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aan ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Oppervlakte natuur met effectief natuurbeheer - Stand van zaken
In opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 561 van 29 januari 2021 verneem ik graag
de huidige stand van zaken over natuurbeheer.
De indicator oppervlakte natuur met effectief natuurbeheer omvat gebieden met een
reservaatstatuut of gebieden waarvoor een goedgekeurd beheerplan bestaat.
Het belang van goed beheerde natuurterreinen voor het behoud van de biodiversiteit kan
moeilijk worden overschat. Veel planten en dieren vinden enkel daar nog een plekje om
te overleven.
Om een terrein goed te beheren, is in de eerste plaats een plan nodig waarin duidelijk
wordt gemaakt wat de doelstellingen zijn en hoe die zullen worden bereikt. Daarnaast is
uiteraard actie nodig: inrichtings- en beheerwerken om de doelen ook werkelijk te
realiseren. Ten slotte moet het geheel opgevolgd en desgevallend bijgestuurd worden
(monitoring).
Toch stellen we vast dat er voor heel wat natuur- en bosgebieden geen goedgekeurd
beheerplan is.
1.

Hoe verhoudt het aandeel gebieden waarvoor een goedgekeurd beheerplan bestaat
zich ten opzichte van de totale oppervlakte planologische bestemmingen bos-,
bosuitbreidings-, natuur-, buffer-, groen- of parkgebied?

2.

Hoe verhoudt het aandeel gebieden waarvoor een goedgekeurd beheerplan bestaat
zich ten opzichte van de totale oppervlakte met de landgebruikscategorieën met een
belangrijke biodiversiteitswaarde: niet geregistreerd grasland met natuurwaarde,
moeras zonder natuurbeheer, heide zonder natuurbeheer, kustduin zonder
natuurbeheer, grasland met natuurbeheer, bos met natuurbeheer, bos met
bosbeheer, moeras met natuurbeheer, heide met natuurbeheer, kustduin met
natuurbeheer, slik en schorre? Graag uitgedrukt in hectare: de totale oppervlakte
met
een
goedgekeurd
beheerplan,
ten
opzichte
van
de
opgesomde
landgebruikscategorieën.

3.

De doelstelling is om tegen 2023 alle beheerplannen om te zetten naar de nieuwe
natuurbeheerplannen.
Wat is het aantal nieuwe natuurbeheerplannen, per categorie, dat nu al opgemaakt
is? Kan de minister per categorie aangeven over hoeveel hectare het gaat? Hoeveel
moeten er nog omgezet worden? En verwacht de minister nog steeds de
vooropgestelde timing te halen?
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ANTWOORD

op vraag nr. 953 van 17 juni 2022
van MIEKE SCHAUVLIEGE

1.

Deze vraag komt volledig overeen met de schriftelijke vraag nr. 561 van 29 januari
2021. De oppervlakte natuur met effectief natuurbeheer is tussen 2020 en 2021
gestegen van 94.329 ha naar 96.737 ha, een stijging met 2.408 ha.
Dit is een relatief beperkte toename, die geen wezenlijke verandering teweeg brengt
op de eerder vermelde verhoudingen. Het eerder geformuleerde antwoord blijft een
correcte weergave van de gevraagde verhoudingen.

2.

Deze vraag komt volledig overeen met de schriftelijke vraag nr. 561 van 29 januari
2021. Ook hier blijven de eerder geformuleerde antwoorden een correcte weergave
van de gevraagde verhoudingen.
Bijkomend moet hier rekening gehouden worden met het feit dat oppervlaktes van de
natuurlijke ecosystemen afgeleid worden uit de Biologische Waarderingskaart. Er
wordt geen jaarlijkse update van deze waarderingskaart uitgevoerd.

3.

Er moeten in totaal zo’n 650 beheerplannen omgezet worden. De omzetting naar een
natuurbeheerplan volgt na het evaluatieverslag. Dit wordt opgemaakt door het
Agentschap voor Natuur en Bos. Vooraleer het evaluatieverslag verstuurd wordt,
doorloopt het beheerplan eerst een informele procedure om het oude beheerplan in de
gepaste vorm te brengen. Hieronder wordt de stand van zaken medio 2022
weergegeven:
- Er zijn 140 beheerplannen volledig omgezet naar een natuurbeheerplan,
- Er zijn 41 beheerplannen waar de definitieve goedkeuring wordt gefinaliseerd na
akkoord van de indiener(s) van het beheerplan op het evaluatieverslag,
- Er zijn 40 beheerplannen waar een evaluatieverslag is verstuurd naar de
indiener(s),
- Er zijn 66 beheerplannen waar het informele voortraject is afgerond,
- Er zijn 211 beheerplannen waar het informele voortraject momenteel lopende is,
- Er zijn 152 beheerplannen in opstartfase.
Na omzetting naar een natuurbeheerplan wordt geen onderscheid gemaakt tussen
omgezette beheerplannen en volledig nieuw goedgekeurde natuurbeheerplannen. De
totale oppervlaktes van de types natuurbeheerplannen kunnen opgevolgd worden in
de natuurindicator oppervlakte met effectief natuurbeheer op de website van statistiek
Vlaanderen (www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/milieu-en-natuur/oppervlakteeffectief-natuurbeheer). Eind 2021 zijn volgende oppervlaktes goedgekeurd:
- 6.725 ha als natuurbeheerplan type twee.
- 1.970 ha als natuurbeheerplan type drie.
- 12.494 ha als natuurbeheerplan type vier.
Binnen het Agentschap voor Natuur en Bos worden extra mensen en middelen ingezet
om dit aandeel op termijn verder te verhogen. Gegeven het feit dat de gestelde timing
een termijn van orde betreft, is de verwachting dat de timing gehaald zal worden.

