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Handleiding 

invulformulier_natuurbeheerplan_subsidies 
Versie 25/06/2018 

Inleiding 
Het invulformulier_natuurbeheerplan_subsidies (‘rekenblad subsidies’) is een excel-formulier, 

bedoeld om de subsidies te berekenen voor een specifiek natuurbeheerplan (NBP). Het gaat enkel 

over de subsidies waarvoor het natuurbeheerplan zelf als aanvraag geldt.  

De subsidies worden bij de goedkeuring van het natuurbeheerplan of bij de omzetting van een 

bestaand beheerplan naar een natuurbeheerplan toegekend voor 6 jaar. Bij de 6 jaarlijkse evaluatie 

van het natuurbeheerplan volgt dan de toekenning van een volgende reeks subsidies. 

Bij wijziging of uitbreiding van het natuurbeheerplan tijdens deze 6 jaarlijkse cyclus wordt het zelfde 

rekenblad subsidies behouden, maar aangepast en aangevuld. 

Het gaat over volgende subsidies, vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2017 

betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd 

natuurbeheer (verder BVR subsidies genoemd): 

1. Subsidies van de uitvoering van beheermaatregelen voor de realisatie van de 

natuurstreefbeelden. (BVR subsidies, hoofdstuk 2) 

a. Basissubsidie (art.11-12) 

b. Aanvullende subsidie voor bosomvorming (art.13 – 15) 

c. Aanvullende subsidie voor behoud en de verbetering van soorten (art. 16-17) 

d. Aanvullende subsidie voor de opvolging van resultaatindicatoren (art. 18-19) 

e. Aanvullende subsidie voor het bereiken en het beheer van het natuurstreefbeeld 

‘onbeheerde climaxvegetaties’ (art. 20-21) 

2. Subsidies om terreinen toegankelijk te maken en te houden (BVR subsidies art 43-45) 

Daarnaast berekent het rekenblad ook de subsidie voor opmaak van het natuurbeheerplan. (BVR 

subsidies, art.55 tot 58). Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijke eerdere toekenning van 

een eerste schijf van deze subsidie, nog voor het indienen van het volledige natuurbeheerplan.  Bij de 

omzetting van een bosbeheerplan of beheerplan voor een erkend natuurreservaat naar een nieuw 

natuurbeheerplan wordt de ‘aanvullende subsidie evaluatie’ voor de omzetting berekend (BVR 

subsidies, art.61, §2). 

Deze subsidies kunnen toegekend worden aan natuurlijke personen, privaatrechtelijke 

rechtspersonen en besturen. Alleen de aanvullende subsidie voor bosomvorming is niet beschikbaar 

voor besturen. Meer info over wat onder ‘bestuur’ moet begrepen worden vind je op 

https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/natuurbeheerplan/begrippenlijst-

natuurbeheerplan . 

 

ENKEL DE GEKLEURDE VAKKEN OF KOLOMMEN INVULLEN! DE REST WORDT AUTOMATISCH 

BEREKEND 
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Tabblad SUBSIDIE-overzicht 
 

BASISDATA 

nr. natuurbeheerplan, naam natuurbeheerplan 

Deze gegevens worden door het ANB zelf ingevuld 

type natuurbeheerplan: 

Duid in de keuzelijst het type natuurbeheerplan aan, of indien van toepassing, een 

combinatie van type 2, type 3 en type 4. Details over de combinatie worden verder ingevuld 

op het tabblad NBP_doelen. 

Een natuurbeheerplan type 1 geeft enkel toegang tot de subsidie  om een terrein 

toegankelijk te maken en te houden.  Type 1 kan niet gecombineerd worden met de andere 

types. 

goedkeuringsdatum natuurbeheerplan (1ste goedkeuring): 

Dit veld wordt door het ANB zelf ingevuld.  

Als het rekenblad ingevuld wordt voor een uitbreiding of wijziging van het natuurbeheerplan, 

blijft hier de datum van goedkeuring van het basisdossier staan.  

Bij omzetting van een bosbeheerplan of een beheerplan van een erkend natuurreservaat 

naar een natuurbeheerplan wordt hier de goedkeuringsdatum van het oorspronkelijke 

beheerplan ingevuld. 

datum indiening subsidieaanvraag:  

Als je een subsidie voor openstelling aanvraagt, kan je dit veld best zelf al voorlopig invullen, 

omdat het nodig is voor een correcte berekening van deze subsidie. Dit veld wordt later door 

het ANB aangepast, na ontvangst van de aanvraag.   

goedgekeurde eerste schijf van de subsidie voor opmaak van een natuurbeheerplan: 

Dit veld wordt door het ANB zelf ingevuld, in het geval dat de aanvraag voor de subsidie voor 

opmaak van een natuurbeheerplan al ingediend is voorafgaand aan het ter goedkeuring 

indienen van het volledige natuurbeheerplan.  

naam indiener: 

In principe is de indiener van het natuurbeheerplan dezelfde als de aanvrager van de 

subsidies en worden alle subsidies op één rekeningnummer betaald. De houder van de 

rekening staat in voor de verdere verdeling van de subsidies over de deelnemende 

beheerders. 

Zie het tabblad ‘SUBSIDIE_per beheereenheid’, die als basis kan dienen om de subsidies te 

verdelen. 

hoedanigheid: 

• Beheerder: indien het natuurbeheerplan is opgesteld voor één beheerder 

• Gevolmachtigde: bij een gezamenlijk natuurbeheerplan 
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aantal eigenaars, betrokken bij realisatie van het natuurbeheerplan: 

Dit veld is van belang voor de berekening van de subsidies voor opmaak van het 

natuurbeheerplan.  

In het BVR subsidies art.57 is er sprake van het aantal ‘eigenaars’ en niet ‘eigendommen’. Dat 

heeft voor gevolg dat er bij 1 eigendom in onverdeeldheid meerdere eigenaars zijn (bijv. 7 

kinderen, en dus 7 eigenaars). 

Voor een terrein van een natuurlijke persoon en een of meerdere rechtspersonen (bijv. NV, 

BVBA, vzw, …): elke natuurlijke persoon en elke rechtspersoon telt voor één eigenaar.  

