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�� Er zijn 2 opgerichte en 9 erkende Regionale Landschappen (RL’s) die 43 % van de oppervlakte van 
Vlaanderen beslaan.

�� In de provincie Antwerpen is er geen RL, terwijl in Limburg momenteel 66 % van de gemeenten in een
erkend RL liggen. Op termijn, bij de eventuele erkenning van het derde RL Lage Kempen in Limburg, 
zullen alle Limburgse gemeenten in een RL liggen. 

�� Voor de erkenning van RL’s werd er enkel rekening gehouden met de minimaal vereiste oppervlakte en
de wil van minstens drie gemeenten om met de doelgroepen samen te werken. De landschapsecologi-
sche kwaliteit werd niet beoordeeld aan de hand van voorafbepaalde, objectieve criteria. 

�� Het toenemende aantal Vlaamse overheidsinstanties, naast de provincies en gemeenten, die de basis-
subsidiëring voorzien (afd. Natuur, afd. Monumenten en Landschappen, Vlaamse Landmaatschappij), 
bewijst dat zij een toenemende belangstelling hebben om de Regionale Landschappen als beleidsin-
strument te hanteren.

�� Gezien de Regionale Landschappen naast een doelgroepgericht ook een gebiedsgericht instrument zijn
voor het buitengebied, is het belangrijk dat de resultaten en de afbakening van het werkingsgebied aan
de hand van objectieve criteria kunnen worden geëvalueerd.

#39 Regionale Landschappen
Johan Peymen1

1 Instituut voor Natuurbehoud

Het is de eerste keer dat de Regionale Landschappen (RL’s) in een Natuurrapport worden beschreven. Het instru-

ment is een doelgroepgericht beleidsinstrument dat zich vooral op het buitengebied richt. Dit hoofdstuk sluit dan ook

aan bij andere hoofdstukken in dit Natuurrapport (hoofdstuk 25 Landbouw, hoofdstuk 40 Samenwerking met lokale overheden) die van-

uit de doelgroep of het doelgebied aan RL gelinkt zijn.

Ter bevordering van een draagvlak voor het natuurbehoud biedt de natuurwetgeving de mogelijkheid Regionale

Landschappen op te richten. Die Regionale Landschappen zijn voor het gewest bevoorrechte partners die met de

doelgroepen in hun werkingsgebied samenwerken ter bevordering van het streekeigen karakter, van natuurrecrea-

tie en natuureducatie, van recreatief medegebruik, van het natuurbehoud en van beheer, van herstel, aanleg en ont-

wikkeling van kleine landschapselementen.

Naast de bestaande RL’s kunnen op termijn meer Regionale Landschappen worden erkend indien streken zich geo-

grafisch onderscheiden van de omgevende gebieden, een minimale aaneengesloten oppervlakte van 30.000 ha

beslaan en een hoge actuele natuurwaarde en mogelijkheden voor natuurontwikkeling en recreatie bezitten.

Naar aanleiding van die stelling, die in het MINA-plan 3 staat omschreven, wordt het instrument voor het natuurbe-

leid geëvalueerd.

In eerste instantie wordt gekeken naar de organisatie en operationalisering van het beleidsinstrument. Daarbij wordt

nagegaan op welke wijze de Regionale Landschappen als instrument van het Vlaamse natuurbeleid mogelijkheden

krijgen of met hinderpalen worden geconfronteerd voor het werken aan een draagvlak voor Natuurbehoud. 

Opgerichte en erkende Regionale LandschappenR
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Daarnaast wordt in functie van de definitie van het werkingsgebied voor RL’s, nagegaan in welke mate de RL’s aan

die omschrijving beantwoorden. Op basis van de bevindingen van de evaluatie worden een aantal aanbevelingen

geformuleerd.

0011  TTooeessttaanndd

Eind jaren 80 waren in verschillende streken in Vlaanderen groepen actief die ‘iets’ wilden doen met de natuur die

ecologisch niet waardevol genoeg was om in een natuurreservaat te worden opgenomen, maar die toch van belang

was voor het streekeigen karakter. De streken waarin initiatieven genomen werden, vallen op door hun specifieke

landschap: de Vlaamse Ardennen, de Limburgse Kempen en dergelijke meer. Daarbij speelde het streven naar een

eigen streekidentiteit, gebonden aan dat typische landschap, van bij het begin een belangrijke rol. De groepen ini-

tiatiefnemers waren divers van aard en samenstelling: bij sommige speelde een intercommunale een rol, in andere

had de (plaatselijke) natuurvereniging een voortrekkersrol. Ondanks die diversiteit hadden zij hetzelfde doel voor

ogen: via lokale samenwerking de streekeigen natuur en het landschap opwaarderen. Historisch gezien gaat het

eigenlijk om een plattelandsontwikkeling ‘avant la lettre’.

0022  BBeelleeiidd

2.1 Organisatie

Van in de jaren 80 ontstonden bottom-upinitiatieven om via samenwerking streekeigen natuur te promoten. De idee

achter die initiatieven werd vanaf 1990 door de Vlaamse overheid opgenomen in het eerste MINA-plan, waarbij de

Regionale Landschappen zouden worden gebruikt als instrument om Vlaamse doelstellingen rond natuurontwikke-

ling te helpen realiseren.

Uiteindelijk vinden Regionale Landschappen hun wettelijke basis in het Natuurdecreet van 1997 (artikel 54) waarbij

ze werden ingesteld in het kader van het doelgroepenbeleid. Gedurende de eerste helft van de jaren 90 bleek het

moeilijk om voor die instrumenten die zowel tot het landschapsbeleid behoren als tot het natuurbeleid, een intersec-

toraal beleidskader te ontwikkelen. 

