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Natuurbeheerplan

• Besluit natuurbeheerplan wordt sinds 28-10-2017 toegepast: zelfde

procedure voor alle mogelijke beheerplannen over natuur:
• Beheerplan voor bos/bosreservaat/natuurreservaat

• Harmonisch Park- en Groenbeheerplan

• Bermbeheerplan

• Verplicht in vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden voor overheden

• Afwezigheid in Raversyde van beheersvisie en beheerkaart

• 4 types natuurbeheerplannen
• 1= basic ->… -> 4: Natuurreservaat

• Overheid moet minstens type 2 nastreven min 25 % natuurstreefbeeld

• Raversyde type 2

• Geldig voor 24 jaar

• Mogelijkheden voor subsidies ,afwijkingen en vergunningen van 

werken in uitvoering van NBP of andere provinciale plannen

• Opmaak door studiebureau Greenspot uit Merelbeke
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Situering en planologie: Eigendomsituatie en 

voorgeschiedenis

• Duinen (9 ha) en historisch park (7 ha) behoorden tot in 1981

aan de koninklijke familie. Overgedragen aan Vlaams gewest en nu in 

erfpacht bij de provincie

• Duinen vormen deel van Atlantikwall met bunkers en gangen uit WO I 

en WO II. Provincie zorgt voor museale werking en restauratie

• Ten westen en ten oosten van park werden 31 ha aangekocht door 

provincie in de jaren negentig van de 20ste eeuw

• Ten westen werd bezoekerscentrum rond Middeleeuws vissersdorp

Walraversyde uitgebouwd en een cafetaria (Walrave)

• Oostelijk gedeelte werd als park ingericht in  de jaren negentig

• Opstellen Masterplan in 2012 met daaruit volgend restauratie battterij

Aachen en werken in park 
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Situering en planologie: Eigendomsituatie
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Situering en planologie

• masterplan

• Walraversyde
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Situering en planologie

• Nieuwe onthaalinfrastructuur en ontsluiting

• Walraversyde
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Situering en planologie

• Atlantikwall

• Walraversyde
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Situering en planologie

• Park
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Situering en planologie- Natuurbeschermingsgebieden
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Situering en planologie- IHD zoekzones: beperkt

aangeduid in Raversyde
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Inventarisatie - Grondplan
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Inventarisatie-Europese habitats/IHD zoekzone

• Europees habitatrichtlijngebied in totaal 19 ha

• Momenteel 4 ha Europese habitats aangeduid in 

provinciedomein op kaart ANB

• Door natuurbeheerplan kunnen er 10 ha Europese habitats extra 

aangeduid worden die niet in het landbouwgebied moeten

gezocht worden (zie natuurstreefbeeld)
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Inventarisatie-Europese habitats /IHD zoekzone
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Inventarisatie-Fauna

• Atlanticwall: belangrijkste

overwinteringsplaats voor vleermuizen aan

de kust

• Eikelmuis laatste vindplaats aan middenkust
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Inventarisatie-Fauna:Vleermuizen
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Inventarisatie-Fauna:Eikelmuizen
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Toekomstig beheer - natuurstreefbeelden

• 14 ha Europees habitat (8 ha duin en 6 ha 

graslanden Duinenstraat) binnen

habitatrichtlijngebied van 19 ha. In kaart Anb

momenteel slechts 4 ha

• 12 ha niet-Europese habitats (rietmoeras ,

graslanden in park en oud parkbos) 

• 26 ha/47 ha of 55 % van totale domein natuur

• 10 ha geen natuurstreefbeeld voor parking,paden , 

bunkers en bezoekercentra

• 11 ha  geen natuurstreefbeeld voor gazons en 

recent aangeplant bos
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Toekomstig beheer: natuurstreefbeelden
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Toekomstig beheer-Natuurbeheer

• Gefaseerd maaien duingraslanden en verwijderen

exoten

• Graslanden langs duinenstraat worden gemaaid na

broedseizoen (15 juli) en nabegraasd met koeien

van een plaatselijke landbouwer

• Ecologisch maaibeheer in parkgedeelte wordt

verdergezet

• Aanplant van fruitbomen voor eikelmuizen

• Geen vellingen in de bossen

• In oosten van Atlantikwall afsluiten van bijkomende

gangen voor vleermuizen
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Toekomstig beheer:Beheerkaart duinen
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Toekomstig beheer:Beheerkaart polders
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Toekomstig beheer-Toegankelijkheid

• Oostelijke gedeelte van park wordt 

aangeduid als speelbos

• Langs de rand van speelbos wordt een 

mountainbike-route van Sport-Vlaanderen 

uitgestippeld



23

Toekomstig beheer:Toegankelijkheid



24

Verdere procedure

• Provincieraad 25-1-2018

• Openbaar onderzoek tussen 24 februari en 

24 maart

• Wandeling voor ruime publiek op zaterdag 

10 maart om 14u

• Aanpassingen en goedkeuring door ANB


