgebreid beheerplan bevat veel meer informatie over het bos en de aanwezige natuurwaarden. Deze 
informatie is noodzakelijk om een geschikte beheerkeuze te kunnen maken bij de naleving van de 
CDB en maakt het mogelijk het gevoerde beheer te evalueren op basis van de CDB. Ook de extra 
beheermaatregelen in het kader van de CDB en de verwachte gevolgen worden meer uitvoerig 
besproken. Het uitgebreide bosbeheerplan moet ter inzage gelegd worden bij de bosgroep of bij 
AMINAL, afd. Bos & Groen. Bosbeheerplannen van bossen die in SBZ of VEN liggen moeten ter 
advies bij AMINAL, afd. Natuur voorgelegd worden. Voor bestaande bosbeheerplannen verloopt de 
eventuele aanpassing volgens het schema in tabel 2 (Besluit bosbeheerplannen 2003).  
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Tabel 2: Overzicht van de noodzakelijke aanpassingen aan bestaande bosbeheerplannen volgens de eigenaar en 
de beschermingsstatus van het bos (Bos&Groen 2002).  
 

  In VEN In SBZ, buiten VEN Buiten VEN en buiten 
SBZ 

Openbare bossen Bosbeheerplan moet binnen de twee jaar aan het 
NRP aangepast worden. 

  

Privé-bos Bosbeheerplan volgens 
het uitvoeringsbesluit 
van 1991 blijft geldig. 
Beperkt bosbeheerplan 
volgens het besluit van 
2003 vervalt 2 jaar na 
de afbakening van het 
VEN. 

 
 
 
 

Bosbeheerplan blijft geldig. 

 

2.3 Beheervisie voor openbare bossen (Bos & Groen 2001a) 
 
1. Achtergrond: 
De beheervisie voor openbare bossen (Bos & Groen 2001a) is opgesteld en uitgewerkt door een 
werkgroep van AMINAL, afd. Bos & Groen onder coördinatie en redactie van Wim Buysse. De eerste 
ontwerpversie kwam er eind 1998, de definitieve versie werd in 2001 aan het publiek voorgesteld. 
 
2. Toepassingsgebied en juridische status: 
De beheervisie voor openbare bossen is een praktijkgericht document met principes die toegepast 
kunnen worden in de openbare bossen. In de domeinbossen wordt de beheervisie steeds toegepast. 
Vermits de beheervisie niet juridisch afdwingbaar is, kan in andere (openbare) bossen de beheervisie 
niet verplicht worden. In de openbare bossen waar AMINAL, afd. Bos & Groen het beheer uitvoert, 
zullen zij overleggen met de eigenaar om het beheer zoveel mogelijk volgens de beheervisie te kunnen 
voeren. De openbare bossen moeten minstens voldoen aan de CDB (tabel 1, CDB 2003). Verder drukt 
AMINAL, afd. Bos & Groen de hoop uit dat de beheervisie op termijn ook in andere openbare bossen 
toegepast zal worden (Bos & Groen 2001a).  
 
Alle domeinbossen samen hebben een oppervlakte van 22.000 ha. Verder zijn er ongeveer 16.000 ha 
openbare bossen. Deze bossen zijn onder meer eigendom van het OCMW, de kerkfabriek, 
verschillende provincies of gemeenten (Leyman & Vandekerkhove 2002). Ook is er ongeveer 2.000 ha 
openbaar bos waar het beheer autonoom door de eigenaars wordt uitgevoerd. De beheervisie wordt 
geëvalueerd aan de hand van de bosbeheerplannen en de bosinventarisatie (Bos & Groen 2001a, Bos 
& Groen 2001c).  
 
3. De basisprincipes en de belangrijkste criteria: 
Het basisprincipe van de beheervisie bestaat uit het zogenaamde ‘duurzaam multifunctioneel 
bosbeheer’. Onder duurzaam gebruik en beheer wordt algemeen verstaan dat het huidige gebruik of 
beheer het potentiële gebruik of beheer in de toekomst niet schaadt (de draagkracht niet 
overschrijden). Onder multifunctioneel beheer verstaat AMINAL, afd. Bos & Groen het evenwicht 
zoeken tussen de sociale, economische en ecologische functie van het bos. Afhankelijk van het gebied 
kan één van deze functies meer of minder op de voorgrond komen.   
 
Voor het opstellen van de principes van de beheervisie werd veel inspiratie gehaald bij de principes 
voor natuurgericht bosbouw (Pro Silva Vlaanderen 1993). De principes zijn te beschouwen als 
natuurgetrouwe bosbeheer waarbij het beheer zo dicht mogelijk tracht aan te sluiten bij de natuurlijke 
evolutie van het bosecosysteem. Hiervoor worden equivalenten van natuurlijke processen zoals de 
mozaïekcyclus, natuurlijke verjonging, biomassafluctuaties, verstoringdynamiek en natuurlijke 
boomsoortensamenstelling toegepast in het beheer van de bossen.  
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De beheervisie haalt ook aan dat, in de kleine en versnipperde bossen van Vlaanderen nood is aan 
extra aandacht voor Ferrarisbos, oude bomen, inheemse bomen en struiken en open plekken. 
Anderzijds moeten sommige natuurlijke processen gereguleerd of tegengegaan worden zoals het 
homogeniseren van beukenbossen en het verhogen van de stabiliteit (Bos & Groen 2001a).  
 
De belangrijkste criteria zijn:  
• 5 tot 15% open plekken creëren en/of behouden 
• Per bestand blijven een aantal bomen /ha staan  
• Er wordt gestreefd naar voldoende dood hout 
• Inheemse soorten kunnen enkel door inheemse soorten vervangen worden, rijke 

boomsoortensamenstelling worden niet vervangen door homogene bestanden of door een andere 
bodemgebruik 

• Op lange termijn wordt gestreefd naar een groot aandeel inheemse bestanden 
• Natuurlijke verjonging is de regel 
• Er worden geen houtoogsten gerealiseerd in waardevolle en kwetsbare vallei- en moerasbossen 
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3 Vergelijking van de verschillende beheerrichtlijnen 

3.1 Algemeenheden 
 
1. Juridische basis en toepassingsgebied  
Enkel het basisniveau en de CDB hebben een juridische basis. Beiden steunen op het bosdecreet 
(1990) en zijn uitvoeringsbesluiten. De dienstorder privé-bos (Bos & Groen 1999) werkt de 
maatregelen voor het basisniveau verder uit. De beheervisie voor openbare bossen heeft geen 
juridische status maar wordt door de administratie opgelegd in de domeinbossen en aangemoedigd in 
de andere openbare bossen. De FSC-certificering heeft eveneens geen juridische achtergrond. Het 
Vlaams parlement stelt wel in een resolutie (Vlaams Parlement 1998) dat de CDB zo moeten 
opgesteld worden dat deze voldoen aan de FSC-standaard. Bovendien moeten volgens deze resolutie 
alle openbare bossen tegen 2002 voldoen aan de CDB.     
 
Enkel het basisniveau en de CDB hebben een juridische basis. Het toepassingsgebied van het 
basisniveau is het grootst vermits het in alle bossen toegepast moet worden (145.700 ha). De CDB is 
verplicht in de 48.400 ha bos die momenteel in het VEN (VEN 1e fase in openbaar onderzoek) is 
opgenomen en 32.000 ha openbaar bos en domeinbos. In totaal moet in 65.800 ha (gezien de 
overlapping tussen openbaar bos en VEN) of bijna de helft van alle bossen de CDB binnen afzienbare 
tijd toegepast worden. De beheervisie wordt toegepast in de 22.000 ha domeinbos en in een belangrijk 
deel van de 18.400 ha openbaar bos. Momenteel is er in Vlaanderen 4.300 ha FSC gecertificeerd 
(Leyman & Vandekerkhove 2002, www.FSCoax.org 2003).  
 
2. Vergelijkingmethode 
In onderstaande tabellen worden steeds de 3 criteria (basisniveau, CDB en beheervisie voor openbaar 
bos) vergeleken. De opgenomen tekst is doorgaans samengevat van de originele criteria. Indien de 
originele criteria verder zijn uitgewerkt dan aangegeven in deze tekst, dan wordt de samenvatting hier 
in de tabellen onderstreept.  
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3.2 Basisprincipes 
 
1. Multifunctionaliteit 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Het beheer van de bossen heeft tot doel het bosareaal te brengen of te behouden in een bestendige 
staat van veelzijdige functie (Wijziging bosdecreet 1999). 
 ● Duurzaam, multifunctioneel bosbeheer en natuurgerichte 

bosbouw 
 
Het basisniveau stelt dat het gehele bosareaal multifunctioneel gebruikt moet worden. De CDB en de 
beheervisie stellen daarenboven dat deze bossen duurzaam en natuurgericht moeten beheerd worden.  
 
2. Beheerplan  
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● > 5ha: Beperkt bosbeheerplan 
noodzakelijk, uitgebreid 
bosbeheerplan mogelijk. 
● < 5ha: Machtigingen en 
kapmachtigingen noodzakelijk, 
bosbeheerplan mogelijk.  

● Uitgebreid bosbeheerplan 
noodzakelijk  

● Uitgebreid bosbeheerplan 
noodzakelijk  

 
De eigenaar moet een bosbeheerplan opstellen als zijn boseigendom meer dan 5 ha bedraagt. Bossen 
die moeten voldoen aan de CDB of waarvan de eigenaar op vrijwillige basis wil voldoen aan de CDB 
moeten een uitgebreid bosbeheerplan hebben. Ook voor alle openbare bossen moet er een uitgebreid 
bosbeheerplan opgesteld worden. Een vergelijking tussen het beperkt bosbeheerplan en het uitgebreid 
beheerplan wordt gegeven in bijlage 1.  
 
3. Controle en evaluatie  
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Machtigingen en 
kapmachtigingen of 
bosbeheerplan of eventueel 
uitgebreid bosbeheerplan en 
terreincontrole 

● Uitgebreid bosbeheerplan 
eventueel aangevuld met 
machtigingen en eventueel 
evaluatierapport eigenaar en 
terreincontrole 

● Uitgebreid bosbeheerplan, 
bosinventarisatie en intern 
beleid 

 
We kunnen stellen dat de regeling en controle van de drie normen op zeer gelijklopende wijze gebeuren. Met het 
grote voordeel dat door het opstellen van één bosbeheerplan kan voldaan worden aan meerdere van deze 
beheerrichtlijnen. 
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4. Subsidies 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen 

● Subsidies voor natuurlijke verjonging, beplanting of bezaaiing 
bij bebossing of herbebossing van minstens 0,5 ha: 1500 – 3950€ 
/ha. De subsidie is hoger bij meer edele loofbomen, bij menging en 
bij aanbevolen herkomsten. Niet-inheemse soorten worden niet 
gesubsidieerd (Subsidiebesluit 2003). 
● Voor openstelling via paden (2€ /m.j, max. 50€ /ha.j) of het 
openstellen als speelbos (100€ /ha.j, Subsidiebesluit 2003). 

 

  ● Voor het opstellen van een 
beheerplan dat voldoet aan de 
CDB: 200 – 250€ /ha 
● 50€ /ha.j: Beheer van inheemse 
bestanden, oude grove 
dennebestanden of erkende 
zaadbestanden volgens CDB 
● 125€ /ha.j: Beheer van bosvrije 
oppervlakten met natuurfunctie 
of beheer op basis van 
bosnatuurdoeltype in 
overeenstemming met 
natuurrichtplan volgens CDB 
(Subsidiebesluit 2003) 

 
● 50€ /ha.j: Beheer van inheemse 
bestanden, oude dennenbossen 
of erkende zaadbestanden 
volgens beheervisie (uitz. 
domeinbossen) 
● 125€ /ha.j: Beheer van bosvrije 
oppervlakten of beheer op basis 
van bosnatuurdoeltype in 
overeenstemming met 
natuurrichtplan volgens 
beheervisie (Subsidiebesluit 
2003) 

 
De subsidies, die gegeven worden voor bepaalde beheerwerken, zijn recent aangepast door het besluit 
betreffende de subsidiëring van beheerders van openbare en privé-bossen (Subsidiebesluit 2003). Dit 
besluit vervangt de oude regeling uit 1991. Met dit nieuwe uitvoeringsbesluit vervallen de subsidies 
voor het aanplanten van exoten en cultuurpopulier. Nieuwe subsidiemogelijkheden werden gecreëerd 
voor het opstellen van een bosbeheerplan volgens de CDB en het beheren van een bos volgens de 
CDB. Verder is het nu ook voor openbare eigenaars mogelijk om van de subsidies te genieten. Voor 
elke subsidie is het noodzakelijk dat er een goedgekeurd bosbeheerplan van het bos is (tenzij niet 
verplicht is volgens bosdecreet), de werken moeten in overeenstemming zijn met het bosbeheerplan, 
het natuurrichtplan en met bepalingen van VRL- en HRL-gebieden.  
 
Subsidies kunnen verkregen worden voor het beheren van bestanden die gedurende de rest van de 
periode van het bosbeheerplan voldoen aan de CDB. Onder beheren wordt verstaan dat er effectief 
ingegrepen wordt om deze toestand te behouden. Enkel volgende bestanden worden gesubsidieerd: De 
opppervlakte moet minstens 0,50 ha bedragen, grondvlak minimum 90% inheems uitgezonderd 
erkende zaadbestand, neven- en onderetage >75% inheems, geen klonen of niet-inheemse soorten 
inplanten en bij Grove den minimum 70j. en geen kaalslagen >1ha. Aan deze voorwaarden moet 
voldaan worden tot 10 jaar na toekennen van de subsidie. 
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3.3 Beheer in functie van bijzondere natuurelementen 
 
1. Bescherming van plant- en diersoorten tegen vernietiging 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Het is verboden zonder toestemming van de eigenaar en machtiging van het Bosbeheer bomen te 
beschadigen, planten weg te nemen, uit te rukken of af te snijden, tenzij als beheermaatregel 
(Bosdecreet 1990).  
● Het is verboden zonder machtiging van het Bosbeheer dieren en planten te introduceren, dieren en 
planten of delen van planten te verdelgen of verwijderen, dieren te verplaatsen of te vangen, hun 
jongen, eieren, nesten of schuilplaatsen te storen in openbare bossen en bosreservaten (Bosdecreet 
1990). 
● Het is verboden beschermde diersoorten met opzet te verstoren, te vangen, doden of in bezit te 
hebben (Koninklijk besluit beschermde diersoorten 1980) 
 ● De bosbeheerder ziet erop toe 

dat gebruik van bosproducten 
(bv. plukken en verzamelen van 
planten, vruchten en 
paddestoelen) gebeurt volgens 
de wetgeving en dat minimale 
schade aan het bosecosysteem, 
de habitat en de populaties 
minimaal is. 

 

 
Het bosdecreet geeft het basisniveau reeds een belangrijke bescherming van planten. Voor de fauna is 
er echter geen specifieke bescherming, enkel in openbare bossen en bosreservaten. Op grond van het 
Decreet natuurbehoud (1997) kan de Vlaamse regering maatregelen nemen om de volgende 
activiteiten te regelen: het bezit, vangen, doden, onttrekken, het gebruik van bepaalde middelen voor 
het vangen en doden, verzamelen, wegnemen of vernielen, het in de handel brengen, het ruilen, het te 
koop of in ruil aanbieden, het te koop vragen, het vervoeren en het in- of uitvoeren van elk organisme, 
levend of dood, of van gemakkelijk herkenbare delen of elk daaruit verkregen product. Verder is het 
volgens het koninklijk besluit houdende maatregelen van toepassing in het Vlaamse Gewest ter 
bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse diersoorten die niet onder de toepassing 
vallen van de wetten en besluiten op de jacht, de riviervisserij en de vogelbescherming van 22 
september 1980 verboden beschermde diersoorten te bejagen, te vangen om ze in gevangenschap te 
houden, in gevangenschap houden of te doden, hun woon- of schuilplaatsen te beschadigen of met 
opzet te verstoren, onder welke vorm ook te vervoeren, te verhandelen, kosteloos of tegen betaling af 
te staan. 
 
De CDB vermeldt expliciet dat de beheerder moet toezien op het verzamelen van bosproducten. 
Volgens het bosdecreet is het in openbare bossen en bosreservaten verboden om planten of dieren te 
beschadigen zonder machtiging van het Bosbeheer.  
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2. Behoud en beheer van bijzondere soorten 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Het beheer in openbare bossen houdt rekening met het behoud en de bevordering van alle 
natuurelementen, biologische diversiteit, populaties van zeldzame soorten voor de instandhouding, de 
ontwikkeling of herstel van habitat of deels natuurlijke ecosystemen (Wijziging bosdecreet 1999). 
 ● Het beheer moet zorg dragen 

voor de instandhouding van 
habitat en populaties van wilde 
dier- en plantensoorten. 
● Oud-bosplanten, zeldzame en 
bedreigde planten, bedreigde 
organismen en kensoorten 
worden geïnventariseerd en 
maatregelen worden genomen om 
het voortbestaan te garanderen.

● De beheervisie zal in de 
toekomst geüpdate worden om 
aan de normen van de CDB te 
voldoen (Bernard Van Elegem 
mond. meded.). 

 
Het basisniveau vermeldt enkel specifieke bepalingen voor bijzondere soorten in openbare bossen.  
 
De twee andere richtlijnen stellen in een eerste punt dat het beheer de algemene natuurwaarde aan 
soortenrijkdom en habitatrijkdom moet behouden (vergelijkbaar met punt 23 van MiNa-Raad 1998). 
 
In een tweede punt stellen de twee richtlijnen dat zeldzame, bedreigde of wettelijk beschermde soorten 
geïnventariseerd en actief beschermd moeten worden (vergelijkbaar met punt 24 van MiNa-Raad 
1998). Bij de CDB beschouwt men hieronder ook oud-bosplanten en kensoorten. De beheervisie blijft 
enigszins op de vlakte en vermeld enkel zeldzame soorten (hiermee wordt duidelijk ook wettelijk 
beschermde en bedreigde soorten beschouwd). Alle openbare bossen moeten natuurlijk ook aan de 
criteria duurzaam bosbeheer voldoen. 
 
3. Specifieke gebiedjes met hoofdfunctie natuur (Key-Habitats) 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

 ● Op min. 5% van de 
oppervlakte wordt maximaal 
rekening gehouden met 
natuurontwikkeling. 
Economisch waardevolle 
bosproducten kunnen worden 
gevaloriseerd als de 
soortensamenstelling en structuur 
niet noemenswaardig beïnvloed 
worden. 
 

● Groepen van 10 bomen /ha 
worden afgebakend en krijgen 
een nietsdoen beheer of specifiek 
natuurbeheer.  
 
● Alle beekalluvia die reeds op 
de Ferraris-kaart bos waren, 
alle permanent drassige 
bodems, en de omgeving van 
bronnen worden niet meer 
geëxploiteerd. Kleine bestanden 
met drainageklasse e of f 
worden omgevormd tot 
elzenbroeken of ander 
natuurtype. 
 
● Actief zoeken naar plaatsen 
waar het creëren van hak- en 
middelhoutbeheer kan 
uitgevoerd worden. 
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Bij het basisniveau zijn er geen richtlijnen opgenomen om een deel van de bestanden een natuurfunctie 
te geven. De CDB en de beheervisie stellen dat minstens 5% van de oppervlakte hoofdfunctie natuur 
moet krijgen. De beheervisie stelt dat in elk bestand een zeker aantal bomen gereserveerd moeten 
worden die niet gekapt zullen worden. Voor bestanden van minder dan 2 ha wordt een groep voorzien 
van 5 are, voor 2-4 ha wordt er 10 are vooropgesteld en bij grotere bestanden worden er meerdere 
groepen gevrijwaard, één groep van 10 are /2 ha. Dit komt telkens ongeveer overeen met 5%. De 
oppervlakte kan niet geconcentreerd worden, wat bij de CDB wel mogelijk is.  
 
De CDB en de beheervisie geven aan welke gebieden bij voorkeur tot deze 5% genomen worden. Bij 
de CDB wordt aangeduid dat bij voorkeur gebieden geselecteerd worden met reeds aanwezige of 
potentiële natuurwaarde en plekken met aangepast beheer voor open plekken en bosranden. De 
beheervisie vermeld nestbomen, holle bomen, dassenburchten, verschillende in het bestand aanwezige 
boomsoorten, open plekken, gradiënten, steile taluds en moeilijk bereikbare plaatsen. De beheervisie 
heeft ten slotte nog extra aandacht voor Ferrarisbosdelen in beekalluvia en historische restanten van 
hak- en middelhoutbeheer.  
 
De CDB stellen dat het bosbeheerplan het na te streven natuurdoeltype (aansluitend aan PNV) en 
manier van realisatie van dit natuurdoeltype moet aangegeven. Economisch waardevolle bosproducten 
kunnen worden gevaloriseerd bij de CDB als de soortensamenstelling en structuur niet 
noemenswaardig beïnvloed worden.  
 
Deze 5%-norm voor natuurontwikkeling staat ook aangegeven in het advies van de MiNa-Raad (punt 
25 van MiNa-Raad 1998).  
 
4. Aanleg en onderhoud van open plekken  
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Open plekken aanleggen van kleiner dan 0,5 ha voor ecologische functies kan zonder 
ontbossingvergunning voor maximum 15% van het bos (Bos & Groen 2001b). 
● Bestaande open plekken kunnen opengehouden worden door maaien en/of regelmatige verwijderen 
van opslag (Bos & Groen 1999). Bij het bebossen van open plekken moet voldaan zijn aan het 
Uitvoeringsbesluit Decreet natuurbehoud deel Vegetatiewijziging (1998, zie 3.8. Bosuitbreiding).  

Bestanden met een rijke boomsoortensamenstelling mogen geen 
ander bodemgebruik krijgen.  

 
 

● Open plekken, mantel- en 
zoomvegetaties worden 
geïnventariseerd en maatregelen 
worden genomen om het 
voortbestaan te garanderen. 
 

● Per bos wordt gestreefd naar 5 
tot 15% open plekken.  
 
● Actief zoeken naar plaatsen 
waar het creëren van open 
plekken, interne en extern 
bosrandbeheer kan uitgevoerd 
worden.  
● Aangepast beheer van open 
plekken.  

 
Het basisniveau stelt dat bestaande open plekken in bepaalde gevallen niet bebost mogen worden. In 
andere gevallen is er een vergunning of meldingsplicht (Uitvoeringsbesluit Decreet natuurbehoud deel 
Vegetatiewijziging 1998). Spontane verbossingen zijn echter wel mogelijk en het is dus niet verplicht 
om deze tegen te gaan.  
Kleine nieuwe open plekken kunnen gecreëerd worden zonder dat hiervoor een ontbossingvergunning 
moet verkregen worden. De CDB stelt dat open plekken behouden moeten blijven en het gepaste 
beheer moeten krijgen. De beheervisie gaat actief de waarde van het bos verhogen door er voor te 
zorgen dat er 5-15% open plekken zijn, actief te zoeken naar waardevolle plaatsen die via aangepast 
beheer een hoge natuurwaarde kunnen hebben en deze zo te beheren. De beheervisie schrijft ook voor 
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om zeldzame vegetaties (vochtige of natte heide, zure borstelgrasvegetaties, zeldzame 
moerasvegetaties, kalkgraslanden en blauwgraslanden) te herstellen op plaatsen waar herstel bijna 
zeker succesvol is. Ook zeldzame struweeltypes (Brem en Gaspeldoorn, doornstruweel, struweel op 
kalkhoudende bodem, gagelstruweel, vochtig wilgenstruweel op venige bodem en duindoornstruweel) 
worden terug hersteld en beheerd.  
 
5. Punt- en lijnvormige elementen in het bos 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Op basis van de zorgplicht (Decreet natuurbehoud 1997) zijn geen handelingen mogelijk die een 
daling van de natuurwaarde van punt- en lijnvormige elementen met zich meebrengt. Verder is het 
voor het wijzigen van punt- en lijnvormige elementen verplicht om een vergunning aan te vragen voor 
het wijzigen van de vegetatie in natuurgebieden (met wetenschappelijke waarde of de natuurreservaten), 
bosgebieden (met ecologische waarde), valleigebieden, vallei- en brongebieden, agrarische gebieden met 
ecologische waarde en landschappelijk waardevol agrarisch gebied op het gewestplan, Speciale 
beschermingszones en Ramsargebieden (Decreet natuurbehoud 1997). 
 
 

● Beken, poelen, vennen en 
bronnen, holle wegen en 
boswallen worden 
geïnventariseerd en maatregelen 
worden genomen om het 
voortbestaan te garanderen. 

● Aangepast beheer van poelen 
en vennen.  
 

 
Er zijn geen beheerswerken toegestaan die het verwijderen of het verslechteren van de natuurkwaliteit 
van punt- en lijnvormige elementen met zich meebrengen. Onder deze elementen wordt verstaan 
bermen, bronnen, dijken, graften, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, 
perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen, veedrinkputten en waterlopen (Decreet 
natuurbehoud 1997). CDB en de beheervisie stellen in extra maatregelen actieve maatregelen voor om 
punt- en lijnvormige elementen te gaan inventariseren en beheren. In de beheervisie is geen expliciete 
maatregelen opgenomen omtrent het beheer van cultuurhistorische relicten zoals boswallen, holle 
wegen, … 
 
6. Oude en holle bomen 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Het behoud van bepaalde 
bomen of soorten kan bij 
dunningen of kappingen 
opgelegd worden. 

● Per bestand: een aantal bomen 
/ha, bij voorkeur inheemse 
loofbomen, die blijven staan  
● Oude bomen met holten en 
nestbomen van roofvogels 
worden geïnventariseerd en 
indien mogelijk behouden. 

● Per bestand: 10 bomen /ha of 
minder indien 10 bomen > 10% 
grondvlak, bij voorkeur inheemse 
loofbomen, die blijven staan  
● Oude bomen met holten die 
geschikt zijn voor vleermuizen 
of andere zoogdieren, met 
broedholen van spechten en 
nestbomen van roofvogels 
worden indien mogelijk 
behouden. 

 
Bij alle dunning- of kapmachtigingen kan het Bosbeheer bepaalde bomen aanduiden die niet gekapt 
mogen worden omwille van hun uitzonderlijke natuurwaarde. De twee andere richtlijnen voorzien in 
een identieke maatregel die stelt dat een aantal bomen /ha worden aangeduid die niet geveld zullen 
worden en hun natuurlijke cyclus zullen doorlopen. Ze blijven meerdere jaren in het bestand tot ze op 
natuurlijke leeftijd sterven of ze worden verwijderd wanneer ze om een of andere reden een gevaar 
vormen. Bos & Groen (2004) geeft als richtcijfer voor de CDB dezelfde waarde als bij de beheervisie. 
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Deze regeling werd eveneens opgenomen in het advies van de MiNa-Raad (punt 28 van MiNa-Raad 
1998). Holle bomen en nestbomen worden indien mogelijk steeds behouden. Het verstoren van 
beschermde diersoorten zoals bv. vleermuizen is steeds verboden (dus ook het kappen van nest- of 
overwinteringsbomen) via Koninklijk besluit beschermde diersoorten (1980). 
 
7. Dood hout 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen 

● Er wordt gestreefd naar 4% dood hout of een verdubbeling 
binnen de eerste 20 jaar. De aandacht gaat hierbij voornamelijk uit 
naar dood hout (staand, liggend) van de verschillende aanwezige 
soorten en dimensies. De evolutie van het volume dood hout wordt 
gevolgd. 

● Het behoud van bepaalde 
bomen of soorten kan bij 
dunningen of kappingen 
opgelegd worden. 
 
 ● In het beheerplan staan 

beheerrichtlijnen vermeld, die 
gericht zijn op  het verkrijgen 
van meer dood hout.  
 
 
 
 
 
 

● In bossen met een belangrijke 
ecologische functie ligt het 
streefcijfer hoger dan 4%. 
 
● Alle beschadigde en 
doodgebliksemde bomen 
blijven staan, bij catastrofes 
zoals windval of niet 
besmettelijke aantastingen deel 
van bomen in bestand laten. 

 
Het basisniveau voorziet geen maatregelen om een zekere hoeveelheid dood hout te creëren De twee 
andere richtlijnen stellen dat op lange termijn de hoeveelheid dood hout 4% moet bedragen van het 
totale houtvolume. Dit richtcijfer werd ook opgenomen in het advies van de MiNa-Raad (punt 28 van 
MiNa-Raad 1998). Vermits er in vele bossen momenteel nauwelijks dood hout aanwezig is wordt er 
een geleidelijke overgang voorzien. De cijfers zijn slechts richtlijnen en op bos- en bestandniveau 
moet er naar de haalbaarheid van deze cijfers gekeken worden. De beheervisie stelt dat dit cijfer hoger 
ligt bij bossen met een belangrijke ecologische functie.  
   
De manier waarop het dood hout verkregen wordt, laat de CDB grotendeels over aan de beheerder van 
het bos. De maatregelen moeten ingeschreven worden in het beheerplan. De CDB geven enkele 
voorbeelden van maatregelen die opgenomen kunnen worden: Snoeihout en kroonhout wordt niet 
verwijderd en staande of liggende holle en dode bomen blijven behouden, tenzij deze een bedreiging 
vormen voor recreanten, door het verspreiden van ziekten of door brandgevaar. Bij de beheervisie 
geldt als minimale voorwaarde dat: Alle beschadigde en doodgebliksemde bomen blijven staan, bij 
catastrofes zoals windval of niet besmettelijke aantastingen blijven een deel van de bomen in het 
bestand en selectieve hoogdunning wordt toegepast zodat wegkwijnende bomen blijven staan.  
 
Bij het uitbrengen van de beheervisie werd het aandeel liggend en staand dood hout in de Vlaamse 
bossen geschat op ongeveer 6 m³ /ha of 2,5-3 % van het bestandsvolume. Het staand dood hout had 
een gemiddelde diameter van slechts 13 cm. 
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3.4 Boomsoortenkeuze en bosstructuur 
 
1. Inheemse en standplaatsgeschikte boomsoorten 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Gebruik van standplaatsgeschikte soorten bij aanplantingen. 
● Inheemse bestanden kunnen enkel door inheemse bestanden vervangen worden (vb. geen 
Amerikaanse eik, Douglas of cultuurpopulier na inlandse eik) en Grove den mag geen inheems 
loofhout vervangen. 