Een Regionaal Landschap wordt in het decreet gedefinieerd als een duurzaam samenwerkingsverband dat ingesteld

wordt op voorstel van een provincie of drie of meer aaneengesloten gemeenten, gericht op overleg en samenwerking

met de betrokken doelgroepen ter bevordering van het streekeigen karakter, van natuurrecreatie en natuureducatie,

van recreatief medegebruik, van het natuurbehoud en van het beheer, herstel, aanleg en de ontwikkeling van kleine

landschapselementen. Het regionale landschap is gericht op de bevordering van de band van de burgers met het om-

ringende landschap en de natuur. De Vlaamse overheid keurt de doelstellingen van een RL goed aan de hand van het

erkenningsdossier en de voorwaarden zoals die worden bepaald in het Natuurdecreet en haar uitvoeringsbesluiten.

Om voorlopig en om definitief erkend te worden moet een RL aan een aantal bepalingen en criteria voldoen die in

het Natuurdecreet en het uitvoeringsbesluit staan omschreven. Zo moet een RL een territoriaal afgebakend wer-

kingsgebied hebben, minstens 2 jaar bestaan (voorlopige erkenning), voorgedragen worden door de Bestendige

Deputatie van de provincie en een minimum aan activiteiten ondernemen, zoals het uitbrengen van een landschaps-

krant. Een definitieve erkenning geldt voor 6 jaar. Daarna moet voor de hernieuwing dezelfde procedure doorlopen

worden zoals voor een definitieve erkenning dient te gebeuren.
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Provinciale en lokale besturen spelen een onmisbare en cruciale rol bij de werking van de Regionale Landschappen.

De provincies zijn de initiator en de stuwende kracht achter de Regionale Landschappen en dragen ook budgettair

bij om de goede werking te verzekeren. De eerste stap is een principieel akkoord tussen de provincies en de

gemeenten, gevolgd door het aanwerven van een eerste personeelslid (de toekomstige coördinator). Dat personeels-

lid wordt meestal betaald door de provincie, een gemeente of door een bestaand RL. Tijdens de beginfase wordt in

eerste instantie begonnen met het uitbreiden van de contacten met de doelgroepen, het organiseren van de eerste

activiteiten en het opzetten van een vzw-structuur. Die vzw wordt dan meestal na een of twee jaar ook effectief opge-

richt (zie tabel 39.1).

In figuur 39.1 worden de Regionale Landschappen van Vlaanderen (zowel opgerichte als erkende) in kaart weerge-

geven. 

Momenteel zijn er 9 erkende Regionale Landschappen (tabel 39.1). Daarvan zijn er 8 definitief en 1 voorlopig (voor een

periode van 2 jaar, eventueel met 1 jaar verlengbaar) erkend. Daarnaast zijn er 2 opgerichte RL’s - IJzer en Polder,

Lage Kempen - die nog geen erkenning hebben. 

Op niveau Vlaanderen ligt 43 % van de oppervlakte binnen een Regionaal Landschap (opgericht of erkend). Van de

308 gemeenten in Vlaanderen behoren er 113 tot een Regionaal Landschap. Uit tabel 39.1 is af te leiden dat er sinds

2001 geen definitief erkende RL’s meer bijgekomen zijn. Daarbij kan men in figuur 39.1 vaststellen dat er in de pro-

vincie Antwerpen geen Regionale Landschappen opgericht werden, ondanks het feit dat er in het verleden een aan-

tal pogingen geweest zijn (zie verder). In Limburg hebben we een tegenovergestelde situatie waarbij momenteel 66 %

(ruim boven het Vlaamse gemiddelde van 30 %) van de Limburgse gemeenten in een erkend RL liggen. Wanneer het

opgerichte RL Lage Kempen erkend wordt, zullen op termijn alle Limburgse gemeenten in een RL liggen. 

Volgens het decreet moet bij de oprichting van een RL de oppervlakte minstens 30.000 ha omvatten. De meeste RL’s

hebben een oppervlakte tussen 35.000 en 50.000 ha (zie tabel 39.1). Het kleinste RL is Meetjesland met een oppervlak-

te van 32.000 ha. Daarnaast zijn er 3 uitschieters, Kempen en Maasland (74.757 ha), Lage Kempen (81.309 ha) en

Haspengouw en Voeren (86.705 ha). De 2 erkende RL’s (Kempen en Maasland, Haspengouw en Voeren) krijgen,

samen met RL Zenne, Zuun, Zoniën, extra subsidies omdat zij groter zijn dan 45.000 ha (zie 2.2 Financiering).

Naast de RL’s die in tabel 39.1 opgenomen zijn, zullen de komende jaren vermoedelijk nog andere RL’s actief word-
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Figuur 39.1: 
Opgerichte (arcering)
en erkende Regionale

Landschappen in
Vlaanderen (bronge-

gevens: AMINAL,
afdeling Natuur).
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Regionaal Landschap Status Oppervlakte (ha)

West-Vlaamse Heuvels Definitieve erkenning 20/01/2000 41.531

Vlaamse Ardennen Definitieve erkenning 20/01/2000 44.178

Zenne, Zuun en Zoniën Definitieve erkenning 20/01/2000 50.236

Dijleland Definitieve erkenning 20/01/2000 37.630

Noord-Hageland Definitieve erkenning 20/01/2000 39.744

Haspengouw en Voeren Definitieve erkenning 20/01/2000 86.705

Kempen en Maasland Definitieve erkenning 20/01/2000 74.757

Meetjesland Definitieve erkenning 01/01/2001 32.000

Houtland Voorlopige erkenning 01/10/2002 41.351

Lage Kempen Opgericht 12/2002 81.309

IJzer en Polder Opgericht 08/10/2004 55.689

TOTAAL 585.130

en. In het ontwerpmilieubeleidsplan van Oost-Vlaanderen wordt aangegeven dat in 2005 het RL Schelde- en Durme-

land opgericht zal worden. Daarnaast worden er ook gesprekken gevoerd voor de oprichting van een nieuw RL in

de provincie Vlaams-Brabant. Ook in de provincie Antwerpen wordt nagegaan waar er mogelijkheden zijn voor de

oprichting van 1 of meerdere RL’s binnen de provincie.

