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Zorgen voor meer en 

betere natuur,
samen met u, 
dat is het Agentschap voor Natuur en 

Bos. Onze missie verandert niet, maar 

onze structuur wel.

Zo maken we onze werking sneller 

en eenvoudiger, en waken we 

erover dat transparantie 

en innovatie centraal staan.



Nieuw     

Natuurbeheerplan

https://www.natuurenbos.be/beleid-

wetgeving/natuurbeheer/natuurbeheerplan/het-

nieuwe-natuurbeheerplan-geldig-van-28102017



SUBSIDIES

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4

• Stand still
• zorgplicht

• 25% 
natuurstreefbeelden

• Criteria geïntegreerd
natuurbeheer

• 90% 
natuurstreefbeelden

• Criteria geïntegreerd 
natuurbeheer

• Reservaat
• Type 3 + 

erfdienstbaar-
heid

AMBITIE VOOR NATUUR

€

Natuurbeheerplanning: ambitieniveau



Natuurstreefbeelden

 ecologische einddoelen die een beheerder voorop stelt 

 andere habitattypes of leefgebieden voor soorten dan 

op dat moment op het terrein aanwezig

 Zowel Europese als Vlaamse natuurstreefbeelden

 https://www.ecopedia.be/pagina/wat-zijn-

natuurstreefbeelden en 

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserte

d-files/2_lijst_met_natuurstreefbeelden.pdf

https://www.ecopedia.be/pagina/wat-zijn-natuurstreefbeelden
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/2_lijst_met_natuurstreefbeelden.pdf


Natuurstreefbeelden

 Bedragen -> subsidiebesluit: 

https://www.ecopedia.be/sites/default/files/storage_0/

VR20170814_BVR_NBP_SUBS_def.pdf

 vb. dotterbloemgrasland, beukenbos, stuifduinen of 

heide beheerd voor groentje

https://www.ecopedia.be/sites/default/files/storage_0/VR20170814_BVR_NBP_SUBS_def.pdf


Natuurstreefbeeld in 
type 2

Natuurstreefbeeld in 
type 3 & 4





Het natuurbeheerplan: 5 delen

1. Verkenning:

 informeel overleg
 algemene beschrijving + globaal kader voor de 3 functies
 Mogelijke visie op hoofdlijnen wordt uitgewerkt

2. Inventaris: 
 Enkel die elementen inventariseren die strikt noodzakelijk zijn voor uitwerken visie en 

bepalen & opvolgen van doelstellingen.

3. Beheerdoelstellingen

 Visie uit de verkenningsfase wordt uitgediept op basis van resultaten inventarisatie en 

verdere discussie. Wat wil je bereiken en hoe zal men dat meten?

4. Beheermaatregelen

 Concretisering van de visie en de doelstellingen. Wat is nodig om doelstellingen te 

bereiken?

5. Opvolging 

 Opvolging van doelen en maatregelen

 Is basis voor 6-jaarlijkse evaluatie beheerplan

Duidelijkheid 
voor 

betrokkenen

Specifiekere 
afspraken per 

terrein

Eenvoudiger 
beheerplan



Wat wordt er gesubsidieerd?

 Subsidie voor opmaak beheerplan
De opmaak van een nieuw beheerplan, of de uitbreiding van een bestaand beheerplan wordt als 
volgt gesubsidieerd:
• €100/hectare binnen het beheerplan (basisbedrag);
• €100/hectare natuurstreefbeeld (aanvullend bedrag);
• Aanvullend bedrag afhankelijk van het aantal eigenaars dat betrokken is bij de realisatie

van het beheerplan

Uitvoering beheermaatregelen voor de realisatie van natuurstreefbeelden

• basisbeheersubsidie Bv. eiken of beukenbos, 63 euro per ha per jaar is basissubsidie

• aanvullende subsidie bosomvorming: omvorming naar natuurstreefbeeld €140/ha

• aanvullende subsidie voor het behoud en de verbetering van soorten

• aanvullende subsidie voor opvolging resultaatindicatoren

• aanvullende subsidie voor het bereiken en het beheer van onbeheerde climaxvegetaties



Wat wordt er gesubsidieerd?