Vul het totaal aantal deelnemende eigenaars voor het volledige natuurbeheerplan in, ook als 

er voor sommige van deze eigenaars geen subsidies mogelijk zijn (bijv. Vlaamse overheid) 

adres – e-mail:  

Vul het adres en het e-mailadres in van de indiener.  

rekeningnummer:  

Vul het rekeningnummer (IBAN en Bic code ) in waarop de subsidies moeten uitbetaald 

worden 

naam rekeninghouder (indien verschillend van indiener): 

rijksregisternummer of ondernemingsnummer: 

Vul hier het rijkregisternummer of het ondernemersnummer in van de rekeninghouder. 

Natuurlijke personen: rijksregisternummer  

Rechtspersonen: ondernemingsnummer 

totale oppervlakte natuurbeheerplan: 

Deze oppervlakte wordt berekend op basis van de totale oppervlakte van de 

beheereenheden ingevuld in tabblad NBP_doelen.  

percentage tot doel gesteld natuurstreefbeeld: 

Deze drie velden worden automatisch berekend op basis van de gegevens in tabblad 

NBP_doelen. Op die manier is een snelle controle mogelijk of er voor een bepaald type 

voldaan wordt aan de minimumnorm voor het percentage oppervlakte van het terrein 

waarvoor er natuurstreefbeelden tot doel gesteld worden (type 2: 25%, type 3 en 4: 90%) 

tabel 1 subsidieoverzicht: niet geïndexeerde bedragen 

Hier zal je de niet geïndexeerde bedragen van de berekende subsidie zien na het invoeren 

van de gegevens in de volgende tabbladen. 

Hieronder wordt ter informatie kort aangegeven op basis van welke gegevens elke subsidie 

berekend wordt. 
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* de PAS-relevantie van het betrokken terrein: Een terrein is PAS-relevant als de kritische 

depositiewaarde voor stikstof, bepaald in het kader van de programmatische aanpak stikstof (meer 

info op: https://www.natura2000.vlaanderen.be/pas ) wordt overschreden voor één of meerdere 

natuurstreefbeelden. Dit wordt door de dossierbeheerder van het ANB opgezocht in een databank. 

Eenmalige subsidie 

Subsidie voor de opmaak van een natuurbeheerplan: de berekening is gebaseerd op 

de gegevens in tabblad NBP_doelen: totale oppervlakte, de oppervlakte met 

natuurstreefbeeld en het aantal eigenaars betrokken bij de realisatie van het 

natuurbeheerplan. De wijze van berekenen hangt ook af van de processtap (basis, 

wijziging, uitbreiding, evaluatie) 

Als er al een eerste schijf van deze subsidie is goedgekeurd in het geval dat de 

aanvraag voor de subsidie voor opmaak van een natuurbeheerplan al ingediend is 

voorafgaand aan het ter goedkeuring indienen van het volledige natuurbeheerplan, 

wordt dit bedrag afgetrokken van het hier weergegeven bedrag.  

Jaarlijks uit te betalen subsidie 

1. Basissubsidie: wordt berekend op basis van de natuurstreefbeelden en hun resp. 

oppervlakte opgenomen in tabblad NBP_doelen. Indien het terrein PAS-relevant* is 

(hoger subsidiebedrag) wordt dit door de dossierbehandelaar van het ANB aangepast in 

het verborgen tabblad SUBS_NSB. 

  

2. Aanvullende subsidie voor bosomvorming: wordt berekend op basis van de gegevens op 

tabblad NBP_doelen: de aanwezigheid van een bosbestand met maximum 20% 

inheemse boomsoorten, het natuurstreefbeeld en de oppervlakte en eventueel de 

bosleeftijd (bij omvorming naar ppmb of ppms moet het bosbestand minimum 60 jaar 

oud zijn). Besturen komen niet in aanmerking voor deze subsidie. 

 

3. Aanvullende subsidie voor behoud en verbetering van soorten: wordt berekend met de 

gegevens op het tabblad NBP_maatregelen_soorten. De maatregelen waarvoor 

subsidies aangevraagd worden mogen geen deel uitmaken van het reguliere beheer van 

vegetaties die subsidiabel zijn en ze moeten relevant en nodig zijn voor de 

instandhouding en het herstel van de soorten in het leefgebied en de verbetering van de 

kwaliteit van het leefgebied. 

 

4. Aanvullende subsidie voor opvolging van resultaatsindicatoren: wordt berekend op basis 

van de gegevens in het verborgen tabblad NBP_opvolging. Dit tabblad wordt ingevuld 

door de dossierbehandelaar van het ANB. Bij minimale beheeropvolging, zoals bepaald 

in de Code goede praktijk beheermonitoring gebeurt de berekening van de subsidie 

automatisch. Enkel wanneer er bijkomende metingen gepland zijn, zal de 

dossierbehandelaar de nodige gegevens op het verborgen tabblad NBP_opvolging 

invullen. 

 

5. Aanvullende subsidie voor bereiken en beheer van het natuurstreefbeeld (NSB) 

‘onbeheerde climaxvegetatie’: wordt berekend op basis van gegevens in tabblad 

NBP_doelen: veld ‘Ecologisch doel procesgestuurde natuur’ = PROCES_climax. Als het 

gaat over een bosbestand ouder dan 100j (zie veld ‘leeftijd bos’) én de streefbeelden 

bevinden zich op voedselrijke bodems met een potentiele hoge opstandswaarde, wordt 

het jaarlijks bedrag verhoogd tot 325€/ha. De inschatting voedselrijke bodems wordt 

ingevuld door de dossierbehandelaar van het ANB in het verborgen tabblad 

SUBS_climax. Deze subsidie wordt enkel toegekend bij natuurbeheerplan type 4. 
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De bedragen in de tabel SUBSIDIE_overzicht kunnen nog licht wijzigen ten opzichte van de 

door jou ingevulde versie na nazicht door het ANB, o.m. omdat nog volgende bewerkingen 

worden uitgevoerd: 