2.2 Financiering

De werkingsmiddelen van de Regionale Landschappen zijn op te splitsen in 2 delen, namelijk basissubsidies, subsi-

dies die jaarlijks terugkomen en projectinkomsten, die gekoppeld zijn aan het bekomen van projecten. Terwijl de

basissubsidies met een grote regelmaat en zekerheid toegekend worden, geldt dat niet voor de projectinkomsten.

De twee vormen van inkomsten zijn niet altijd even duidelijk te onderscheiden.

Basissubsidies

De basissubsidies komen in eerste instantie van AMINAL afdeling Natuur. De omvang van de subsidies voor elk RL

staat in functie van de erkenning (voorlopig, definitief) en van de grootte van het RL.

Het criterium subsidies in functie van oppervlakte heeft voor gevolg dat bij de samenstelling (of uitbreiding) van een

Regionaal Landschap de oppervlakte, het overschrijden van 45.000 ha, een bepalende rol heeft t.o.v. de inhoudelijke

samenwerkingsverbanden, vooral voor die Regionale Landschappen die al in de buurt van die 45.000 ha liggen (zie

tabel 39.1). 

Naast de subsidies, al dan niet gekoppeld aan een bepaalde tijd, zijn er bijkomende basissubsidies van provincies,

gemeenten, afdeling Monumenten en Landschappen (AROHM) en de Vlaamse Landmaatschappij.

De provincies geven aan het RL een bedrag dat verschilt van provincie tot provincie.

De gemeenten voorzien een vaste bijdrage per inwoner of per ha. Globaal genomen komt dat neer op ongeveer 10 %

van de totale basissubsidies.

Sinds 2001 worden er ook door afdeling Monumenten en Landschappen subsidies aan de RL gegeven. Sinds 2004

werken er landschapsanimatoren in de 9 erkende Regionale Landschappen, aangevuld met een budget voor land-

schapsteams, die instaan voor de concrete uitvoering van landschapswerken. 
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Landschappen van
Vlaanderen (toestand
1/1/2005) (bron:
AMINAL, afdeling
Natuur).
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De subsidies zijn een gevolg van het Landschapsdecreet van 1996, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2001,

waarin een afzonderlijk hoofdstuk over algemene landschapszorg is opgenomen. Onder landschapszorg wordt ver-

staan het stimuleren van het behoud, het herstel en de ontwikkeling van cultuurhistorische, fysisch-geografische en

esthetische landschapswaarden, alsook van kleine landschapselementen.

Het initiatief is opgenomen in het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling 2000-2006 (in toepassing van

de verordening (EG)1257/99 gewijzigd door de verordening (EG) 1763/2001). Daardoor kan het project rekenen op

een Europese cofinanciering (25 % van de subsidies die bovenop de subsidies van Monumenten en Landschappen

worden voorzien).

De ondersteuning door AROHM afdeling Monumenten en Landschappen moet worden gezien in het kader van de

integratie binnen het beleidsdomein milieu: afstemming tussen de beleidsvelden natuur en landschap. De Regionale

Landschappen die door AMINAL afdeling Natuur erkend zijn en gesubsidieerd worden, krijgen met die subsidie de

mogelijkheid om hun werkingsveld te verruimen naar algemene landschapszorg. Hiermee kan in een typisch land-

schap met een grote gaafheid en samenhang en/of cultuurhistorische waarde, zoals vermeld in de omschrijving van

het werkingsgebied van de Regionale Landschappen, naast een lokaal natuurbeleid ook een lokaal beleid op het

gebied van algemene landschapszorg gevoerd worden.

De Vlaamse Landmaatschappij stelt sinds 1 oktober 2004 negen bedrijfsplanners in dienst, een voor elk erkend Re-

gionaal Landschap. Het principe van de bedrijfsplanners is vastgelegd via een ministerieel besluit (18/07/2003) over

uitvoering van beheerovereenkomsten en via het Programma voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen. De bedrijfs-

planners stellen bedrijfsplannen op: plannen die ze in overleg met de boeren schrijven en waarin overeenkomsten

worden voorgesteld en gesloten. Het project loopt 2 jaar. Hiervoor ondertekenden de VLM en de Regionale Land-

schappen een samenwerkingsovereenkomst. Tevens zijn er gesprekken met afdeling Monumenten en Landschappen

en de provincies om de taken optimaal af te stemmen met de al bestaande taken van de landschapsanimator.

Projectinkomsten

Naast de basissubsidies kunnen de RL’s nog bijkomende middelen vergaren. Zo kunnen er subsidies komen van pol-

derbesturen en afdeling Bos en Groen voor het ontwikkelen van Bosgroepen, van Toerisme Vlaanderen voor het uit-

stippelen van fietsroutenetwerken, van AMINAL cel NME voor projecten voor natuur- en milieueducatie, van de

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening m.b.t. tewerkstelling van groene banen, van Europa (LIFE, Interreg) en van de

provinciale diensten voor natuur, leefmilieu, toerisme, landbouw enz. Ook bij het uitwerken van acties door het land-

schapsteam is er een restfinanciering die door derden moet gebeuren.