 Subsidie voor investeringen

• projectsubsidies natuur en recreatie (projectoproep) bv. aanleg van poel of 

heideveld (van 50 – 95%)

• restfinanciering LIFE-programma (uitvoering van natuurdoelen)

 Aankoopsubsidie

• Aankoop gronden met oog op erkenning natuurreservaat

• Aankoop gronden met oog op bebossing (projectoproep)



https://natura2000.vlaanderen.be/projectsubsidies-natuur



Wat wordt er gesubsidieerd? 

 Openstelling:

• Subsidies om terreinen  gratis  toegankelijk te maken en te houden (min. 5 ha 

opgenomen in goedgekeurd toegankelijkheidsregeling)

• Projectsubsidies openstelling (projectoproep) voor eenmalige inrichtingswerken

• Subsidie voor de werking van onthaalpoorten (bij natuurreservaat 50 ha, type 4 

NBP)

 Subsidie voor bebossing en herbebossing: o.a. tegemoetkoming 

beplanting

 Subsidie voor de opmaak (of wijziging) van een NBP (min. 5 ha)

Overzicht alle subsidies: https://www.ecopedia.be/node/55725



Subsidies



Passende beoordeling:

voortoets &

praktische wegwijzers



https://www.natura2000.vlaanderen.be/natura-2000-gebieden



Doel

- instrumenten ter ondersteuning van de opmaak Passende 
beoordeling

- voor elke vergunningsplichtige activiteit aftoetsing op impact op 
Europese Natuur (N2000)

- Hier kun je zien of het gebied in SBZ valt: 
https://www.natura2000.vlaanderen.be/natura-2000-gebieden

- timing: vóór de vergunningsfase
- stap 1: de voortoets (onderzoek op hoofdlijnen) 

indien nodig stap 2: de passende beoordeling (grondig onderzoek)

Passende beoordeling: 

voortoets & praktische wegwijzers



Online voortoets (www.voortoets.be) ! 
Enkel habitatrichtlijngebieden + niet alle effectgroepen !
 ! Voor vogelrichtlijngebied + andere effectgroepen dient men 
zelf een voortoets uit te voeren! Kan niet in de tool.

Bestaat er risico op aantasting?
JA -> verder onderzoek of overleg ANB

-> voortoets geeft focus aan van PB
NEE -> onderzoek stopt hier

Praktische wegwijzers PB (voorlopig enkel voor verzuring en 
vermesting) https://pww.natuurenbos.be/

- Meest actuele leidraad voor inschatting effecten
- Dynamisch gegeven

Passende beoordeling: 

voortoets & praktische wegwijzers



www.natura2000.vlaanderen.be/passendebeoordeling

http://www.natura2000.vlaanderen.be/passendebeoordeling


www.milieuinfo.be/voortoets



Checklist Passende Beoordeling: https://natura2000-prd-477218783059.s3-eu-west-
1.amazonaws.com/pb_formulier_finale_versie.pdf





KOMPASNAALDEN
• Natuurbeheerplan
• Subsidies beheerplan
• Speelzones
• Managementplannen
• Voortoets
• PAS
• Exoten
• Natuurbegraafplaatsen
• …

www.natuurenbos.be/publicaties/kompasnaalden





E-loket   

- voor digitale indiening en opvolging Voortoets en PB
- burgers, studiebureaus en organisaties
- afschrift (PDF of digitale link) bij vergunningsaanvraag 
- http://eloket.natuurenbos.be/passende_beoordeling
- ook interactief toegang tot PW via https://pww.natuurenbos.be

Passende beoordeling: 

voortoets & praktische wegwijzers

http://eloket.natuurenbos.be/passende_beoordeling
https://pww.natuurenbos.be/
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