
Natura 2000-bosdoelen  
voor natuurlijker bos
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De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het 
doel in Natura 2000-gebieden. Daarom zal ook Vlaanderen 
stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun 
leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en 
herstellen. 

In die leefgebieden vind je een zestal bostypes, zoals eiken-
beukenbossen en moerassige elzenbroekbossen. Het doel is 
om op 23.000 ha in Vlaanderen meer van die bossen te laten 
groeien en ze in een ‘gunstige staat’ te krijgen. Dat houdt in 
dat ze een gevarieerde structuur hebben (zowel jonge als 
oude bomen, in verschillende lagen) en dat ze oud kunnen 
worden.

Duurzaam bosbeheer
Ben je van plan een bos aan te planten met het oog op 
houtproductie? Of wil je het openstellen voor bezoekers? 
Geen zorgen, Natura 2000-bos kan duurzaam beheerd 
worden met ruimte voor exploitatie, ecologie en recreatie. 

Ook jij kan helpen!
Iedereen die in Vlaanderen een bos aanplant, kan een 
bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen. Of je dat 
nu doet in Natura 2000-gebied (de zogenaamde Speciale 
Beschermingszones) of daarbuiten. Enkele richtlijnen:

» Laat je bos aansluiten op bestaand bos. Zo draag je bij 
aan een robuuste boskern die beter bestand is tegen 
ziektes en veranderende omstandigheden (bijvoorbeeld 
als gevolg van de klimaatverandering). Bovendien 
zullen typische bossoorten op die manier sneller terrein 
winnen en de weg vinden naar je nieuw aangeplante 
bos.

» Kies zoveel mogelijk voor inheemse boomsoorten 
(zie de kompasnaald Welke bomen plant je best?).

Vlaanderen
is natuur

NATUUR EN BOS GEEFT RICHTING

Door te investeren 
in het Natura 
2000-netwerk, 
help je de Europese 
biodiversiteit te 
bewaren

Tip! 
Raadpleeg de kompasnaald Alles over Natura 2000 om vertrouwd te raken met de begrippen van Natura 2000.

BOSHABITATS IN SBZ

openstaand saldoonder passend beheer

14721 ha; 39%

22826 ha; 61%



editie mei 2020

BESCHERMDE NATUUR

©
 Y

ve
s 

Ad
am

s

WIST JE DAT?
1 Wanneer je bos is opgenomen in een goedgekeurd 

natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 kan je extra 
subsidies krijgen als je met je bos een bijdrage 
levert aan de Natura 2000-doelen (zie www.
natuurenbos.be/subsidies: ‘beheersubsidie voor de 
realisatie van natuurstreefbeelden’). 

2 In Vlaanderen hebben we zowel een tekort 
aan droge bossen, maar ook aan ‘alluviale’ 
bossen: bossen met een natte bodem. Ze bieden 
veel weerstand tegen de gevolgen van de 
klimaatverandering.

3 Om de Europese natuurdoelen te bereiken, moeten 
we niet alleen investeren in nieuw bos. Het is ook 
nodig om bestaande bossen om te vormen naar 
zeldzamere en kwaliteitsvollere bostypes.

Vragen?
Neem contact op met het Natura 2000-aanspreekpunt per Speciale Beschermingszone. 
Surf naar www.natura2000.Vlaanderen.be/natura-2000-gebieden. 

ALGEMEEN

• europese.natuurdoelen@vlaanderen.be

Ontdek alles over Natura 2000 op WWW.NATURA2000.VLAANDEREN.BE
Verantwoordelijke uitgever: Jelle De Wilde, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel

TOESTAND BOSHABITATS IN VLAANDEREN
(RAPPORTAGE HABITATRICHTLIJN 2019)
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