Als gevolg van de grote diversiteit in werking binnen de Regionale Landschappen kan het aandeel van de project-

inkomsten t.o.v. de basissubsidies zeer sterk variëren van jaar tot jaar. Als voorbeeld wordt in figuur 39.2 de balans

van de inkomsten van de Regionale Landschappen in 2002 weergegeven. 

Uit de figuur valt duidelijk af te leiden dat de projectinkomsten tot 50 % van het totale budget kunnen uitmaken. Vaak

is dat een gevolg van een project waarvoor Europese subsidies werden verkregen in de vorm van cofinanciering,

waarbij een deel van de middelen uit de basissubsidies geput wordt of via extra middelen wordt verkregen. Ander-

zijds kan men zien dat er RL’s zijn die in een specifiek jaar geen extra projectinkomsten hebben. 

Bij het verwerven van extra projectinkomsten moet een randbemerking gemaakt worden. In eerste instantie is het

verwerven van middelen voor de uitvoering van extra projecten een positief gegeven. Er moet echter rekening mee

gehouden worden dat door laattijdige betalingen door subsidieverlenende instanties verenigingen vaak worden
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geconfronteerd met liquiditeitsproblemen en de hieraan verbonden hoge rentelasten. Bijkomende projecten verho-

gen de prefinancieringslast die de organisatie moet dragen. De raad van bestuur staat dus voor de uitdaging een

goed evenwicht te vinden tussen het grijpen van kansen en het realiseren van bijkomende projecten enerzijds, en

de financiële draagkracht van de organisatie anderzijds.

Uit bovenstaande paragrafen wordt duidelijk dat de Regionale Landschappen steeds meer intersectoraal gefinan-

cierd worden. Dat geeft in eerste instantie aan dat er een trend is waarbij het administratieve draagvlak steeds gro-

ter wordt. Daartegenover staat echter de strikt sectorale reglementaire aansturing en evaluatie van de RL. Bijgevolg

gebeurt ook de erkenning uitsluitend door de natuuradministratie, zoals vastgelegd wordt door het huidige rechts-

kader. Die discrepantie roept steeds meer wrevel op bij verschillende betrokken partijen. Tabel 39.2 illustreert dat

door aan te geven dat afdeling Monumenten en Landschappen ‘een belangrijke financierder’ is geworden.

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Afdeling Natuur 
(MINA-fonds) 417.459 486.806 751.363 796.074 873.162 973.535

Afdeling Monumenten  
en Landschappen 0 0 0 347.051 1.053.333 1.179.067

TOTAAL 417.459 486.806 751.363 1.143.125 1.926.495 2.152.602

Bij de basissubsidies is er nog een belangrijk onderscheid in de besteding van de subsidies.

De basisfinanciering door afdeling Natuur is net voldoende voor de publicatie van de krant en de verloning (wer-

king) van de coördinator. Daarmee is er op het terrein nog geen enkele actie ondernomen. De subsidies door afde-

ling Monumenten en Landschappen worden integraal gebruikt voor de uitvoering van projecten op het terrein (land-

schapsteams). De natuursector betaalt een coördinator en krant en ziet in het slechtste geval hiermee in praktijk

soms alleen maar projecten uitgevoerd worden op het terrein die niet in de lijn liggen van hun prioritaire verwach-

tingen. Monumenten en Landschappen beschikt daarentegen over een deel van de tijd van de coördinator, terwijl ze
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Figuur 39.2: 
Basissubsidies en pro-
jectinkomsten voor de
Regionale Landschap-
pen in 2002 (bron: Geert
Carpels).

Tabel 39.2: 
Subsidies (in euro) die
de Regionale Land-
schappen van afdeling
Natuur en afdeling
Monumenten en
Landschappen ont-
vangen. De stijgende
trend is een gevolg
van bijkomende RL’s,
verandering in erken-
ningsstatuut en ver-
groting van de RL’s in
oppervlakte (bron:
AMINAL en AROHM).
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hierin niet financieren. Voor dat knelpunt zijn er twee oplossingen mogelijk: de basisfinanciering moet worden ver-

hoogd waardoor de natuursector meer verwachtingen mag koesteren naar natuurrealisaties, of er moet een meefi-

nanciering komen van de algemene werking (coördinator) door Monumenten en Landschappen.

2.3 Afbakening van het werkingsgebied

Met betrekking tot de ruimtelijke verspreiding en afbakening werd in het kader van de natuurrapportering een ruim-

telijke analyse uitgewerkt waarbij naar de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van de Regionale Land-

schappen t.o.v. Vlaanderen werd gekeken. De achterliggende vraag die gesteld wordt, is of de Regionale Land-

schappen een meerwaarde kunnen zijn voor natuurbehoud en -ontwikkeling.

Om de ruimtelijke analyse in de juiste context te plaatsen wordt, halen we de definitie van het werkingsgebied vol-

gens het besluit: “Het werkingsgebied van het Regionaal Landschap is het gebied waarbinnen een Regionaal Land-

schap actief is en dat zich duidelijk geografisch onderscheidt van de omgevende streken, met een minimum aaneen-

gesloten oppervlakte van 30.000 ha, een typisch landschap, met een grote gaafheid en samenhang en/of cultuurhis-

torische waarde, een hoge actuele natuurwaarde en met grote mogelijkheden voor natuurontwikkeling en natuurge-

richte recreatie en natuurgericht toerisme.” 

De praktijk toont dat die criteria nooit werden omgezet naar maatstaven voor Vlaanderen. Er werd nooit een streef-

doel vooropgesteld (hoeveel % van de Vlaamse oppervlakte wil men het keurmerk geven?). Er zijn in Vlaanderen ook

geen ‘parels’ van 30.000 ha.