● Bossen met een rijke boomsoortensamenstelling worden niet 
vervangen door homogene bestanden of door andere bodemgebruik. 

● Bij het uitzonderlijk toelaten 
van een kapping van meer dan 3 
ha Cultuurpopulier kan 
omzetting naar minstens 10% 
inheems loofhout verplicht 
worden. 
 
● Het behoud van bepaalde 
soorten kan bij dunningen of 
kappingen opgelegd worden. 
 
 

● Ten minste 20% van de totale 
oppervlakte moet bestaan uit of 
in omvorming zijn naar 
gemengde bestanden op basis 
van standplaatsgeschikte 
inheemse boomsoorten.  
● Streefcijfer in bestanden met 
niet-inheemse boomsoorten: 
minstens 30% bijmenging van 
inheems loofhout. Voor 
Populier volstaat een rijke 
onderetage.  
 
● Aanplanten van agressieve 
exoten is niet toegestaan. 

● Streefcijfer op lange termijn: 
openbaar bos: 80% inheems.  
● Streefcijfer in elk bestand: 
minstens 30% inheems loofhout. 
 
● Agressieve exoten als 
Amerikaanse eik, Douglas en 
Robinia worden niet aangeplant. 
 
● Bij de hoogdunning worden 
inheemse boomsoorten 
systematisch bevoordeeld.    

 
Bij aanplantingen worden steeds standplaatsgeschikte soorten gebruikt. De beheervisie en CDB stellen 
dat er steeds aanbevolen herkomsten dienen gebruikt te worden (conform punt 26 advies MiNa-Raad 
1998). 
 
Het basisniveau voorziet dat de maximale kaalkap 3 ha bedraagt voor plantages. In specifieke gevallen 
kan een grotere kaalkap toegestaan worden indien dit gepaard gaat met ecologische maatregelen zoals 
het omvormen van 10% naar inheems loofhout.  
 
De CDB stelt dat 20% van het bos moet bestaan uit gemengde inheems en standplaats geschikt 
boomsoorten of omgevormd worden naar deze binnen een bosbouwtechnische verantwoorde termijn. 
Als deze 20% niet gehaald wordt geeft het beheerplan aan hoe en wanneer dit gehaald wordt (dezelfde 
regeling in punt 26 van MiNa-Raad 1998).  
 
De beheervisie stelt een veel sterkere norm voor: in alle domeinbossen moet op lange termijn 80% van 
de oppervlakte inheemse bestanden zijn. Een uitzondering wordt voorzien bij aanplantingen op 
landbouwgronden waar tot 50% multi-klonale populier aangeplant kan worden.  
 
Bij de twee richtlijnen wordt er gestreefd naar gemengde bestanden waarvan 30% van de 
bedekkingsgraad of grondvlak wordt ingenomen door inheemse loofbomen. In een eerste fase mogen 
in die 30% ook onderstandige bomen en de onderetage meegerekend worden. Het is echter de 
bedoeling na verloop van tijd te komen tot 30% inheemse loofbomen in de opperetage. Bij de 
beheervisie moet ook Grove Den aan deze richtlijn voldoen bij de CDB niet. Populier vormt een 
uitzondering voor de CDB. Hier volstaat het om een onderetage op te bouwen en te behouden van 
verschillende inheemse houtige gewassen. Deze mag als hakhout worden beheerd.  
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Bij het herplanten van bossen mag bij het basisniveau inheemse boomsoorten enkel door ander 
inheemse boomsoorten vervangen worden en Grove den kan niet na inheems loofhout. Deze maatregel 
zorgt ervoor dat de aanwezige natuurwaarde die in belangrijke mate afhankelijk is van de boomsoort 
en het hierbij horende bosbeheer niet kan verslechten. Deze maatregel mag dan ook gezien worden als 
een belangrijke vertaling van het stand still principe (Decreet natuurbehoud 1997). Deze maatregel 
wordt schematisch voorgesteld in tabel 3.   
 
Tabel 3: Overzicht van de mogelijke boomsoorten bij het heraanplanten van bestanden.  
 

Gekapt bestand  Nieuwe aanplant 
Inheems loofhout  Inheems loofhout 

   
   

Grove den  Grove den 
   
   

Uitheems loof- of naaldhout  Uitheems loof- of naaldhout 
 
Bij de twee andere beheerrichtlijnen mag ook de menging niet verminderen (conform punt 27 advies 
MiNa-Raad 1998).  
 
Agressieve exoten kunnen niet volgens de CDB en de beheervisie, terwijl de MiNa-Raad (1998) 
agressieve exoten niet vernoemen. De beheervisie duidt er ten slotte op dat bij de hoogdunning 
inheemse boomsoorten systematisch bevoordeeld moeten worden. 
 
2. Autochtone bomen en struiken en aanbevolen herkomsten 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● De door de overheid aanbevolen herkomsten worden gebruikt 
voor zover die beschikbaar zijn. 

● Autochtone zaadbronnen zullen 
erkend worden als aanbevolen 
herkomsten (Vander 
Mijnsbrugge & Coppé 2003).  
 
● Er wordt 250 € /ha extra 
subsidies gegeven voor het 
aanplanten van aanbevolen 
herkomsten (Subsidiebesluit 
2003). 

● Idem. als basisniveau voor 
privé bossen 

● Bij aanplanting: bij voorkeur 
autochtoon materiaal. Bij 
hoofdboomsoorten is 
ziekteresistentie en selectie 
belangrijker tenzij in 
brongebieden van autochtoon 
matriaal (Vander Mijnsbrugge & 
Coppé 2003). 
 
● Plaatsen waar autochtone 
relictpopulaties voorkomen 
worden beschermd en 
bevoordeligd. 

 
Bij de beheervisie en de CDB moeten aanbevolen herkomsten gebruikt worden indien beschikbaar.  
 
De beheervisie duidt aan dat bronnen van autochtone bomen en struiken beschermd moeten worden. 
Autochtone struiken en secundaire boomsoorten zullen via de kwekerijen van AMINAL, afd. Bos & 
Groen gekweekt worden. Autochtone hoofdboomsoorten worden via contractteelt gekweekt. Bij 
aanplantingen in openbare bossen zal steeds de voorkeur gegeven worden aan autochtone herkomst bij 
struiken en secundaire boomsoorten. Bij de hoofdboomsoorten zal bij openbare bossen indien 
mogelijk autochtoon materiaal aangeplant worden tenzij dit niet ziekteresistent of niet geselecteerd is 
en dit wel beschikbaar is van niet autochtone herkomsten (Vander Mijnsbrugge & Coppé 2003). De 
CDB en MiNa-Raad (1998) vermelden niets over autochtone boomsoorten.  
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3. Natuurlijke verjonging 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Bij natuurlijke verjonging 
van gewenste soorten kan 
opgelegd worden dat deze bij de 
eindkap gevrijwaard dient te 
worden. 

● Waar mogelijk (voldoende 
kwaliteit en kwantiteit) en zinvol 
(standplaatsgeschikt, kwalitatief 
goed en aangepast 
uitgangsmateriaal) wordt in 
principe de natuurlijke 
verjonging gebruikt. 

● Natuurlijke verjonging is de 
regel en na kappen van 
moederbomen met gewenste 
soortensamenstelling en 
inheemse bestanden met goede 
herkomst: 3j wachten op 
natuurlijke verjonging alvorens 
te planten. 
 
● Natuurlijke verjonging actief 
stimuleren door lichting- of 
verjongingkap, 
bodemverwonding enkel bij 
dikke grasmat of strooisellaag en 
max. 10% van de oppervlakte.  
 
● Inspelen op spontane 
verjonging 

 
Het basisniveau stelt dat een kapvergunning kan opleggen dat de natuurlijke verjonging behouden 
moet blijven. Deze regeling zal echter slechts uitzonderlijk toegepast worden. Deze maatregel kan bv. 
gelden als ecologische randvoorwaarde om meer dan 3 ha populier te mogen kappen. De CDB stelt het 
gebruik van een natuurlijke verjonging als standaardprincipe indien deze zich spontaan voordoet 
(zoals punt 12 advies MiNa-Raad 1998). De beheervisie stelt de regeling strenger: er worden 
verschillende maatregelen ondernomen om natuurlijke verjonging te bevorderen.    
 
4. Structuur 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Er wordt gestreefd naar een gemengde bestandsopbouw. ● Behoud van de onderetage of 
afzetten van het hakhout voor de 
eindkap kan opgelegd worden. 
 
● Verwijderen (met ontstronken) 
van de onderetage kan enkel 
toegestaan worden als het gaat 
om hinderlijke soorten (vb. 
Amerikaanse vogelkers). 
 
● Bij het herplanten na 
Cultuurpopulier, Amerikaanse 
eik, Grove en Corsicaanse den of 
Lork kan groepsgewijze 
menging opgelegd worden. 

● Er wordt gestreefd naar een 
gevarieerde structuur met 
gemengde ongelijkjarige 
opbouw.  
 
 

● Het bos wordt als een geheel 
van cellen beschouwd en in grote 
bossen wordt er gestreefd naar 
een structuur waar alle 
ontwikkelingsfasen aanwezig 
zijn.  
 
 
 

 
Bij het basisniveau zijn er garanties voor het behoud van de onderetage en in waardevolle gebieden 
kan menging bij de aanplant vereist worden. De twee andere richtlijnen streven naar menging en 
ongelijkjarigheid (conform punt 27 advies MiNa-Raad 1998).  
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3.5 Economische bedrijfsregeling en exploitatie 
 
1. Bedrijfstijden 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Naaldhout: minimum leeftijd 60 jaar (10 jaar vroeger op rijkere bodems, Bos & Groen 1999). 
● Loofhout: minimum gemiddelde omtrek: Beuk, Amerikaanse en inlandse eik: 150 cm; Esdoorn en 
Boskers: 120 cm en Es: 90 cm (Bos & Groen 1999). 
 
 
 
 

● Evenwichtig en omzichtig 
bepaalde bedrijfstijden, 
evenwicht tussen economische 
en ecologische factoren. 

● Op lange termijn het 
achterwege laten van  
bedrijfstijden. Het kappen van 
bomen gebeurt in functie van de 
individuele boom of groep.  

 
Standaard zijn er maatregelen voorzien die het kappen van ondergedimensioneerde bestanden 
tegengaat. De beheervisie stelt dat op lange termijn zonder bedrijfstijden moet gewerkt worden en de 
CDB laat de keuze van de bedrijfstijd aan de eigenaar over binnen de algemene visie van de CDB.  
 
2. Omlooptijden  
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Hakhout: Omlooptijd van 8 à 30 jaar. Hakhoutbeheer enkel toegestaan bij geschikte soort (Bos & 
Groen 1999). 
● De tussentijd tussen twee opeenvolgende kaalkappen die op minder dan 100m van elkaar liggen in 
dezelfde boseigendom dient minimum 3 jaar te bedragen (Bos & Groen 1999). 
 ● Omlooptijd: De omlooptijden 

van de beheervisie dienen als 
richtcijfers (Bos & Groen 2004). 

● Omlooptijd: richtcijfers    
Leeftijd Omlooptijd

NH < 40 j 3 j
> 40 j 6 j

> 70-90 j 9-12 j
LH < 70-80 j 4 j

> 70-80 j 8 j  
 
Bij hakhout is een vaste omlooptijd vastgelegd. Kortere omlooptijden, short rotation biomassateelt, 
worden niet als hakhout beschouwd en dus ook niet als bos. Het omzetten van bos of hakhout naar een 
short rotation is dus een ontbossing.  
 
Voor hooghout is enkel een tijd tussen naast elkaar liggende kaalkappen vastgelegd van 3 jaar. De 
CDB laat de keuze van de omlooptijd over aan de eigenaar die deze vastlegt in het beheerplan en zorgt 
dat deze past binnen de algemene visie van de richtlijn. De beheervisie geeft wel richtcijfers vaar de 
omlooptijd.  
 
3. 
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Voorraadpeil 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Elke overschrijding van het vastgelegde kapkwantum, wordt gecompenseerd door kappingen 
beneden het peil, om de voorraad opnieuw op een behoorlijk peil te brengen (bosdecreet 1990). 

● Een zeker voorraadpeil wordt gehandhaafd door een evenwicht te 
bewaren tussen houtoogst en aanwas. 

 

 ● Kapkwantum: gestreefd naar 
4m³ /ha /jaar (ten opzichte van 
totale oppervlakte). Gemiddelde 
jaarlijkse aanwas ligt hoger dan 
5 m³ /ha /jaar. Hierdoor stijgt de 
biomassa geleidelijk tot een 
nieuw evenwicht.  

 
Bij een overkapping kan compensatie in de volgende jaren opgelegd worden. Het behoud van een 
zeker voorraadpeil wordt voorzien in de twee andere richtlijnen (conform punt 14 advies MiNa-Raad 
1998). Dit laatste houdt in dat er constant een grote biomassa in het bos aanwezig is en dit zo stabiel 
mogelijk in ruimte en tijd. De beheervisie legt zichzelf een globaal kapkwantum op als gemiddelde 
over alle domeinbossen.     
 
4. Dunningen 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Dunningen waarbij enkel de 
beste bomen weggehaald 
worden voor de verkoop, met 
degradatie van het bestand 
worden geweigerd. 

● Hoogdunning wordt toegepast 
of wegkwijnende bomen die 
geen concurrentie betekenen voor 
potentiële toekomstbomen 
worden niet verwijderd.  
● Evenwicht tussen aanwas en 
houtoogst 

● De dunningsterkte is 
afhankelijk van de individuele 
groep. 
 
● Selectieve hoogdunning 
● kapkwantum < aanwas 

 
Bij het basisniveau zijn er maatregelen genomen om ongepaste dunningen van enkel de beste bomen 
(verdoken roofbouw) te verkomen. De beheervisie geeft aan dat bij het aanduiden van dunningen 
voornamelijk de individuele groepen belangrijk zijn. Inheemse soorten worden door de beheervisie 
systematisch bevoordeeld door de dunning (zie 3.4 punt 1: Inheemse en standplaatsgeschikte 
boomsoorten). 
 
De beheervisie en CDB leggen op dat de dunningsterkte in evenredigheid is met de aanwas.  
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5. Exploitatievoorwaarden 
Schoontijd zie 3.5 Economische bedrijfsregeling en exploitatie punt 6 Schoontijd.  
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Kwetsbare bodems: Ruimen 
bij vorst of droogte wordt 
opgelegd. 
 
 
 

● De exploitatie gebeurt enkel 
door erkende exploitanten*.  
 
● Bij exploitatie en beheerwerken 
worden maatregelen genomen om 
schade aan de 
productiecapaciteit van de 
standplaats, de bodem, het 
overblijvend bestand (inclusief 
verjonging) en verstoring van 
fauna en flora, natuurlijk 
milieu en landschap te 
voorkomen. Er zijn procedures 
voor terreincontroles en 
bestraffende maatregelen. 
 
● De exploitatie-voorwaarden 
omvatten richtlijnen voor de 
exploitatieactiviteiten en 
transport binnen zijn bos ter 
bescherming van mens, natuur 
en milieu en de beheerder 
controleert de uitvoering ervan 
in de praktijk. 

● De exploitatie gebeurt enkel 
door erkende exploitanten*. 
 
● De koper dient de nodige 
voorzorgen te nemen om de te 
sparen bomen en het 
bosbestand niet te beschadigen. 
Op het kappen of beschadigen 
van te sparen bomen staan 
sancties.  
 
● De exploitatie-voorwaarden 
omvatten richtlijnen voor de 
exploitatieactiviteiten en 
transport binnen het  bos ter 
bescherming van mens, natuur 
en milieu en het Bosbeheer 
controleert de uitvoering ervan 
in de praktijk. 
 
● Het hout wordt vervoerd langs 
de wegen die daarvoor 
gewoonlijk gebruikt worden of 
op de wijze die door de 
houtvester of zijn gemachtigde 
wordt aangewezen. In geen 
geval mag de koper nieuwe 
doorgangen of wegen aanleggen.
 
● In geval van waardevolle 
wetenschappelijke 
waarnemingen kan de houtvester
tijdelijk de exploitatie 
verbieden op een bepaalde plaats 
(Besluit openbare verkoop 2002).

*: Erkende exploitanten moeten de nodige bosbouwtechnische kennis hebben, de verschillende 
wetgeving naleven, de nodige veiligheidsvoorzieningen in acht nemen, enkel werken met biologisch 
afbreekbare oliën en vanuit milieustandpunt verantwoorde brandstoffen en zijn personeel een 
bosbouwtechnische vorming laten volgen. Een erkende exploitant mag enkel erkende exploitanten als 
onderaannemer nemen (Besluit erkenning exploitanten 2002).  
 
Het basisniveau legt slechts enkele beperkingen op voor de exploitatie. De 2 andere beheerrichtlijnen 
stellen dat de schade bij exploitatie moet voorkomen of beperkt worden (conform punt 10 advies 
MiNa-Raad 1998). De exploitatievoorwaarden omvatten richtlijnen voor de exploitatie en transport ter 
bescherming van de mens, natuur en milieu. Bij de domeinbossen en het advies van de MiNa-Raad 
(punt 32 advies MiNa-Raad 1998) zijn deze richtlijnen iets verder uitgewerkt dan bij de CDB. De 
houtverkoop in openbare bossen wordt geregeld door het Bosdecreet (1990), het besluit van de 
Vlaamse regering houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare verkopingen van 
hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen van 7 juni 2002 en het besluit van de 
Vlaamse regering houdende de erkenning van kopers en exploitanten van hout, overeenkomstig artikel 
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79 van het Bosdecreet van 13 juni 1990 van 8 november 2002. De belangrijkste maatregelen uit deze 
besluiten voor het milieu zijn hier vermeld. Deze besluiten bevatten ook tal van andere waardevolle 
maatregelen en mogelijkheden om specifieke maatregelen te treffen.  
 
6. Schoontijd 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● 1 april tot 30 juni. Deze periode kan door de administratie verruimd of verengd (voorjaarsflora, 
bijzondere broedgevallen, paddentrek, dassenburchten, drassige gronden, kleine landschapselementen of 
bijzondere biotopen) of opgeheven (geen ecologische waarde of kappingen om veiligheidsredenen) 
worden. 
 
De standaard schoontijd is in de drie richtlijnen zeer gelijkaardig. Het basisniveau bakent deze 
schoontijd reeds duidelijk af. De twee andere richtlijnen zijn steeds onderhevig aan het basisniveau. 
De motiveringen om de schoontijd aan te passen bij de CDB die aanvaard kunnen worden staan 
vermeld in Bos & Groen (2004).  
 

7. Maximum oppervlakte kaalslag  
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Max.: 1ha. 
● Cultuurpopulier: max. 
3ha*,**. 
● Amerikaanse eik: max. 3ha*. 
● Grove en Corsicaanse den en 
lork: max. 3ha*. 
 
*: Bij de heraanplanting kan 
groepsgewijze menging van 
verschillende klonen of soorten 
opgelegd worden.  
**: Afwijkingen mogelijk: 
gekoppeld aan voorwaarden (vb. 
beplanting met verschillende 
klonen, omzetting naar minstens 
10% inheems loofhout, behoud 
van natuurlijke verjonging). 
 
Meerdere kaalkappen hebben 
minstens een onderlinge afstand 
van 100 m of de tussentijd 
bedraagt minstens 3 jaar. 
Afwijkingen mits grondige 
motivatie. 

● Max.: 1ha*. 
● Cultuurpopulier: meer dan 
1ha**. 
 
 
 
 
 
*: Afwijkingen mogelijk voor 
uitheemse soorten: Grondig 
motivering in het bosbeheerplan 
en omvorming naar meer 
natuurlijke bossen (homogeen 
uitheemse bestand naar 
ongelijkjarig gemengd inheems 
loofhout). 
**: Grondig motivering in het 
bosbeheerplan.  

● Enkel indien noodzakelijk, 
max. 1ha*.  
 
 
 
 
 
 
*: Afwijkingen mogelijk: 
omvorming jonge exoten op niet 
geschikte standplaats, bestrijden 
pestsoort, biotoopherstel voor 
een doelsoort (nachtzwaluw, 
boomleeuwerik) of gemotiveerd 
herstel heide- of wastinebeheer. 
 
 
 

 
De maximale kaalkap bedraagt doorgaans 1 ha. Er zijn echter tal van uitzonderingen. De drie 
richtlijnen hebben elk licht verschillende uitzonderingen. Bij het basisniveau is 3 ha mogelijk bij een 
aantal plantageboomsoorten en bij Populier is meer dan 3 ha mogelijk als ecologische 
randvoorwaarden genomen worden. Bij de CDB is het onduidelijk wanneer welke uitzonderingen 
gelden en hoeveel de maximale kaalkap bedraagt. Bos & Groen (2004) geeft enkele verdere 
voorwaarden bv. dat uitzonderingen enkel gelden voor uitheemse soorten. Volgens de regeling in het 
advies MiNa-Raad (1998) wordt bij schermkap de laatste kap niet als kaalkap beschouwd, bij 
zoomslag met stroken die smaller zijn dan 1 tot 2 keer (afhankelijk van lokale omstandigheden en 
soort) de boomhoogte wordt er eveneens niet gesproken van kaalkap. Punt 13 van dit advies stelt: 
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‘Kaalslagen van meer dan 1 ha in loofhout en 3 ha in naaldhout, moeten grondig gemotiveerd worden 
in het beheerplan én zijn slechts aanvaardbaar in specifieke gevallen, zoals de directe omvorming van 
een homogeen bestand van een uitheemse soort of de verjonging van een populierenaanplant.’ 
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3.6 Omvormingsbeheer en exotenbestrijding 
 
Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer Beheervisie voor openbare 

bossen  
● Er wordt een omvormingsplan opgesteld voor alle homogene 
aanplantingen van populier, fijnspar, en andere niet-inheemse 
boomsoorten. 

● Hinderlijke soorten (vb. 
Amerikaanse vogelkers) mogen 
verwijderd en ontstronkt 
worden. 
 
● Agressieve soorten zoals 
Amerikaanse vogelkers mogen 
met glyfosfaat bestreden worden. 

● De omvorming van populier 
kan bestaan uit het aanleggen van 
een onderetage met inheemse 
soorten die als hakhout wordt 
beheerd. Bij andere soorten 
worden bijmenging van minstens 
30% (bedekkinggraad of 
grondvlak) inheems loofhout 
vereist. 
● Aanplanten van agressieve 
soorten is niet toegestaan. 
Agressieve soorten worden 
planmatig bestreden.  
 
 

● Het omvormingsplan bevat 
ook alle homogene 
aanplantingen van Grove den. 
 
● Deze bossen worden 
omgevormd naar bossen met 
minstens 30% grondvlak 
inheems loofhout.  
 
● Aanplanten van agressieve 
soorten is niet toegestaan. 
Agressieve soorten worden 
planmatig bestreden. 
 
● Bij de hoogdunning worden 
niet-inheemse soorten (zeker bij 
Amerikaanse eik) systematisch 
benadeeld ten opzichte van 
inheemse soorten. 

 
Bij het basisniveau zijn maatregelen opgenomen die ervoor zorgen dat het bestrijden van agressieve 
exoten mogelijk is via ontstronken en met glyfosfaat. De CDB en de beheervisie verbieden het 
aanplanten van agressieve soorten en verplichten de planmatige bestrijding. Bij de twee richtlijnen 
moeten alle homogene aanplantingen van populier, fijnspar en andere exoten omgevormd worden naar 
gemengde bossen met minstens 30% inheems loofhout. Bij de CDB is het aanleggen van een 
waardevol onderhout bij Populier een voldoende omvorming. Bij de beheervisie is de omvorming van 
de Grove Den eveneens noodzakelijk. De regeling van de CDB komt volledig overeen met punt 27 
van het advies van de MiNa-Raad (1998). De beheervisie stelt dat bij dunningen inheemse bomen 
steeds bevoordeeld moeten worden t.o.v. exoten.  
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3.7 Standplaats 
 
1. Bodembewerking  
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Grondige bodembewerking 
worden in principe niet 
toegestaan met uitzondering 
bodemverwonding voor 
natuurlijke verjonging en 
beheer van wildakkers. 
  

● Bodembewerking wordt tot 
een minimum beperkt. 

● Geen verstoring van bodem of 
standplaats: geen volledige 
grondbewerking of tussenteelt.  
 
● Het is verboden zonder 
machtiging van het Bosbeheer 
opgravingen of extracties van 
materiaal uit de bodem of uit de 
ondergrond te verrichten en 
bronnen, veen- of turflagen te 
wijzigen in openbare bossen en 
bosreservaten (Bosdecreet 
1990). 

 
Bodemverwondingen worden niet toegestaan met uitzondering van bodemverwonding voor 
natuurlijke verjonging. De CDB en de beheervisie stellen verder nog dat bodembewerkingen tot een 
minimum beperkt worden.  
 
2. Wegenaanleg en reliëfwijzigingen 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Nieuwe wegenaanleg zonder verharding wordt beoordeeld in functie van de exploitatie. Nieuwe 
wegenaanleg met verharding wordt in principe niet toegestaan. Versteviging van bepaalde wegen met 
steenslag of dolomiet kan toegestaan worden indien deze werken geen ecologisch nadelige gevolgen 
hebben (Bos & Groen 1999).  
● Reliëfwijzigingen worden in principe niet toegestaan (Bos & Groen 1999). 
 
Het basisniveau is de enige van de drie die deze onderwerpen behandelt. Bij de drie andere richtlijnen 
geldt natuurlijk wel het basisniveau. 
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3. Water 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Nieuwe drainages zijn niet toegestaan. 
● Draineren van natuurlijke vegetaties is aan een vergunning onderheven: Uitvoeringsbesluit Decreet 
natuurbehoud deel Vegetatiewijziging (1998) 
● Onderhoud van bestaande 
grachten wordt toegelaten. 
Verdieping van bestaande 
grachten wordt in principe niet 
toegestaan. 

● Waterrijke gebieden mogen 
niet ontwaterd worden.  
 
● Buiten deze gebieden kunnen 
bestaande drainage 
onderhouden worden indien 
noodzakelijk. In uitzonderlijke 
gevallen kan dit netwerk 
gewijzigd worden om de andere 
functies te kunnen optimaliseren. 

 
 
● Bestaande drainages enkel 
onderhouden indien 
noodzakelijk voor de stabiliteit 
en vitaliteit van het bestaande 
bestand of de natuurwaarden. Dit 
beheer wordt op termijn 
beëindigd en de bestanden 
worden gelijktijdig omgevormd 
met standplaatsgeschikte bomen. 
Duikers en kokers onder wegen 
blijven opengehouden om 
opstuwing te vermijden.  

 
Het basisniveau staat het onderhoud van de huidige drainage toe, nieuwe zijn niet toegestaan 
uitgezonderd in waterrijke gebieden. De drie andere richtlijnen leggen het behoud van de huidige 
drainages verder aan banden. De beheervisie stelt dat op lange termijn alle drainages moeten 
verdwijnen. Bij de CDB moet enkel de drainages in de waterrijke gebieden (zoals in Decreet 
natuurbehoud (1997): moerassen, vennen, veen- of plasgebieden, natuurlijk of kunstmatig, blijvend of 
tijdelijk, met stilstaand of stromend water) verdwijnen. Het advies van de MiNa-Raad (1998) bevat bij 
punt 22 een gelijkaardige regeling als de CDB. Verder geldt bij het advies van de MiNa-Raad (1998) 
dat de bosbeheerder zo goed als mogelijk moet bijdragen aan het integrale waterbeheer in infiltratie-, 
kwelgebieden en riviervalleien.  
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4. Nutriënten 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Het is verboden zonder machtiging van het Bosbeheer strooisel te verwijderen (Bosdecreet 1990). 
● Het gebruik van dierlijke mest in bos is verboden, behalve het opbrengen van stalmest, bewerkte 
dierlijke en andere meststoffen waarbij slechts een beperkt deel van de totale stikstof vrijkomt in het jaar 
van opbrenging bij bemesting van de plantput bij bosaanplanting (Wijziging bescherming leefmilieu 
tegen meststoffen 2003) 

● De beheerder probeert mineralenkringloop zo veel mogelijk te 
sluiten. 

 

● Bemesting is niet toegestaan 
met uitzondering van stalmest in 
de plantput van veeleisende 
boomsoorten. 

● Bemesten is niet toegestaan 
met uitzondering van stalmest 
in de plantput in openbare 
bossen en bosreservaten 
(Wijziging bosdecreet 1999). 
 
● Bekalken (criteria in overleg 
met IBW) om de verzuring tegen 
te gaan kan indien gecombineerd 
met en noodzakelijk voor het 
omvormen van Kempische 
dennenbossen of het omvormen 
van homogene beukenbossen. 

  
Het verwijderen van strooisel zonder machtiging is overal verboden. De twee richtlijnen die gesteund 
zijn op duurzaam bosbeheer trachten de mineralenkringloop te sluiten. Ze stellen dat bemesting niet 
kan, maar hebben elk een specifieke uitzondering voor bemesting in de plantput. De beheervisie laat 
de mogelijkheid van bekalken wel open onder zeer specifieke omstandigheden. Het advies van de 
MiNa-Raad (1998) bevat dezelfde maatregelen (punt 19) als de CDB. Het advies van de MiNa-Raad 
(1998) stelt dat actief maatregelen genomen moeten worden in gedegradeerde bossen.  
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5. Gebruik van schadelijke stoffen 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Het is verboden zonder machtiging van het Bosbeheer resten, vuilnis en afval achter te laten buiten 
de daartoe ter beschikking gestelde verzamelplaatsen met uitzondering van houtafval van toegestane 
exploitaties (Bosdecreet 1990).  
● Chemische stoffen, hun verpakkingen en niet-organische vloeibare en vaste stoffen worden niet in 
het bos achtergelaten. Chloorhoudende, gevaarlijke en giftige stoffen worden niet in het bos 
gebruikt (VLAREA). 

● Chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan, 
uitgezonderd glyfosaat bij bestrijding van agressieve exoten (vb. 
Amerikaanse vogelkers). Uitzondering geldt zolang geen ecologisch 
beter alternatief bestaat.  
● Het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen is toegestaan 
bij overwogen toepassing.  
● Gebruik van glyfosaat enkel bij overwogen toepassing en 
gecombineerde mechanisch-chemische planmatige 
bestrijdingsmethode.  

● Het gebruik van herbiciden 
wordt in principe niet toegestaan 
met uitzondering van gebruik op 
wildakkers en bestrijding van 
agressieve exoten (vb. 
Amerikaanse vogelkers) met vb. 
glyfosaat. 

● Olieverversingen van 
machines in het bos is niet 
toegestaan en bij motorzagen 
wordt biologisch afbreekbare 
kettingolie gebruikt. 

● Bij werken wordt gebruik 
gemaakt van afvulmondstukken, 
biologisch afbreekbare oliën en  
milieuvriendelijke brandstoffen 
en correct onderhoud 
machinepark. 

 
Het basisniveau voert een verbod in op het gebruik van herbiciden in het bos met twee voorname 
uitzonderingen, nl. op wildakkers en bij exotenbestrijding. De twee andere richtlijnen staan enkel 
chemische bestrijdingsmiddelen toe voor exotenbestrijding. Deze uitzondering is nagenoeg 
noodzakelijk om doelmatige bestrijding van Amerikaanse vogelkers te realiseren. Plaatselijk geldt dit 
ook voor andere soorten (vb. Amerikaanse eik, Rododendron en Robinia).  
 
Verder stellen deze twee richtlijnen dat biologisch afbreekbare kettingolie moet gebruikt worden. De 
twee richtlijnen voegen daar elk nog een aantal andere beperkingen aan toe (olieverversing buiten het 
bos, afvulmondstukken en milieuvriendelijke brandstoffen).  
 
6. Gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer Beheervisie voor openbare 
bossen  

 ● Het gebruik van Genetisch 
gemanipuleerde organismen is 
niet toegestaan. 

● Geen specifieke vereiste 

 
Enkel de CDB en het advies van de MiNa-Raad (punt 20, MiNa-Raad 1998) nemen reeds in hun 
maatregelen op dat genetische gemanipuleerde organismen niet mogen aangewend worden. De 
beheervisie heeft deze regeling niet opgenomen. Momenteel zijn er nog geen genetisch 
gemanipuleerde bomen of struiken die in het bosbeheer aangewend worden op de markt verkrijgbaar.  
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3.8 Bosuitbreiding 
 
1. Locaties die in aanmerking komen voor bosuitbreiding 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Het is verboden historisch permanente graslanden en poelen in groengebieden, parkgebieden, 
buffergebieden, bosgebieden; holle wegen; graften; bronnen; vennen en heiden; moerassen en 
waterrijke gebieden; duinvegetaties te wijzigen (bebossen) (Uitvoeringsbesluit Decreet natuurbehoud 
deel Vegetatiewijziging 1998). 
● Er is een vergunning nodig voor het beplanten (en wijzigen) van vegetaties en kleine 
landschapselementen gelegen in groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden, 
valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang 
of bijzondere waarde op de bestemmingsplannen, speciale beschermingszones, ramsargebieden en 
beschermde duingebieden (Uitvoeringsbesluit Decreet natuurbehoud deel Vegetatiewijziging 1998). 
● In andere gebieden uitgezonderd woon- en industriegebieden is er een meldingsplicht voor het 
wijzigen van kleine landschapselementen (Uitvoeringsbesluit Decreet natuurbehoud deel 
Vegetatiewijziging 1998). 
Uitzondering op deze drie regels zijn steeds: huiskavels en bij goedgekeurde bouwplannen, 
kavelplannen, inrichtingsplannen, natuurinrichtingsplannen, beheerplannen voor bossen, 
natuurreservaten of beschermde landschappen indien voldaan is aan de zorgplicht (Uitvoeringsbesluit 
Decreet natuurbehoud deel Vegetatiewijziging 1998).  
● Binnen het VEN zijn geen wijziging (bebossing) van beschermde vegetaties en van kleine 
landschapselementen mogelijk, uitgezonderd indien ontheffing is verleend in een goedgekeurd 
natuurrichtplan of toelating van afd. Natuur (Decreet natuurbehoud 1997). 
 ● Geen bebossing in 

tegenspraak met de 
doelstellingen van VRL-, HRL- 
of Ramsargebieden.  

 
Standaard geldt een verbod op het wijzigen van een aantal waardevolle vegetaties en kleine 
landschapselementen. In de verschillende beschermde gebieden wordt een vergunning vereist voor het 
wijzigen of beplanten van vegetaties of kleine landschapselementen. In het VEN is het wijzigen van 
vegetatie en kleine landschapselementen verboden met uitzondering van wijzigingen die toegestaan 
worden in het natuurrichtplan of door afd. Natuur (Decreet natuurbehoud 1997, Uitvoeringsbesluit 
Decreet natuurbehoud deel Vegetatiewijziging 1998, Omzendbrief vegetatiewijziging 1998). Verder 
geldt er een meldingsplicht voor het wijzigen van kleine landschapselementen in de meeste andere 
bestemmingsgebieden.  
 
Voor verdere interpretatie van deze beschermde vegetaties wordt verwezen naar Decreet 
natuurbehoud (1997), Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering 
van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 23 juli 
1998 (verder gerefereerd als Uitvoeringsbesluit Decreet natuurbehoud deel Vegetatiewijziging 1998) 
en Omzendbrief vegetatiewijziging (1998).  
 
De beheervisie stelt verder dat bebossingen niet in tegenspraak mogen zijn met de doelstelling van 
VRL-, HRL- of Ramsargebieden. 
 
2. Richtlijnen voor de uitvoering van de bebossing  
 
Enkel de beheervisie stelt een aantal richtlijnen op voor bosuitbreidingen. De bossen worden 
aangelegd met boomsoortengroepen in een mozaïekpatroon van standplaatsgeschikte boomsoorten. 
Minstens 20% van de terreinen worden open gelaten, indien geschikte zaadbronnen aanwezig zijn, 
worden meer open plaatsen voorzien om spontaan te laten verbossen. Minstens 80% van de 
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aangeplante oppervlakte wordt aangeplant met inheemse soorten. Een uitzondering hierop is voorzien 
voor maximaal 50% multiklonale Populier bij bebossing op landbouwgronden. Agressieve exoten 
worden niet gebruikt.  
 
Door bosuitbreiding wordt gestreefd naar bosoppervlakten van min. 50 ha. Er wordt gestreefd naar 
creëren van multifunctionele bossen, uitbreiding en aansluiting bij bestaande bossen, stadsbossen, 
bossen rond oude boskernen, schermbossen, bossen met een interessante geomorfologische structuur 
en realisatie van zeldzame bosgemeenschappen (Mens en Ruimte z.d.). In de eerste plaats wordt 
prioriteit gegeven aan bosuitbreidingen die de verschillende bosfuncties gelijktijdig invullen. Het 
tweede criterium gaat bossen realiseren waar kleine verspreide bosjes aanwezig zijn als 
ontsnipperende maatregel. Het derde criterium handelt over de nood aan stadsbossen en regionale 
bossen ten behoeve van de recreatie. Het vierde criterium is soortgelijk aan het tweede en geeft 
prioriteiten aan plaatsen met recent ontginde oude bossen en plaatsen met restanten van oude bossen 
onder de vorm van kleine bosfragmenten of houtkanten. Bij interessante geomorfologische structuren 
wordt vooral aandacht besteed aan waterscheidingsgebieden en vochtige valleigebieden. Het laatste 
criterium, zeldzame bosgemeenschappen, sluit natuurlijk volledig aan bij het vorige. Hier wordt 
aandacht gelegd op duinbossen, krijthellingbossen, bossen op kalkrijke gronden en broekbossen (Mens 
en Ruimte z.d.). 
 
Voor andere eigenaars zijn er geen specifieke richtlijnen. Bij de subsidieregeling worden er echter wel 
bepaalde voorwaarde opgelegd. Zo moeten er minstens 2500 planten per ha  en regelmatig verspreid 
aanwezig zijn bij bezaaiing of natuurlijke verjonging en minstens 1333-2500 (afhankelijk van de soort, 
populier 123) voor aanplantingen. De subsidiebedragen voor meer edele boomsoorten, menging en 
aanbevolen herkomsten liggen hoger dan voor snelgroeiende soorten, homogene aanplantingen en 
andere dan aanbevolen herkomsten.  
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3.9 Sociale aspecten 
 
1. Participatie 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Het bosbeheerplan en de –kaarten zijn openbaar. 
 
 

● De betrokken bevolking 
wordt ingelicht en wordt in staat 
gesteld te reageren bij het 
opstellen van een beheerplanning 
en uitvoering van 
beheermaatregelen. Relevante en 
onderbouwde wensen of 
bezwaren worden in overweging 
genomen. 
 
● De bosbeheerder zoekt bij het 
opstellen van het beheerplan naar 
samenwerkings-verbanden met 
betrokken partijen die gegevens 
kunnen leveren. 

● Het goedgekeurd beheerplan 
wordt aan alle betrokken partijen 
bezorgd.  
 
● Participatie bij de opmaak 
van de beheerplannen en 
ontwerpbeheerplan met 
consultatieronde.  
 
● Voor het opstellen van 
beschermingsplannen en het 
uitvoeren van aangepaste 
beheermaatregelen voor 
specifieke biotopen en soorten 
wordt gestreefd naar 
samenwerkingsverbanden met 
gespecialiseerde verenigingen 
en instellingen. 

 
Het basisniveau stelt dat het beheerplan openbaar is ten gevolge van richtlijn 90/313/EEG inzake de 
vrije toegang tot milieu-informatie. De beheervisie stelt dat de bosbeheerplannen van domeinbossen 
steeds openbaar zijn. Bij de beheervisie en de CDB is het noodzakelijk om betrokken partijen inspraak 
te geven en gegevens op te vragen bij specialisten op dit vlak. Het advies van de MiNa-Raad vermeldt 
dat er overleg is met alle betrokken partijen, het streven naar samenwerkingsverbanden met 
verschillende betrokken partijen bij het opstellen van het beheerplan strekt tot aanbeveling (punt 5 en 
30, MiNa-Raad 1998).   
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2. Openstelling 
 

Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 
bossen  

● Bossen zijn enkel voor voetgangers toegankelijk en enkel op de boswegen. Het bosbeheerplan kan 
de toegankelijkheid verder beperken. Het ontoegankelijk stellen van een bos of een gedeelte ervan 
dient langs de boswegen aangeduid te worden met officiële borden. De boswegen mogen verlaten 
worden indien toestemming verkregen werd van de eigenaar en het Bosbeheer (Wijziging bosdecreet 
1999). 
 
 
 
 
 
 

● Het beheer moet aandacht 
hebben voor het recreatief 
medegebruik. Het bos kan 
toegankelijk gesteld worden 
voor het publiek op een manier 
die de ecologische 
functievervulling niet in het 
gedrang brengt. 

● Geen verstoring van 
kwetsbare biotopen. 
● Paden in afgesloten bosdelen 
fysisch ontoegankelijk maken 
door ze te laten overwoekeren of 
stammen en kroonhout op de 
paden laten liggen. 
 
● Infrastructuur beperken, 
goed onderhouden en geometrie 
vermijden.  
● Voorrang aan stille recreatie.  
● Fiets- en ruiterpaden enkel 
indien deze aansluiten op grotere 
omloop die ook buiten het bos 
loopt.  
● Speelzones van ongeveer 2 tot 
5 ha, afweging van impact op 
ecosysteem.  

 
De wijziging van het bosdecreet (Wijziging bosdecreet 1999) stelt reeds dat bossen standaard 
toegankelijk zijn voor voetgangers langs de paden. Het beheerplan kan het type van recreanten 
(ruiters, fietsers, …) en ook de opengestelde paden wijzigen (bepaalde paden voor bepaald type van 
recreanten). De twee andere richtlijnen en ook het 8e punt van het advies van de MiNa-Raad (1998) 
stellen zich positief op tegenover openstelling van het bos op een manier die een aanvaardbare schade 
toebrengt aan de ecologische functie. De beheervisie legt ook tal van concrete maatregelen vast voor 
de invulling van de recreatie.   
 
Wat de ligging van open plekken betreft raadt de dienstorder privé bos (Bos & Groen 1999) aan 
rekening te houden met: 
• zoveel mogelijk gebruik te maken van: 

- bestaande openingen,  
- groepen waar de verjonging mislukt is. 

• rechte randen te vermijden. 
• Niet op plaatsen met waardevolle bosvegetaties 
• in jongere fasen en in aftakelend boomhout worden best geen extra open plekken gecreëerd. 
• speelweiden bevinden zich ook best niet te ver van de meest gebruikte toegangen tot het bos. 
 
Voor de aanleg van speelzones in domeinbossen wordt steeds een afweging gemaakt met de mogelijke 
impact op het ecosysteem. Deze moet er voor zorgen dat de meest kwetsbare zones gevrijwaard 
worden.  
 
3. 
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Jacht 
 
Basisniveau voor bossen  Criteria duurzaam bosbeheer  Beheervisie voor openbare 

bossen  
De jacht wordt geregeld via het jachtdecreet (1991) en zijn uitvoeringsbesluiten. 
 ● De bosbeheerder ziet erop toe 

dat er geen wild wordt uitgezet 
in zijn bos, tenzij bij wettelijk 
toegestane 
soortbeschermingsmaatregelen.  
● Stroperij en niet-weidelijke 
jachtmethoden worden actief 
bestreden. 

● Jacht wordt enkel verpacht als 
er wildschade is of als er een te 
grote wildpopulatie is en het bos 
40 ha groot is of is ingesloten in 
een jachtgebied van 40 ha. Er 
geldt wel een verbod op 
staalhagel, het uitzetten van 
wild en het aanleggen van 
wildakkers. Voor reewild kan 
een minimum en zal steeds een 
maximum afschot opgelegd 
worden.  

 
De CDB en de beheervisie stellen duidelijk dat er geen wild mag uitgezet worden in de bossen die aan 
deze richtlijnen moeten voldoen. In Vlaanderen was het tot voor kort mogelijk om Fazanten uit te 
zetten. Momenteel bestaat deze mogelijkheid niet meer en kan wettelijk gezien geen enkele wildsoort 
nog uitgezet worden.  
 
De CDB stelt duidelijk dat de eigenaar moeten toezien op stroperij en niet-weidelijke jachtmethoden.  
 
De beheervisie vermeldt dit niet expliciet vermits dit reeds standaard tot het takenpakket van het 
Bosbeheer behoort.  
 
De beheervisie geeft een reeks voorwaarden aan om de jacht van een openbaar bos te verpachten. 
Verder neemt de beheervisie een verbod op staalhagel en een verbod op het aanleggen van wildakkers 
op in zijn richtlijnen. Het advies van de MiNa-Raad (1998) vermeldt in punt 16 nog extra maatregelen.    
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4 Onderlinge vergelijking van de verschillende beheerrichtlijnen 

4.1 Algemeen 
 
Het basisniveau is een stuk minder strikt dan de twee andere regimes. Bij sommige 
vergelijkingspunten is het basisniveau echter reeds voldoende uitgewerkt en duurzaam en kunnen de 
andere richtlijnen dit enkel overnemen (herhalen) of in zeer beperkte mate nauwkeuriger afbakenen. 
Dit is bv. zo bij het instellen van de schoontijd, de regeling van bodembewerking, wegenaanleg en 
reliëfwijzigingen in bossen en de VLAREA regeling voor het gebruik van gevaarlijke stoffen in het 
bos.   
 
De CDB en de beheersvisie zijn doorgaans zeer gelijklopend. Tevens gelijken beiden tevens sterk op 
de FSC-standaard (FSC-werkgroep België 2002a, zie bijlage 2), de Pro Silva criteria (Pro Silva 
Vlaanderen1993) en het advies van de MiNa-Raad (1998).  
 
De beheervisie stelt doorgaans bepaalde beheermaatregelen vast en verantwoordt deze keuze van 
beheer met een aantal doelstellingen die hierdoor bereikt worden. De beheervisie is hierdoor een tekst 
waar het Vlaams Gewest op de voorgrond treedt als beheerder enerzijds en als richtlijngever 
anderzijds. De twee andere richtlijnen daarentegen leggen voornamelijk doelstellingen op die de 
eigenaar moet behalen door zelf een aantal beheermaatregelen uit te werken. Deze beheermaatregelen 
moet de eigenaar vastleggen in een beheerplan. Hierdoor wordt de eigenaars of beheerders de vrijheid 
gegeven om zelf te kiezen hoe zij aan het algemeen gedachtegoed van de richtlijnen wil voldoen.  
 
De voornaamste verschilpunten tussen de beheervisie enerzijds en CDB (maar ook de FSC-standaard) 
zijn:  
• Bij de CDB en de FSC-standaard volstaat het als ten minste 20% van de totale oppervlakte bestaat 

uit of in omvorming is naar gemengde bestanden op basis van standplaatsgeschikte inheemse 
boomsoorten. Bij de beheervisie ligt deze norm op lange termijn op 80% standplaatsgeschikte 
inheemse boomsoorten. 

• De beheervisie heeft extra aandacht voor bossen op natte standplaats. Ferrarisbosdelen in 
beekalluvia worden niet meer geëxploiteerd. De beheervisie stelt dat op lange termijn ook alle 
drainages moeten verdwijnen en de bosbestanden van gedraineerde gebieden langzaam 
omgevormd worden of spontaan evolueren naar standplaatsgeschikte bostypes passend bij de 
herstellende waterhuishouding. Kleine bestanden op bodems met drainageklassen e en f worden 
omgevormd tot elzenbroek of een natuurtype in de open sfeer. 

• De beheervisie is het strengst op de toelaatbare oppervlakte bij kaalkappen. Kaalkap kan bij de 
beheervisie enkel indien noodzakelijk en meer dan 1 ha kan enkel voor specifieke 
natuurdoelstellingen. Op lange termijn wordt er gewerkt naar het achterwege laten van de 
bedrijfstijden zodat ook eindkappen van bestanden verdwijnen.  

• De beheervisie grijpt actief in om bepaalde natuurwaarden te creëren terwijl de andere richtlijnen 
doorgaans enkel stellen dat deze natuurwaarden behouden of beheerd moeten worden indien 
aanwezig. In het bijzonder gaat het om een ondergrens voor open plekken en het actief zoeken 
naar plaatsen waar herstel van hak- en middelhoutbeheer en punt- en lijnvormige elementen 
mogelijk is.  

 
Enkele voorbeelden van praktische beheerskeuzes die opgenomen zijn in de beheervisie en niet in de 
andere richtlijnen vermeld worden, zijn: Het gebruik van het mozaïekcyclus concept met selectieve 
hoogdunning, de methode om key-habitats te verdelen over het bos, de methodiek die gebruikt wordt 
bij bosuitbreiding, de invulling van een algemene visie op recreatie en de methodiek om de Kempische 
dennenbossen en bossen met Amerikaanse eik om te vormen.  
 
Het Decreet natuurbehoud (1997) en het Uitvoeringsbesluit Decreet natuurbehoud deel 
Vegetatiewijziging (1998) voorzien in een reeks maatregelen die ervoor zorgen dat bebossingen van 
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waardevolle vegetaties niet mogelijk zijn of aan banden worden gelegd. Enkel de beheervisie stelt een 
aantal extra voorwaarden op voor bosuitbreidingen.  
 

4.2 CDB versus beheervisie 
 
Het uitvoeringsbesluit dat de CDB regelt (CDB 2003), stelt dat alle openbare bossen en bossen die in 
het VEN liggen moeten voldoen aan de CDB. Voor de domeinbossen (die volgens de beheervisie 
beheerd worden), heeft dit nauwelijks gevolgen aangezien de CDB op bijna alle vlakken minder streng 
is dan de beheervisie (Bos & Groen 2001a). De beheersvisie zal aangepast worden zodat ze overal 
voldoet aan de voorwaarden van CDB (Bernard Van Elegem mond. meded.).  
 

4.3 Basisniveau versus CDB 
 
Een privé-boseigenaar die gronden in het VEN heeft liggen, zal een reeks extra maatregelen in acht 
moeten nemen. Deze extra inspanningen die van de eigenaar vereist worden, zijn er niet enkel op het 
vlak van beheer, maar ook op het vlak van rapportering. Ter compensatie voor deze inspanning is er 
een subsidieregeling uitgewerkt in het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 betreffende 
de subsidiëring van beheerders van openbare en privé-bossen (Subsidiebesluit 2003). De belangrijkste 
vereisten bij CDB zijn:  
 
• Ten minste 20% van de totale oppervlakte moet bestaan uit of in omvorming zijn naar gemengde, 

inheemse en standplaatsgeschikte bestanden  
• Homogene bestanden met exoten moeten omgevormd worden door minstens 30% bijmenging van 

inheems loofhout. Voor populierenbossen volstaat het om een rijke onderetage aan te leggen en te 
onderhouden.  

• Op minstens 5% van de oppervlakte wordt maximaal rekening gehouden met natuurontwikkeling. 
Waardevolle bosproducten kunnen nog gevaloriseerd worden als de soortensamenstelling en 
structuur niet noemenswaardig beïnvloed word.  

• Bestaande open plekken moeten behouden blijven en beheerd worden.  
• Per bestand moeten de beheerder enkele bomen /ha laten staan om natuurlijk te laten sterven. Op 

lange termijn wordt er naar gestreefd om het aandeel dood hout 4% te laten bedragen.  
• De maximale oppervlakte voor een kapping blijft 1 ha, maar uitzonderingen zijn strikter 

gereglementeerd. 
• Agressieve soorten moeten planmatig bestreden worden. 
• Bossen met een rijke boomsoortensamenstelling kunnen niet meer vervangen worden door 

homogene bestanden of door andere bodemgebruik. Deze maatregel is in zekere zin reeds door het 
Decreet natuurbehoud (1997) reeds verplicht door het stand still principe.  

• Waar mogelijk en zinvol wordt de natuurlijke verjonging gebruikt. 
• Rapportering: Het opstellen van een uitgebreid bosbeheerplan. 
 

4.4 Vergelijking met de Pro Silva principes 
 
1. Pro Silva: 
Pro Silva is een Europese vereniging van bosbouwers die natuurgetrouw bosbeheer toepassen. Pro 
Silva is in 1989 opgericht in Slovenië. De vereniging wil voornamelijk de discussie over 
natuurgetrouw bosbeheer op gang brengen en nuttige informatie voor het praktisch uitvoeren van dit 
beheer verspreiden. De vereniging is ondermeer actief op het vlak van verantwoord bosbeheer en 
bosgebruik, het behoud van de biodiversiteit, de discussie rond het gebruik van exotische soorten en 
de rol van bossen in het landschap (Pro Silva Vlaanderen 1993). Deze organisatie wordt in Vlaanderen 
vertegenwoordigd door de Pro Silva werkgroep van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV).  
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2. Pro-Silva criteria: 
Pro Silva werkte een lijst met 9 basisprincipes uit waaraan natuurgetrouwe of ecologische bosbouw 
moet voldoen. Deze lijst kwam er in 1992 (Pro Silva Vlaanderen 1993). 
 
1. Bomen moeten oud kunnen worden 
2. De basis van het bosecosysteem wordt gevormd door inheemse boomsoorten 
3. Het bos moet een gevarieerde structuur hebben 
4. Zelfregulerende processen vormen de basis van deze bosbouw 
5. Bij de houtwinning moet zo weinig mogelijk schade aangericht worden 
6. Kleine elementen met grote natuurbehoudwaarde moeten behouden worden en zo nodig een 

natuurvriendelijk beheer krijgen 
7. Kaalslagen moeten vermeden worden; groepsgewijze en individuele kapping geniet de voorkeur 
8. Een natuurgetrouw beheerd bos bevat dood hout 
9. Mechanische en biologische bestrijding van ongewenste vegetatie verdient de voorkeur boven 

chemische bestrijding. 
 
3. Vergelijking:  
Deze principes blijven vrij vaag en een duidelijke vergelijking is daarom ook niet mogelijk. Zowel de 
CDB en de beheervisie geven invulling aan al deze basisprincipes. Voor de gevarieerde structuur en de 
zelfregulerende processen legt de beheervisie strengere normen op dan de CDB.  
 
Het basisniveau geeft ook in zeker mate invulling aan enkele van deze maatregelen. Er is in het 
standaardniveau een minimale leeftijd (omtrek voor loofhout) vastgelegd om bomen te kappen. 
Bestanden met inheemse bomen moeten met inheemse soorten heraangeplant worden. Kleine 
natuurelementen zijn door het decreet natuurbehoud (1997) beschermd. Kaalkap is niet toegestaan. De 
toegestane oppervlaktes voor kaalkap in Vlaanderen moeten in deze internationale context niet als 
kaalslagen beschouwd worden. Chemische bestrijding van ongewenste vegetatie is, met uitzondering 
van glyfosfaat, niet toegestaan. 
 

4.5 Besluit 
 
De beheerrichtlijnen kunnen ingedeeld worden in drie verschillende niveaus. Het basisniveau vormt 
het eerste niveau en is vergeleken met talrijke internationale afspraken en principes en het buitenland 
een behoorlijk strikte regelgeving. Een tweede niveau wordt vertegenwoordigd door de CDB (die sterk 
gelijklopend is met de FSC-standaard, zie bijlage 2). Op internationaal vlak voldoen ze aan principes 
en criteria voor het duurzaam en/of natuurgetrouw beheren van bossen. Het derde niveau omvat de 
beheervisie en is strenger en strikter dan de meeste internationale criteria voor duurzaam en/of 
natuurgetrouw bosbeheer.  
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Deel II: invulling van verschillende beschermingsstatuten aan de 
hand van bosbeheerrichtlijnen 

5 Vlaams Ecologisch Netwerk en het Integraal Verbindend en Ondersteunend 
Netwerk 

5.1 Toepassingsgebied en juridische status 
 
De afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en Integraal Verbindend en Ondersteunend 
Netwerk (IVON) steunt op het art. 17 van het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu van 21 oktober 1997 (verder gerefereerd als Decreet natuurbehoud 1997).  
 
1. VEN: 
Het VEN wordt in het Decreet natuurbehoud (1997) gedefinieerd als een samenhangend en 
georganiseerd geheel, van gebieden van de open ruimte waarin een specifiek beleid inzake het 
natuurbehoud, gebaseerd op de kenmerken en elementen van het natuurlijk milieu, de onderlinge 
samenhang tussen de gebieden van de open ruimte en de aanwezige en potentiële natuurwaarden 
wordt gevoerd. Het decreet stelt een afbakening voorop van 125.000 ha VEN-gebied.  
 
Het VEN wordt afgebakend binnen groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden, 
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen met als overdruk 
overstromingsgebied of wachtbekken, militaire domeinen, ontginningsgebieden met een van 
voornoemde bestemmingen als nabestemming, valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden met 
ecologisch belang of ecologische waarde, agrarische gebieden met bijzondere waarde, 
bosuitbreidinggebieden, natuurontwikkelingsgebieden en gebieden met een vergelijkbare bestemming. 
Verder kunnen ook VEN-gebieden aangeduid worden in beschermde duingebieden.  
 
2. IVON:  
Het IVON is een geheel van gebieden waarin de administratieve overheid zorg draagt voor het behoud 
van de aanwezige natuurwaarden, maatregelen neemt ter bevordering en versterking van die 
natuurwaarden, en ook stimulerende maatregelen neemt ter bevordering van de biologische diversiteit. 
Deze maatregelen mogen de landbouw- en bosbouwexploitatie binnen het daartoe bestemd gebied niet 
beperken, tenzij via het instrument van de beheerovereenkomsten. 
 
Het IVON omvat natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden. 
Natuurverwevingsgebieden zijn aaneengesloten gebieden waarin verschillende functies voorkomen en 
die gekenmerkt zijn door de aanwezigheid van hoge natuurwaarden, waarvan de duurzaamheid kan 
worden bereikt door het realiseren van het stand-still beginsel, het instandhouden en herstellen van de 
structuurkenmerken van de waterlopen, het instandhouden en herstellen van de waterhuishouding, het 
reliëf en de bodem en het bevorderen van het onderhoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden. 
 
Natuurverwevingsgebieden worden binnen dezelfde gewestplanbestemmingen als het VEN aangeduid, 
maar kunnen ook in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en recreatiegebied. De Vlaamse 
regering legt zichzelf op om 150.000 ha natuurverwevingsgebieden af te bakenen.   
 
Natuurverbindingsgebieden zijn gebieden die ongeacht hun oppervlakte van belang zijn voor de 
migratie van planten en dieren tussen de gebieden van het VEN en/of natuurreservaten en die strook- 
of lijnvormig zijn met een aaneenschakeling van KLE.  
 
De natuurverbindingsgebieden worden door de Bestendige Deputatie afgebakend (Decreet 
natuurbehoud 1997, Besluit van de Vlaamse regering van 21 november 2003 houdende maatregelen 
ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid, verder gerefereerd als Maatregelenbesluit 2003).  
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5.2 Stand van zaken 
 
Van het VEN is momenteel de eerste fase (84.972 ha VEN) afgebakend. In dit VEN 1e fase komen enkel de 
zogenaamde consensusgebieden voor. Hieronder wordt verstaan dat enkel gebieden die reeds een groene 
gewestplanbestemming hadden opgenomen werden. In het afgebakende VEN 1e fase ligt ongeveer 47.731 ha bos 
(Leyman & Vandekerkhove 2002, Leyman mond. meded.). Sindsdien is er ongeveer 1.840 ha bijkomende VEN 
afbakening gebeurt via ruimtelijke uitvoeringsplannen (Nara 2005). In totaal zou 125.000 ha VEN moeten 
afgebakend worden (Dua & Van Mechelen 2002, Kabinet van Minister Vera Dua 2002). 
  