- Beoordeling PAS-relevantie => basissubsidie 

- Beoordeling voedselrijke bodem => subsidie climaxvegetatie 

6. Subsidies om een terrein toegankelijk te maken en te houden: wordt berekend op 

basis van de gegevens op tabblad TOEGANKELIJKHEID. Het eerste jaar van de 

goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling is de subsidie hoger dan de volgende 

jaren (1e j: 70€ - daarna: 40€/ j.). Er wordt pas een subsidie toegekend vanaf een 

oppervlakte van 5 ha, waarvoor de toegankelijkheidsregeling geldt. De subsidie wordt 

enkel berekend voor de toegankelijke delen van het terrein (toegankelijk op de wegen 

of speelzone, bivakzone, hondenzone of vrij toegankelijke zone). Tijdelijke 

ontoegankelijkheid omwille van openbare veiligheid gedurende maximaal 2 maanden 

per jaar is toegestaan zonder verlies van de subsidie. Het zelfde geldt voor tijdelijke 

ontoegankelijkheid voor de bescherming van inheemse dier- en plantensoorten 

gedurende maximaal 5 maanden per jaar. 

Als het bedrag van de subsidie voor openstelling kleiner is dan 300€ per jaar, wordt 

de subsidie onmiddellijk voor een periode van drie jaar betaald. Na drie jaar volgt dan 

een tweede betaling voor de volgende drie jaar. 

Aanvullende subsidie evaluatie: 

  

Dit veld wordt pas zichtbaar wanneer de dossierbeheerder van het ANB de gegevens 

over de gewijzigde natuurstreefbeelden ingevuld heeft in het verborgen tabblad 

SUBS_opmaak.  

Bij de omzetting van een oud beheerplan naar een natuurbeheerplan wordt er een 

eenmalige subsidie van 100€/ha toegekend voor elk gewijzigd natuurstreefbeeld. Met 

‘gewijzigd’ wordt bedoeld dat het om een reële wijziging van het vroeger beheerdoel 

moet gaan. Zie enkele voorbeelden in de tabel hieronder.  

Doel oud beheerplan nieuw doel bij omzetting naar 

natuurbeheerplan 

Subsidie  

Inheems LH met CDB 9120 Nee 

Bos, Exoten, aE 9120 Ja 

Bos, Exoten, aE Geen NSB Nee 

Hc RBB_Hc Nee 

Soortenrijk grasland Hp* (in type 2 nbp) nee 

Soortenrijk grasland Hc Ja 
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- Beoordeling of het gaat over een wijziging van het natuurstreefbeeld => aanvullende 

subsidie evaluatie bij de omzetting naar een natuurbeheerplan 

- Beoordeling of de maatregelen voor soorten geen deel uitmaken van het reguliere 

beheer van vegetaties die subsidiabel zijn en of ze relevant en nodig zijn voor de 

instandhouding en het herstel van de soorten in het leefgebied en de verbetering van de 

kwaliteit van het leefgebied => subsidies voor behoud en verbetering soorten. 

- Als de TR tegelijkertijd met het natuurbeheerplan ter goedkeuring ingediend wordt zal de 

dossierbehandelaar bij het ANB de datum van goedkeuring aanvullen=> subsidie voor 

openstelling.  

- Als er voor de opvolging bijkomende metingen gepland zijn, bovenop wat er minimum 

vereist is volgends de code goede praktijk beheermonitoring => Subsidie voor opvolgen 

resultaatsindicatoren. 

 

 

tabel 2 subsidieoverzicht: geïndexeerde bedragen: 

De subsidiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Het effectief uit te 

betalen bedrag van de subsidie voor een bepaald jaar kan dus pas berekend zodra de referentie 

index voor dat jaar bekend is.
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Tabblad NBP_doelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processtap - jaar 

Duid bij elke beheereenheid de juiste proces-stap aan en duid aan in het hoeveelste jaar van 

de 6-jaarlijkse cyclus de aanvraag gebeurt. 

Basis (nieuw): bij alle beheereenheden in een volledig nieuw natuurbeheerplan. In dat geval 

zet je het veld ‘jaar’ overal op 1. 

Wijziging: bij een wijziging van het natuurbeheerplan: enkel bij die beheereenheden waar er 

wijzigingen in het natuurbeheerplan aangebracht worden. Je past in dat geval in het 

rekenblad subsidies dat bij de goedkeuring van het basisdossier was opgesteld enkel de 

gegevens van de beheereenheden waar er wijzigingen zijn aan. In het veld ‘jaar’ geef je aan 

in het hoeveelste jaar van de cyclus dat gebeurt. (vb.: bij een natuurbeheerplan dat werd 

goedgekeurd in 2018. Een wijziging in 2020 gebeurt dan in het jaar 3 van de 6-jaarlijke cyclus) 

In tabel 1 subsidieoverzicht op tabblad SUBSIDIE_overzicht zal je dan zien dat de subsidie 

voor de jaren vanaf de wijziging aangepast is. Voor de beheereenheden met een wijziging is 

er geen bijkomende subsidie voor opmaak van een natuurbeheerplan. 

Uitbreiding: bij een toevoeging van een of meerdere nieuwe beheereenheden bij een 

goedgekeurd natuurbeheerplan. Je voegt in dat geval in het rekenblad subsidies dat bij de 

goedkeuring van het basisdossier was opgesteld de gegevens van de nieuwe 

beheereenheden toe. In het veld ‘jaar’ geef je aan in het hoeveelste jaar van de cyclus dat 

gebeurt. (vb.: bij een natuurbeheerplan dat werd goedgekeurd in 2018. Een wijziging in 2020 

gebeurt dan in het jaar 3 van de 6-jaarlijke cyclus). In de tabel subsidie overzicht zal je dan 

zien dat de subsidie voor de jaren vanaf de uitbreiding aangepast is. De subsidie voor opmaak 

van een natuurbeheerplan beperkt zich bij een uitbreiding tot 100€/ha voor de oppervlakte 

van de natuurstreefbeelden waarmee het natuurbeheerplan wordt uitgebreid. 