In de definitie wordt gesteld dat het RL zich geografisch moet onderscheiden van de omgevende streken. Als we

echter de al bestaande RL’s combineren met de traditionele landschappen [153] en met de ecodistricten [285] dan mer-

ken we dat dat geografische onderscheid niet zo eenvoudig te maken is. Zowel de traditionele landschappen als de

ecodistricten zijn op basis van landschapsecologische (culturele, abiotische, biotische) parameters opgesplitst, waar-

bij elk traditioneel landschap of ecodistrict zich als homogeen geheel van een ander onderscheidt.

Men kan zich dus de vraag stellen wat het streekeigen karakter van een RL is indien het werkingsgebied over ver-

schillende streken (ecodistricten) verdeeld is. Momenteel is er geen enkel RL dat binnen de grenzen van een eco-

district of traditioneel landschap (streek) valt. Zo zijn er in Limburg meer dan 15 streken en maar 3 RL’s. Het spreekt

dan ook voor zich dat het aspect streekeigen niet als evident mag worden beschouwd. Dat wil echter niet zeggen

dat er geen meerdere streken binnen een RL mogen liggen, maar dat het belang van een gedifferentieerde visie voor

elk RL noodzakelijk is om de eigenheid van de verschillende landschappen en streken binnen het RL te behouden.

Daarnaast zouden de ecodistricten en traditionele landschappen een goed kader kunnen bieden voor de natuurlijke

(en dus niet administratieve) afbakening van het werkingsgebied van toekomstige RL.

Met betrekking tot het deel van de definitie “(…) een typisch landschap, met een grote gaafheid en samenhang en/of

cultuurhistorische waarde, een hoge actuele natuurwaarde en met grote mogelijkheden voor natuurontwikkeling

(…)” werd in de ruimtelijke analyse voor elke gemeente gekeken naar het procentuele aandeel aan ankerplaats en

ecologisch prioritair gebied. Voor de ankerplaatsen hebben we ons gebaseerd op de Landschapsatlas [153]. Er zijn 25

clusters van ankerplaatsen (landschappelijke gaafheid en samenhang) groter dan 2000 ha, de grootste is 9025 ha.

Wat de ecologisch prioritaire gebieden betreft, werd gebruik gemaakt van de beleidskaart die in het kader van de

prioritaire atlas voor ontsnippering (NARA 2003) werd uitgewerkt. Kort samengevat komt het erop neer dat voor elk

gebied in Vlaanderen gekeken werd naar het beschermingskader (dat de potentie en actuele natuurwaarde weer-

spiegelt). Hoe meer beleidsintenties er zijn met betrekking tot natuurbehoud (IVON-waardig, Habitatrichtlijngebied,
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Vogelrichtlijngebied, Ramsargebied, Duindecreet, Ecologisch impulsgebied, weidevogelgebied, natuurreservaat, bos-

reservaat, GNBS (natuur), VEN-waardig), des te belangrijker het gebied is voor het natuurbehoud in Vlaanderen.

Vervolgens werd voor elk RL het percentage aan ankerplaatsen en ecologisch prioritair gebied berekend en afge-

wogen ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde (ankerplaatsen: 16 %; ecologische prioritair gebied: 16 %).

RL Ankerplaats Ecologisch prioritair 

per RL (%) gebied per RL (%)

Dijleland 32 25

Haspengouw en Voeren 16 11

Houtland 27 21

Kempen en Maasland 23 37

Meetjesland 15 8

Noord-Hageland 19 23

Vlaamse Ardennen 27 14

West-Vlaamse Heuvels 25 6

Zenne, Zuun en Zoniën 21 11

(Lage Kempen) 16 41

(IJzer en Polders) 20 9

TOTAAL

VLAANDEREN 16 16

( ) nog niet erkend

Uit tabel 39.3 blijkt dat bijna alle Regionale Landschappen met betrekking tot de landschappelijke waarde boven het

Vlaamse gemiddelde scoren. Wat de ecologische aspecten betreft, haalt meer dan de helft van de Regionale Land-

schappen het Vlaamse gemiddelde niet. Dat is een verrassende vaststelling indien men er rekening mee houdt dat

de wettelijke basis voor de Regionale Landschappen in het Natuurdecreet is vastgelegd. Hierbij moet worden gesteld

dat vooral in het besluit van de Vlaamse regering een strikte formulering van het werkingsgebied voor een RL is

opgenomen. 

In Vlaanderen zijn er 78 gemeenten die zowel voor het aandeel ankerplaatsen als ecologisch prioritair gebied boven

het Vlaamse gemiddelde scoren. Slechts 37 hiervan behoren tot een Regionaal Landschap. Van de 308 gemeenten

in Vlaanderen behoren er 113 tot een Regionaal Landschap. Aangezien er nog 41 gemeenten zijn die volgens de

landschapsecologische criteria boven het Vlaamse gemiddelde scoren, kan er gesteld worden dat er nog veel poten-

tieel aanwezig is voor bijkomende Regionale Landschappen waarbij aaneensluitende gehelen van minimum 30.000

ha die aansluiten bij de definitie van het werkingsgebeid voor een RL, kunnen worden gevormd. Een voorwaarde is

wel dat er veel van die 41 gemeenten aan elkaar grenzen. 

Als oefening werd voor de provincie Antwerpen (waar momenteel geen Regionale Landschappen zijn) concreet

nagegaan waar de potenties in functie van die landschapsecologische criteria terug te vinden zijn. In figuur 39.3

wordt aangegeven welke gemeenten aan welke criteria voldoen ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde.