Van het IVON is momenteel reeds 840 ha natuurverwevingsgebied afgebakend (Nara 2005). 
 

5.3 Bosbeheer in het VEN en IVON 
 
1. Standaardmaatregelen: 
Bossen die in het VEN liggen, moeten een uitgebreid bosbeheerplan opstellen conform met de CDB 
(CDB 2003).  
Voor elk VEN-gebied wordt er een natuurrichtplan (NRP) opgemaakt. Bosbeheerplannen van 
openbare bossen worden binnen de twee jaar na het goedkeuren van het NRP aangepast zodat ze aan 
de maatregelen van het NRP voldoen. Bosbeheerplannen van privé bossen blijven geldig gedurende de 
verdere termijn van het beheerplan. Een beperkt beheerplan van een privé-bos, opgesteld volgens het 
nieuw uitvoeringsbesluit (Besluit Bosbeheerplannen 2003), vervalt 2 jaar na de afbakening van het 
VEN. In deze periode moet de eigenaar een nieuw uitgebreid beheerplan opstellen. Voor het VEN 1e 
fase levert dit geen problemen op vermits de huidige bosbeheerplannen nog volgens het oude 
uitvoeringsbesluit zijn opgesteld (en deze niet vervallen door de afbakening van VEN). Bij verdere 
afbakening van nieuwe VEN-gebieden kunnen er wel privé-bosbeheerplannen vervallen en moeten er 
nieuwe opgesteld worden conform met de CDB. Bosbeheerplannen van bossen die in VEN-gebieden 
gelegen zijn, moeten voor advies voorgelegd worden aan AMINAL, afd. Natuur die onder meer nakijkt 
of deze beheerplannen in overeenstemming zijn met de NRP. Een beheerplan kan niet worden 
goedgekeurd door de bevoegde overheid indien de bepalingen van dat plan in strijd zijn met de 
bepalingen van het goedgekeurd NRP (CDB 2003). 
 
De CDB vormen de belangrijkste regeling voor de bosbouw binnen het VEN. Verder zijn er nog een 
aantal andere meer algemene beperkingen binnen het VEN die in zekere mate ook een invloed kunnen 
hebben op de bossen en die niet of slechts gedeeltelijk zijn opgenomen in de CDB (Maatregelenbesluit 
2003). Deze worden besproken in de hieronder staande tekst.  
 
2. Extra maatregelen binnen het VEN 
Het Maatregelenbesluit (2003) omvat enkele maatregelen die doorgaans enkel onrechtstreeks te maken 
hebben met het bosbeheer. Ze worden hier kort besproken.  

 
Het zaaien, aanplanten of op elke ander wijze introduceren van niet-inheemse planten, inclusief 
bomen en struiken, is verboden. Uitzondering zijn er in bossen voor maatregelen voorzien in een 
goedgekeurd beheerplan en omwille van specifieke cultuurhistorische redenen in een beschermd 
landschap. De huidige beheerplannen van de boseigenaar blijven geldig. Andere uitzonderingen 
gelden voor cultuurgewassen op cultuurgronden, laanbeplantingen met populieren en 
hoogstamboomgaarden.  
 
Volgens Bos & Groen (2004) mogen nieuwe bosbeheerplannen waar exoten door exoten worden 
vervangen in VEN worden goedgekeurd. Voorwaarde is natuurlijk dat er voldaan wordt aan het stand-
still principe en de omvormingsplicht opgelegd door de Criteria duurzaam bosbeheer (CDB 2003). Bij 
bebossingen, dus het aanleggen van nieuw bos, in VEN zijn exoten niet toegestaan volgens Bos & 
Groen (2004). 
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Administratieve overheden moeten de instandhouding realiseren door het instellen van een geschikt 
beheer van historisch permanente graslanden, vennen en heiden, moerassen en waterrijke gebieden, 
duinvegetaties en struwelen en KLE, die voorkomen op gronden waarover zij enig recht van beheer 
uitoefenen.  
 
In het VEN is het verboden te draineren. Bestaande ont- en afwateringen, die reeds bestaan op het 
ogenblik van afbakening, kunnen behouden blijven en onderhouden worden. Het is verboden 
bronnen, beken en grachten in te buizen en natuurlijke oevers te beschoeien. Onderhoud van 
bestaande beschoeiingen en vervanging van bestaande beschoeiingen door een beschoeiing met 
dezelfde materialen is toegelaten. Ontwateringen of afwateringen kunnen niet behouden worden en 
beschoeiingen kunnen niet vervangen worden als deze binnen het VEN onvermijdbare en 
onherstelbare schade aan de natuur teweegbrengen of als deze in de Speciale Beschermingszones 
(geheel van habitat- en vogelrichtlijngebieden, SBZ) oorzaak zijn van een verslechtering van de 
natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu van de habitat van bijlage I van de habitatrichtlijn (HRL 
1992), van de habitat van de soorten vermeld in de bijlagen II en IV van de HRL (1992) en bijlage I 
van de vogelrichtlijn (VRL 1979) of een betekenisvolle verstoring van een soort vermeld in de bijlagen 
II en IV van de HRL (1992) en bijlage I van de VRL (1979).  
 
Deze regelgeving is in belangrijke mate reeds in de CDB opgenomen maar is hier nog verder 
uitgewerkt en gespecificeerd. Het is dan ook wenselijk dat de NRP verder zullen verduidelijken waar 
drainages en beschoeiingen kunnen behouden blijven. 
 
Als compensatie voor de maatregelen van het VEN worden bossen (opstand en grond) 
vrijgesteld van het Vlaams deel van de successierechten. Deze vrijstelling geldt indien er een 
bosbeheerplan is conform de CDB en indien de wandelwegen in het bos die aansluiten op een 
bestaand wandelwegennet opengesteld zijn. De vrijstelling kan slechts behouden blijven als het bos 
minstens 30jaar behouden blijft, het bos minstens 30 jaar over een bosbeheerplan beschikt conform de 
CDB, opengesteld blijft en het gevoerde beheer in overeenstemming is met het bosbeheerplan 
(Decreet Vrijstelling Successierechten 2003,  Maatregelenbesluit 2003).  
 
3. Maatregelen binnen het IVON 
Administratieve overheden moeten net als in het VEN de instandhouding realiseren door het 
instellen van een geschikt beheer bij historisch permanente graslanden, vennen en heiden, 
moerassen en waterrijke gebieden, duinvegetaties en struwelen en KLE, die voorkomen op 
gronden waarover zij enig recht van beheer uitoefenen. 
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6 Habitat- en vogelrichtlijn 
 
De habitat- en vogelrichtlijn (HRL en VRL) zijn opgesteld door de Europees Commissie. Een richtlijn 
verplicht de lidstaten om bepaalde initiatieven in zijn eigen wetgeving op te nemen. Onderstaande 
bespreking is daarom opgesplitst in twee delen.  
 
De eerste hoofdstukken bespreken beide richtlijnen aan de hand van wetteksten en begeleidende 
documenten die vanuit de Europese Commissie zijn opgemaakt:   
6.1 geeft de achtergrond van de twee richtlijnen; 
6.2 geeft een korte samenvatting van de inhoud van de richtlijnen en  
6.3 geeft een samenvatting van verschillende Europese documenten die duiding geven aan art. 6 van 
de HRL en art. 4 van de VRL. (Deze artikels bepalen immers wat de bescherming van HRL- en VRL-
gebieden inhoudt).  
 
In de volgende hoofdstukken wordt toegelicht hoe deze richtlijnen op Vlaams niveau worden 
geïmplementeerd en wat de concrete gevolgen zijn voor het bosbeheer in de praktijk. 
6.4 geeft een samenvatting van de Vlaamse wetgeving die bepalingen rond de HRL of VRL bevatten;  
6.5 rangschikt de inhoud van deze vele wetteksten per thema en  
6.6 geeft de interpretatie en conclusie van de auteurs van de gevolgen van de HRL en VRL voor het 
bosbeheer. 
 

6.1 Achtergrond van de HRL en VRL op Europees niveau 
 
De richtlijn inzake het behoud van de vogelstand van 2 april 1979 (verder gerefereerd als VRL 1979) 
heeft als doel alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van de lidstaten te 
beschermen en het beheer, de regulering en de exploitatie vast te leggen. 
 
De richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna van 21 
mei 1992 (verder gerefereerd als HRL 1992) heeft als doel bij te dragen tot de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het grondgebied van de lidstaten.  
 
Deze richtlijnen bevatten diverse verplichtingen voor de lidstaten. Elke lidstaat is bv. verplicht 
habitatrichtlijngebieden (HRL-gebieden) en vogelrichtlijngebieden (VRL-gebieden) af te bakenen 
voor de bescherming van habitat van bijlage I van de HRL (1992) en van soorten en hun habitat van 
bijlage II van de HRL (1992) en bijlage I van de VRL (1979).  
 
HRL-gebieden worden eerst door het land aangeduid als Gebieden van Communautair Belang (GCB 
of SCI: Sites of Community Importance). Na controle door Europa worden HRL-gebied Speciale 
BeschermingsZones (SBZ of SAC: Special Area of Conservation) genoemd. Bij de VRL-gebieden 
was deze tussenstap er niet. De HRL-gebieden en VRL-gebieden maken deel uit van het Europese 
Natura 2000-netwerk. 
 
Europese richtlijnen leggen enkel aan de lidstaten algemene instructies op. De lidstaten moeten zelf 
de nodige beschermingsmaatregelen uitwerken om ervoor te zorgen dat aan de richtlijn voldaan wordt. 
De richtlijnen geven wel een minimum aan voorwaarden. 
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6.2 Inhoud van de HRL en VRL 
 
De VRL (1979) bevat 19 artikels. De afbakening van de VRL-gebieden voor soorten uit bijlage I 
wordt geregeld in het artikel 4.  
 
Artikels 5 tot 9 regelen de algemene bescherming van vogels uit de bijlage I waarbij uitzonderingen 
zijn opgenomen voor soorten uit bijlage II en III.  
 
Hierna volgen nog enkele andere verplichtingen en regelingen voornamelijk in verband met de 
rapportering  
 
De HRL (1992) omvat 24 artikels. Definities en de doelstelling worden respectievelijk in artikel 1 en 
2 vastgelegd. In art. 3-11wordt de afbakening van HRL-gebieden voor de habitats uit bijlage I en de 
soorten uit bijlage II (volgens de criteria uit bijlage III) vastgelegd. In art. 12 tot 16 legt de HRL de 
lidstaat op om soorten uit bijlage IV strikt en soorten uit bijlage V op gepaste manier te beschermen.  
 
Voor soorten uit bijlage V moet de lidstaat ervoor zorgen dat de jacht, visvangst en andere 
bedreigingen afgesteld worden op de aanwezigheid van de soort. Bepaalde methoden voor het 
vangen, doden of vervoeren (Bijlage VI) worden verboden. Tenslotte volgen in de HRL nog enkele 
andere verplichtingen en regelingen over onder meer rapportering, herintroductie en onderzoek. 
 
De artikels 3 tot 11 en bijlagen I en II hebben het meeste belang voor het bosbeheer in HRL-gebieden.  
 
Artikel 6 van de HRL (1992) speelt de cruciale rol bij het uitstippelen van de mogelijkheden van het 
bosbeheer in SBZ, aangezien de relatie tussen natuurbehoud en bodemgebruik hier wordt bepaald 
(Europese Commissie 2000). Dit artikel geeft aan welke instandhoudingmaatregelen moeten 
getroffen worden en welke storende factoren, projecten en plannen wel en niet mogelijk zijn in 
SBZ.  
 

6.3 Duiding door de EU van de bescherming van HRL- en VRL-gebieden: algemeen 
en specifiek voor het bosbeheer 

 
De bescherming van HRL- en VRL-gebieden is vastgelegd door art. 6 van de HRL en art. 4 van de 
VRL. Deze twee artikels hebben dus een zeer cruciale rol. Artikel 6 van de HRL (1992) legt de 
nodige instandhoudingmaatregelen vast (lid 1), de beperkingen van storende invloeden vast (lid 2) en 
geeft een beoordelingstechniek voor plannen en projecten (lid 3 en 4). Bij de VRL legt lid 1 tot 3 van 
artikel 4 van de VRL (1979) de nodige instandhoudingmaatregelen vast. Lid 4 van artikel 4 van de 
VRL (1979) werd vervangen door lid 2 tot 4 van artikel 6 van de HRL (1992).  
 
Over de betekenis van deze artikels zijn bij de lidstaten en diverse betrokkenen heel wat vragen 
gerezen. Daarom heeft de Europese Commissie een document opgesteld dat richtsnoeren biedt bij de 
interpretatie van bepaalde kernbegrippen die in art. 6 van de HRL worden gebruikt: “Beheer van 
“Natura 2000”-gebieden: De bepalingen van artikel 6 van de habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG)” 
(Europese Commissie 2000). Onderstaande bespreking is in belangrijke mate een samenvatting van dit 
document.  
 
Deze bespreking hebben wij verder aangevuld met specifieke aanbevelingen die door de Europese 
werkgroep Nature and Biodiversity voor de bossen en bosbouwsector werden opgemaakt, en 
gepubliceerd in “Natura 2000 and forests ‘Challenges and opportunities’: Interpretation guide” 
(Europese Commissie 2003). Uit de inleiding van dit werk kunnen we afleiden dat dit document enkel 
illustratief bedoeld is: er wordt duiding en interpretatie gegeven bij de habitatrichtlijn via voorbeelden 
en mogelijkheden. Het heeft geen juridische weerslag. 
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Artikel 6 van de HRL (1992), lid 1 “De lidstaten treffen voor de SBZ de nodige 
instandhoudingmaatregelen; deze behelzen (…) beheerplannen en passende wettelijke, 
bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen, die beantwoorden aan de 
ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitat van bijlage I en de soorten van bijlage II die in 
die gebieden voorkomen.” 
 
lid 2 “De lidstaten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert en 
er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voorzover die 
factoren (…) een significant effect zouden kunnen hebben.”  
 
lid 3 “Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het 
gebied, maar (…) significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling 
gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingdoelstellingen van 
dat gebied. (…) geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project 
nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied 
niet zal aantasten (…).” 
 
lid 4 “Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen 
voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot 
openbaar belang, (…), toch moet worden gerealiseerd, neemt de lidstaat alle nodige compenserende 
maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. (…).” 
 
 
Artikel 4 van de VRL (1979), lid 1 “Voor de leefgebieden van de in bijlage I vermelde soorten worden 
speciale beschermingsmaatregelen getroffen, opdat deze soorten daar waar zij nu voorkomen, kunnen 
voortbestaan en zich kunnen voortplanten. 
 
(…) 
 
De lidstaten wijzen (…)  voor de instandhouding van deze soorten meest geschikte gebieden als 
speciale beschermingszones aan, waarbij rekening wordt gehouden met de bescherming die soorten in 
de geografische zee- en landzone waar deze richtlijn van toepassing is, behoeven.” 
 
lid 2 “De lidstaten nemen soortgelijke maatregelen ten aanzien van de niet in bijlage I genoemde en 
geregeld voorkomende trekvogels, (…)  ten aanzien van hun broed-, rui- en overwinteringgebieden en 
rustplaatsen in hun trekzones. (…) bijzondere aandacht aan de bescherming van watergebieden en in 
het bijzonder aan de watergebieden van internationale betekenis.”  
 
lid 3 “De lidstaten zenden de Commissie alle nuttige gegevens, (…).” 
 
 
1. Nodige instandhoudingmaatregelen:  
De lidstaten moeten in de SBZ de nodige instandhoudingsmaatregelen treffen die er voor instaan dat 
de natuurlijke habitat en de flora en fauna in een gunstige staat van instandhouding worden gehouden 
of hersteld. Onder deze “gunstige staat van instandhouding” moet verstaan worden (Europese 
Commissie 2000): 
 
Voor habitat: 
• Een stabiele of toenemende oppervlakte en natuurlijk verspreidingsgebied van het habitat.  
• De aanwezigheid van een specifieke structuur en functie zodat het habitat op lange termijn zal 

blijven bestaan.      
• Een gunstige staat van instandhouding van typische soorten van dit habitat.  
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Voor soorten:  
• De soort is een levensvatbare component op populatiedynamisch vlak en zal dat vermoedelijk 

ook blijven op lange termijn.  
• Het natuurlijk verspreidingsgebied van de soort wordt niet kleiner of zal binnen afzienbare tijd 

vermoedelijk niet kleiner worden.  
• Er is een voldoende groot habitat om populaties op lange termijn in stand te houden en 

waarschijnlijk zal dat zo blijven.  
 
Elke lidstaat vertaalt deze gunstige staat van instandhouding per habitat en per soort in 
instandhoudingdoelstellingen. Deze monden dan uit in instandhoudingdoelstellingen per gebied die 
ingevuld zullen worden door de natuurrichtplannen en gemonitord zullen worden. Deze 
instandhoudingdoelstellingen worden momenteel in Vlaanderen uitgewerkt.  
 
Instandhoudingsmaatregelen worden positieve maatregelen genoemd. Deze verplichten immers om 
actief in te grijpen met als doel een positief effect op de populatie van soorten en het behoud van 
habitats.   
 
Invulling voor het bosbeheer volgens Europese Commissie 2003: 
Door de Europese Commissie (2003) wordt een reeks voorbeelden gegeven van maatregelen die 
genomen kunnen worden in openbare bossen of die via contracten afgesproken of opgelegd kunnen 
worden aan de eigenaars. Deze eigenaars worden vergoed voor het verlies aan inkomsten en de 
dienstverlening aan de maatschappij. Deze voorbeeldmaatregelen omvatten: behoud van dode, 
afstervende en holle bomen, bescherming en beheer van wateroppervlakten in het bos, omlooptijd 
variëren in tijd en plaats naargelang de natuurwaarde, delen niet terug aanplanten voor het creëren van 
open plekken, gemengde bestanden belangrijker achten dan homogene en inheemse soorten 
belangrijker achten dan exoten en monitoren van de biodiversiteit. 
 
2. Beperken van storende invloeden: 
Vervolgens legt de HRL beperkende maatregelen op. Deze moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van 
habitats en de habitat van soorten niet verslechtert en dat er geen verstoring van de soorten optreedt. 
Het gaat hier niet enkel om opzettelijke handelingen maar even goed om toevallige gebeurtenissen. De 
maatregelen moeten ervoor zorgen dat de gunstige staat van instandhouding gegarandeerd wordt 
(Dries 2002, Europese Commissie 2000). Ook handelingen buiten het SBZ mogen geen negatieve 
invloed hebben op habitat van bijlage I en soorten van bijlage II binnen het SBZ.  
 
Invulling voor het bosbeheer volgens Europese Commissie 2003: 
Door de Europese Commissie (2003) wordt een reeks voorbeelden gegeven van maatregelen die 
genomen kunnen worden in openbare bossen of die opgelegd kunnen worden aan de eigenaars. Deze 
eigenaars worden vergoed voor het verlies aan inkomsten en de dienstverlening aan de maatschappij. 
Deze voorbeeldmaatregelen omvatten: een zonering van grote bossen in verschillende 
beschermingsniveaus invoeren, een vastgelegde schoontijd opleggen en verstorende handelingen in de 
nabijheid van zeldzame of bedreigde soorten verbieden.  
 
3. Plannen en projecten:  
Alle plannen en projecten dienen vóór de verwezenlijking beoordeeld te worden. Hierbij wordt 
gekeken of een plan of project een significant negatief effect heeft op habitats en soorten waarvoor het 
SBZ is afgebakend. Niet negatieve plannen of projecten kunnen worden uitgevoerd. Plannen die een 
negatief effect hebben worden doorgaans niet uitgevoerd. Indien ze wel worden uitgevoerd, moeten ze 
aan volgende voorwaarden voldoen:  
 
• Er zijn geen andere haalbare alternatieven en  
• Het plan of project heeft een dwingende redenen van groot openbaar belang. Dit zijn plannen 

of projecten die fundamentele waarden voor het leven van de burger, fundamentele 
beleidsmaatregelen voor de staat en de samenleving of die economische of maatschappelijke 
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activiteiten voor specifieke openbare dienstverplichtingen verwezenlijken. Bij negatieve effecten 
op een prioritair habitat of soort kunnen enkel projecten die noodzakelijk zijn voor de menselijke 
gezondheid, de openbare veiligheid of het milieu en na advies van de Europese Commissie en 

• Er worden compenserende maatregelen genomen die de negatieve effecten op de betrokken 
habitats of soorten in evenredigheid met de verliezen compenseren en 

• De beoordeling van deze voorwaarden gebeurt in overleg met de Europese Commissie 
(Europese Commissie 2000). 

 
Invulling voor het bosbeheer volgens Europese Commissie 2003: 
Plannen en projecten moeten in de ruimste zin van het woord gedefinieerd worden. Ook een 
bosbeheerplan of een bebossingproject zouden hieronder moeten beschouwd worden. 
 
Bij dergelijke projecten moet er dus gekeken worden naar de negatieve effecten op de habitats en 
soorten in een SBZ waarvoor dit SBZ is afgebakend. Voorbeelden zijn het creëren van een open plek 
in habitatwaardig bos, het bebossen van een habitatwaardige open vegetatie of het omvormen van een 
habitatwaardig bos naar een naaldhoutplantage.  
 
Indien verwacht wordt dat het bosbeheerplan significant negatieve effecten kan veroorzaken, wordt er 
afgezien van het project of gezocht naar alternatieven zoals bv. het creëren van een open plek in niet-
habitatwaardige bosdelen of het bebossen van niet-habitatwaardige open vegetatie.  
 
Indien er geen alternatieven mogelijk zijn kan het plan of project enkel uitgevoerd worden indien het 
van groot algemeen belang is en er compensaties verwezenlijkt worden. Dergelijke plannen gebeuren 
in overleg met de Europese Commissie. 
 
4. Referentiepunt en economische, sociale en culturele activiteiten 
Alle maatregelen i.v.m. de bescherming van de habitats en soorten moeten rekening houden met 
economische, sociale en culturele activiteiten in het gebied en met regionale en lokale 
bijzonderheden (Europese Commissie 2000, Europese Commissie 2003). 
 
Het referentiepunt is normaal gezien de toestand op het moment van de afbakening. Indien de 
doelstelling (opgegeven bij de afbakening) een verbetering van de instandhouding vooropstelt dient 
deze verbetering als referentiepunt (Europese Commissie 2000). Het referentiepunt wordt nader 
omgeschreven eenmaal de instandhoudingsdoelstellingen uitgeschreven zijn. 
 
Het behoud van de gunstige staat van instandhouding is sterk afhankelijk van het referentiepunt. 
Voor bv. zeer soortenrijke bossen met een rijke structuur zullen strengere maatregelen genomen 
moeten worden om het behoud te kunnen garanderen. Terwijl in minder waardevolle habitatwaardige 
bossen minder strengere maatregelen kunnen volstaan (Europese Commissie 2003).  
 
Aan het begrip “significant” moet een objectieve inhoud gegeven worden. Het verlies van 100 m² 
habitat kan significant zijn in het geval van een kleine standplaats van zeldzame orchideeën, maar 
onbeduidend in het geval van een zeer uitgestrekt boscomplex (Europese Commissie 2000). 
 
Bij elke beoordeling van de negatieve effecten wordt de beoordeling beperkt tot de habitats en 
soorten waarvoor het gebied is afgebakend. 
 

6.4 Omzetting van de HRL en VRL in Vlaamse wetgeving (implementatie) 
 
Elke lidstaat is verplicht om de Richtlijnen van de EU te ‘implementeren’. Implementatie van de 
Habitat- en Vogelrichtlijnen houdt onder meer in dat:  
• De afbakening van SBZ wettelijk wordt vastgelegd; 
• De nodige beschermingsmaatregelen binnen SBZ wettelijk worden vastgelegd en uitgevoerd; 
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• De nodige bescherming van soorten uit bijlage IV en V van de HRL en bijlage I en II van de VRL 
wettelijk wordt vastgelegd en 

• De nodige bepalingen worden vastgesteld in verband met de rapportering van de overheid aan 
Europa. 

 
De implementatie van de HRL en VRL in de Vlaamse wetgeving staat niet in één specifiek besluit of 
decreet maar is in diverse besluiten en decreten terug te vinden. Een overzicht geven van alle besluiten 
die bepalingen vastleggen rond de VRL of HRL is weinig zinvol gezien de zeer verschillende materie 
die ze behandelen (stedenbouwkundige vergunningen, planologische attesten, VLAREM, MER, 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, verstrenging mestdecreet, beheersovereenkomsten 
plattelandsontwikkeling, jacht, …). Tabel 3 geeft een overzicht van de wetgeving die bepalingen 
vastleggen rond de VRL of HRL die van belang zijn voor het bosbeheer. 
 
Tabel 3: overzicht van de wetgeving die bepalingen vastleggen rond de VRL of HRL die van belang zijn voor het 
bosbeheer. 
 

Afbakening 38 
HRL-gebieden 
(101.891 ha) 

Besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 tot vaststelling van de gebieden die 
in uitvoering van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna aan de Europese Commissie zijn 
voorgesteld als SBZ  

Afbakening en 
wijziging 
VRL-
gebieden: Nu 
23 integraal 
beschermde 
VRL-gebieden 
(97.745 ha) 

besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van SBZ in de 
zin van artikel 4 van de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand  
Besluit van de Vlaamse regering van 20 september 1996 tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale 
beschermingszones in de zin van artikel 4 van de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand  
Besluit van de Vlaamse regering van 23 juni 1998 tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale 
beschermingszones in de zin van artikel 4 van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand  
Besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale 
beschermingszones in de zin van artikel 4 van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad 
van Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand betreffende de speciale beschermingszone "3.2. Poldercomplex" 

Invulling van 
art. 6 van de 
HRL 

Decreet van 19 juli 2002 houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, van het bosdecreet van 13 juni 
1990, van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, van het 
decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse 
Landmaatschappij, van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van 
landeigendommen uit kracht van wet zoals aangevuld door de wet van 11 augustus 
1978 houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest, van het decreet 
van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de 
verontreiniging door meststoffen en van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968  

Vergunnings-
plicht bij 
wijzigen 
vegetatie 

Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels 
ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en 
het natuurlijk milieu 
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Geen subsidies 
voor 
activiteiten die 
in strijd zijn 
met 
doelstelling 
SBZ 

Besluit van de Vlaamse regering van 28 maart 2003 betreffende de subsidiëring van 
de bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 
1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot 
wijziging en instelling van een aantal verordeningen 
Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 betreffende de subsidiëring van 
beheerders van openbare en privé-bossen 

Plannen en 
projecten 

Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 betreffende de beheerplannen van 
bossen 

Natuurricht-
plannen 

Besluit van de Vlaamse regering van 28 februari 2003 betreffende natuurrichtplannen 
Besluit van de Vlaamse regering van 21 november 2003 houdende maatregelen ter 
uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid 

Invulling 
soorten-
bescherming 

Koninklijk Besluit van 22 september 1980 houdende maatregelen van toepassing in 
het Vlaamse Gewest ter bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse 
diersoorten die niet onder de toepassing vallen van de wetten en besluiten op de jacht, 
de riviervisserij en de vogelbescherming aangepast in 1987, 1992 en 2001 
Koninklijk Besluit van 9 september 1981betreffende de bescherming van vogels in 
het Vlaamse Gewest 

 
In Vlaanderen werd gekozen om bij afbakening van de VRL-gebieden doorgaans alle soorten van de 
VRL (1979) bijlage I op te geven waarvan geweten was dat ze in het gebied voorkwamen. Bij de 
HRL-gebieden werd hetzelfde gedaan voor alle voorkomende habitats van bijlage I en de soorten van 
bijlage II van de HRL (1992). Dit is echter niet noodzakelijk, het is mogelijk om een gebied af te 
bakenen en een bepaalde soort of habitat die er voorkomt niet op te nemen. Als deze soort of habitat in 
dit gebied dan uitsterft, is dit geen probleem voor de instandhouding (Dries 2002, Europese 
Commissie 2000, Europese Commissie 2003). 
 

6.5 Inhoud van de Vlaamse wetgeving in verband met HRL en VRL 
 
Uit 6.4 blijkt dat de omzetting HRL en VRL in heel wat wetteksten is terug te vinden. In de tekst 
hieronder hebben we daarom getracht om de inhoud van al deze wetgeving samen te brengen in een 
beperkt aantal thema’s, met een specifiek luik over het bosbeheer.  
 
1. Wetgeving voor de bescherming van boshabitats in SBZ 
In Vlaanderen is voor het ontbossen een vergunning nodig. Deze vergunning kan verworven worden 
voor het ontbossen in woon- of industriegebieden. In andere niet-groene gebieden kan enkel een 
ontbossingsvergunning toegestaan worden indien een ontheffing van het ontbossingsverbod is 
verkregen. Het is de bedoeling bossen in SBZ via groene ruimtelijke uitvoeringsplannen beter te 
beschermen.    
 
Het Uitvoeringsbesluit Decreet natuurbehoud deel Vegetatiewijziging (1998) beschermt de vochtige 
wilgenstruwelen op venige of zure grond, de mesotrofe elzenbossen met zeggen, de oligotrofe 
elzenbossen met veenmossen, de venige berkenbos en de elzen-essenbossen van bronnen en 
bronbeken.  
 
Het afleveren van vergunningen is niet mogelijk indien hierdoor vermijdbare schade aan de natuur 
(onder meer de habitats en soorten waarvoor een SBZ is afgebakend) kan ontstaan. In dat geval wordt 
de vergunning geweigerd of worden er voorwaarden opgelegd. Vergunningen kunnen eveneens niet 
afgeleverd worden indien ze in strijd zijn met de bepalingen van het NRP.  
 
