
Het beheer van natuur wil Vlaanderen vanaf nu regelen via 
één soort plan, namelijk het natuurbeheerplan. Dat plan  
zal alle voorgaande beheerplannen over natuur omvatten:

» beperkt bosbeheerplan

» uitgebreid bosbeheerplan 

» beheerplan voor bosreservaten

» beheerplan voor natuurreservaten

» bermbeheerplan

» harmonisch Park en Groenbeheerplan (HPG)

Voordelen één natuurbeheerplan?

» groot voordeel: één goedkeuringsprocedure voor 
alle soorten natuur (bos, heide, open plekken, … )

» transparant en overzichtelijk 

» gekoppeld aan subsidies

» natuurbeheerplan is 24 jaar geldig – evaluatie 
elke zes jaar

» overheden, verenigingen en privé-eigenaars 
werken volgens hetzelfde systeem en krijgen 
dezelfde kansen

Vlaanderen
is natuur

Natuurbeheer  
in één plan

DRIE PIJLERS IN ELK NATUURBEHEERPLAN

People, planet en profit: elk natuurbeheerplan integreert 
deze drie pijlers. Afhankelijk van het type natuurbeheerplan 
(1 tot 4) komt de ene pijler meer voor dan de andere.

ANB GEEFT RICHTING
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NATUURBEHEER & INSTRUMENTEN

PEOPLE PROFIT

PLANET

PEOPLE = sociale functie

“In welke mate investeert de natuurbeheerder in  
toegankelijkheid voor het publiek?”

» toegankelijkheid en beleving

» recreatie- en ontspanningsmogelijkheden 

» cultureel-historische waarden, landschapswaarden

PLANET = ecologische functie

“Heeft de natuurbeheerder oog voor de biodiversiteit in  
het domein om die in stand te houden of te verbeteren?”

» verhogen van de biodiversiteit

» inzetten op de Natura 2000-doelstellingen 

» aanwezige vegetaties en soorten beschermen

PROFIT = economische functie

“Leent het natuurdomein zich tot productie en  
opbrengsten uit bijvoorbeeld hout?”

» streven naar een duurzame levering van  
goederen en diensten van het terrein

» het natuurdomein beheren als een goede huisvader 

» opbrengsten uit hout of jacht

“Het beheerplan 
als basis voor de 
ontwikkeling van 
een robuust 
natuur netwerk.”

Tip! Vraag naar de algemene kompasnaald Alles over 
Natura 2000 om vertrouwd te geraken met de Europese 
natuurdoelen.

WIST JE DAT?
1 Vroeger was men verplicht om voor elk bos 

groter dan  vijf hectare een bosbeheerplan op 
te maken. Die verplichting valt weg.  

2 Ligt een natuurdomein in een speciale  
beschermingszone (SBZ) of VEN, dan moet het 
minimaal voldoen aan type 2.

3 Wordt de grond verkocht, dan gaat het 
natuurbeheerplan over naar de volgende 
eigenaar. 

4 Een natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 opmaken 
neemt al snel 1 à 2 jaar in beslag. Het is aan te 
raden alle seizoenen te doorlopen om een goed 
beeld te krijgen van de aanwezige vegetatie. 

5 Voor type 2, 3 of 4 ontvangt de natuurbeheerder 
financiële ondersteuning om het natuurbeheerplan 
op te maken. Dat geldt niet voor type 1  
(zie kompasnaald “subsidies natuurbeheerplan”).

6 Zelf een natuurbeheerplan opmaken? Dat kan, 
maar dan is kennis over vegetatie en natuur-
technieken cruciaal. Een studiebureau kan 
daarbij helpen.

Vragen?
AVES 
Agentschap voor Natuur en Bos 

Koning Albert II-laan 20 bus 8 
1000 Brussel 

T  02 553 81 02 

 
• Antwerpen: aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be

• Limburg: aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be

• Oost-Vlaanderen: aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be

• Vlaams-Brabant: aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be

• West-Vlaanderen: aves.wvl.anb@lne.vlaanderen.be

Uw contact bij ANB

WWW.NATUURENBOS.BE/BELEID-WETGEVING/
NATUURBEHEER/BEHEERPLAN

Verantwoordelijke uitgever: Marleen Evenepoel,  
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
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Notities

Nota! Het ANB werkt momenteel nog aan deze nieuwe visie omtrent het ‘beheerplan’, Deze kompasnaald geeft 
het concept weer waar we naar toe willen in de toekomst.