Het is duidelijk dat er binnen de provincie Antwerpen potenties zijn voor het opzetten van een of meerdere Regionale

Landschappen. Bijna de helft van de gemeenten scoren zowel voor ankerplaatsen als ecologisch prioritair gebied

boven het Vlaamse gemiddelde. Slechts een beperkt aantal gemeenten komt voor beide aspecten niet aan het

Vlaamse gemiddelde. Bij het zoeken naar gemeenten die landschapsecologisch een homogeen geheel vormen voor

de oprichting van een Regionaal Landschap in de provincie Antwerpen kan er ook gekeken worden naar de ecodis-
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tricten en traditionele landschappen van Vlaanderen (zie eerder). Men zou kunnen stellen dat het succes voor het

oprichten van een RL binnen de provincie Antwerpen gekoppeld is aan de bereidheid tot samenwerking tussen de

verschillende doelgroepen (partners).

De realiteit toont aan dat de huidige RL’s hun afbakening meestal op basis van de gemeentegrenzen hebben bepaald

met daaraan gekoppeld een minimale oppervlakte van 30.000 ha. Ook voor de Vlaamse overheid zijn die gemeente-

grenzen (als basiseenheid voor samenwerkingsverbanden) evidenter dan een eventuele natuurlijke afbakening. Het

lijkt erop dat voor de Vlaamse overheid de RL’s belangrijker zijn als samenwerkingsverband dan als streekgebonden

natuurinitiatief. 

In de beleidsnota leefmilieu 2004-2009 wordt dat bevestigd door de formulering van de volgende operationele doel-

stelling: “De regeling betreffende de Regionale Landschappen wordt geëvalueerd en bijgesteld, ten einde een maxi-

male complementariteit na te streven met het plattelandsbeleid, zonder de natuurdoelen uit het oog te verliezen.” In

die zin worden de Regionale Landschappen ook vermeld in de beleidsnota Landbouw, Zeevisserij en Plattelands-

beleid als instrument van het plattelandsbeleid. Ten slotte gaat ook de beleidsnota Monumenten en Landschappen

in op de Regionale Landschappen. De nota benadrukt hun waardevolle rol in het kader van de subsidiariteit. Regio-

nale Landschappen slaan een brug tussen het beleid en de daadwerkelijke particuliere en openbare onroerenderf-

goedzorg op het terrein. In de beleidsnota Leefmilieu en Natuur wordt ook de complementariteit met het toeristisch-

recreatief beleid aangehaald.

2.4 Afbakening van het takenpakket

Als gevolg van de verbreding van het takenpakket van de RL’s ontstaan er discussies over de afbakening van dat

takenpakket. De groepen die deel uitmaken van de organisatie kunnen soms tegenstrijdige en sterk uiteenlopende

betrachtingen hebben. Momenteel zijn RL’s bezig met opdrachten op het gebied van natuur, landschap, landbouw,

toerisme, milieu, educatie en dergelijke meer. Zij krijgen daarover vragen (inhoudelijk en qua bestuursniveau) van

verschillende overheden en doelgroepen. 

De betrokkenheid van andere groepen die de verbreding van het takenpakket tot gevolg heeft, mag worden aanzien

als een belangrijke stap in de ‘integrale’ benadering van natuur en landschapszorg. Dat is een eerste belangrijke stap

in een dergelijke benaderingswijze van het buitengebied. Aangezien de RL’s vanuit hun finaliteit (cf. Decreet op het

natuurbehoud) steeds in de plan- en uitvoeringsfase de ecologische toetsing maken, kan worden gesteld dat het

verruimde takenpakket bijdraagt tot een verduurzaming van het landschap. De benaderingswijze, waarbij gezocht

wordt naar consensus (‘bottom-up approach’), speelt hierbij een bepalende rol.

Bij de verbreding van de opdracht moet de vraag gesteld worden of de RL’s moeten uitgroeien tot dienstverlenende

organisaties voor lokale overheden of dat ze een platform moeten zijn voor reflectie en aansturing. Vanuit die optiek

is het belangrijk dat er bij de Vlaamse overheid een duidelijk omschreven visie is waarin vermeld staat welke rol de

Regionale Landschappen in het natuurbeleid dienen te spelen, hoe men staat tegenover de verbreding van de taken,

binnen welk kader men de Regionale Landschappen wil laten werken en hoe men de Regionale Landschappen

inhoudelijk evalueert. Het ontbreken van die visie en dat kader heeft er mee toe geleid dat de Regionale Landschap-

pen een uiteenlopende werkwijze en inhoud zijn gaan ontwikkelen. 

Om in de nabije toekomst een antwoord te bieden op het net beschreven probleem, is in het huidige milieubeleids-

plan (MINA-plan 3) de doelstelling omschreven om de werking van het instrument Regionale Landschappen te verdui-

delijken, te activeren en af te stemmen op andere gebiedsgerichte instrumenten. Als gevolg van de verdere uitbrei-
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ding van de taken van Regionale Landschappen, is een duidelijkere definiëring van de doelstellingen en taakstellin-

gen dringend nodig. Een evaluatie moet uitmaken in hoeverre die verbrede taakstelling nog compatibel is met het

Decreet en besluit in zake erkenning van Regionale Landschappen. Dat kan dan leiden tot een actualisatie van het

decreet en uitvoeringsbesluiten. De Vlaamse overheid en de verschillende betrokken administraties moeten hierbij

ook hun eigen rol herdefiniëren.

In 2.3 Afbakening van het werkingsgebied wordt aangegeven dat er meestal meerdere traditionele landschappen (stre-

ken) binnen eenzelfde RL voorkomen. In functie daarvan kan men voor de 6 pijlers die in het besluit aangegeven wor-

den, prioriteiten aangeven. Zo bekomt men voor elk RL een streekgebonden visie waarvoor bij elke streek de prioritei-

ten geformuleerd worden. Men krijgt met andere woorden voor elk RL een streekgebonden, gedifferentieerde visie.