Evaluatie: Bij alle beheereenheden uit het oude beheerplan in het geval van evaluatie van 

een bosbeheerplan of beheerplan van een erkend natuurreservaat met omzetting naar een 

natuurbeheerplan. Vul dan bij het veld ‘jaar’ overal 1 in. Bij de omzetting van een 

bosbeheerplan of een beheerplan voor een erkend natuurreservaat volgens de oude 

regelgeving naar een nieuw natuurbeheerplan kan een subsidie worden verkregen van 100 

€/ha natuurstreefbeeld dat wordt gewijzigd bij de omzetting van het beheerplan. Deze 

Bij een type 1 natuurbeheerplan, waar enkel subsidie voor openstelling mogelijk is, is het enkel 

verplicht voor alle beheereenheden die opgenomen zijn in het natuurbeheerplan de 5 volgende 

velden in te vullen: 

Processtap – jaar – beheereenheid – beheerder beheereenheid - oppervlakte (ha)  

Voor type 2, 3 en 4: Vul de gegevens in van alle beheereenheden, die opgenomen zijn in het 

natuurbeheerplan, inclusief deze waar er geen gesubsidieerd natuurstreefbeeld als doel gesteld 

wordt en inclusief de beheereenheden van deelnemende beheerders die niet in aanmerking 

komen voor subsidies. Dit is van belang voor de berekening van de subsidie voor opmaak van 

het natuurbeheerplan (oppervlakte en aantal eigenaars) en van de subsidies waar er een 

minimum-oppervlakte voor geldt. 
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subsidie komt in de plaats van de subsidie voor opmaak van een natuurbeheerplan. (BVR 

subsidies, art. 61, §1, 3de lid).  

Beheereenheid:  

Vul het nummer van de beheereenheid in 

Beheerder beheereenheid:  

Duid in de keuzelijst het soort beheerder aan:  

Natuurlijke persoon - Privaatrechtelijke rechtspersoon - Agentschap voor Natuur en 

Bos - Andere Vlaamse overheid – Bestuur – Andere 

Meer info over het begrip ‘beheerder’ en het begrip ‘bestuur’ vind je op 

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

wetgeving/natuurbeheer/natuurbeheerplan/begrippenlijst-natuurbeheerplan 

Subsidies worden alleen toegekend aan natuurlijke personen, privaatrechtelijke 

rechtspersonen en besturen. Besturen komen niet in aanmerking voor de aanvullende 

subsidie voor bosomvorming. 

Indien de beheerder verschillend is van de eigenaar, is enkel het statuut van de beheerder 

bepalend of de subsidie toegekend wordt. Het statuut van de eigenaar speelt dan geen rol.  

Bijv. bij een terrein in eigendom van de Vlaamse overheid, in erfpacht/huur gegeven aan een 

terreinbeherende vereniging, kan de vereniging subsidies krijgen. 

(deels) verworven met overheidsmiddelen?:  

Terreinen die geheel of gedeeltelijk verworven zijn met overheidsmiddelen komen niet in 

aanmerking voor de aanvullende subsidie voor bosomvorming. 

Oppervlakte (ha): 

Vul de oppervlakte van de beheereenheid in. Controleer dat de som van alle oppervlaktes 

dezelfde is als de volledige oppervlakte weergegeven in het natuurbeheerplan. Dat is van 

belang voor de berekening van de subsidie voor de opmaak van het natuurbeheerplan. 

Bosbalans (ha) +/-: 

Geef aan hoeveel oppervlakte, uitgedrukt in ha (tot 2 cijfers na de komma), er bij zal komen 

of weg zal zijn na uitvoeren van alle in het natuurbeheerplan voorziene beheermaatregelen 

gedurende de looptijd van het natuurbeheerplan (24 jaar). 

Dit veld speelt geen rol in de subsidieberekening, maar is een samenvatting van informatie 

die wel verplicht in het natuurbeheerplan moet opgenomen zijn (bij deel 3, hoofdstuk 2 

beheerdoelstellingen, ecologische functie). 

actueel bos<20% inheems (ja/nee): 

Dit vak moet alleen ingevuld worden als je een aanvullende subsidie voor bosomvorming 

aanvraagt. Geef dan aan of het al dan niet gaat over een homogeen bosbestand dat 

maximaal voor 20% (bedekking) bestaat uit inheemse boomsoorten.  
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Onder inheems boomsoorten wordt verstaan: de boomsoorten die voorkomen in bijlage 1 bij 

het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende het verlenen van 

subsidies voor bebossing en herbebossing met toepassing van het Vlaams Programma voor 

Plattelandsontwikkeling voor de programmaperiode 2014-2020. 

leeftijd bos (indien NSB rbbppm of climaxvegetatie): 

 bosleeftijd <60 jaar - bosleeftijd > 60 jaar - bosleeftijd > 100 jaar 

Dit vak moet alleen ingevuld worden als de beheereenheid voor één van de hieronder 

vermelde subsidies in aanmerking komt: 

1. De aanvullende subsidie voor bosomvorming: In geval van bosomvorming van een 

bosbestand naar het natuurstreefbeeld rbbppm (structuurrijke, oude bestanden van 

grove den met een minimale leeftijd van tachtig jaar), moet het bosbestand bij de 

goedkeuring/evaluatie van het natuurbeheerplan minstens een leeftijd van zestig jaar 

hebben. 

2. De aanvullende subsidie voor het bereiken en het beheer van het natuurstreefbeeld 

onbeheerde climaxvegetaties (enkel voor natuurbeheerplan type 4): vanaf een 

bosleeftijd van 100 jaar komt de beheereenheid in aanmerking voor de verhoogde 

subsidie (voor zover het ook gaat over een bos op voedselrijke bodem met en potentieel 

hoge opstandswaarde ) 

NBP type: 

Duid aan welke type (twee, drie of vier) van toepassing is op de beheereenheid. 