Met ondersteuning van de Europese Commissie in het kader 
van het LIFE-project ‘Belgian Nature Integrated Project



De goedkeuringsprocedure verloopt in 2 fases:

» 1ste goedkeuring op hoofdlijnen op basis van de verkenningsnota (fase 1)

» 2de goedkeuring uitwerking in detail van beheerplan (fase 2-3-4-5)

Tip! Neem van bij de start contact op met het Agentschap voor Natuur en Bos. Zo vermijd je verrassingen in formele stappen.

 
5 fases van een natuurbeheerplan

3 BEHEERDOELSTELLINGEN

Zowel een particulier, een natuurvereniging als (lokale) overheid kan een natuurbeheerplan opstellen.  
De procedure is voor alle partijen dezelfde.

Op basis van 
beschikbare in-
formatie schrijft 
de natuurbe-
heerder een 
visie over het 
natuurdomein. 
Bijvoorbeeld: 
Welke natuur- 
streefdoelen 
stel je voor?  
Wat met toe-
gankelijkheid? 
Goedkeuring 
door het  
Agentschap 
voor Natuur en 
Bos.

De natuur- 
beheerder 
brengt in kaart 
wat noodza-
kelijk is om de 
doelstellingen 
concreet uit te 
werken en/of op 
te volgen.

De visie uit de  
verkenningsfase wordt 
vertaald in concrete 
beheerdoelstellingen 
rekening houdend met 
de resultaten uit de  
inventarisatie en  
verder overleg.

4 BEHEERMAATREGELEN 5 OPVOLGING1 VERKENNING 2 INVENTARISATIE

De natuurbeheer-
der brengt in kaart 
wat noodzakelijk is 
om de doelstellin-
gen concreet uit te 
werken en/of op 
te volgen.

Hier wordt vast-
gelegd hoe zal op-
gevolgd worden 
of de natuur- 
streefbeelden ge-
realiseerd worden. 
Er gebeurt ook 
een zesjaarlijkse 
evaluatie van 
het beheerplan 
(nieuw!) door het 
ANB samen met 
de beheerder om 
te zien of men op 
schema zit om 
de doelstellingen 
te halen en het 
beheer eventueel 
moet aangepast 
worden.

Binnenkort gebeurt 
de volledige aanvraag 
voor een natuurbeheer-
plan digitaal. Minder 
administratie, sneller en 
volledig.
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TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4

• kerngedachte: 
“Behouden aanwezige 
natuurwaarden”

• geen recht op subsi-
dies - met uitzonde-
ring voor toeganke-
lijkheid

 PEOPLE - sociale functie     PLANET - ecologische functie     PROFIT - economische functie

TYPE NATUURBEHEERPLAN AFHANKELIJK VAN DOELSTELLINGEN

Er zijn vier types natuurbeheerplannen. Welk domein onder welk type valt, hangt af van de doelstellingen van de  
natuurbeheerder. Elk type hoort wel rekening te houden met de drie pijlers (people, planet, profit). 

Tip! Raadpleeg de kompasnaald ‘Subsidies Natuurbeheerplan’ om te weten welke subsidies horen bij welk type natuurbeheerplan.

minimaal:

marge:

• kerngedachte: 
“25% natuurdoelen 
realiseren”

• voldoen aan de 
criteria duurzaam 
natuurbeheer

• recht op diverse sub-
sidies en vrijstelling 
successierechten 

• kerngedachte: 
“90% natuurdoelen 
realiseren”

• voldoen aan de 
criteria duurzaam 
natuurbeheer 

• recht op diverse subsi-
dies zoals vrijstelling 
van erf- en schenk-
belasting én van on-
roerende voorheffing

• kerngedachte: 
“Status Reservaat”

• zelfde als type 3 mét 
erfdienstbaarheid

• recht op subsidies 
type 3 én om andere  
terreinen aan te 
kopen 

minimaal:

marge:

minimaal:

marge:

minimaal:

marge:

Nota! Het ANB werkt momenteel nog aan deze nieuwe visie omtrent het ‘beheerplan’, Deze kompasnaald geeft 
het concept weer waar we naar toe willen in de toekomst.
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