De onduidelijkheid met betrekking tot de visie zou in belangrijke mate kunnen worden opgevangen door het opzet-

ten van een overlegstructuur en koepelwerking met procesbegeleiding met de verschillende bevoegde administra-

ties en kabinetten. De coördinatoren zijn weliswaar verenigd in het informele Vlaams Overleg Regionale Landschap-

pen, toch blijven zij met die overlegstructuur eerder op zichzelf. Het Directoraat-generaal van AMINAL is hier wel bij

betrokken.

2.5 Draagvlak en samenwerkingsverbanden

In het kader van de studie ‘Onderzoek naar het maatschappelijke draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen’ [189],

uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid, is een beperkte aanzet gegeven tot evaluatie van de draagvlakef-

fecten van het instrument Regionale Landschappen. In de volgende paragrafen worden de belangrijkste bevindin-

gen van de studie over RL’s weergegeven.

In eerste instantie wordt de betekenis van de Regionale Landschappen bij het vergroten van de toegankelijkheid van

natuur bekeken. Daarnaast wordt de taakstelling met betrekking tot het vergroten van draagvlak beschreven. 
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Recreatief medegebruik

Het vergroten van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van natuur (medegebruik) in een RL staat expliciet in de

regelgeving bij de criteria voor de oprichting en de werking vermeld. Op een kwantitatieve wijze (2 landschapskran-

ten e.d.) wordt een poging gedaan om dat medegebruik te stimuleren. De ervaring toont dat de Regionale Land-

schappen in de praktijk meestal creatief omgaan met die opdracht tot het stimuleren van medegebruik. Dat komt

doordat de Regionale Landschappen oorspronkelijk gegroeid zijn vanuit een nood aan medegebruik in het buiten-

gebied. Doelgroepen en verschillende overheden hebben samen de RL’s opgericht en medegebruik is het bindmid-

del dat hun samenwerkingsverband sterker maakt. Bovendien beschikt een Regionaal Landschap over geen enkele

macht om bepaalde inrichtingsmaatregelen op te leggen aan een individu, een doelgroep of een lokale overheid.

Maatregelen kunnen dus uitsluitend via onderling overleg, wat de RL als instrument minder ‘bedreigend’ maakt.

In de definitie voor de afbakening van het werkingsgebied van een Regionaal Landschap kan men lezen dat er “grote

mogelijkheden voor natuurontwikkeling en natuurgerichte recreatie en natuurgericht toerisme” moeten zijn. Daarbij

moet men zich de vraag durven stellen wat de rol en het aandeel van de sector toerisme en recreatie is in het ver-

haal. Welke criteria kunnen worden gebruikt om aan te geven of er al dan niet een hoge kwaliteit is voor natuurge-

richte recreatie en toerisme?

Men zou zich kunnen afvragen waarom er vanuit de sector toerisme/recreatie geen structurele ondersteuning

gebeurt van de RL’s. Niet alleen omdat het bevorderen van natuurrecreatie en recreatief medegebruik behoren tot

de opgelegde taken van de RL’s, maar ook omwille van het feit dat de sector het gros van de economische voorde-

len haalt uit de werking van de RL’s. Bovendien scheppen de RL’s mee de noodzakelijke randvoorwaarden voor het

succes van de sector (recreatieruimte, mooi decor enz.). Die stap zou meteen ook op een indirecte manier invulling

kunnen geven aan het tot nu toe vooral ‘papieren’ concept van ‘visitor payback’ (recreanten spenderen geld in de

regio, vooral geïnd door de lokale horeca, en een deel van dat geld gaat via een sectororganisatie terug naar het her-

stel en behoud van het landschap).

Draagvlakverbreding

Met betrekking tot de taakstelling van een Regionaal Landschap om het het maatschappelijke draagvlak voor natuur

te vergroten, is er naar de bevolkingsdichtheid binnen elk RL gekeken. In tabel 39.4 ziet men dat er zeer grote ver-

schillen bestaan per Regionaal Landschap. Zo kunnen we zien dat de Regionale Landschappen Houtland en de

West-Vlaamse Heuvels een zelfde oppervlakte bestrijken, maar dat Houtland driemaal zoveel mensen kan (moet)

bereiken in vergelijking met de West-Vlaamse Heuvels. Bij de toekenning van subsidies wordt er echter alleen maar

rekening gehouden met de oppervlakte en niet met het aantal burgers dat bereikt wordt, ondanks het feit dat de cre-

atie van draagvlak voor natuur en landschap een belangrijk element is in de taakstelling van een RL. Uit de tabel kan

worden afgeleid dat het aantal inwoners losstaat van de ecologische waarde van een RL. Kempen en Maasland heeft

de op een na hoogste ecologische score (37 %) en een zeer hoog inwonersaantal (240.750). Het RL Zenne, Zuun,

Zoniën heeft ook een hoog inwonersaantal (221.207), terwijl de ecologische kwaliteit onder de gemiddelde score

voor Vlaanderen ligt (11 %).

Vaak is het hogere inwonersaantal gekoppeld aan het feit dat er steden in het RL zijn opgenomen. Men kan zich de

vraag stellen of steden tot een RL moeten worden gerekend, aangezien het instrument zich toch vooral richt op het

buitengebied.