ECOLOGISCH DOEL: NSB vegetaties (cluster): 

Dit veld is voor alle beheereenheden verplicht in te vullen. Duid aan welke cluster van 

natuurstreefbeelden-vegetaties er voor de beheereenheid tot doel gesteld wordt. Als je voor 

die beheereenheid geen vegetatie tot doel stelt selecteer dan ‘0.0 geen natuurdoel 

vegetatie’. 
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Natuurstreefbeelden vegetaties - clusters Natuurstreefbeelden vegetaties 

1.0 LANDSCHAP buitendijkse slikken, schorren & 
estuaria 

1130, 1140, 1310, 1320 & 1330 

2.0 LANDSCHAP strand & duinen 
 

2.1 Embryonale & wandelende duinen 2110, 2120 

2.2 Vastgelegde duinen met mossen, grassen of struweel 2130, 2150, 2160, 2170, 2190 

2.3 Beboste duinen 2180 

3.0 LANDSCHAP water en moerassen 
 

3.1 voedselarme vennen en plassen 3110 & 3130 

3.2 Voedselarme, zuur bruingekleurde vennen 3160 

3.3 Vegetatierijke plassen 3140 & 3150 

3.4 Andere plassen rbbah, ae/ao/ap/ah, gnNSB_water 

3.5 Stromende wateren 3260 

3.6 Oevervegetaties 3270 

3.7 Moerassen 7210, 7220, 7230, rbbmr, rbbmc, rbbmr, 
rbbmc, mr/mc/mz/md, gnNSB_moeras 

4.0 LANDSCHAP heide en landduinen 
 

4.1 Landduinen 2310 & 2330 

4.2 Vochtige heide & hoogveen 4010, 7110, 7140 & 7150 

4.3 Droge heide 4030 

4.4 Gedegradeerde heide Cp/cd/cm 

5.0 LANDSCHAP struwelen, ruigtes & 
pioniervegetaties 

 

5.1 Droge struwelen 5130, rbbsg, rbbsp, sz, gnNSB_struweel 

5.2 Vochtige struwelen rbbsm, rbbsf, rbbso, so 

5.3 Droge ruigten hr/ku/hv, gNSB_ruigte 

5.4 Vochtige ruigten 6430 en rbbhf 

5.5 Akkers met onkruidflora b* 

6.0 LANDSCHAP graslanden 
 

6.1 Binnendijkse slikken en schorren (grasland) 1310 & 1330 

6.2 Droge schraalgraslanden 6120, 6210, 6230 

6.3 Vochtige schraalgraslanden 6230, 6410 

6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem 6510, rbb_hu, rbb_kam, hu en hv 

6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem 6510_hus-hua, rbbha, rbbhc, rbbzil & ha 

6.6 andere soortenrijke graslanden hj/hp*/hpr*/hr, gnNSB_gras… 

7.0 LANDSCHAP mergelgrotten 8310 

8.0 LANDSCHAP bossen  

8.1 Droge habitatbossen 9110, 9120, 9130, 9150, 9160, 9190 

8.2 Vochtige habitatbossen 91D0, 91E0, 91F0 

8.3 Structuurrijk inheemse naaldbossen rbbppm 

8.4 Inheemse bossen gnNSB_bos_IL-IN 

8.5 Uitheemse & gemengd inheems-uitheemse bossen gnNSB_bos_IG-UL-UN-UG-IUL-IUN-IUG 

8.6 Andere bossen & parken gnNSB_bos_park-arboretum-doolhof 
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ECOLOGISCH DOEL: NSB leefgebieden (cluster):  

Als het natuurstreefbeeld voor de betrokken beheereenheid het leefgebied van een soort is, 

duid je hier aan tot welke soortengroep (1 tot 13) de soort behoort. Groep 14 is bedoeld voor 

andere soorten die niet in de onderstaande tabel voorkomen, en dus ook niet gesubsidieerd 

worden. 

Je kan een beheereenheid niet aanduiden als leefgebied van meerdere soorten uit 

verschillende soortengroepen. In dat geval is het beter de beheereenheid op te splitsen. 

Je vindt de soortengroepen terug in de volgende tabel:  

soortengroep ecoprofiel soorten 

1 vogels van natte 
graslanden 

kleine zilverreiger, steltkluut, kemphaan, kluut, tureluur, 
kwartelkoning, wulp, grutto, watersnip 

2 dieren van structuurrijke 
graslanden in een 
kleinschalig landschap 

kwartelkoning, grauwe klauwier, grasmus, graspieper, 
paapje, haas, argusvlinder, oranje zandoogje, steenuil, 
geelgors, vleermuizen, roodborsttapuit, gouden tor, 
braamsluiper 

3 dieren van natte, 
structuurrijke 
graslanden, ruigtes en 
grote zeggen 

zeggenkorfslak, moerassprinkhaan, zompsprinkhaan, 
bosrietzanger, dwergmuis, watersnip, 
sprinkhaanzanger 

4 dieren van grote heide-, 
duin- en 
graslandcomplexen 

gladde slang, tapuit, levendbarende hagedis, 
roodborsttapuit, adder 

5 dieren van schraal 
grasland 

aardbeivlinder, veldkrekel, veldparelmoervlinder, kleine 
parelmoervlinder, klaverblauwtje bruin dikkopje, 
grauwe klauwier 

6 dieren van kleinschalige 
structuurrijke heiden 

blauwvleugelsprinkhaan, gentiaanblauwtje, groentje, 
heideblauwtje, heivlinder, knopsprietje, kommavlinder, 
negertje, snortikker, heidesabelsprinkhaan, 
zadelsprinkhaan, levendbarende hagedis, 
roodborsttapuit, gladde slang, nachtzwaluw, 
boompieper, boomleeuwerik 

7 dieren van voedselarme 
bos- en heidecomplexen 

nachtzwaluw, boomleeuwerik, boompieper, 
vleermuizen 

8 dieren van lichtrijke 
bossen, 
mozaïeklandschappen, 
bosranden en zomen 

vliegend hert, Spaanse vlag, hazelmuis, eikelmuis, 
grote weerschijnvlinder, bont dikkopje, keizersmantel, 
kleine ijsvogelvlinder eikenpage, bruine eikenpage, 
hazelworm, gekraagde roodstaart, bonte 
vliegenvanger, goudvink, vleermuizen, gouden tor 