Om de gunstige staat van instandhouding van bossen te garanderen voorziet Vlaanderen in het 
bosdecreet en de uitvoeringsbesluiten hiervan reeds heel wat beschermende maatregelen. Zo kunnen 
inheemse boomsoorten enkel door inheemse soorten vervangen worden en het verwijderen van de 
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onderetage kan enkel worden toegestaan bij hinderlijke onderetage (zie 3.4 boomsoortenkeuze en 
bosstructuur). Grootschalige kaalkappen zijn verboden (zie 3.5 Economische bedrijfsregeling en 
exploitatie). Andere maatregelen beschermen verder nog de bodem, de natuurlijke drainage, de 
strooisellaag, de kruidlaag en individuele soorten.  
Een groot deel van de habitatwaardige bossen zal bovendien in het VEN liggen of openbare bossen 
betreffen. Zij moeten daardoor voldoen aan de criteria duurzaam bosbeheer en/of de beheervisie. Deze 
set aan maatregelen garandeert het behoud van de aanwezige natuurwaarde van de habitatwaardige 
bossen en legt een gedeeltelijke omvorming op van intensief beheerde monoculturen met exoten.  
 
Bij de opmaak van een natuurrichtplan wordt nagegaan of de geldende maatregelen voldoende zijn om 
de habitatwaardige bossen in de SBZ te beschermen. Indien deze onvoldoende blijken, kan het 
natuurrichtplan extra maatregelen (zie 6.5 deel 4 Wetgeving in verband met de natuurrichtplannen in 
SBZ en 7.2 Maatregelen voor bossen en bosbouw) opleggen.  
 
2. Wetgeving voor de bescherming van niet-boshabitats in bos of bij be- of verbossing in SBZ 
Voor het bebossen van heide, duinvegetaties, waardevolle graslanden en andere habitatwaardige open 
vegetaties moet in Vlaanderen rekening gehouden worden met Uitvoeringsbesluit Decreet 
natuurbehoud deel Vegetatiewijziging (1998) (zie ook 3.8 bosuitbreiding). In SBZ is er een 
vergunning nodig voor het wijzigen (bebossen) van deze vegetaties.  
 
Het afleveren van vergunningen is niet mogelijk indien hierdoor vermijdbare schade aan de natuur 
(onder meer de habitats en soorten waarvoor een SBZ is afgebakend) kan ontstaan. In dat geval wordt 
de vergunning geweigerd of worden er voorwaarden opgelegd. Vergunning moeten eveneens 
geweigerd worden indien ze in strijd zijn met de bepalingen van het NRP.  
 
Specifieke problemen bij het opstellen van NRP zullen de recente bebossingen en verbossingen (na 
de aanduiding als SBZ) zijn op habitatwaardige open vegetaties of open biotopen die essentieel 
zijn voor HRL- of VRL-soorten. Hier moet in het NRP overwogen worden of de resterende open 
vegetatie nog voldoende is voor een gunstige staat van instandhouding.  
 
Op het spontaan verbossen en het behoud van open plekken bestaat niet direct een reglementering, 
maar in het NRP zullen habitatwaardige open vegetaties specifieke beheersmaatregelen opgelegd 
worden om hun voortbestaan te garanderen (waarbij de boomopslag verwijderd wordt).  
De beheervisie (Bos & Groen 2001a) en de CDB (CDB 2003) voorzien in een inventarisatie, behoud, 
bescherming en beheer van open plekken.  
 
In tabel 4 worden de vegetaties van open terreinen en poelen opgesomd die behoren tot de 
habitattypes uit de habitatrichtlijn.  
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Tabel 4: Habitattypes van de HRL (1992) die in Vlaanderen kunnen voorkomen (uitgezonderd de bostypes).  
 

Types Beschrijving HRL-gebied 
2110, 2130, 2150, 
2160, 2170 en 
2190 

Duinen: van embryonale wandelende duinen 
tot vastgelegde duinen met struwelen en 
vochtige duinvalleien 

Duingebieden inclusief 
IJzermonding en Zwin 

2310 en 2330 Psammofiele heide en grasland op landduinen 23 van de 38 HRL-gebieden 
3110, 3130, 3140 
en 3150 

Stilstaande wateren 22 van de 38 HRL-gebieden 

4010 en 4030 Vochtige en droge heide 30 van de 38 HRL-gebieden 
5130 Jeneverbesformaties Bosbeekvallei en aangrenzende 

bos- en heidegebieden te As-
Opglabbeek-Maaseik; Overgang 
Kempen-Haspengouw 

6210, 6230, 6410, 
6430 en 6510 

Natuurlijke en halfnatuurlijke graslanden en 
ruigten 

30 van de 38 HRL-gebieden 

7110, 7120, 7140 
en 7150 

Hoogveen, trilveen en slenken in veengronden 14 van de 38 HRL-gebieden 

7210, 7220 en 
7230 

Kalkhoudende moerassen, kalktufbronnen en 
alkalisch laagveen 

8 van de 38 HRL-gebieden 

8310 Niet voor het publiek opengestelde grotten Plateau van Caestert met 
hellingbossen en mergelgrotten 

 
3. Wetgeving voor de bescherming van soorten in en buiten SBZ 
Slechts een beperkt deel van de soorten die vermeld worden in bijlage II van de HRL (1992) komen 
voor in Vlaanderen. Het gaat hier om ongeveer 18 dieren en 4 planten. De soorten die hiervan 
afhankelijk zijn van bossen omvatten 5 verschillende vleermuizen en 2 keversoorten. Bij de bijlage I 
van de VRL (1979) komen bij benadering 63 soorten in Vlaanderen voor waarvan 14 vogelsoorten in 
min of meerdere mate aan bossen gebonden zijn. Voor deze soorten moeten SBZ afgebakend worden.  
 
Ook bij de soorten van bijlage IV en V van de HRL (1992) zijn er slechts enkele die in Vlaanderen 
voorkomen. Uit deze lijst kunnen volgende soorten als min of meer bosgebonden soorten beschouwd 
worden: alle opgenomen vleermuizen, de Hazelmuis, Boommarter, Bunzing en Boomkikker. Voor 
deze soorten moeten over het hele grondgebied een algemene bescherming voor soorten uit bijlage IV 
en een gepaste manier van bescherming voor soorten uit bijlage V voorzien worden. De VRL (1997) 
legt eveneens een algemene bescherming op voor alle in het wild levende vogelsoorten en voorziet 
uitzonderingen voor de soorten in bijlage II (met betrekking tot de jacht) en III (met betrekking tot de 
vangst, verkoop, …). 
 
Een overzicht van de verschillende soorten uit de twee richtlijnen wordt gegeven in tabel 5.  
 
Door het Koninklijk besluit beschermde diersoorten (1980, aangepast in 1987, 1992 en 2001) en de 
Vogelbeschermingswet (1981) is het verboden om de soorten die hierdoor beschermd worden op 
eender welke manier te bejagen, doden, vangen, in gevangenschap te houden of te verhandelen en de 
woon-, nest- of schuilplaaten van deze soorten te beschadigen. Deze wetten omvatten respectievelijk 
alle soorten van bijlage IV van de HRL (1992) en de in het wild levende vogelsoorten. Ook alle 
bijlage II soorten van de HRL (1992) en bijlage I soorten van de VRL (1979) zijn door deze wetten 
beschermd op het gehele grondgebied. 
 
Slechts enkele soorten van bijlage V van de HRL (1992) en bijlage II van de VRL (1979), worden in 
Vlaanderen vermeld in het Jachtdecreet (1991) als bejaagbaar wild. Boommarter en Bunzing worden 
wel als bejaagbaar wild gedefinieerd maar de jacht op deze soorten is niet geopend. 
 
Het basisniveau van de boswetgeving voorziet geen bijzondere maatregelen voor het behoud van de 
soorten van de richtlijnen. In de beheervisie (Bos & Groen 2001a) en de CDB (2003) wordt wel 
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rekening gehouden met de aanwezigheid van zeldzame en waardevolle soorten. Bij de opmaak van 
een natuurrichtplan wordt nagegaan of de geldende maatregelen voldoende zijn om de populaties van 
de soorten waarvoor het gebied is afgebakend in de SBZ te beschermen. Indien deze onvoldoende 
blijken, kan het natuurrichtplan extra maatregelen opleggen.  
 
In bijlage 3: Soortenfiches zijn alle bosgebonden soorten van bijlage I van de VRL en bijlage II van 
de HRL besproken. Dit gebeurt aan de hand van de soortenfiches (Anselin & Bauwens 2003 en 
Spanoghe 2003), aangevuld met soortspecifieke maatregelen die voor het bosbeheer van belang zijn.  
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Tabel 5: Overzicht van de in Vlaanderen voorkomende soorten uit de HRL (1992) en de VRL (1979) die in min of 
meerdere mate gebonden zijn aan bossen. N/K: nest of kolonieplaats met B: heeft nestpaats/kolonieplaats in het 
bos; O: broed op de grond in open gebieden en; BO: heeft nestplaats in hol zowel in als buiten het bos; Z: heeft 
kolonieplaats op grote zolders en foerageert voor een deel in bos en P: Voortplanting en eiafleg in poel en 
leefgebied in bos; kb1980 : Koninklijk besluit beschermde diersoorten (1980); Kb1981: Vogelbeschermingswet 
(1981) en RL: Rodelijstcategorie met Gg: Geen gegevens; Nb: Niet bedreigd; Z: Zeldzaam; 3: Kwetsbaar; 2: 
Bedreigd; 1: Met uitsterven bedreigd en U: Uitgestorven. *: Prioritaire soort van de HRL (1992). 
 

Soort N/K VRL
I 

HRL 
II 

HRL 
IV 

HRL 
V 

Kb 
1980 

Kb 
1981 

RL 

Zoogdieren (Criel et al. 1994)         
Mopsvleermuis, Barbastella barbastellus B  X X  X  U 
Bechsteins vleermuis, Myotis bechsteinii B  X X  X  1 
Ingekorven vleermuis, Myotis emarginatus Z  X X  X  1 
Vale Vleermuis, Myotis myotis Z  X X  X  1 
Grote hoefijzerneus, Rhinolophus 
ferrumequinum 

Z  X X  X  U 

Alle andere vleermuizen B of 
Z 

  X  X  U-Nb

Hazelmuis, Muscardinus avellanarius B   X  X  2 
Boommarter, Martes martes B    X   3 
Bunzing, Mustela putorius BO    X   Nb 
Amfibieën (Bauwens & Claus 1996)         
Boomkikker, Hyla arborea P   X  X  1 
Insecten         
Vliegend hert, Lucanus cervus B  X   X  Gg 
Juchtleerkever, Osmoderma eremita* BO  X X  X  Gg 
Vogels (Devos et al. 1999)         
Kwak, Nycticorax nycticorax B X     X Z 
Kleine zilverreiger B X     X Gg 
Zwarte Ooievaar, Ciconia nigra B X     X Gg 
Zwarte wouw, Milvus migrans B X     X Z 
Rode wouw, Milvus milvus B X     X Z 
Zeearend, Haliaeetus albicilla B X     X Gg 
Visarend, Pandion haliaetus B X     X Gg 
Wespendief, Pernis apivorus B X     X Nb 
Slechtvalk, Falco peregrinus O X     X Gg 
Korhoen, Tetrao tetrix O X     X 1 
Nachtzwaluw, Caprimulgus europaeus O X     X 2 
Zwarte specht, Dryocopus martius B X     X Nb 
Middelste bonte specht, Dendrocopos medius B X     X Gg 
Boomleeuwerik, Lullula arborea O X     X 3 
 
4. Wetgeving in verband met de natuurrichtplannen in SBZ 
Voor elk SBZ moeten natuurrichtplannen (NRP) worden opgemaakt. Één NRP wordt opgesteld voor 
één logisch geheel van VEN-, HRL-, VRL- en groengebieden. In het NRP worden in SBZ enkel 
maatregelen opgenomen in zoverre dit noodzakelijk is voor de bescherming van de habitats en de 
soorten waarvoor het SBZ afgebakend is (Maatregelenbesluit 2003).  
 
Het natuurrichtplan kan verbods- en gebodsbepalingen opleggen aan particuliere grondeigenaars of –
gebruikers en aan administratieve overheden (Implementatiedecreet HRL en VRL 2002). Particulieren 
krijgen een vergoeding voor opgelegde gebodsbepalingen.  
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5. Wetgeving in verband met subsidies voor het bosbeheer in SBZ 
Subsidies aan particulieren kunnen pas verleend worden door overheden als de werkzaamheden en 
diensten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd niet in strijd zijn met de bepalingen van de SBZ 
(subsidiebesluit 2003). 
 
6. Wetgeving die enkel geldig is voor administratieve overheden in en buiten SBZ 
Elke administratieve overheid moet in de SBZ de nodige instandhoudingmaatregelen nemen om de 
habitat en de soorten van de HRL (1992) en VRL (1979) te behouden. Elke administratieve overheid 
neemt bovendien alle nodige maatregelen om elke verslechtering van de natuurkwaliteit en het 
natuurlijk milieu van de habitat en van de habitat van de soorten van de HRL (1992) en VRL (1979) in 
een SBZ te vermijden en ook elke betekenisvolle verstoring van een soort van de HRL (1992) en VRL 
(1979) in een SBZ te vermijden (Implementatiedecreet HRL en VRL 2002).  
 
In SBZ dienen administratieve overheden eveneens de instandhouding te realiseren van de historisch 
permanente graslanden, vennen en heiden, moerassen en waterrijke gebieden, duinvegetaties en 
struwelen en KLE (Maatregelenbesluit 2003). 
 

6.6 Interpretatie en conclusie van de consequenties van de HRL en VRL voor het 
bosbeheer in Vlaanderen 

 
In onderstaande tekst bespreken de auteurs hun eigen visie op de gevolgen van HRL en VRL voor de 
bescherming van waardevolle bossen, het bosbeleid en het praktische bosbeheer door overheid en 
privé-boseigenaars.  
 

6.6.1 Algemeen 
Algemeen geldt dat soorten en habitats “in gunstige staat van instandhouding” moeten worden 
gehouden.  
 
Onder gunstige staat van instandhouding wordt verstaan dat: 
• De oppervlakte van een habitat en het verspreidingsgebied van soorten minstens constant blijft. 

Het is dus belangrijk om alle habitatwaardige bossen in SBZ die voor deze boshabitats zijn 
afgebakend te beschermen tegen ontbossing.  

• De soortendiversiteit, structuur en functie van habitats moet op lange termijn behouden blijven. 
Habitats die bij de afbakening bedreigd zijn, moeten beschermd en beheerd worden zodat deze 
bedreiging niet langer een probleem vormt. Ook het passief verdwijnen van habitats en soorten of 
toevallige gebeurtenissen moet vermeden worden. 

• De populatiegrootte van een soort is voldoende om de populatie op lange termijn in stand te 
kunnen houden.  

 
De Europese Commissie stelt dat het beheer van habitatwaardige bossen en andere habitatwaardige 
vegetaties in SBZ niet moet veranderen indien blijkt dat dit beheer niet leidt tot een afname van de 
conservatiestatus van de habitat en soorten waarvoor het gebied is afgebakend (Europese Commissie 
2000). Toch moeten ook in dit geval de nodige maatregelen genomen worden om te verzekeren dat 
door te verwachten gebeurtenissen (vb. veranderen van beheerskeuze door de eigenaar) de 
instandhouding gegarandeerd kan worden.  
 
Niet-habitatwaardige vegetaties (bv. naaldhoutbossen, plantages) die gelegen zijn in SBZ moeten 
over het algemeen niet omgevormd worden naar habitatwaardige vegetaties. Indien er echter 
habitatrelicten voorkomen of er een storende invloed uitgaat van de niet-habitatwaardige vegetatie op 
habitats of soorten waarvoor het gebied is afgebakend, moeten wel de nodige maatregelen genomen 
worden. 
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6.6.2 Toetsing aan de Vlaamse reglementering 
 
Het bosbeheer in Vlaanderen is reeds sterk gereglementeerd via algemene wetgeving. Hierdoor zijn 
een hele reeks beschermingsmaatregelen die Europa voorziet voor de bescherming van habitats en 
soorten in Speciale BeschermingsZones (SBZ) in heel Vlaanderen reeds voorzien in het basisniveau 
dat voor alle bossen geldig is. Deze reglementering wordt hieronder kort besproken en getoetst aan de 
bepalingen van de richtlijnen. De tekst is uitgesplitst naar 3 aspecten: de bosbestanden zelf, de open 
vegetaties en de soorten van de habitat- en vogelrichtlijn (HRL en VRL).  
 
1. Boshabitats van de HRL 
Het behoud van de boshabitats in SBZ wordt door het basisniveau, dat voor alle bossen geldig is, 
reeds in belangrijke mate ingevuld. Het basisniveau voorziet in het kwantitatief behoud en in 
belangrijke mate ook in het kwalitatief behoud van alle bossen door onder meer volgende maatregelen: 
  
Kwantitatief: 
• Ontbossen is slechts in specifieke omstandigheden mogelijk 
Kwalitatief: 
• Verbod op kaalslagen 
• Inheemse loofhout kan niet vervangen worden door naaldhout, uitheems loofhout of 

cultuurpopulier.   
• De minimale gemiddelde omtrek voor eindkap is vastgelegd op 150 cm voor Beuk, Amerikaanse 

en inlandse eik; 120 cm voor Esdoorn en Boskers en 90 cm voor Es (Bos & Groen 1999). 
• Kappingen en dunningen mogen niet leiden tot een daling van het voorraadpeil op bosniveau.  
• Bodembewerkingen, reliëfwijzigingen en aanleg van nieuwe drainages worden in principe niet 

toegestaan.   
• Verwijderen (met ontstronken) van de onderetage wordt enkel toegestaan als het gaat om 

hinderlijke soorten (vb. Amerikaanse vogelkers). Behoud van de onderetage of afzetten van het 
hakhout voor de eindkap kan opgelegd worden. 

 
De meeste bossen die in SBZ liggen, liggen tevens ook in VEN-gebieden of bestaan uit openbare of 
domeinbossen. Voor al deze bossen gelden boven op het basisniveau tevens de Criteria Duurzaam 
Bosbeheer (CDB 2003). Voor de domeinbossen geldt verder nog de beheervisie (Bos & Groen 2001a). 
Deze richtlijnen zijn nog veel strikter en voorzien volledig het behoud van boshabitats zoals voorzien 
in de habitatrichtlijn. Bij deze bossen zouden er “in principe” geen bijkomende maatregelen moeten 
zijn voor het behoud van de boshabitats in SBZ. Wel kunnen hier nog bijkomende maatregelen 
opgelegd worden voor specifieke soorten die er voorkomen (zie verder).  
 
2. Niet-boshabitats van de HRL 
Hier kunnen twee situaties onderscheiden worden: enerzijds zijn er de bestaande open plekken met 
habitatwaardige vegetaties en anderzijds zijn er open habitats die sinds de afbakening van SBZ bebost 
of verbost zijn.  
 
De niet-boshabitats zijn beschermd tegen bv. bebossen door het Uitvoeringsbesluit Decreet 
natuurbehoud deel Vegetatiewijziging (1998). Op het spontaan verbossen, het behouden of beheren 
van open plekken bestaan echter geen directe reglementering. De beheervisie (Bos & Groen 2001a) 
en de CDB (CDB 2003) voorzien wel in een inventarisatie, behoud, bescherming en beheer van open 
plekken. Er zijn stimuli voorzien om de boseigenaars hiertoe aan te zetten via subsidies 
(Subsidiebesluit 2003). Het natuurrichtplan (NRP) kan hier dus extra maatregelen opleggen voor het 
behouden en beheren van habitatwaardige open plekken.  
 
Een bijzonder geval zijn de open habitats die sinds de afbakening van een gebied als SBZ 
verdwenen zijn. Hierbij zal de evaluatie van dit habitattype over de gehele SBZ van doorslaggevend 
belang zijn. Het NRP zal hier de nodige maatregelen moeten opleggen om deze habitats terug te 
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herstellen. Deze habitats moeten niet noodzakelijk op dezelfde plek, als waar ze verdwenen zijn, 
hersteld worden. 
 
3. Soorten van de HRL en VRL 
Alle soorten van de HRL en VRL worden globaal beschermd door het Koninklijk besluit beschermde 
diersoorten (1980, aangepast in 1987, 1992 en 2001) en de Vogelbeschermingswet (1981). De 
meeste soorten eisen echter het beheer van specifieke biotopen, het behoud van broedplaatsen of 
andere speciale beheersingrepen. Deze noodzakelijke eisen worden in het basisniveau niet specifiek 
opgelegd. De CDB (2003) voorzien wel dat er beheersmaatregelen opgenomen moeten worden voor 
de bescherming van zeldzame en waardevolle soorten (een lijst met soorten is echter niet vastgelegd).  
 
Voor soorten die aan bos gebonden zijn zal doorgaans de bepalingen van de CDB (2003) volstaan. 
Het NRP kan steeds aanvullende of specifieke maatregelen opleggen zoals bv. het behouden van 
koloniebomen van vleermuizen uit bijlage II waarvoor een SBZ is afgebakend.  
 
Voor soorten die aan open terreinen zijn gebonden zal het naleven van de CDB (2003) niet altijd 
volstaan om het behoud van een leefbare populatie van de soort te garanderen. Ook hier kan het NRP 
aanvullende of specifieke maatregelen opleggen zoals bv. het creeëren of behouden van open terreinen 
voor Nachtzwaluw.  
 

6.6.3 Bosbeheerplannen in SBZ 
 
Bij uitgebreide beheerplannen in SBZ moet men vermelden of en waar soorten en habitats 
waarvoor het SBZ is afgebakend voorkomen en aantonen dat de beheerskeuzes hiermee rekening 
houden.  
 
Bosbeheerplannen binnen SBZ worden steeds ter advies voorgelegd aan afd. Natuur. Die kan 
negatief advies geven indien blijkt dat het voorziene beheer problematisch is voor soorten en/of habitat 
waarvoor het gebied is afgebakend.  
 

6.6.4 Belangrijke opmerkingen en randvoorwaarden 
 
Waar de huidige reglementering te kort schiet zullen de NRP extra maatregelen moeten opleggen om 
het behoud van habitats en soorten in SBZ te verzekeren.  
 
In NRP kunnen enkel maatregelen opgelegd worden die noodzakelijk zijn om de habitats en de 
soorten waarvoor een SBZ is afgebakend te beschermen (Maatregelenbesluit 2003). 
 
De richtlijnen stellen dat de verspreiding van de soorten en habitats waarvoor gebieden afgebakend 
moeten worden voldoende gekend moet zijn. Indien de kennis over de verspreiding onvoldoende is 
moet deze eerst onderzocht worden. Ook voor het realiseren voor een goede bescherming is het 
noodzakelijk om de nodige aandacht te besteden aan verspreiding, het uitwerken van gepaste 
positieve maatregelen en het voorkomen van toevallige negatieve verstoringen. Monitoring moet 
rechtstreeks gebruikt worden binnen het beheer om ‘toevallige’ negatieve effecten te vermijden en het 
uitvoeren van positieve beschermingsmaatregelen.  
 
Voor administratieve overheden geldt dat de gunstige staat van instandhouding van alle soorten van 
bijlage I van de VRL (1979) en van de HRL (1992) en habitats van de HRL (1992) in een SBZ 
verzekerd moeten worden, dus ook de soorten en habitats waarvoor een gebied niet is afgebakend. 
De Vlaamse wetgeving is voor administratieve overheden concreter ingevuld dan voor particulieren 
bv. het behoud van de KLE. 
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7 Het natuurrichtplan 

7.1 Toepassingsgebied en juridische status 
 
Het uitwerken van de NRP steunt op het Decreet natuurbehoud (1997) en Besluit Natuurrichtplannen 
(2003). In dit besluit staat dat NRP geschreven worden voor alle groen- en bosgebieden en de 
vergelijkbare bestemmingsgebieden, de SBZ, het VEN en het IVON. In één NRP zal één afgebakend 
eenvormig gebied van enkele honderden tot duizenden ha, bestaande uit een aaneenschakeling van 
bovenstaande beschermingsstatuten besproken worden.  
Het NRP kan dezelfde maatregelen opleggen in het VEN, het IVON en in groen- en bosgebieden en de 
vergelijkbare bestemmingsgebieden. Uitzondering hierop is dat in natuurverwevingsgebieden enkel 
maatregelen kunnen opgelegd worden ten aanzien van de administratieve overheden. In SBZ-gebieden 
(buiten VEN, IVON, groen- en bosgebieden en de vergelijkbare bestemmingsgebieden) worden enkel 
maatregelen opgelegd voor de verwezenlijking van de Europese richtlijnen.  
 
Er kan geen subsidie worden verleend of vergunning worden toegekend voor activiteiten die in strijd 
zijn met de bepalingen van een goedgekeurd NRP. Bosbeheerplannen kunnen niet worden 
goedgekeurd als ze activiteiten bepalen die in strijd zijn met het NRP (Decreet natuurbehoud 1997, 
Maatregelenbesluit 2003). 
 

7.2 Maatregelen voor bossen en de bosbouw 
 
Zolang er voor een gebied geen NRP opgesteld is gelden enkel de basismaatregelen en in het VEN 
ook de algemene VEN-maatregelen. De VEN-maatregelen omvatten de CDB en richten zich verder op 
het behoud van de vegetatie, waterstand en reliëf.  
Voor het opmaken van een NRP wordt een gebiedsvisie opgesteld. Deze visie kan een wijziging ten 
opzichte van de huidige situatie voorstellen. In het NRP kunnen perimeters worden aangeduid waar de 
basismaatregelen van het VEN versoepeld of gestrengd worden. Om de gebiedsvisie te kunnen 
realiseren is het soms noodzakelijk om in specifieke gebieden een of meerdere basismaatregelen te 
ontheffen. Buiten het VEN kunnen binnen de perimeters specifieke maatregelen opgelegd worden.  
 
Maatregelen die in een NRP kunnen opgenomen worden om de gebiedsvisie van het NRP te realiseren 
die een invloed kunnen hebben op bossen of het bosbeheer omvatten volgende maatregelen:  
 
• In bosgebieden kunnen perimeters worden aangeduid waar maatregelen gelden die strenger zijn 

dan de CDB. Deze perimeters kunnen enkel aangeduid worden voor de bescherming of het herstel 
van de volgende habitat: 

 
− Gagelstruweel (Sm) 
− Vochtig Wilgenstruweel op venige of zure grond (So) 
− Zuur duinbos (Qd) 
− Duindoornstruweel (Sd) 
− Brem- en Gaspeldoornstruweel (Sg) 
− Doornstruweel (Sp) 
− Spontaan struweel van allerlei aard (Sz) 
− Vochtig, meso- tot eutroof wilgenstruweel (Sf) 
− Oligotroof elzenbos met veenmossen (Vo) 
− Mesotroof elzenbos met zeggen (Vm) 
− Venig berkenbos (Vt) 
− Alluviaal essen/olmenbos (Va) 
− Nitrofiel alluviaal elzenbos (Vn) 
− Vochtig elzen/eikenbos met eventueel Haagbeuk (Vf) 
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− Elzen-Essenbos van bronnen en bronbeken (Vc) 
− Open bos en/of heide en schraalland met boom- en struikopslag (tot max. 60 %) 

(kruidlaag bestaat uit de streefbeelden Hm, Ha, Hn, Ce, Cg, Ct en Cv) 
Welke maatregelen hier getroffen moeten worden om deze habitats te beschermen werd niet in het 
Gebiedsgericht natuurbeleid (2002) vastgelegd.  

 
• Bestendig bosvrije oppervlakten binnen het bos kunnen aangeduid worden voor de bescherming of 

het herstel van heiden, waterrijke gebieden, duinvegetaties en historisch permanente graslanden.  
 
• Het verbieden om bomen of struiken of bepaalde soorten aan te planten. Het natuurlijk verbossen 

van een vegetatie wordt niet expliciet vermeld.  
 
• In een NRP kan het irrigeren, ontwateren of afwateren of het overschrijden van een in het NRP 

bepaalde maximumcapaciteit voor bestaande irrigaties, ontwateringen en afwateringen verboden 
worden. 

 

7.3 Compensatie van de opgelegde maatregelen 
 
1. Natuurprojecten: 
De overheid kan natuurprojectovereenkomsten afsluiten in gebieden waarvoor een NRP geschreven 
wordt waarbij vergoedingen worden toegekend voor locale projecten die een deel van het NRP 
uitvoeren. Deze overeenkomsten kunnen niet worden aangegaan voor projecten die op een andere 
manier gefinancierd worden door de overheid. De financiering bedraagt maximaal 50% van de kosten 
voor administratieve overheden en 90% voor privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen 
(Maatregelenbesluit 2003). 
 
2. Algemene waardevermindering: 
De eigenaar van een onroerend goed dat gelegen is in het VEN kan de aankoop ervan door het 
Vlaamse Gewest eisen indien de waarde van het goed met meer dan 20% is verminderd door de 
aanduiding van het onroerend goed als VEN. De aanvraag hiervoor moet gebeuren binnen de twee jaar 
na de aanduiding als VEN of binnen de twee jaar na de goedkeuring van het NRP (Decreet 
natuurbehoud 1997,  Maatregelenbesluit 2003). Dezelfde regeling geldt eveneens bij de wijziging van 
de SBZ.  
 
Voor landbouwers zijn er nog enkele andere vergoedingen en mogelijkheden om hun gronden te laten 
aankopen (Maatregelenbesluit 2003).    
 
3. Vernatting: 
Als in het NRP maatregelen worden opgenomen die leiden tot een verhoging van het waterpeil, wordt 
de eigenaar voor de waardevermindering van zijn gronden vergoed met een eenmalige vergoeding die 
80% bedraagt van de waardevermindering.  
 