Uit de werkingsverslagen van de Regionale Landschappen kan men vaststellen dat er heel wat acties worden uitge-

voerd, zoals fietsroutenetwerken, boomplantacties, wandeldagen enzovoort, die vaak verschillende honderden men-

sen op de been brengen. Ook het aantal zichtbare door RL’s geïnitieerde ingrepen in het landschap, zoals houtkan-

ten en poelen, zijn ontelbaar.
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RL inwoners (aantal) RL (ha)

Dijleland 217.441 37.865

Haspengouw en Voeren 279.099 86.925

Houtland* 230.452 41.351

Kempen en Maasland 240.750 74.429

Meetjesland 67.293 32.195

Noord-Hageland 133.319 39.370

Vlaamse Ardennen 131.234 42.461

West-Vlaamse Heuvels 75.366 41.932

Zenne, Zuun en Zoniën 229.988 55.429

(Lage Kempen) 221.207 81.309

(IJzer en Polders) 630.72 55.689

TOTAAL 1.889.221 588.955

VLAANDEREN 5.952.552 1.362.428

* delen van gemeentes in oppervlakte doorgerekend
( ) nog niet erkend

De reden waarom de Regionale Landschappen heel wat mensen kunnen bereiken (soms zelfs mobiliseren), wordt in

belangrijke mate bepaald door het natuurdoeltype dat zij vooropstellen. Regionale Landschappen werken veelal aan

gemakkelijk toegankelijke natuur waarvoor geen grondige biologische kennis nodig is om er mee aan te werken

en/of ervan te genieten. 

In de studie van Leroy et al. [189] wordt gesteld dat er nog een aantal bijkomende succesfactoren zijn die ertoe lei-

den dat er een vergroting van het maatschappelijk draagvlak is.

�� De Regionale Landschappen zijn in principe een plaatselijk initiatief, genomen door lokale overheden en/of ver-

enigingen. Door die ‘bottom-upoorsprong’ van de projecten beschikken de Regionale Landschappen over het 

vermogen in te spelen op lokale behoeften.

�� De intersectorale aanpak van de Regionale Landschappen resulteert in een integrale aanpak van de streek waar-

in zij actief zijn. Door de verbreding van de opdracht vanuit het natuurbehoud naar onder andere landschaps-

zorg, toerisme en landbouw kunnen de Regionale Landschappen multifunctionele initiatieven nemen en vanuit

verschillende hoeken werken aan de opwaardering van de streek.

�� Uit de werking van de Regionale Landschappen blijkt duidelijk dat hun legitimiteit, het draagvlak dat zij creëren,

ontstaat door de combinatie van concrete acties enerzijds en communicatie-initiatieven anderzijds. Hierbij zijn 

participatie, overleg en het niet-dwingende karakter belangrijke elementen.

0033  KKeennnniiss

De evaluatie van de impact van een RL op de natuur en het draagvlak daarvoor in Vlaanderen is niet evident. Een

van de oorzaken daarvan is de dubbele opdracht in het Natuurdecreet. Enerzijds is een RL een overleginstrument

voor het vergroten van draagvlak voor natuur, anderzijds moet elk RL de bestaande ‘parels’ voor natuur en landschap

bewaren en versterken (afbakening werkingsgebied). Daarnaast is er het gegeven dat elk Regionaal Landschap zelf

zijn klemtonen kan leggen. Dat wil zeggen dat er in het ene RL meer aandacht is voor fietsroutenetwerken, terwijl in

het andere RL poelen worden aangelegd. Het is evident dat de impact op natuur (maar ook de mate van het vergro-
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ten van het draagvlak) voor die twee RL’s verschillend is. Dat uit zich ook in het ontbreken van een evaluatieproce-

dure met inhoudelijke criteria (m.b.t. natuur). De huidige evaluatieprocedure gaat na of aan de vereiste taakstelling

volgens het decreet (2 landschapskranten, 3 vormingsactiviteiten ...) voldaan wordt.

Om de impact op natuur op het terrein en het draagvlak daarvoor te kunnen opvolgen, is er een grote noodzaak aan

indicatoren. Als basis zou men de 6 pijlers kunnen gebruiken, waarbij voor elke pijler de geschikte indicator(en)

wordt uitgewerkt. Zo wordt in het besluit aangegeven dat er herstel en ontwikkeling van kleine landschapselemen-

ten (KLE) moet zijn. Door de RL’s worden projecten uitgevoerd die betrekking hebben op de KLE. Het probleem is

echter dat er geen cijfers (lengte aan jaarlijks bijgekomen KLE) beschikbaar zijn (zie ook hoofdstuk 37 Natuurvergunningen en

themahoofdstuk Indicatoren). Aan de hand van dergelijke indicatoren zou men kunnen afleiden hoe de trend (over de jaren)

evolueert in de RL’s met betrekking tot de realisatie van projecten die betrekking hebben op KLE. Een uniforme ver-

slaggeving is hierbij noodzakelijk.

Lectoren:
Geert Carpels – Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

An Cliquet – Universiteit Gent, Vakgroep Internationaal Publiekrecht
Ann Crabbé – Universiteit Antwerpen, Steunpunt Milieubeleidswetenschappen

Ilse Dries – AMINAL, Directoraat-generaal
Els Hofkens – AROHM, afdeling Monumenten en Landschappen

Hans Leinfelder – Universiteit Gent, afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning
David Michiels – Provincie Limburg, dienst Leefmilieu

Hugo Pluymers – Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, Stichting Limburg landschap
Ignace Schops – Regionaal Landschap Kempen en Maasland

Wim Slabbaert – Natuur en Landschap Meetjesland
Jan Spaas – Vlaamse Hoge Bosraad

David Stevens – AMINAL, Directoraat-generaal
Luc Storms – AMINAL, afdeling Natuur

Jan Verroken – Regionaal Landschap Dijleland
Katty Wouters – Regionaal Landschap Noord-Hageland

Hilde Wustenberghs – Centrum voor Landbouweconomie
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