9 dieren van structuurrijke, 
gesloten bossen 

middelste bonte specht, wespendief, zwarte specht, 
havik, appelvink, fluiter, bosuil, glanskop, goudvink, 
boomklever, houtsnip, matkop, nachtegaal, wielewaal, 
gewone bronlibel, vuursalamander, das, vleermuizen 

10 moerasvogels porseleinhoen, roerdomp, lepelaar, woudaap, 
blauwborst, kwak, bruine kiekendief 

11 dieren van vegetatierijke 
plassen 

platte schijfhoren, gevlekte witsnuitlibel, vroege 
glazenmaker, variabele waterjuffer, gaffelwaterjuffer, 
glassnijder, Kempense heidelibel, gevlekte glanslibel, 
knoflookpad, boomkikker, bittervoorn, snoek, zeelt, 
dodaars, zomertaling, slobeend, geoorde fuut 

12 dieren van poelen vroedmeesterpad, kamsalamander, boomkikker 
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13 dieren van vennen, 
voedselarme vijvers en 
poelen 

heikikker, poelkikker, rugstreeppad, rugstreeppad, 
knoflookpad, maanwaterjuffer, speerwaterjuffer, 
noordse witsnuitlibel, venglazenmaker, venwitsnuitlibel, 
hoogveenglanslibel, gerande oeverspin  

 

ECOLOGISCH DOEL: NSB procesgestuurde natuur (cluster): 

Als het natuurstreefbeeld mozaïeklandschap is: duid hier aan over welke type mozaïek het 

gaat. De omschrijving van de types wordt bepaald door de vegetaties waaruit de mozaïek is 

samengesteld. Zorg er dus voor dat je in de velden VEGETATIE detail doel 1 tot 4 de 

deelvegetaties van de mozaïek aanduidt. Als er iets bij mozaïek is ingevuld wordt de 

basissubsidie enkel berekend met de gegevens over de mozaïek (en niet op basis van de 

velden VEGETATIE detail doel 1 tot 4) 

Mozaïeklandschap - 
type A 

bestaat uit ten minste twee voor een natuurbeheerplan type 
twee als natuurstreefbeeld in aanmerking komende vegetaties 

Mozaïeklandschap - 
type B 

bestaat ten minste voor 40% uit de natuurstreefbeelden 2310, 
2330, 4010, 7150, 4030, 6430, 7140 en rbbsg 

Mozaïeklandschap - 
type C:  

ten minste voor 40% bestaat uit natuurstreefbeelden 6120, 
6210, 6230, 6410, 6510, rbbhc en rbbmc 

Onbeheerde 
climaxvegetatie 

 

 

 

VEGETATIE detail doel 1 tot 4: 

Voor elke beheereenheid vul je minimum 1 en maximum 4 specifieke ecologische doelen in. 

In de keuzelijst vind je de codes voor alle gesubsidieerde natuurstreefbeelden (Europees te 

beschermen habitats, RBB’s en andere vegetaties), geordend per cluster. 

Voor die beheereenheden (of een gedeelte ervan) waar je geen gesubsidieerd 

natuurstreefbeeld (NSB) tot doel stelt, selecteer ‘geen vegetatie NSB’.   

Ook voor de beheereenheden met procesgestuurde natuur-mozaïek of climaxvegetatie vul je 

hier in uit welke natuurstreefbeelden de mozaïek of de climaxvegetatie bestaat. 

Als het natuurstreefbeeld (NSB) het leefgebied van een soort is, moet je hier toch invullen 

welke vegetatie er op het terrein voorkomt of als doel gesteld wordt. 

Zie als bijlage de tabel met overzicht van de gebruikte codes. 

Percentage _1 (%) tot 4: 

Voor elk van de maximum 4 ecologische doelen per perceel vul je in voor welk percentage 

van de oppervlakte van de beheereenheid dit geldt.  

Bv. heide: 90%, ven 10% 

check 100%: 

 Dit veld wordt automatisch ingevuld met ‘ok’ als de som van Percentage_1 (%) tot 4 100 is. 

Als in dit veld niets verschijnt, moet je de procentuele verdeling over de beheereenheid van 

de verschillende ecologische doelen nog bijsturen. 
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ECONOMISCH DOEL_1 tot 4 + Economisch doel vrij tekstveld: 

Duid aan welke economisch doelen van toepassing is en specificeer indien gewenst in het vrij 

tekstveld. Deze velden hebben geen invloed op de berekening van de subsidies. 

SOCIAAL DOEL_1 tot 4 + Sociaal doel vrij tekstveld: 

Duid aan welk sociaal doel van toepassing is en specificeer indien gewenst. hebben geen 

invloed op de berekening van de subsidies. 
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Tabblad TOEGANKELIJKHEID 
 

beheereenheid – oppervlakte (Ha) 

Deze 2 velden worden overgenomen van het tabblad NBP_doelen. 

Bij een natuurbeheerplan type 1, als het tabblad NBP_doelen niet ingevuld is, moet je hier 

toch nog de volledige lijst van beheereenheden en hun oppervlakte invullen. 

De subsidie wordt maar toegekend als de oppervlakte van het terrein waarop de 

toegankelijkheidsregeling betrekking heeft ten minste 5 hectare bedraagt.  

datum goedkeuring toegankelijkheidsregeling  

Het eerste jaar van de toegankelijkheidsregeling (TR) is de subsidie hoger (70€/ha), dan de 

daaropvolgende jaren (40€/ha).  

Opgelet: de subsidie wordt pas correct berekend als de datum van indiening van de 

subsidieaanvraag is ingevuld (tabblad Subsidie_Overzicht)  

Als de TR tegelijkertijd met het natuurbeheerplan ter goedkeuring ingediend wordt zal de 

dossierbehandelaar bij het ANB de datum van goedkeuring van de TR aanvullen.  