De vergoeding wordt niet uitbetaald wanneer werken uitgevoerd zijn zonder de daartoe noodzakelijke 
vergunningen, toestemmingen of machtigingen die geleid hebben tot een verlaging van het waterpeil, 
de aanvrager de laatste drie jaar in overtreding is geweest met de bepalingen van het Decreet 
natuurbehoud (1997) en zijn uitvoeringsbesluiten of als handelingen zijn uitgevoerd of in stand 
gehouden, die in strijd zijn met een ruimtelijk uitvoeringsplan of de ruimtelijke ordening. Bedragen 
kleiner dan 125€ worden niet uitbetaald. Wanneer de vergoeding (80% van het verlies in 
landbouwkundige of bosbouwkundige waarde) groter is dan de waarde van de grond voor de werken, 
wordt overgegaan tot onteigening (Maatregelenbesluit 2003).   
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8 Algemene conclusie betreffende de invloed van diverse 
beschermingsstatuten op bos 

 
Algemeen kunnen we stellen dat de regelgeving rond bosbeheer in Vlaanderen reeds vrij strikt is.  
 
In Natura 2000-gebieden zal de standaard regelgeving vaak voldoende garanties bieden voor het 
beschermen van de boshabitats. Specifieke maatregelen zijn plaatselijk wel noodzakelijk voor de 
bescherming van de soorten van de habitat- of vogelrichtlijngebieden of voor de bescherming van 
open vegetaties die voorkomen in het bos of zeer kwetsbare bostypes. De CDB en de beheervisie 
zorgen steeds voor een gunstige staat van instandhouding.  
 
In VEN-gebieden worden de CDB standaard opgelegd. De natuurrichtplannen zullen verdere 
maatregelen opleggen om invulling te geven aan de doelstellingen van deze gebieden. Er mag 
verwacht worden dat dit voor bossen slechts in bijzondere gevallen extra beperkingen zal meebrengen 
ten opzichte van de CDB.  
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Bijlage 1: Inhoudstafel bosbeheerplan 
Beperkt Bosbeheerplan Uitgebreid beheerplan (nodig bij CDB en 

openbare bossen) 
1 Identificatie van het bos 
1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 
1.2 Kadastraal overzicht 
1.3 Situatieplan (schaal 1/10.000 tot 1/25.000) 
 
 
 
 
1.4 Bestemming volgens het geldende plan van 
aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan 
1.5 Ligging in speciale beschermingszones  
 1.5.1 Internationale beschermingszones 
 1.5.2 Nationale beschermingszones en 
regionale aandachtsgebieden 
2 Algemene beschrijving 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Bestandskaart (schaal 1/5000 of 1/10.000) 
 
2.2 Bestandsbeschrijving 
 
 
 
 
2.3 Biologische waarderingskaart 
 
 
3 Beheerdoelstellingen 
3.1 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de 
economische functie 
3.2 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de 
ecologische functie  
3.3 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de 
sociale en educatieve functie 
3.4 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de 
milieubeschermende functie 
3.5 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de 
wetenschappelijke functie 
4 Beheermaatregelen 
4.1 Bosbouwkundige beheermaatregelen 
 4.1.1 Bosverjonging 
 4.1.2 Bosomvorming 
 4.1.3 Bosbehandelings- en 
verplegingswerken 
 4.1.4 Kapregeling  

1 Identificatie van het bos 
1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 
1.2 Kadastraal overzicht 
1.3 Situatieplan (schaal 1/10.000 tot 1/25.000) 
1.4 Situering 
 1.4.1 Algemeen - administratief 
 1.4.2 Relatie met andere groene domeinen 
1.5 Statuut van de wegen en waterlopen 
1.6 Bestemming volgens het geldende plan van 
aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan 
1.7 Ligging in speciale beschermingszones  
 1.7.1 Internationale beschermingszones  
 1.7.2 Nationale beschermingszones en 
regionale aandachtsgebieden  
2 Algemene beschrijving 
2.1 Cultuurhistorische beschrijving 
 2.1.1 Historisch overzicht 
 2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer 
2.2 Beschrijving van de standplaats 
 2.2.1 Reliëf en hydrografie 
 2.2.2 Bodem en geologie 
2.3 Beschrijving van het biotisch milieu
 2.3.1 Bestandskaart (schaal 1/5000 of 
1/10.000) 
 2.3.2 Bestandsbeschrijving en 
dendrometrische gegevens 
   a) Bestandskenmerken 
   b) Boomsoortensamenstelling 
   c) Dendrometrische gegevens 
 2.3.3 Flora 
 2.3.4 Fauna
2.4 Opbrengsten en diensten 
3 Beheerdoelstellingen 
3.1 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de 
economische functie 
3.2 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de 
ecologische functie  
3.3 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de 
sociale en educatieve functie 
3.4 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de 
milieubeschermende functie 
3.5 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de 
wetenschappelijke functie 
4 Beheermaatregelen 
4.1 Bosverjonging 
4.2 Bosomvorming 
4.3 Bebossingswerken 
4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 
4.5 Kapregeling 
4.6 Bosexploitatie
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             4.1.5 Brandpreventie 
 
4.2 Beheermaatregelen en richtlijnen met 
betrekking tot de ecologische functie 
 
 
 
4.3 Beheermaatregelen en richtlijnen met 
betrekking tot de sociale en educatieve functie 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Beheermaatregelen en richtlijnen met 
betrekking tot cultuurhistorische elementen. 
(facultatief luik voor bossen gelegen in beschermd 
landschap, conform art. 16, §4 van het 
landschapsdecreet  
 
4.5 Beheermaatregelen en richtlijnen met 
betrekking tot de milieubeschermende functie 
4.6 Beheermaatregelen en richtlijnen met 
betrekking tot de wetenschappelijke functie 
 
4.7 Ingrepen en activiteiten onderworpen aan een 
machtiging (artikel 90, artikel 96 en artikel 97 van 
het decreet) 

4.7 Brandpreventie  
4.8 Open plekken 
4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling 
4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van 
flora en fauna 
4.11 Dood hout en oude bomen 
4.12 Beheermaatregelen en richtlijnen met 
betrekking tot de toegankelijkheid 
4.12.1 Plan wegennet - opengestelde boswegen 
4.12.2 Speelzones 
4.12.3 Recreatieve infrastructuur 
4.13 Beheermaatregelen en richtlijnen met 
betrekking tot de jacht 
4.14 Beheermaatregelen en richtlijnen met 
betrekking tot de visserij 
4.15 Beheermaatregelen en richtlijnen met 
betrekking tot gebruik niet-houtige bosproducten 
4.16 Beheermaatregelen en richtlijnen met 
betrekking tot cultuurhistorische elementen.  
 Indien het bos gelegen is in een 
beschermd landschap, vormt dit deel het luik 
‘landschap’, conform art. 16, §4, van het 
landschapsdecreet 
4.17 Beheermaatregelen en richtlijnen met 
betrekking tot de milieubeschermende functie 
4.18 Beheermaatregelen en richtlijnen met 
betrekking tot de wetenschappelijke functie 
4.19 Werken die de biotische of abiotische 
toestand van het bos wijzigen (artikel 20, artikel 
90, artikel 96 en artikel 97 van het decreet) 
4.20 Planning van de beheerwerken 
Bijlage 1. Samenvatting per bestand van de 
bosbouwopnames 
Bijlage 2. Samenvatting per bestand van de 
vegetatieopnames 
Bijlage 3. Consultatie van de bevolking 
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Bijlage 2: Belgische standaard voor de Forest Stewardship Council 
certificering (FSC-werkgroep België 2002a, FSC-werkgroep België 
2002b)  
 
Een vierde belangrijke beheerrichtlijn wordt gevormd door de FSC-standaard. In 1993 werd het 
wereldwijde Forest Stewardship Council (FSC) opgericht in Toronto (Canada). In 1994 werd 
internationaal een definitieve lijst van principes en criteria goedgekeurd. Op basis van deze FSC-
principes kunnen bosbouwbedrijven gescreend en geëvalueerd worden door onafhankelijke 
certificeringsorganismen. Bossen die beheerd worden volgens de FSC-standaard kunnen op deze 
manier gecertificeerd worden, het hout uit deze bossen kan verkocht worden met een FSC-label 
(WWF 2000). 
 
1. Achtergrond: 
Sinds 1994 is FSC actief in België, het initiatief werd daarbij gedragen door WWF België.  

Reeds in 1994 verenigden bedrijven in België zich, met de oprichting van de Club van Houthandelaars 
en Houtinvoerders (later Club 97’), om het gebruik van gelabeld hout te bevorderen en vanaf 1997 
FSC-gelabeld hout te koop aan te bieden. Recentelijk werd de Club 97 hervormd tot de FSC 
bedrijvengroep.  
 
In België wordt er sinds 1994 gewerkt aan de vertaling van de internationale FSC-standaard naar in 
België toepasbare normen via een nationale FSC-werkgroep. In deze Belgische werkgroep zijn de drie 
belangengroepen (commerciële, ecologische en sociale) vertegenwoordigd. In 1999 werd de Belgische 
FSC-standaard goedgekeurd door FSC Internationaal onder voorwaarden.  
Deze standaard wordt dan na de laatste aanpassingen de standard endorsed, de definitieve standaard. 
Bij de vergelijking in deze tekst is steeds gebruik gemaakt van de standard endorsed for approval with 
conditions.  
 
In 2005 werd de vzw Fair Timber opgericht, deze nieuwe vzw zal de taken van het 
houtlabelingsecretariaat uitvoeren, onafhankelijk van WWF België.  
Zo zal het houtlabelingsecretariaat onder meer de volgende taken op zich nemen: 
- de coördinatie van de nationale/regionale FSC werkgroep voor het opstellen van lokale 

standaarden voor verantwoord bosbeheer 
- de opvolging van het beleid binnen FSC op internationaal niveau en het verdedigen van regionale 

belangen hierin 
- het verstrekken van informatie aan de verschillende doelgroepen omtrent FSC Chain of Custody 

certificering, FSC producten, … 
- het voeren van promotie voor het FSC label, zowel op eigen initiatief als door samenwerking met 

gemotiveerde bedrijven uit de ‘FSC Bedrijvengroep’ 
- de coördinatie van de FSC Bedrijvengroep   
- het toezicht op het correcte gebruik van het FSC logo 
- het onderzoek naar gelijkwaardige certificeringssystemen aan FSC 
- het aanleveren van suggesties voor de kwalitatieve werking van en samenwerking met andere 

certificeringssystemen voor verantwoord bosbeheer. 
 
 
2. Toepassingsgebied en juridische status: 
De FSC-standaard heeft geen juridische status. De FSC-standaard zelf is momenteel op geen enkele 
wijze aan de wetgeving verbonden. Wel zijn de CDB in belangrijke mate afgeleid van de FSC-
standaard en deze zijn wel opgenomen in een besluit (CDB 2003).  
 
In 1998 keurde het Vlaams Parlement een resolutie (Vlaams Parlement 1998) goed waarin werd 
gevraagd aan de Vlaamse Regering om ervoor te zorgen dat alle openbare bossen tegen 2002 
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duurzaam beheerd worden en er voor te zorgen dat alle overheidsdiensten gelabeld hout voorschrijven 
in hun opdrachten. 
 
Doordat er geen juridische status aan de basis ligt van de FSC-standaard is de toepassing ervan op 
vrijwillige basis.  
 
Er zijn reeds twee certificaten uitgereikt in België. Beiden aan het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. Het eerste certificaat is voor het Zoniënwoud, het ander voor het Meerdaalwoud, 
Heverleebos en Egenhovebos. Samen geeft dit 4.513 ha FSC-gecertificeerde bossen in Vlaanderen.  
 
Momenteel wordt gezocht naar methodes om de certificering beter af te stemmen op de Vlaamse sterk 
versnipperde bosstructuur, tevens wordt er gezocht naar mogelijkheden om de certificering beter aan 
te sluiten op het Vlaamse bosbeleid en te koppelen aan bestaande instrumenten en procedures. 
AMINAL, afd. Bos & Groen werkt aan de opbouw van een Vlaamse groepscertificeringsstructuur. Dit 
gebeurt op basis van de gevolgde beheervisie en CDB. Het opzet is dat elk beheerplan dat voldoet aan 
de criteria duurzaam bosbeheer en goedgekeurd wordt door afd. Bos & Groen zou moeten kunnen 
gecertificeerd worden. Daarnaast moet nog aan een beperkt aantal voorwaarden voldaan worden. 
 
Bij groepscertificering is er een groepsmanager die de verschillende bossen vertegenwoordigt en als 
contactpersoon optreedt met de certificeerder. De groepsmanager toont aan dat de bossen aan de FSC-
standaard voldoen.  
 
In de provincie Limburg wordt momenteel een pilootproject inzake groepscertificering opgestart met 
als kernpunt het Pijnven en omliggende andere openbare bossen. (WWF 2000, Veerle Dossche mond. 
meded, Goyvaerts Katrin mond. meded.). 
 
3. De basisprincipes en de belangrijkste criteria: 
Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale NGO die een ecologisch, sociaal verantwoord 
en economisch levensvatbaar bosbeheer bevordert. De drie belangengroepen, de commerciële, de 
ecologische en de sociale, wegen steeds even zwaar door bij de beslissingen van de vereniging. 
Bossen kunnen door FSC geaccrediteerde onafhankelijke certifiers gecertificeerd worden, indien ze 
voldoen aan de FSC-standaard. De internationale FSC-standaard bestaan uit 10 principes en 56 
criteria. De principes zijn:  
 
1 Respect van wetten en FSC-principes: Het gevoerde bosbeheer zal alle bestaande wetten van het 
land respecteren evenals alle internationale verdragen, die door dit land werden ondertekend, en de 
FSC-principes en criteria. 
2 Eigendomsrechten en gebruiksrechten, en verantwoordelijkheden: Eigendomsrechten en 
gebruiksrechten van het land en het bos dienen duidelijk gekend en wettelijk gedocumenteerd te zijn.  
3 Rechten van de inheemse bevolking: Wettelijke rechten zowel als gebruiksrechten van inheemse 
volkeren op hun land en hun grondstoffen dienen gerespecteerd te worden.  
4 Relaties met lokale gemeenschappen en rechten van de bosarbeiders: Bosbeheerwerkzaamheden 
dienen het sociale en economische welzijn op lange termijn te verzekeren van bosarbeiders en lokale 
gemeenschappen, die in of aan de rand van het bos wonen.  
5 Voordelen van het bos: Bosbeheerwerkzaamheden dienen een efficiënt gebruik te stimuleren van 
de veelvuldige producten en diensten die het bos leveren kan, teneinde de ecologische productiviteit te 
vrijwaren.  
6 Milieufactoren: Elk bosbeheer dient de ecologisch functies en de integriteit van het bos te vrijwaren 
door het behoud te verzekeren van de biologische diversiteit en door unieke en kwetsbare ecosystemen 
en landschappen, evenals de natuurlijke hulpbronnen water en bodem, te vrijwaren. 
7 Bosbeheerplan: Een bosbeheerplan, waarin de lange termijn doelstellingen en middelen van het 
beheer worden vermeld, dient opgesteld en bijgehouden te worden.  
8 Opvolging en evaluatie: Monitoring en evaluatie van het bosbeheer dient op gepaste tijdstippen 
plaats te vinden teneinde informatie te verschaffen over bostoestand, houtopbrengsten, 
beheeractiviteiten en hun sociale en ecologische impact.   
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9 Behoud van natuurlijke bossen: Primaire bossen, goed ontwikkelde secundaire bossen en 
bosgebieden met een belangrijke economische, sociale en/of culturele waarde dienen behouden te 
worden. Deze gebieden kunnen niet vervangen worden door plantages of andere landgebruikvormen  
10 Aanplantingen: Aanplantingen zorgen voor vergroting van het beboste oppervlak, maar hebben 
niet dezelfde waarde als natuurlijke bossen. De aanplantingen moeten er voor zorgen dat de natuurlijke 
bossen minder aangetast worden (WWF 2000).  
 
In België werden deze basisprincipes ingevuld met de volgende belangrijke criteria: 
• Het opstellen van een uitgebreid bosbeheerplan. 
• Op minstens 5% van de oppervlakte wordt maximaal rekening gehouden met natuurontwikkeling. 
• Bestaande open plekken worden beheerd en behouden. 
• De aanwezigheid van alle zeldzame, bedreigde en beschermde soorten en de genomen 

beschermingsmaatregelen worden aangegeven in het beheerplan. 
• Per bestand blijven 10 bomen /ha staan, bij voorkeur inheemse loofbomen. 
• Er wordt gestreefd naar minstens 4% dood hout. 
• Inheemse soorten kunnen enkel door inheemse soorten vervangen worden (vb. geen Amerikaanse 

eik, Douglas of cultuurpopulier na inlandse eik, , geen Corsicaanse den na Grove den) en Grove 
den mag geen inheems loofhout vervangen. Bossen met een rijke boomsoortensamenstelling 
worden niet vervangen door homogene bestanden of door andere bodemgebruik.  

• Ten minste 20% van de totale oppervlakte moet bestaan uit of in omvorming zijn naar gemengde 
bestanden. Deze gemengde bestanden bestaan minstens uit 30% bijmenging van inheems loofhout. 
Voor populierenbossen volstaat het om een rijke onderetage aan te leggen en te onderhouden. 

• Waar mogelijk en zinvol wordt de natuurlijke verjonging gebruikt. 
• Kaalkap is niet toegestaan. De maximale oppervlakte die gekapt kan worden is 1ha, indien dit 

noodzakelijk is. Cultuurpopulier, Grove en Corsicaanse den en lork is dit maximaal 3 ha. Indien 
grondig gemotiveerd kan meer gekapt worden voor omvorming van homogene bestanden. 

• Chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan, uitgezonderd glyfosaat bij bestrijding van 
agressieve exoten. 

 
4. Procedures: 
Deze internationale criteria worden per land of regio door lokale FSC-werkgroepen verder uitgewerkt 
voor de specifieke situatie in elk land. Deze nationale criteria moeten voldoen aan de internationale 
principes, moeten duidelijke meetbare indicatoren bevatten en moeten opgesteld zijn door een FSC 
erkende werkgroep en er moet voldoende inspraak geweest zijn van de verschillende betrokkenen. 
 
Bij het FSC-systeem wordt een certificaat toegekend aan bossen die beheerd worden volgens de FSC-
standaard en de producten die eruit afkomstig zijn worden van een FSC-label voorzien. Kopers en 
houtverwerkers kunnen zich eveneens laten certificeren en kunnen hun producten gemaakt uit 
gecertificeerd hout opnieuw labelen. Op deze manier is het eindproduct voor de consument herkenbaar 
en kan de herkomst gegarandeerd worden.   
 
Een gedetailleerd bosbeheerplan dient te worden opgesteld. Dit plan richt zich op langetermijn 
doelstellingen en voorziet de belangrijkste maatregelen die toegepast zullen worden om deze 
doelstellingen te bereiken. Het plan weerspiegelt de verschillende planningsstadia: inventarisatie, 
studie, opstellen van doelstellingen, plannen van activiteiten, monitoring en controle. Het beheerplan 
voldoet (in Vlaanderen) aan het uitgebreide bosbeheerplan volgens de criteria duurzaam bosbeheer. 
Het beheerplan wordt uitgeschreven voor een periode van 20 jaar en blijft geldig als het bos verkocht 
wordt. Het plan kan aangepast worden. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op monitoringresultaten, 
recent wetenschappelijk onderzoek en technische innovaties zowel als veranderende sociale, 
economische of milieu omstandigheden. De redenen om het beheerplan te wijzigen, worden duidelijk 
aangegeven. 
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Jaarlijks worden de FSC-gecertificeerde bossen gecontroleerd op de naleving van de FSC-standaard 
(op kantoor en op terrein) door een onafhankelijke certificier. (WWF 2000, Veerle Dossche mond. 
meded.).  
 
5. FSC-standaard in relatie tot CDB: 
Bij groepscertificering zouden groepen van bossen (openbare bossen, privé bossen in een VEN-
gebied, bossen in een bosgroep, …) die voldoen aan de CDB (CDB 2003) op een eenvoudige manier 
FSC gelabeld kunnen worden. Hierbij is het belangrijk om na te gaan op welk vlak de CDB van de 
FSC-standaard verschilt. Belangrijk is om op te merken dat er nog volop gewerkt wordt aan deze 
processen en de exacte criteria voor de FSC-standaard nog niet vast staan.  
 
De verschillen zijn doorgaans zeer beperkt en hun impact op het bosbeeld en bosbeheer zijn bijna 
steeds verwaarloosbaar. Vermits zowel de CDB en FSC-standaard duidelijk aanduiden dat het beheer 
in zijn geheel op een verantwoorde manier moet voldoen aan de criteria, mogen we stellen dat over het 
algemeen de CDB en FSC-standaard dezelfde norm hanteren. Een aantal verschillen kunnen 
momenteel plaatselijk echter een belangrijke verschil geven en zullen dus nog moeten weggewerkt 
worden:     
 
• Bij de CDB wordt de omvorming van fijnspar en andere niet-inheemse boomsoorten naar 

gemengde bestanden met minstens 30% inheemse loofbomen opgelegd. Grove den wordt hier bij 
de inheemse soorten opgenomen, waardoor omvorming dus niet expliciet hoeft. Bij de FSC-
standaard geldt een zelfde regeling voor omvorming, maar hier zijn bestanden met Grove den wel 
opgenomen bij de om te vormen bestanden. Dit verschil is slechts minimaal bij de twee 
beheerrichtlijnen. Plaatselijk kan dit bv. in de Kempen echter tot grote verschillen leiden in de 
effectieve uitvoering van de FSC-standaard bovenop de CDB.  

• De FSC-standaard heeft als basisprincipe dat ook de jacht in het gebied duurzaam moet zijn. De 
criteria voor duurzaam wildbeheer zijn momenteel echter nog niet internationaal uitgewerkt. De 
Belgische FSC-standaard neemt twee criteria op die een basis van duurzame jacht nastreven. De 
eerste stelt dat jacht een evenwicht tussen de wildpopulaties en de draagkracht van het 
bosecosysteem nastreeft. De andere legt op dat het wildbeheerplan ook de status van de predatoren 
en de onbejaagbare soorten moet behandelen. 

• De FSC-standaard stelt dat indien mogelijk en aangeraden autochtone herkomsten moeten 
gebruikt worden. De CDB leggen geen eisen op wat betreft autochtone herkomsten. 

• CDB legt geen norm op voor het aantal bomen dat per ha moet blijven staan om natuurlijk te 
sterven. De norm bij FSC is 10 bomen /ha of minder indien 10 bomen meer dan 10% van het 
grondvlak uitmaken. 

 
Om te voldoen aan de FSC-standaard zullen bossen die reeds voldoen aan de CDB ook extra aandacht 
moeten besteden aan de inventarisatie van bepaalde natuurwaarden (monitoring van 
biodiversiteitindicatoren), de evolutie hiervan en het effect van beheerwerkzaamheden hierop. Bij 
groepscertificering zullen er extra afspraken gemaakt moeten worden binnen de groep van 
boseigenaars. De individuele boseigenaar is ook verplicht om deze afspraken na te komen om de FSC-
certificering te behouden.  
 
6. FSC-standaard in relatie tot beheervisie: 
Bossen die beheerd worden overeenkomstig de beheervisie (en tevens de CDB) voldoen sowieso aan 
de FSC-standaard, gezien de beheervisie aan alle criteria van de FSC-standaard voldoet en vaak zelfs 
strengere normen hanteert.  
 
FSC certificering van de domeinbossen, die overeenkomstig de beheervisie beheerd worden, zou dan 
ook eenvoudig mogelijk moeten zijn mits er een afdoende monitoring wordt uitgevoerd op het naleven 
van de nodige criteria voor het behalen van de FSC-standaard.  
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Bijlage 3: Soortenfiches 
 
Soortenfiches overgenomen uit Anselin & Bauwens (2003) en Spanoghe (2003), aangevuld met 
specifieke info i.f.v. het bosbeheer. 
 

Mopsvleermuis (Dwarsoorvleermuis) 
Barbastella barbastellus 

Beschrijving 
Een middelgrote vleermuis met een korte, gedrongen neus en brede oren die boven de neus 
vergroeid en opvallend naar voren gericht zijn. Kenmerkend is de volledig zwarte vacht en witte 
haarpunten. 
 
Verspreiding 
Het verspreidingsgebied omvat grote delen van Zuid-, Midden- en Noord-Europa. Desalniettemin is 
het een der meest bedreigde vleermuissoorten in Europa. Momenteel zijn er geen stabiele populaties 
in Vlaanderen bekend. De recente waarnemingen beperken zich tot één waarneming in een fort in de 
omgeving van Antwerpen en observaties tijdens zowel zomer als winter in een bosgebied te Beernem. 
Er is tevens een winterverblijfplaats in Aalter.* 
 
Ecologie 
Tijdens de winter vertoeft deze soort uitsluitend in onderaardse verblijfplaatsen zoals grotten, groeven 
en kelders. Opvallend is dat ze ook zijn aangetroffen dicht bij de ingang van de winterverblijven, waar 
de temperatuur tot onder het vriespunt kan dalen. Tijdens de zomer is de Mopsvleermuis vooral 
gevonden achter vensterluiken, in holle bomen en in vleermuiskasten. Volgens de schaarse gegevens 
is het een soort die foerageert in vochtige bosgebieden en hierbij rond de boomtoppen jaagt. 
 
Wettelijke bescherming 
- Conventie van Bern 
- Conventie van Bonn 
- Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn 
- Beschermde soort in Vlaanderen 
Rode lijst-categorie ernstig bedreigd 
Bedreigingen 
De oorzaken van de achteruitgang zijn weinig duidelijk, tenzij het plaatselijk verdwijnen van de 
verblijfplaatsen. 
 
Beschermingsmaatregelen 
Bescherming van de resterende kolonieplaatsen. 
 
Referenties Criel et al. (1994), Limpens et al. (1997), Stebbings (1988), 
http://zwg.atlas.tripod.com/soorten/chiroptera.htm 
*: Aanvulling door de auteur: Fort van Antwerpen betrof Fort van Borsbeek (winter 1987-1988 en 
1990-1991) en het bosgebied te Beernem is het kasteeldomein Reigerlo (winter en zomer) met 
jachtgebieden in Lindeveld en Vagevuurbossen (tussen 1996-2000), nadien werd éénmalig 1 dier 
overwinterend aangetroffen Drongengoed (Maldegem, Knesselare).  
 
• Kraamkolonies: In daklijsten en achter vensterluiken, holle bomen, achter schors, 

vleermuiskasten en zelden zolders 
• Overwintering: Mergelgroeven, forten, ijskelders en bunkers  
• Jachtgebied: Typische bosbewoner, jaagt voornamelijk rond de boomtoppen van vochtige 

bossen vermoedelijk in de omgeving van de kolonieplaats 
• Prooidieren en jachtstrategie: Nachtvlinders, muggen en vliegen. Geen specifieke jachtstrategie 

bekent. 
• Bedreiging door het bosbeheer: Verdwijnen van dikke holle bomen 
• Bescherming door het bosbeheer: Geen specifieke gegevens bekend, algemene bescherming 

kan bestaan uit bescherming van structuurrijke vochtige bossen en dikke holle bomen en bomen 
met veel loshangende schors.  

• HRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Zoniënwoud 
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Langoor- of Bechsteins 
vleermuis 

Myotis bechsteinii 
Beschrijving 
Dit is een middelgrote soort met spanwijdte van 25 tot 30 cm. Heeft grote lepelvormige oren, die lichter 
zijn aan de basis dan aan de top en die vooral opvallen bij dieren in winterslaap. De kleur van de rug 
is roodachtig grijsbruin, de buik is grijswit. 
 
Verspreiding 
Het verspreidingsgebied omvat grote delen van Zuid-, Midden- en Noord-Europa, maar de soort blijkt 
overal zeldzaam te zijn. Vlaanderen bevindt zich langs de noordwestelijke rand van het areaal. De 
schaarse recente waarnemingen beperken zich tot overwinterende exemplaren in mergelgroeven in 
Limburg en één overwinterend exemplaar in het Zoniënwoud (Vlaams Brabant). 
 
Ecologie 
0verwinterende dieren worden vooral aangetroffen in grotten, groeven en kelders. Kraamkolonies zijn 
gevonden in boomholten, nestkasten en gebouwen. Men beschouwt deze soort als een typische 
bossoort, met een voorkeur voor oude (vochtige) gemengde loofbossen. 
 
Wettelijke bescherming 
- Conventie van Bern 
- Conventie van Bonn 
- Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn 
- Beschermde soort in Vlaanderen 
Rode lijst-categorie ernstig bedreigd 
Bedreigingen 
Het verdwijnen van oude loofbossen wordt aanzien als een reden voor de achteruitgang van deze 
soort in gans haar verspreidingsgebied. Aangezien Vlaanderen op de grens van het areaal ligt, is het 
niet verwonderlijk dat de soort hier uiterst zeldzaam is. 
 
Beschermingsmaatregelen 
Bescherming van de Limburgse mergelgroeven. Het aanbrengen van vleermuisnestkasten in 
geschikte bosgebieden zou een positief effect kunnen hebben. 
 
Referenties Criel et al. (1994), Limpens et al. (1997), Stebbings (1988), 
http://zwg.atlas.tripod.com/soorten/chiroptera.htm  
 
• Kraamkolonies: Inrottingsgaten en oude ingerotte spechtenholen, vogelnest- en 

vleermuiskasten 
• Overwintering: Vermoedelijk holle bomen, ook mergelgroeven, ijskelders en bunkers 
• Jachtgebied: Typische bosbewoner. Vochtige bossen met weelderige ondergroei op maximum 

1 à 2 km van de kolonie in hetzelfde bos. Er lijkt een voorkeur te bestaan voor bossen waar loof- 
en naaldhout gemengd voorkomt en gebieden met reliëfverschillen. Zeer plaatstrouw ten 
opzichte van het jachtgebied. 

• Prooidieren en jachtstrategie: Spinnen, dagactieve vliegen, loopkevers en een belangrijk deel 
nachtvlinders. Deze soort jaagt voornamelijk in de vegetatie van bossen, bosranden en in 
halfopen landschappen waar insecten van de bladeren geplukt worden. Deze soort kan ook 
prooien op de grond vangen (in bossen zonder ondergroei). 

• Bedreiging door het bosbeheer: Verdwijnen van geschikt jachtbiotoop en holle bomen 
• Bescherming door het bosbeheer: Bescherming van gekende jachtgebieden, bomenrijen en 

andere landschapselementen binnen het bos, holle bomen. Aanleg van verbindingen tussen 
winter- en zomerverblijfplaatsen.  

• HRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Zoniënwoud en Plateau van Caestert met 
hellingbossen en mergelgrotten 
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Ingekorven vleermuis 
Myotis emarginatus 

Beschrijving 
Deze soort dankt haar naam aan de inkeping aanwezig halverwege de buitenrand van het oor. Het is 
een middelgrote soort met vrij brede, grijsbruine vleugels. De kroezelige rugvacht met haar 
karakteristieke rossige kleur valt vooral op bij vrijhangende dieren in de winterverblijven. 
 
Verspreiding 
Een voornamelijk Zuid-Europese soort die in Vlaanderen de noordelijke grens van haar 
verspreidingsgebied bereikt. Tijdens de laatste 10-tal jaren worden meer en meer overwinterende 
exemplaren aangetroffen in de forten rondom Antwerpen en in mergelgroeven in Limburg. De 
zomerkolonies zijn daarentegen zeer schaars en werden steeds in bosrijke gebieden gevonden. 
 
Ecologie 
In de noordelijke delen van het verspreidingsgebied worden kraamkolonies van deze 
warmteminnende soort vooral aangetroffen op zolders van grote gebouwen. Voor hun winterslaap 
gebruiken ze forten, bunkers en groeven. Het is een soort die hoofdzakelijk foerageert in bosrijke 
gebieden. 
 
Wettelijke bescherming 
- Conventie van Bern 
- Conventie van Bonn 
- Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn 
- Beschermde soort in Vlaanderen 
 
Rode lijst-categorie ernstig bedreigd 
Bedreigingen 
De soort blijkt achteruit te gaan in de Noord-Europese delen van zijn verspreidingsgebied. De 
inkrimping van het areaal wordt vaak toegeschreven aan klimaatsveranderingen. Ook verstoring van 
de natuurlijke biotopen, zowel overwinteringsplaatsen als foerageerbiotopen, hebben een belangrijke 
impact gehad. 
 
Beschermingsmaatregelen 
Bescherming van de resterende en herstel van voormalige zomerkolonieplaatsen. Door gerichte 
beheersmaatregelen kunnen winterverblijfplaatsen meer geschikt gemaakt worden voor deze soort. 
 
Referenties Criel et al. (1994), Limpens et al. (1997), Stebbings (1988), 
http://zwg.atlas.tripod.com/soorten/chiroptera.htm 
 
• Kraamkolonies: Hoofdzakelijk op zolders van grote gebouwen, zelden in kelders. Solitaire dieren 

gebruiken af en toe holle bomen.  
• Overwintering: Mergelgroeven, forten, ijskelders en bunkers 
• Jachtgebied: Open of gevarieerd bos, oude parklandschappen, rivieren omgeven door bomen, 

boomgaarden en bosranden, tot meer dan 10 km van de kolonieplaats. 
• Prooidieren en jachtstrategie: Mestvliegen (grootste deel), spinnen, soms vlinders en gaasvliegen. 

Jacht zowel in, onder als boven de kruinlaag en langs bosranden. Kan insecten van bladeren 
en vermoedelijk ook van de bodem scheppen. Mestvliegen worden vermoedelijk in stallen van het 
plafond gevangen.  

• Bedreiging door het bosbeheer: Geen specifieke gegevens bekend 
• Bescherming door het bosbeheer: Verbinden van kolonies met bossen via heggen, dreven, 

begroeide oevers en andere opgaande landschapselementen. Voorkeuren en bescherming van 
het jachtgebied is nog nauwelijks onderzocht. 

• HRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 
Zuidvlaamse bossen, Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat, 
Zoniënwoud, Voerstreek, Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten en Valleien 
van de Winge en de Motte met valleihellingen 
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Vale vleermuis 
Myotis myotis 

Beschrijving 
De Vale vleermuis is onze grootste inheemse soort met een vleugelspanwijdte tussen 35 en 40 cm. Ze 
heeft vrij grote oren, een lange rechte tragus en een grijswitte buik. 
 
Verspreiding 
Een warmteminnende soort die voorkomt in Zuid- en Centraal-Europa. Vlaanderen ligt nabij de 
noordelijke grens van het verspreidingsgebied. De recente waarnemingen zijn beperkt tot enkele 
solitaire overwinterende exemplaren in Limburgse mergelgroeves en in het Zoniënwoud (Vlaams 
Brabant). 
 
Ecologie 
Ze houdt haar winterslaap in grotten en groeves. In Zuid-Europa vertoeft deze soort ook tijdens de 
zomer in grotten. In Midden- en Noord-Europe komt ze tijdens de zomer vooral voor op zolders en in 
kleine ruimtes of spleten in gebouwen. Volgens diverse onderzoekers zouden ze open gebieden 
vermijden en eerder jagen in oude beukenbossen zonder onderbegroeiing. 
 
Wettelijke bescherming 
- Conventie van Bern 
- Conventie van Bonn 
- Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn 
- Beschermde soort in Vlaanderen 
Rode lijst-categorie ernstig bedreigd 
Bedreigingen 
De achteruitgang van de in de Noord-Europese delen van zijn verspreidingsgebied wordt vaak 
toegeschreven aan klimaatsveranderingen. 
 
Beschermingsmaatregelen  
Bescherming van de Limburgse mergelgroeven. 
 
Referenties Criel et al. (1994), Limpens et al. (1997), Stebbings (1988), 
http://zwg.atlas.tripod.com/soorten/chiroptera.htm 
 
• Kraamkolonies: Zolders van grote gebouwen met hoge zolders zoals bij kerken en abdijen, zelden 

kelders. Solitaire dieren in vogelnestkasten. Rustplaatsjes in huizen, zolders en holle bomen  
• Overwintering: Mergelgroeven en bunkers 
• Jachtgebied: Open bossen zonder ondergroei, tot meer dan 10 km ver van de kolonieplaats 

gelegen 
• Prooidieren en jachtstrategie: Grote bodembewonende insecten zoals loopkevers, veenmollen, 

soms sprinkhanen en verder meikevers. Deze soort is gespecialiseerd in het jagen op 
loopkevers en andere grote bodembewonende insecten. Hiervoor vliegen ze in een langzame 
vlucht laag boven de grond in open (beuken)bossen zonder bodemvegetatie of dichte 
struiken. Deze soort is zeer gebiedstrouw wat het jachtgebied betreft. Dezelfde jachttechniek 
gebruikt deze soort boven kortgemaaid gras om op veenmollen te jagen. Verder jaagt deze soort 
bij open plekken, bosranden, boven boomkruinen en waterpartijen. In mei jaagt deze 
vleermuis specifiek op meikevers. 

• Bedreiging door het bosbeheer: Verdwijnen van geschikte open jachtgebieden. Beheer dat 
ongeschikt is voor het behouden van een goede loopkeverpopulatie.  

• Bescherming door het bosbeheer: Het behoud van geschikte open jachtgebieden. 
Beheersmaatregelen die een goede loopkeverpopulatie ten goede komen. Opgaande 
landschapselementen zijn slechts in beperkte mate belangrijk. Vermits deze soort grote afstanden 
aflegt tussen zomer- en winterveblijfplaatsen is herkolonisatie mogelijk.  

• HRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Zoniënwoud, Voerstreek en Plateau van Caestert met 
hellingbossen en mergelgrotten.  
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Grote hoefijzerneus 
Rhinolophus ferrumequinum 

Beschrijving 
Eén van de grootste Europese soorten vleermuizen, met een spanwijdte tussen 33 en 40 cm. De 
vacht is grijsbruin en enigszins rossig gekleurd. Kenmerkend is het hoefijzervormig neusaanhangsel. 
In rust vouwt deze soort zijn vleugels geheel om zich heen. 
 
Verspreiding 
Deze warmteminnende soort komt vooral voor in Midden- en Zuid-Europa. Vlaanderen ligt net boven 
de noordelijke rand van het verspreidingsgebied. De soort is hier vermoedelijk steeds erg zeldzaam 
geweest. Tot 1940 was er een kraamkolonie aanwezig in de Sint-Pietersberg. Hierna werden vrijwel 
uitsluitend solitaire exemplaren waargenomen. In het voorjaar van 1995 werd opnieuw een kleine 
groep (12 ex.) aangetroffen op een zolder in de Voerstreek, doch een jaar later bleek deze kolonie 
verdwenen te zijn. 
 
Ecologie 
In Zuid-Europa woont deze soort tijdens zomer en winter in grotten. Bij té lage zomertemperaturen 
worden kraamkolonies soms verplaatst naar warmere zolders. Ze overwinteren van september-
oktober tot april in grotten. Vaak worden ze daar in de grotere, warmere ruimtes aangetroffen. De 
dieren foerageren vooral in kleinschalige, afwisselende landschappen waarin bossen aanwezig zijn. 
 
Wettelijke bescherming 
- Conventie van Bern 
- Conventie van Bonn 
- Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn 
- Beschermde soort in Vlaanderen 
Rode lijst-categorie (Vermoedelijk) uitgestorven in Vlaanderen 
Bedreigingen 
De soort blijkt achteruit te gaan in de Noord-Europese delen van zijn verspreidingsgebied. De 
inkrimping van het areaal wordt vaak toegeschreven aan klimaatsveranderingen. Ook verstoring van 
de natuurlijke biotopen, zowel overwinteringsplaatsen als foerageerbiotopen, hebben een belangrijke 
impact gehad. 
 
Beschermingsmaatregelen 
Bescherming van en vermijden van verstoring in de biotopen. Een toename van het bestand in 
aangrenzende gebieden (Wallonië, Noord-Frankrijk) is vermoedelijk noodzakelijk vooraleer 
reproducerende populaties zich in Vlaanderen kunnen vestigen. 
 
Referenties Criel et al. (1994), Limpens et al. (1997), Stebbings (1988), 
http://zwg.atlas.tripod.com/soorten/chiroptera.htm 
 
• Kraamkolonies: Zolders van grote gebouwen en kelders 
• Overwintering: Mergelgroeven  
• Jachtgebied: Mozaïeklandschap met (oude) bosjes, houtkanten, holle wegen, bomenrijen en 

extensief bemeste weilanden, 90% van de tijd op minder dan 1,7 km van de kolonie.  
• Prooidieren en jachtstrategie: Grote kevers zoals mestkevers en meikever en nachtvlinders. Jaagt 

in eerder open vegetatie zoals bv. hoogstamboomgaarden. Hij jaagt ook vanaf een vaste post 
waarbij het dier aan een tak hangt en wacht totdat er een prooidier binnen bereik komt. De 
prooien worden dan met een korte duik uit de lucht of van op de grond gepakt. Jachtposten 
bevinden zich doorgaans in boomgroepjes of bosranden. Grote prooien worden meegenomen 
naar rustplaats of vaste jachtpost om ze op te eten. 

• Bedreiging door het bosbeheer: Verdwijnen van het bocagelandschap vermits deze soort 
zelden open landschap van 10 meter overbrugt. Verdwijnen van grote in het bos levende kevers.  

• Bescherming door het bosbeheer: Bescherming van het bocagelandschap is voor deze soort 
een absolute noodzaak. Behoud van oude open (beuken)bossen en structuurrijke bosranden. 

• HRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Voerstreek en Plateau van Caestert met 
hellingbossen en mergelgrotten. Enkel deze regio’s zijn van belang voor deze soort. 
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Vliegend hert 
Lucanus cervus 

Beschrijving 
Het Vliegend hert is de grootste inheemse keversoort in Vlaanderen; de bovenkaken van de 
mannetjes zijn uitzonderlijk groot en hebben de vorm van een hertegewei; de mannetjes bereiken een 
lengte van 7-8 cm; de wijfjes hebben normaal ontwikkelde kaken, maar kunnen toch nog tot 5 cm 
groot worden. 
 
Verspreiding 
In Vlaanderen is er geen databank met verspreidingsgegevens van het Vliegend hert. Waarnemingen 
zijn bekend uit de Voerstreek, in de nabijheid van het Zoniënbos in Brussel en in het Lanklaarderbos.* 
 
Ecologie 
Voor de ei-afzet zoeken de wijfjes rottend eikenhout (zelden worden andere bomen gebruikt, vnl. 
Beuk) op dat zich minstens 30-50 cm in de grond bevindt; de larven van het Vliegend hert leven 
minstens 5 jaar in vermolmd eikenhout en kunnen tot 10 cm groot worden; de volwassen kevers leven 
van boomsappen, die ze met hun korte tong opzuigen; dergelijke bomen met sapuitvloei fungeren 
tevens als ontmoetingsplaatsen voor mannetjes en wijfjes (Vliegende herten produceren geen 
feromonen). 
 
Wettelijke bescherming 
- Conventie van Bern Annex III 
- Habitatrichtlijn Annex II 
- Strikt beschermde soort in Vlaanderen 
 
Rode-Lijstcategorie geen Rode-Lijstcategorie beschikbaar 
Bedreigingen 
Versnippering en verkleining van grote eikenbossen 
Verkeerd bosbeheer 
 
Beschermingsmaatregelen 
- Aangepast bosbeheer (dood hout, behoud van oude, ‘gekwetste’ eiken, hakhoutbeheer, …) 
- Bosuitbreiding (bij voorkeur met eiken) nabij bestaande populaties 
- Artificieel geschikt maken van oude eiken of eikestronken in bestaande populaties 
- Behoud van sapbomen 
 
Referenties 
Van Den Berge (1994); Weeda et al. (1995) 
*: Aanvulling door de auteur: Door het verzamelen van recente waarnemingen blijkt de soort veel 
algemener dan tot voor kort werd gedacht. Zowel in Vlaams-Brabant als in Limburg zijn er 
waarnemingen in diverse grote boscomplexen.  
 
Vlaams-Brabant:  
Ten westen van Brussel zijn er waarnemingen in houtkanten in de gemeentes Huizingen, Beersel en 
St-Genesius-Rode. Deze waarnemingen zouden kunnen wijzen op een populatie in het provinciaal 
domein van Huizingen en/of in het Hallerbos. Alhoewel ons van deze locaties geen recente gegevens 
bekend zijn. Zowel uit oude literatuur (Janssens 1960, Leclercq et al. 1979), als uit getuigenissen blijkt 
dat het Vliegend hert steeds in de regio Halle, Beersel, St-Genesius-Rode aanwezig is geweest.  
 
In de regio van Brussel zijn er waarnemingen uit Overijse, Watermaal-Bosvoorde en Oudergem. 
Opvallend is dat bijna alle waarnemingen uit de parken en houtkanten aan de rand van het Zoniënbos 
komen en slechts zeer zelden uit het Zoniënbos zelf.  
 
Uit het Heverleebos is één recente waarneming bekend. Ook hier wordt het voorkomen van Vliegend 
hert in het Meerdaalwoud en Heverleebos bevestigd door oude literatuur en getuigenissen. Een 
andere recente waarneming werd gedaan in de buurt van het Lindenbos (Leuven).  
 
Verder is er één waarneming in Keerbergen. Zowel hier als bij enkele waarnemingen in Overijse 
werden volwassen kevers waargenomen op schorscompost. Het is onwaarschijnlijk dat deze kevers 
als larve in de kompost geleefd hebben gezien de korte tijd dat het compost blijft liggen. Vermoedelijk 
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worden de kevers door de geur aangetrokken en denken ze hier geschikte broedplaatsen te vinden. 
Op die manier kunnen ze echter ook mee getransporteerd zijn.   
 
Limburg: 
Één recente waarneming werd verricht in Stramprooierbroek (Kinrooi). Verschillende waarnemingen 
zijn er van het Lanklaarderbos en de nabijgelegen Mechelse heide. Er zijn ook oude en recente 
waarnemingen uit het Bellevuebos in Guigoven. Opvallend is dat de meeste waarnemingen van 
Vliegend hert in Limburg, in tegenstelling tot deze uit Vlaams-Brabant, wel in het bos gebeurden.  
 
Één recente waarneming komt uit het Grootbos in Riemst en oude waarnemingen zijn er uit het nabije 
Kanne (Janssens 1960). In Voeren is er nog een zeer grote populatie die blijkt uit de tientallen 
waarnemingen uit de verschillende bossen. Deze verspreiding sluit aan op de grote populatie die nog 
aanwezig zijn in de zuidpunt van Nederlands Limburg, de noordkant van provincie Luik en Duitsland. 
 
Elders:  
Oude waarnemingen zijn er nog uit Mol en Merksem (Antwerpen, Janssens 1960) en mogelijk ook in 
de West-Vlaamse Heuvels (Leclercq et al. 1979). In de provincie Antwerpen, West- en Oost-
Vlaanderen zijn er echter geen recente gegevens. 
 
• Paarplaatsen: Mannelijke en vrouwelijke kevers vinden elkaar op eiken met sapuitvloei, vaak zijn 

dit oude, zieke, verwonde of afgezette bomen, ook bomen met veel waterscheuten. Ook 
andere bomen komen in aanmerking, nl. Tamme kastanje, Peer, Appel en Meidoorn. Op de 
stam verdedigt het mannetje een territorium (eind mei tot eind juli). De volwassen kevers leven 
van boomsappen, die ze met hun korte tong opzuigen.  

• Broedbomen: De vrouwelijke kever graaft een ondergronds gangenstelsel uit en legt eieren af 
tegen ondergronds dood en vermolmd dik eikenhout. Ook ander houtsoorten komen in 
uitzonderlijke gevallen in aanmerking zoals Tamme kastanje, Linde, Kers en Beuk. In het hout 
moeten de juiste schimmels aanwezig zijn. De boom moet op natuurlijke wijze afgestorven zijn, 
stompen van omgezaagde bomen komen niet in aanmerking omdat hier doorgaans de juiste 
schimmels ontbreken. Ook oude eikenhakhoutstoven blijken zeer geschikt, indien ze 
vermolming van de ondergrondse delen hebben. In zeldzame gevallen worden larven 
aangetroffen in liggend dood hout in direct contact met de grond, soms zelfs in palen of 
ingegraven treinbilzen.  

• Larvaal stadium: Het larvaal stadium duurt ongeveer 5 jaar waarbij de larven leven van het 
vermolmde hout. De hoeveelheid hout moet voldoende groot zijn om de larven gedurende 5 jaar 
te voeden. 

• Bedreiging door het bosbeheer: Verdwijnen van oude, zieke, verwonde en afstervende eiken en 
oude eikenhakhoutstoven. Verwijderen van dood hout. In diverse literatuur wordt aangeduid dat 
grote aaneengesloten gebieden noodzakelijk zijn. In Vlaanderen zijn er echter populaties gekend 
van kleine bosrelicten op taluds en vondsten enigszins verwijderd van grote bossen (in Luik en 
Brussel ook in oude stadsparken). Alle vindplaatsen zijn wel relicten van of in de onmiddellijke 
omgeving van grote permanent beboste gebieden.  

• Andere bedreigingen: Vliegende herten komen zich opwarmen op asfalt en worden zo vaak het 
slachtoffer van het verkeer. Het wegvangen van kevers voor verzamelaars vormt eveneens een 
bedreiging, alhoewel de impact en de omvang hiervan slecht gekend is.  

• Bescherming door het bosbeheer: Behoud van oude, zieke, verwonde en afstervende eiken en 
oude eikenhakhoutstoven en gebruikte sapbomen. Behoud van dood hout. Verder onderzoek naar 
de verspreiding en gebruikte bomen. Op korte termijn kunnen kunstmatige broedplaatsen 
aangelegd worden, maar uit onderzoek blijken deze niet steeds even effectief. Op lange termijn 
geïsoleerde populaties proberen te verbinden met grote eikenbossen.  

• HRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek; 
Zoniënwoud; en Voerstreek. Recent is gebleken dat het Vliegend hert nog in tal van andere 
gebieden aanwezig is, deze gebieden zijn echter niet voor het Vliegend hert afgebakend: 
Jekervallei en bovenloop van de Demervallei; Abeekvallei met aangrenzende moerasgebieden; en 
mogelijk ook in Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden (verschillende 
vondsten in de onmiddellijke omgeving) en Valleien van Dijle, Laan en IJse met aangrenzende 
bos en moerasgebieden.  

• Extra literatuur: http://entomologia.rediris.es/gtli/en/index.htm, 
http://website.lineone.net/~djharvey/, http://www.asahi-net.or.jp/~id8k-
sgn/baka99b/bakuhatu/Lucanidae1.htm, Janssens 1960 en Leclercq et al. 1979. 
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Juchtleerkever 
Osmoderma eremita 

 
Voor deze soort werd geen fiche opgesteld en zijn er ook geen gebieden afgebakend. Deze soort 
komt echter wel voor in Vlaanderen maar er zijn nauwelijks gegevens over deze soort.  
 
• Paar- en broedplaats: Oude holle levende bomen (Eik, Linde, Beuk, Haagbeuk, Es, Wilg en 

fruitbomen) zowel in bosverband als erbuiten, bv. in knotwilgen en hoogstamboomgaarden. De 
boomholte moet gedeeltelijk gevuld zijn met volledig verteerde bladhumus. Geschikte holtes 
hebben de juiste schimmels, temperatuur en vochtigheid en zijn diep (vaak meer dan 50 cm) 
ingerot. De voorkeur wordt gegeven aan zon geëxposeerde gaten. De meeste individuen blijven 
hun hele leven in dezelfde boomholte. De kolonisatie door vliegende kevers gaat slechts enkele 
honderden meters per generatie. Mannelijke kevers verspreiden een naar leer ruikend feromoon 
om vrouwtjes aan te trekken naar een geschikte boomholte. De kevers zijn aanwezig van Mei tot 
September.  

• Larvaal stadium: De larven leven van de molm die zich in holtes van oude loofbomen bevind. De 
ontwikkeling van de larve duurt 3 tot 4 jaren. 

• Bedreiging door het bosbeheer: versnippering van het bosareaal en omvorming naar naaldhout, 
verdwijnen van oude zongeëxposeerde holle bomen, oude bestanden. 

• Bescherming door het bosbeheer: Behoud van oude holle bomen op zon geëxposeerde 
plaatsen. Laten liggen van omgezaagde of omgevallen holle bomen, de opening naar boven 
plaatsen. Behoud en voorzien van permanent netwerk van oude holle bomen verspreid over het 
bos. Op lange termijn verbinden van relictpopulaties met oude bossen en tussen populaties 
onderling. Verder onderzoek naar het voorkomen van deze kever en de gebruikte bomen.  

• HRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Er zijn geen gebieden aangeduid voor deze 
soort.Ondanks zijn grootte waren er de afgelopen jaren geen waarnemingen meer uit Vlaanderen. 
Er zijn wel oude gegevens uit Limburg van rond 1900 te Hasselt, Herk-de-Stad, Sint-Truiden, 
Hoeselt en Maaseik. Deze kever werd in 2001 (terug) aangetroffen in Bree bij de Sint-
Martensheide (in HRL-gebied: Abeekvallei met aangrenzende moerasgebieden). Hier werd een 
broedboom met larven ontdekt nabij een houtkant. Deze dode boom is ondertussen echter 
verwijderd. 

• Extra literatuur: WWW.eremit.net 
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Kwak 

Nycticorax nycticorax 
Beschrijving  
De Kwak is een kleine reigersoort met zwarte kopkap en rug, grijze vleugels en staart en witte 
onderdelen. De snavel is zwart, de poten geelgroen. Adulte vogels hebben lange witte sierveren op 
de achterkruin. Juveniele vogels zijn bruin gestreept op kop en onderdelen, donkerbruin met witte 
vlekken op de bovendelen. In vlucht lijkt hij vrij gedrongen met zeer korte hals en brede vleugels. Zijn 
naam dankt hij aan zijn roep, een luid ‘kwak’.  
 
Verspreiding  
De Kwak is een vogel van Zuid- en Centraal-Europa. Vlaanderen is zowat het meest noordelijk 
gelegen broedgebied. Hoewel hij de laatste decennia ook in Frankrijk naar het Noorden is opgerukt, 
bestaat onze populatie vooral uit verwilderde exemplaren, aangevuld door wilde vogels. Het gaat 
vooral om de populatie in het Zwin (tot 40 broedparen), elders gaat het om solitaire koppels. Normaal 
gezien trekt de Kwak ’s winters zuidelijker, door bijvoedering blijven ze bij ons echter grotendeels 
overwinteren.  
 
Ecologie  
De Kwak leeft in meer gesloten habitats dan het Woudaapje en de Roerdomp. Grote vijvers met veel 
wilgen en broek- en moerasbossen met open water zijn ideale habitats voor deze soort. Zijn nest 
maakt hij ook in bomen, meestal in kolonies. Zijn oude Nederlandse naam ‘Nachtreiger’ wijst ook al 
op zijn nocturne levenswijze, meer dan de andere reigersoorten. Hij vist vanop de oever of vanop in 
het water hangende takken.  
 
Wettelijke bescherming  
- Conventie van Bern Appendix II  
- Vogelbescherming  
- Vogelrichtlijn Annex I  
Rode lijst-categorie Zeldzaam  
Bedreigingen  
Habitatverlies, verstoring nestplaats.  
 
Referenties  
Anselin et al. 1998, Natuurrapport 1999, Cramp & Simmons 1980, Heath et al., 2000.  
 
• Verblijfperiode: Grotendeels standvogel, gedeeltelijk in de winter wegtrekkend  
• Nestplaats: Nest in de kruin van bomen (wilgen- en elzenstruweel), meestal in kolonies 
• Habitat: Grote vijvers met veel wilgen en broek- en moerasbossen met open water.  
• Voedsel: Vis, amfibieën en insecten, ‘s nachts gevangen in open water 
• Bedreiging door het bosbeheer: Habitatverlies (dempen, draineren of omvormen van grote 

vijvers), verstoring van de nestplaats, kappen van nestbomen. 
• Bescherming door het bosbeheer: Behoud van nestbomen, geen beheer uitvoeren of recreatie 

toelaten in de buurt van broedplaatsen tijdens het broedseizoen,, behoud van grote en kleine 
poelen in en rond het bos en beboste oevers, geen drainage of ontwatering.  

• VRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Er zijn geen gebieden aangeduid voor deze soort. 
Deze vogel komt voor in het Zwin en de Dijlevallei, in de rest van Vlaanderen worden er 
regelmatig zwervende dieren waargenomen.  

 

81 



Bijlage 2: Soortenfiches 

 
Kleine Zilverreiger 

Egretta garzetta 
Beschrijving  
Een middelgrote, volledig witte, slanke reiger met smalle zwartachtige snavel, zwarte poten en 
kenmerkende gele tenen. In zomerkleed zie je lange kruin- en sierveren op de rug. De teugel, 
gelegen tussen oog en snavel, wordt dan fel gekleurd geel, paars of groen.  
 
Verspreiding  
De Kleine Zilverreiger is een Zuideuropese soort die de laatste jaren sterk naar het Noorden is 
opgerukt. In België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk is hij nu een normale verschijning. In 
Vlaanderen heeft zich in het Zwin al een kleine kolonie gevestigd tussen de Kwakken en Blauwe 
Reigers. De grootste aantallen langs de kust zien we in de nazomer. Tegenwoordig blijven er echter 
enkele tientallen exemplaren overwinteren. In het binnenland is de soort een regelmatige doortrekker 
met af en toe een overzomeraar of -winteraar.  
 
Ecologie  
De Kleine Zilverreiger is een soort van zeer open terreinen. Hij prefereert vooral slikvlaktes en 
lagunes, zelfs stranden. Bij ons zie je hem ook in polders, overstroomde meersen en op opgespoten 
terreinen. Hij is dagactief, ’s avonds zie je hem naar een slaapplaats vliegen. Het nest wordt in de 
bomen gemaakt, meestal in kolonies tussen andere reigersoorten.  
 
Wettelijke bescherming  
- Conventie van Bern Appendix II  
- Vogelbescherming  
- Vogelrichtlijn Annex I  
Rode lijst-categorie Nieuwe, zeer zeldzame broedvogel*  
Bedreigingen  
Habitatverlies, verstoring nestplaats.  
 
Referenties  
Anselin et al. 1998, Natuurrapport 1999, Cramp & Simmons 1980, Heath et al., 2000.  
*: Niet opgenomen in de Rode lijst van de broedvoegels omdat het geen broedvogel is (wintergasten) 
of omdat er nog niet voldoende informatie over gekend was. Het is evident dat deze vogel momenteel 
deze categorie zou krijgen.  
 
• Verblijfperiode: Geregelde doortrekker met af en toe een overzomeraar of –winteraar.  
• Nestplaats: Nest in dichte kruin van bomen, meestal in kolonies tussen andere reigersoorten 
• Habitat: Slikvlaktes, polders, overstroomde meersen en opgespoten terreinen  
• Voedsel: Vis, amfibieën, insecten en slakken, gevangen in ondiep water 
• Bedreiging door het bosbeheer: Habitatverlies (drainage of beplanten van polders, 

overstroomde meersen en opgespoten terreinen), verstoring van de nestplaats, kappen van 
nestbomen. 

• Bescherming door het bosbeheer: Behoud van nestbomen, geen beheer uitvoeren of recreatie 
toelaten in de buurt van broedplaatsen tijdens het broedseizoen, behoud van foerageergebiedjes 
nabij het bos, geen drainage 

• VRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Er zijn geen gebieden aangeduid voor deze soort. Er 
komt een kleine kolonie voor in het Zwin. 
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Zwarte ooievaar 
Ciconia nigra 

 
Voor deze soort werd geen fiche opgesteld en zijn er ook geen gebieden afgebakend. Deze soort 
Broedt in de grote Ardense loofboscomplexen. In Vlaanderen zijn enkel pleisterende dieren op 
doortrek waargenomen.  
 
• Verblijfperiode: Aanwezig in de zomer, overwinterd in tropisch Afrika. Zeldzaam aan te treffen in 

Vlaanderen (vooral in augustus). Enkele paren broeden in de Ardennen. 
• Nestplaats: Schuwe vogel die broedt op hoog in de boomkruin in oude bossen nabij 

moerasgebieden. In Wallonië broedt deze soort steeds op het plateau of plateaurand (minstens 
350m boven de zeespiegel).  