Als de TR pas later, na de goedkeuring van het natuurbeheerplan ter goedkeuring ingediend 

wordt, kan de subsidie voor openstelling aangevraagd worden door bij de TR het rekenblad 

subsidies te voegen, met aanvulling van de gegevens op het tabblad TOEGANKELIJKHEID.  

aard van de toegankelijkheid  

 Vul de aard van de toegankelijkheid in. 

Het basisbedrag van 70€ (1e jaar van TR) of 40€ geldt voor die zones die enkel toegankelijk 

zijn op de wegen. 

Voor speelzone, bivakzone, hondenzone en vrij toegankelijke zone wordt een hoger 

subsidiebedrag (120€/ha) toegekend. 

Voor beheereenheden die niet toegankelijk zijn of niet opgenomen zijn in een TR wordt er 

geen subsidie voor openstelling verleend. 
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Tabblad NBP_maatregelen_soorten 
 

In dit tabblad vul je de gegevens in die nodig zijn voor de berekening van de aanvullende subsidie 

voor het behoud en de verbetering van soorten 

De dossierbeheerder bij het ANB zal nog beoordelen of de maatregelen waarvoor subsidies gevraagd 

worden geen deel uitmaken van het reguliere beheer van vegetaties die subsidiabel zijn. 

Beheereenheid – oppervlakte (ha) 

Deze 2 velden worden automatisch overgenomen van het tabblad NBP_doelen 

Mogelijke pakketten 

In dit veld wordt weergegeven welke pakketten van beheermaatregelen mogelijk 

gesubsidieerd worden voor de soortengroep, die je ingevuld hebt op het tabblad 

NBP_doelen. Dit is gebaseerd op de tabel in art. 17, §2 van het BVR subsidies. 

Je bepaalt welk pakket van beheermaatregelen overeenkomt met wat je in je 

natuurbeheerplan hebt opgenomen als natuurbeheermaatregel voor de betreffende 

beheereenheid. 

In het daarmee overeenstemmend veld (pakket 1 tot pakket 13) kan je dan de nodige gegevens 

invullen voor de berekening van de subsidie. 

pakket maatregelen soortengroep  bedrag per jaar 

1 onderhoud van greppels met 
het oog op slikranden 

1 0,3 euro per meter 

2 onderhoud van kleine 
landschapselementen: haag 

2 + 3 + 4 + 8 1,5 euro per meter  

3 onderhoud van kleine 
landschapselementen: houtkant 

2 + 3 + 4 + 8 25 euro per are 

4 onderhoud van kleine 
landschapselementen: 
knotbomen 

2 + 8 1,5 euro per boom 

5 onderhoud van kale bodem - 
microschaal 

2 + 3 + 4 + 5 + 6 25 euro per are kale 
bodem 

6 gefaseerd maaien omwille van 
ongewervelden 

2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 110 euro per ha 

7 hakhout- of middelhoutbeheer 6 + 7 + 8 + 9 100 euro per ha 

8 ruimen van poelen die kleiner 
zijn dan 100 m² 

12 70 euro per poel 

9 ruimen van poelen die groter 
zijn dan 100 m² en maximaal 
300 m² zijn 

12 125 euro per poel 

10 ruimen van poelen die groter 
zijn dan 300 m² 

12 175 euro per poel 

11 traditioneel vijverbeheer kleiner 
dan 3 ha, met uitsluiting van het 
ruimen van het slib 

10 + 11 + 12 + 13 580 euro per vijver 

12 traditioneel vijverbeheer groter 
dan 3 ha, met uitsluiting van het 
ruimen van het slib 

10 + 11 + 12 + 13 860 euro per vijver 

13 maaien bij traditioneel 
vijverbeheer 

11 + 12 + 13 1850 euro per ha 
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Tabblad SUBSIDIE_per beheereenheid 
 

Op dit tabblad worden alle subsidies nog eens weergegeven per beheereenheid voor 6 jaar. In het 

geval van gezamenlijke natuurbeheerplannen wordt het op die manier makkelijker om te bepalen 

hoe de subsidies verdeeld kunnen worden onder de deelnemende beheerders. 
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Bijlage: overzicht gesubsidieerde natuurstreefbeelden - vegetaties: 

  SLIKKEN EN SCHORREN 

1130 Estuaria 

1140 Slik- en zandplaten die droogvallen bij eb 

1310_binnendijks Slikken met Zeekraal, binnendijks 

1310_pol_binnendijks Binnendijks gelegen  zeekraalvegetaties 

1310_buitendijks Slikken met Zeekraal, buitendijks 

1310_zk_buitendijks Buitendijks laag schor met zeekraalvegetaties 

1310_zv_buitendijks Buitendijks hoog schor met zeevetmuurvegetaties (Saginion maritimae) 

1320 Schorren met Slijkgrasvegetatie 

1330_binnendijks Atlantische schorren, binnendijks 

1330_hpr_binnendijks Binnendijkse zilte vegetaties 

1330_buitendijks Atlantische schorren, buitendijks 

1330_da_buitendijks Buitendijkse schorren 

  STRAND EN DUINEN 

2110 Embryonale wandelende duinen 

2120 Wandelende duinen met Helmgras 

2130 Vastgelegde duinen 

2130_hd Vastgelegde duinen – duingrasland van kalkrijke milieus 

2130_had Vastgelegde  duinen – duingrasland van kalkarme milieus 

2150 Vastgelegde ontkalkte duinen 

2160 Duinstruweel met duindoorn 

2170 Duinstruweel van Kruipwilg 

2180 Natuurlijke loofbossen van de kustduinen 

2190 Vochtige duinvalleien 

2190_mp Duinpannen met kalkminnende vegetaties  

  STILSTAANDE WATEREN 

3110 Voedselarme zwak gebufferde vennen die niet vaak droogvallen 

3130 Voedselarme tot matig voedselarme wateren met droogvallende oevers 

3130_aom 

Voedselarme tot matig voedselarme vijvers en vennen met pioniersgemeenschappen op de kale 

over of in de ondiepe oeverzone 

3130_na Oevers van tijdelijke of permanente plassen of poelen met eenjarige dwergbiezenvegetaties 