• Habitat: Broedt in oude bossen en zoekt voedsel langs beken en in moerassen en natte 
weilanden. 

• Voedsel: Vis, amfibieën en insekten.  
• Bedreiging door het bosbeheer: Habitatverlies (drainage of beplanten van waterrijke open 

gebieden in de buurt van nestplaatsen), verstoring van de nestplaats, kappen van nestbomen.  
• Bescherming door het bosbeheer: Behoud van nestbomen, geen beheer of recreatie in de buurt 

van de broedplaatsen tijdens het broedseizoen, behoud van foerageergebiedjes nabij het bos, 
geen drainage 

• VRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Er zijn geen gebieden aangeduid voor deze soort.  
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Zwarte wouw 
Milvus migrans 

 
Voor deze soort werd geen fiche opgesteld en zijn er ook geen gebieden afgebakend. Deze soort 
komt echter sporadisch voor in Vlaanderen (de laatste 5j enkele broedgevallen).  
 
• Verblijfperiode: Zomergast. Dieren komen op doortrek voor van half-maart tot mei en (minder) in 

augustus-september. Verder is hij recent terug aanwezig met onregelmatig enkele broedgevallen.  
• Nestplaats: De nestplaatsen zijn vaak in kleine kolonies, hoog in bomen, soms in een oud 

kraaiennest.  
• Habitat: In halfopen landschap met kleine bosjes, meestal in de buurt van water, vaak bij 

vuilnisbelten. 
• Voedsel: Vis, kleine dieren, insecten, aas en afval. 
• Bedreiging door het bosbeheer: Verstoren van de nestplaats, kappen van nestbomen. 
• Bescherming door het bosbeheer: Behoud van nestbomen, geen zware beheersmaatregelen 

uitvoeren of sterk verstorende recreatie in de buurt van de broedplaatsen tijdens het 
broedseizoen. 

• VRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Er zijn geen gebieden aangeduid voor deze soort.  
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Rode Wouw 

Milvus milvus 
Beschrijving  
Eén van onze grootste roofvogels, ongeveer even groot als Buizerd maar zeer verschillend in bouw. 
Zijn slank lichaam, lange, smalle vleugels en lange duidelijk gevorkte staart geven hem een sierlijk 
uiterlijk. De kop is witgrijs, boven- en onderdelen roestbruin, slagpennen donkerbruin. Een opvallend 
kenmerk is het grote witte venster op de ondervleugel gevormd door de binnenste handpennen. De 
staart is altijd egaal roestbruin.  
 
Verspreiding  
Broedvogel van vooral Centraal- en Zuid-Europa die bij ons de westelijke grens van zijn continentale 
verspreiding kent. De laatste decennia werd Oost-België hergekoloniseerd. Vroeger ook aanwezig in 
het Verenigd Koninkrijk waar nu een kleine populatie van vooral hergeintroduceerde vogels leeft. 
Hoewel bij ons ook overwinteraars voorkomen bestaan de meeste waarnemingen uit doortrekkers 
van en naar de overwinteringsgebieden in Zuid-Europa. Af en toe (bijna jaarlijks) wordt in Vlaanderen 
een broedgeval vastgesteld. In de Voerstreek lijkt zich sinds kort een kleine populatie gevestigd te 
hebben die belangrijk kan zijn voor de herkolonisatie van de vroeger meer westelijke areaalrand.  
 
Ecologie  
De Rode Wouw is een roofvogel van allerlei open tot halfopen habitats: open bossen, heides, 
agrarische gebieden met bomenrijen of -aanplantingen, parklandschap ... . Hier gaat hij op zoek naar 
aas (tot op vuilstorten) en kleine prooien. Buiten het broedseizoen kunnen ze in kleine groepen 
voorkomen, vooral op plaatsen met veel voedsel. Als nestplaats wordt een grote boom aan de rand 
van een bos uitgekozen.  
Zoals alle roofvogels broedt vooral het wijfje terwijl het mannetje voedsel aanbrengt.  
 
Wettelijke bescherming  
- Conventie van Bern Appendix II  
- Conventie van Bonn Appendix II  
- Vogelbescherming  
- Vogelrichtlijn Annex I  
Rode lijst-categorie Zeldzaam  
Bedreigingen  
Jacht, vergiftiging, verstoring nestplaats.  
 
Referenties  
Anselin et al. 1998, Natuurrapport 1999, Cramp & Simmons 1980, Heath et al., 2000., Heath et al., 
2000.  
 
• Verblijfperiode: Doortrekker, af en toe (bijna jaarlijks) een broedgeval, in Voerstreek zijn er jaarlijks 

2 tot 5 koppels.  
• Nestplaats: In grote bomen aan de rand van het bos 
• Habitat: Bos met open terreinen zoals heide of agrarisch gebied, ook in parklandschap. Er is 

1.000 tot 3.500 ha nodig voor een reproducerende eenheid (Kalkhoven et al. 1995). 
• Voedsel: Kleine zoogdieren, jonge vogels, vis, afval, vuilnis, steelt vaak voedsel van andere 

vogels 
• Bedreiging door het bosbeheer: Kappen van de nestboom, verstoren van de nestplaats. 
• Bescherming door het bosbeheer: Behoud van nestbomen, geen zware beheersmaatregelen 

uitvoeren of sterk verstorende recreatie in de buurt van de broedplaatsen tijdens het 
broedseizoen. 

• VRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Er zijn geen gebieden aangeduid voor deze soort. In 
het HRL-gebied de Voerstreek is er een kleine populatie aanwezig.  
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Zeearend 
Haliaeetus albicilla 

 
Voor deze soort werd geen fiche opgesteld en zijn er ook geen gebieden afgebakend. Deze soort 
komt recent sporadisch als wintergast voor.  
 
• Verblijfperiode: Adulte dieren zijn overwegend standvogels, maar juvenielen zwerven rond en 

verschijnen 's winters meestal solitair in kleine aantallen in Vlaanderen.  
• Nestplaats: Nestelt doorgaans op rotsrichels of in kruin van zeer oude boom.  
• Habitat: Zeekust en grote zoetwatermeren. 
• Voedsel: De Zeearend jaagt vanaf een uitkijkpost of laag boven de grond vliegend. Zijn 

voornaamste voedsel bestaat uit vissen en watervogels. Hij eet soms zoogdieren en ook aas.  
• Bedreiging door het bosbeheer: Kappen van de nestboom, verstoren van de nestplaats. 
• Bescherming door het bosbeheer: Behoud van nestbomen, geen beheer of recreatie in de buurt 

van de broedplaatsen tijdens het broedseizoen. 
• VRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Er zijn geen gebieden aangeduid voor deze soort.  
 

86 



Bijlage 2: Soortenfiches 

Visarend 
Pandion haliaetus 

 
Voor deze soort werd geen fiche opgesteld en zijn er ook geen gebieden afgebakend. Momenteel is 
deze soort een doortrekker in ons land. Gezien de populatietoename van deze soort in de meest 
nabije broedgebieden, zijn broedgevallen in de toekomst niet uitgesloten.   
 
• Verblijfperiode: Op doortrek in april en in augustus tot september is deze soort vrij algemeen. 

Soms blijft een enkeling enige tijd pleisteren. Een paar exemplaren komt overzomerend en een 
enkele keer ook overwinterend voor.  

• Nestplaats: De vogel nestelt meestal in hoge (naald)bomen, op rotsen of op masten. In bos broedt 
hij in grote nesten in boomtoppen, soms ver van water.  

• Habitat: Buiten het nestbiotoop wordt steeds over en weer gevlogen naar nabij meren, grote 
rivieren en zeekust om te jagen.  

• Voedsel: Vis 
• Bedreiging door het bosbeheer: Kappen van de nestboom, verstoren van de nestplaats. 
• Bescherming door het bosbeheer: Behoud van nestbomen, geen beheer of recreatie in de buurt 

van de broedplaatsen tijdens het broedseizoen. 
• VRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Er zijn geen gebieden aangeduid voor deze soort.  
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Wespendief 

Pernis apivorus 
Beschrijving  
De Wespendief lijkt sterk op Buizerd maar heeft een smallere kop, langere staart en houdt de 
vleugels plat bij het zweven. Het mannetje heeft een grijze kop en bovendelen, geel oog en twee 
zwarte staartbanden die ver verwijderd zijn van de brede eindband. Wijfjes zijn bruiner met dichter bij 
elkaar liggende staartbanden. Juvenielen hebben donkere ogen en zijn gestreept op de onderdelen. 
Door een kortere staart en bredere vleugels lijken zij qua silhouet meer op Buizerd. In het voorjaar 
vertonen ze een spectaculaire balts waarbij het mannetje luid met de vleugels boven het lichaam 
klapt.  
 
Verspreiding  
Broedvogel van Midden-Spanje tot Zuid-Scandinavië, tot halfweg in Azië. Het is een zomervogel van 
begin mei tot september. Hij overwintert ver in tropisch Afrika. In Vlaanderen broedt de Wespendief in 
bijna alle grote bosgebieden met vooral in het Oosten relatief hoge aantallen. In Oost- en West-
Vlaanderen komen plaatselijk koppeltjes voor, in grote delen ontbreekt de soort.  
 
Ecologie  
De Wespendief is een roofvogel van grote bosgebieden met open stukken, bij voorkeur met veel 
loofhout. Op trek pleistert hij wel in meer open omgevingen. Hij voedt zich grotendeels met wilde 
wespen en bijen waarvan hij de holen zelf uitgraaft. Hij vangt echter ook kleine tot middelgrote vogels 
en zoogdieren. Het relatief kleine nest wordt hoog in een vork van de stam gemaakt, op een rustige 
plek.  
 
Wettelijke bescherming  
- Conventie van Bern Appendix II  
- Conventie van Bonn Appendix II  
- Vogelbescherming  
- Vogelrichtlijn Annex I  
Rode lijst-categorie Geen informatie  
Bedreigingen  
Verstoring of vernietiging nestplaats, overmatig bosrecreatie, onaangepast bosbeheer.  
 
Referenties  
Anselin et al. 1998, Natuurrapport 1999, Cramp & Simmons 1980, Heath et al., 2000.  
 
• Verblijfperiode: Zomergast van begin mei tot september, sterk toegenomen en een gezonde 

populatie opgebouwd van een 200-tal broedparen (Vlaamse broedvogelatlas, WWW.instnat.be). 
• Nestplaats: Nest hoog in de vork van de stam op een rustige plek in het bos 
• Habitat: Grote bosgebieden in combinatie met open terreinen, bij voorkeur met veel loofhout.  
• Voedsel: Voornamelijk bijen- en wespenlarven en –nesten, die zelf uitgegraven worden. Ook 

amfibieën, reptielen, kleine vogels, kleine zoogdieren en wormen.  
• Bedreiging door het bosbeheer: Kappen van de nestboom, verstoren van de nestplaats, 

verdwijnen open plekken (verlies voedselaanbod)  
• Bescherming door het bosbeheer: Behoud van nestbomen, geen beheer of recreatie in de buurt 

van de broedplaatsen tijdens het broedseizoen. Behoud van gevarieerde loofbossen met open 
plekken, bescherming van wilde wespen- en bijenpopulaties in hun natuurlijk milieu en geschikte 
nestplaatsen ontzien van al te sterke recreatie.  

• VRL-gebieden afgebakend voor deze soort: De Ronde Put; De Dijlevallei; De Demervallei; 
Mechelse Heide en Vallei van de Zijpbeek en 6 van de 9 VRL-gebieden in Limburg; komt echter in 
heel Vlaanderen verspreid voor in bosrijke regio’s. 
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Bijlage 2: Soortenfiches 

 
Slechtvalk 

Falco peregrinus 
Beschrijving  
Onze grootste valk, fors gebouwd met korte, brede vleugel en staart. In alle kleden is de zwarte 
kopkap met zwarte baardstreep zeer opvallend. Adulten zijn blauwgrijs vanboven en hebben een 
zwarte bandering op witte onderdelen. Jonge vogels zijn bruin vanboven en hebben zwarte 
lengtestrepen op de onderdelen.  
 
Verspreiding  
Broedvogel van geheel Europa behalve IJsland. In grote delen van Europa werd hij door vervolging 
en pesticidengebruik uiterst zeldzaam. Kent nu een spectaculaire opkomst. Bij ons namen de 
winterwaarnemingen de laatste decades spectaculair toe. Sinds enkele jaren broedt de Slechtvalk 
terug in Vlaanderen, als resultaat van het installeren van nestbakken op geschikte broedplaatsen. Nu 
broeden er in Vlaanderen weer een tiental koppels. Enkel uit de kuststreek ontbreken nog 
broedgevallen.  
 
Ecologie  
De Slechtvalk is een roofvogel van open gebieden, half beboste landschappen tot en met steden. 
Prooien kunnen zowel allerlei soorten watervogels als stadsduiven zijn. Hij jaagt door eerst hoog 
boven de prooi te cirkelen en dan met een razendsnelle stootvlucht toe te slaan. Soms worden ook 
prooien langdurig achtervolgd om er telkens weer van bovenuit op te stoten. Natuurlijke 
broedplaatsen zijn rotswanden, kliffen en in mindere mate boomnesten. Onze huidige broedvogels 
nestelen allemaal in nestbakken geplaatst op koeltorens, schouwen en kerken.  
 
Wettelijke bescherming  
- Conventie van Bern Appendix II  
- Conventie van Bonn Appendix II  
- Vogelbescherming  
- Vogelrichtlijn Annex I  
Rode lijst-categorie zeer zeldzame broedvogel*  
Bedreigingen  
Habitatverlies, verstoring nestplaats, vergiftiging, pesticiden, jacht.  
 
Referenties  
Anselin et al. 1998, Natuurrapport 1999, Cramp & Simmons 1980, Heath et al., 2000.  
*: Niet opgenomen in de Rode lijst van de broedvogels omdat het geen broedvogel wss (wintergasten) 
of omdat er nog niet voldoende informatie over gekend was. Het is evident dat deze vogel momenteel 
deze categorie zou krijgen. 
 
• Verblijfperiode: Het aantal winterwaarnemingen is sterk toegenomen de laatste jaren. Sinds 

enkele jaren zijn er terug broedgevallen in Vlaanderen in een steeds stijgend aantal met 
momenteel een 20tal broedparen (Vlaamse broedvogelatlas, WWW.instnat.be). 

• Nestplaats: Momenteel in Vlaanderen enkel in nestbakken aan koeltorens, kerktorens en masten, 
van nature op rotswanden en kliffen. De vrije val onder de nestplaats bedraagt normaal minstens 
60 meter bedragen.  

• Habitat: Zowel open gebied als bosgebied en steden 
• Voedsel: Allerlei vogels, onder meer watervogels en duiven 
• Bedreiging door het bosbeheer: Weinig specifiek bosgebonden soort 
• Bescherming door het bosbeheer: Behoud van nestbomen, geen beheer of recreatie in de buurt 

van de broedplaatsen tijdens het broedseizoen. 
• VRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Er zijn geen gebieden aangeduid voor deze soort. 

Deze soort komt sinds kort terug voor op diverse plaatsen.  
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Bijlage 2: Soortenfiches 

 
Korhoen 

Tetrao tetrix 
Beschrijving  
Het Korhoen is een vrij groot hoen waarvan het mannetje dof blauwzwart is met rode vergrote 
wenkbrauwkammen, witte vleugelstreep, onderstaartdekveren en liervormige staart. Het wijfje is 
overwegend bruin geschubd met rechthoekige staart. Kenmerkend is de diepe zang die op de 
bolderplaatsen gegeven wordt.  
 
Verspreiding  
Broedvogel van West-, Noord- en Centraal-Europa tot in Azië. Het Korhoen is een standvogel. De 
soort is in Vlaanderen vermoedelijk uitgestorven. De laatste exemplaren kwamen voor op de militaire 
terreinen in Noordoost-Limburg. In de Noorderkempen is de soort al in de jaren ‘80 uitgestorven. 
Naast biotoopverlies kan de wederopkomst van de vos hiervoor ook een bepalende factor geweest 
zijn. In de Hoge Venen komt nog een zeer bedreigde relictpopulatie voor (minder dan 100 
exemplaren).  
 
Ecologie  
Het Korhoen leeft in gemengde open berken- en naaldhoutwouden, heide- en veengebieden met 
verspreide bomen. Hij leefde bij ons op de uitgestrekte heidevlakten en de nabijgelegen kleinschalige 
landbouwgronden. Er werd vooral op de grond gefoerageerd, maar ook regelmatig in kleine bomen 
zittend om op jonge knoppen te foerageren. De mannetjes verzamelden in het voorjaar op de 
zogenaamde bolderplaatsen waar er gevochten werd voor een partner. Door de terrestrische 
levenswijze, inclusief het nestelen, is de soort uiterst kwetsbaar voor roofdieren als de vos.  
 
Wettelijke bescherming  
- Conventie van Bern Appendix II  
- Vogelbescherming  
- Vogelrichtlijn Annex I  
Rode lijst-categorie Met uitsterven bedreigd  
Bedreigingen  
Verstoring of vernietiging nestplaats, biotoopverlies, intensivering landbouw.  
 
Referenties  
Anselin et al. 1998, Natuurrapport 1999, Cramp & Simmons 1980, Heath et al., 2000., Heath et al., 
2000.  
 
• Verblijfperiode: Standvogel, uitgestorven in Vlaanderen 
• Nestplaats: Op de grond 
• Habitat: Verschillende habitats zijn mogelijk, voorkeur voor heide en veengebieden, ook open 

berken- en naaldhoutbossen en kapvlakten op zandgrond zijn mogelijk. Akkertjes worden 
gebruikt als foerageergebied. Er is 400-1.200 ha geschikt boslandschap nodig voor een 
reproducerende eenheid (tegen 100-300 ha voor heide of hoogveen, Kalkhoven et al. 1995). 

• Voedsel: Foerageert op de grond en in bomen, onder meer boomknoppen in winter en voorjaar 
• Bedreiging door het bosbeheer: Biotoopverlies door be- of verbossing en verstoring  
• Bescherming door het bosbeheer: Behoud van open plekken en open bossen, structuurvariatie, 

kruid- en struiklaag. Ontzien van sterk verstorende recreatie en werkzaamheden in het leefgebied 
en zones rond voortplantingsplaatsen vrijwaren van recreatie. 

• VRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Kalmthoutse Heide; Mechelse Heide en Vallei van de 
Zijpbeek; De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld; Arendonk, Merksplas, Oud-
Turnhout, Ravels en Turnhout; Militair domein en vallei van de Zwarte Beek; en Houthalen-
Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer. Ondertussen uitgestorven op een kleine relictpopulatie 
in Voeren na.  
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Bijlage 2: Soortenfiches 

 
Nachtzwaluw 

Caprimulgus europaeus 
Beschrijving  
De Nachtzwaluw is een eigenaardige, bruingrijze vogel met een ingewikkelde tekening die perfect 
gecamoufleerd is in zijn biotoop. Hij zit altijd op de grond of horizontaal op een dikke tak. Hij heeft een 
groot oog, kleine snavel maar grote mondopening. Het mannetje heeft witte handpenvlekken en witte 
staarthoeken. Hij is het opvallendst tijdens de baltsvlucht wanneer hij naast zijn insectachtige zang 
ook een soort vleugelgeklap laat horen.  
 
Verspreiding  
Broedvogel van geheel Europa behalve het uiterste Noorden. In Vlaanderen komen nog gezonde 
populaties voor in Limburg. Vooral op de overgang van grote heidegebieden met dennenbossen. 
Recent werden geschikte biotopen in de Antwerpse Kempen ook weer bezet. In de relictbiotopen van 
Oost- en West-Vlaanderen is de soort al ruim één decennia verdwenen.  
 
Ecologie  
De Nachtzwaluw is een zomervogel die laat toekomt in het broedgebied, meestal maar een stuk in 
mei. Het is een vogel van zandige, halfopen habitats. Bij ons zijn dat vooral heidegebieden en 
halfopen dennenbossen op zandgrond. Hij nestelt altijd op de grond, perfect gecamoufleerd door zijn 
verenkleed. In de schemering en ’s nachts jaagt hij op insecten die hij met wijd opengesperde bek 
vangt. Door zijn levenswijze en aangepaste camouflage is de Nachtzwaluw overdag uiterst moeilijk 
waar te nemen.  
 
Wettelijke bescherming  
- Conventie van Bern Appendix II  
- Vogelbescherming  
- Vogelrichtlijn Annex I  
Rode lijst-categorie  
Bedreigd  
Bedreigingen  
Verstoring of vernietiging nestplaats, overdreven recreatie, habitatverlies, verbossing, insecticiden.  
 
Referenties  
Anselin et al. 1998, Natuurrapport 1999, Cramp & Simmons 1980, Heath et al., 2000.  
 
• Verblijfperiode: Zomergast van mei tot september, sterk afgenomen, laatste jaren echter stabiel tot 

een licht herstel tot 400-tal broedparen (Vlaamse broedvogelatlas, WWW.instnat.be). 
• Nestplaats: Op de grond in de buurt van bomen 
• Habitat: Zandverstuivingen, droge heide en de overgang van heidegebieden met 

dennenbossen, open dennenbossen en kapvlaktes. Er is 250-500 ha geschikt boslandschap 
nodig voor een reproducerende eenheid (tegen 25-50 ha voor droge heide of zandverstuivigen, 
Kalkhoven et al. 1995). 

• Voedsel: Grote insecten vooral nachtvlinders en kevers, die in de vlucht ’s avonds worden 
gevangen 

• Bedreiging door het bosbeheer: Verstoring of vernietiging nestplaats, habitatverlies door ver- en 
bebossing 

• Bescherming door het bosbeheer: Geen beheersmaatregelen uitvoeren of recreatie toelaten in 
de buurt van nesten tijdens het broedseizoen. Open houden van belangrijke nestgebieden, beheer 
en behoud van voldoende open zones, brede interne bosranden en open bos zowel permanente 
als tijdelijke. 

• VRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Mechelse Heide en Vallei van de Zijpbeek; De 
Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld; Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en 
Turnhout; Militair domein en vallei van de Zwarte Beek; en Houthalen-Helchteren, Meeuwen-
Gruitrode en Peer. 
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Bijlage 2: Soortenfiches 

 
Zwarte Specht 

Dryocopus martius 
Beschrijving  
Een zeer grote, volledig zwarte specht met ivoorkleurige snavel en wit oog. Het mannetje heeft een 
volledige rode kruin, het wijfje een rode achterkruin. Ook in vlucht gemakkelijk herkenbaar door 
grootte en typische golvende spechtenvlucht. Zeer luidruchtig zowel in vlucht als in zit, zingend, 
roepend of hamerend.  
 
Verspreiding  
Broedvogel van vooral Centraal- en Noord-Europa, westelijk tot in onze streken. Afwezig in het 
Verenigd Koninkrijk en grote delen van Zuid-Europa. In Vlaanderen aanwezig in alle bosgebieden, de 
laatste decennia tot in de kuststreek. De kolonisatie van Oost- en West-Vlaanderen gebeurde over de 
noordelijke zandrug. In de zuidelijke bosgebieden heeft hij zich als broedvogel nog niet gevestigd.  
 
Ecologie  
De Zwarte Specht leeft in grote, zowel naald-, loof- als gemengde bossen. Buiten het broedseizoen 
ook in schaars beboste tot open landschappen met alleen bomenrijen. Hij maakt zijn hol in grote, 
zelfs levende bomen als Grove Den, Eik en Beuk. Vooral in het voorjaar is hij zeer luidruchtig in zijn 
territorium. Het is een standvogel die slechts korte zwerfbewegingen maakt na het broedseizoen.  
 
Wettelijke bescherming  
- Conventie van Bern Appendix II  
- Vogelbescherming  
- Vogelrichtlijn Annex I  
Rode lijst-categorie Niet bedreigd  
Bedreigingen  
Verstoring of vernietiging nestplaats, overdreven recreatie bosgebieden, habitatverlies, commercieel 
bosbeheer.  
 
Referenties  
Anselin et al. 1998, Natuurrapport 1999, Cramp & Simmons 1980, Heath et al., 2000.  
 
• Verblijfperiode: Standvogel, sterk toegenomen tot 800-tal broedparen (Vlaamse broedvogelatlas, 

WWW.instnat.be). 
• Nestplaats: Ovale holte van ongeveer 9*12 cm, zelf uitgehakt in een levende Beuk, soms ook 

Grove den of Eik met diameter minstens 40 cm. De nest moet een vrije uitvliegmogelijkheid 
toelaten, waardoor ze zeer vaak in dreefbomen zitten.  

• Habitat: In oude naald-, loof-, of gemengde bossen, verzamelt zijn voedsel voornamelijk in 
naaldhoutbestanden 

• Voedsel: larven en insecten uit hout 
• Bedreiging door het bosbeheer: Verstoring of vernietiging nestplaats, habitatverlies, intensief 

bosbeheer 
• Bescherming door het bosbeheer: Behoud van grote bosgebieden, behoud van voldoende 

dood hout. Geen zware beheersmaatregelen uitvoeren of sterk verstorende recreatie toelaten in 
de buurt van nesten tijdens het broedseizoen, behoud van de nestbomen (voornamelijk voor 
andere dieren) en van dikke (dreef)bomen. 

• VRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en 
Turnhout; De Ronde Put; Het Vijvercomplex van Midden-Limburg; Hamonterheide, Hageven, 
Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof; De Dijlevallei; en De Demervallei.  
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Bijlage 2: Soortenfiches 

Middelste bonte specht 
Dendrocopos medius 

 
Voor deze soort werd geen fiche opgesteld en zijn er ook geen gebieden afgebakend. Deze soort 
komt recent echter wel voor in Vlaanderen. Zo zijn er zekere broedgevallen in Meerdaalwoud, 
Zoniënwoud, Voeren en recent wellicht ook in Kluisbos.  
 
• Verblijfperiode: Standvogel, recent terug in Vlaanderen, sterke toename in Wallonië 
• Nestplaats: Uitgehakt in vermolmde rottende boomstam of dikke tak (zelfs horizontale). Holte 

heeft een diameter van ongeveer 4 cm. 
• Habitat: Grote oude eikenbossen met mos begroeide takken en met open plekken of 

weilanden 
• Voedsel: insecten tussen mos op takken en boomsappen  
• Bedreiging door het bosbeheer: Verstoring of vernietiging nestplaats, habitatverlies, kappen van 

oude (kaprijpe) eikenbestanden 
• Bescherming door het bosbeheer: Behoud van grote oude eikenbossen, behoud van voldoende 

dood hout en oude eiken. Geen zware beheersmaatregelen uitvoeren of sterk verstorende 
recreatie toelaten in de buurt van nesten tijdens het broedseizoen. 

• VRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Er zijn geen gebieden aangeduid voor deze soort. 
Recent opnieuw opgedoken in oude en grote bossen in Vlaams-Brabant en Voeren. 
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Bijlage 2: Soortenfiches 

 
 Boomleeuwerik 
Lullula arborea 

Beschrijving  
Een kleine leeuwerik met opvallend korte staart, een mooi afgelijnd borstbandje en een duidelijke, brede 
wenkbrauwstreep. Het enige andere opvallende kenmerk van het anders bruin gestreept en geschelpte 
verenkleed is de witte vlek op het midden van de vleugel. Valt vooral op door zijn roep en opvallende 
melodieuze zang.  
 
Verspreiding  
Broedvogel van bijna heel Europa, noordelijk tot in Zuid-Scandinavië. De vogels die noordelijk van 
ons broeden trekken zuidelijker om te overwinteren. In Vlaanderen geen zeldzame broedvogel van de 
Limburgse en Noordkempense zandige gebieden. In heiderelicten elders in Vlaanderen en in de 
duinen nagenoeg verdwenen. Waar hij nu nog voorkomt lijkt de populatie stand te houden.  
 
Ecologie  
De Boomleeuwerik is een vogel van zandige gebieden met verspreide bomen. Bij ons zijn dat heide, 
kapvlaktes, aanplantingen en open naald- of gemengd parkachtig bos op zandige bodem. De soort is 
zeer gevoelig voor intensivering van land- of bosbouw. Hij leeft op de grond waar hij op vrij kale 
bodem naar voedsel zoekt. De Boomleeuwerik valt het meest op in het voorjaar wanneer hij zingt 
vanaf een boomtop of in vlucht.  
 
Wettelijke bescherming  
- Conventie van Bern Appendix II  
- Vogelbescherming  
- Vogelrichtlijn Annex I  
Rode lijst-categorie Kwetsbaar  
Bedreigingen  
Verstoring of vernietiging nestplaats, intensivering land- en bosbouw, overmatig recreatief 
medegebruik van zijn biotoop.  
 
Referenties  
Anselin et al. 1998, Natuurrapport 1999, Cramp & Simmons 1980, Heath et al., 2000.  
 
• Verblijfperiode: Standvogel en bij ons slechts in beperkte mate als trekvogel. Populatie 

voornamelijk in de Kempen en sterk stijgend tot 500-800 broedparen (Vlaamse broedvogelatlas, 
WWW.instnat.be). 

• Nestplaats: Broedt op de grond in open bos, bij voorkeur dennenbos op zandgrond 
• Habitat: Open naald- of gemegd bos, heide met verspreide bomen, kapvlaktes en 

aanplantingen. 
• Voedsel: Foerageert op vrij kale bodem 
• Bedreiging door het bosbeheer: Verstoring of vernietiging nestplaats, intensieve bosbouw 
• Bescherming door het bosbeheer: Behoud van open bos en open plekken, zowel tijdelijke als 

permanente, behoud van een beperkt deel naaldhout en behoud van plaatsen met kale bodem. 
Geen zware beheersmaatregelen uitvoeren of sterk verstorende recreatie toelaten in de buurt van 
nesten tijdens het broedseizoen. 

• VRL-gebieden afgebakend voor deze soort: Kalmthoutse Heide; Mechelse Heide en Vallei van de 
Zijpbeek; Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout; Militair domein en vallei van 
de Zwarte Beek; Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer; en Hamonterheide, 
Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof.  
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