3140 Wateren met kranswiervegetaties 

3150 Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie 

3160 Zure bruingekleurde vennen 

rbbah rbb zilte plassen 

andere_ae andere vegetatie: eutrofe plas (ae, aer of aev) met (matig) soortenrijke waterplantenvegetatie 

andere_ao 
andere vegetatie: oligotrofe tot mesotrofe plas (ao, aoo of aom) met (matig) soortenrijke 

waterplantenvegetatie 

andere_ap andere vegetatie: plas (ap of apo) met (matig) soortenrijke waterplantenvegetatie 

andere_ah andere vegetatie: brakke plas of zilt water (ah) 

  STROMENDE WATEREN 

3260 Ondiepe beken en rivieren met goede structuur en watervegetaties 

3270 Dynamische rivieren met voedselrijk slikoevers met eenjarige planten 

  HEIDEN EN HOOGVEEN 

2310 Droge heide op jonge zandafzettingen 
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2330 Open graslanden op landduinen 

2330_bu Open grasland op landduinen - buntgrasverbond 

2330_dw Open grasland op landduinen - dwerghaververbond 

4010 Vochtige tot natte heide 

4030 Droge heide 

7110 Actief hoogveen 

7140 Voedselarme tot matig voedselarme verlandingsvegetaties 

7140_oli Oligotroof en zuur overgangsveen 

7140_meso Mineraalarm, circum-neutraal overgangsveen 

7140_bas Basenrijk trilveen met Ronde zegge 

7140_mrd Varen- en/of (veen)mosrijke rietlanden op drijftillen 

7150 Slenken en plagplekken op vochtige bodems in de heide 

andere_cp Andere vegetatie: adelaarsvarenheide (cp of cpb) 

andere_cd Andere vegetatie: vergraste heide met bochtige smele  (cd of cdb) 

andere_cm Andere vegetatie: vergraste heide met pijpenstrootje (cm of cmb) 

  MOERASSEN 

7210 Galigaanvegetaties 

7220 Kalktufbronnen met tufsteenformatie 

7230 Kalkmoeras 

rbbmr rbb rietlandvegetatie 

rbbmc rbb grote zeggenvegetatie 

rbbms rbb kleine zeggenvegetatie 

andere_mr Andere vegegatie: rietvegetatie (mr) 

andere_mc Andere vegetatie:  grote zeggevegetatie (mc) 

andere_mz Andere vegetatie: brak tot zilt moeras (mz)  

andere_md Andere vegetatie: drijftil met andere vegetaties (md_anders) 

  HALFNATUURLIJKE GRASLANDEN 

6120 Stroomdalgraslanden langs de Maas 

6210 Droge kalkgraslanden en struweel op kalkbodem. 

6230 Heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems 

6230_hn Droge heischrale graslanden 

6230_hmo Vochtige heischrale graslanden 

6230_hnk Droge kalkrijkere heischrale graslanden 

6230_ha Soortenrijke graslanden van het struisgrasverbond 

6410 Blauwgraslanden 

6410_ve veldrusassociatie 

6410_mo blauwgrasland 

6510 Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden 

6510_hu Glanshavergrasland 

6510_hus Glanshavergrasland met Grote pimpernel 

6510_hua Grote vossestaartgraslanden met Weidekervel of  Weidekervel-torkruid 

6510_huk Kalkrijk kamgrasland 

rbbhc rbb dotterbloemgrasland 

rbbhu rbb mesofiel hooiland (hu) 

rbbha rbb struisgrasvegetatie (ha) 

andere_hu Andere vegetatie: soortenrijk mesofiel hooiland (hu) 
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andere_ha Andere vegetatie: soortenrijke struisgrasvegetatie (ha) 

  SOORTENRIJKE PERMANENTE GRASLANDEN 

rbbkam rbb kamgrasland 

rbbzil rbbzil - rbb zilverschoongrasland 

andere_hj Andere vegetatie: soortenrijk licht bemest grasland (hj of hjb) 

andere_hp* Andere vegetatie: soortenrijk permanent cultuurgrasland (hp* of hpr*) 

  RUIGTEN EN PIONIERSVEGETATIES 

6430 Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen 

rbbhf rbb moerasspirearuigte met graslandkenmerken 

andere_hr soortenrijk verruigd grasland (hr) 

andere_ku soortenrijke ruderale vegetatie of pioniersvegetatie  (ku, ku*, kub, kub*) 

andere_hv Zinkgrasland (hv) 

  STRUWELEN 

5130 Jeneverbesstruweel 

5130_hei Jeneverbesstruweel in heide 

5130_kalk Jeneverbesstruweel in kalkgrasland 

rbbsg rbb brem- en gaspeldoornstruweel 

rbbsm rbb gagelstruweel 

rbbsf rbb moerasbos met breedbladige wilgen 

rbbso rbb vochtig wilgenstruweel op veen of zure grond 

rbbsp rbb doornstruwelen van leemhoudende grond 

andere_sz soortenrijk natuurlijk struweel (sz) 

andere_so Vochtig wilgenstruweel op veen of zure grond (so) 

  EIKEN- EN BEUKENBOSSEN 

9110 Veldbies-Beukenbossen 

9120 Eiken-Beukenbossen op zure bodems 

9130 Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint en Parelgras-Beukenbossen 

9150 Kalkrijke beukenbossen 

9160 Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint 

9190 Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand 

  VALLEI- EN MOERASBOSSEN 

91D0 Veenbossen 

91E0 Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen 

91E0_va alluviaal essen-olmenbos 

91E0_vc elzen-essenbos van bronnen en bronbeken 

91E0_sf zachthoutooibos (willgenvloedbos Salicetum albae) 

91E0_vm mesotroof elzenbos met zeggen 

91E0_vn nitrofiel alluviaal elzenbos 

91E0_vo oligotroof elzenbos met veenmos 

91F0 Hardhoutooibossen 

  OVERIGE BOSSEN EN AANPLANTEN 

rbbppm rbb structuurrijk oude Grove dennenbestand 

  AKKERS 

andere_b*  soortenrijke akker (b*) 

  GROTTEN 

8310 Niet voor het publiek opengestelde grotten 
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