
Vlaanderen
is natuur

Alles over 
het managementplan Natura 2000

“Het managementplan 
slaat de brug tussen 
het Vlaamse Natura 
2000-programma en 
concrete acties op het 
terrein.”

Een managementplan Natura 2000 geeft een overzicht 
van alle projecten en initiatieven in een speciale 
beschermingszone (SBZ) om de Europese natuurdoelen te 
behalen.
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BESCHERMDE NATUUR

ANB GEEFT RICHTING

DE KERN VAN HET MANAGEMENTPLAN NATURA 2000

• kader voor de realisatie van de Europese natuurdoelen

• opvolgingsdocument voor alle betrokken partijen 
(belangengroepen en overheden) 

• opgemaakt voor elke speciale beschermingszone 

• wordt goedgekeurd door de Vlaamse regering

•  bevat een timing en een actielijst

• wie onderneemt welke actie om een natuurdoel uit  
te voeren

• openbaar en vrij te downloaden op www.natura2000.
vlaanderen.be

Het managementplan is ook een 

uitnodiging om mee actie te 

ondernemen op het terrein om 

de Europese natuurdoelen te 

halen.

Tip! Raadpleeg eerst de algemene kompasnaald Alles over Natura 2000 om vertrouwd te geraken met het jargon van Natura 2000.

Notities
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WIST JE DAT?
1 De inhoud van het managementplan is 

wettelijk vastgelegd in artikel 6 van het 
Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014.

2 Een natuurdoel is onder passend beheer, 
wanneer de inrichting en het beheer van het 
betrokken perceel vastgesteld zijn in een 
goedgekeurd natuurbeheerplan of plannen 
die ermee gelijkgesteld kunnen worden.

3 Een natuurbeheerplan kan een vertaling 
zijn van een concreet actiepunt uit 
het managementplan. Zie hiervoor de 
kompasnaald natuurbeheerplan. 

4 De managementplannen volgen de 
zesjaarlijkse cyclus van het Natura 
2000-programma. 
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Met ondersteuning van de Europese Commissie in het kader 
van het LIFE-project ‘Belgian Nature Integrated Project’

Vragen?
Agentschap voor Natuur en Bos 

Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel 

T  02 553 81 02 

E  anb@vlaanderen.be

Ontdek alles over Natura 2000 op 
WWW.NATURA2000.VLAANDEREN.BE

Verantwoordelijke uitgever: Marleen Evenepoel,  
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel



Zo is een managementplan opgebouwd

overzicht van de Europese natuurdoelen  
(= instandhoudingsdoelstellingen) van het gebied.  

   Zie kompasnaald Alles over Natura 2000 

overzicht van de prioritaire inspanningen, nodig om 
de Europese natuurdoelen te bereiken

conform het aanwijzingsbesluit van de Vlaamse 
regering

wettelijk bepaald

Richtlijnen om de ontwikkeling van Europese  
natuurdoelen af te wegen ten opzichte van  
andere Vlaamse natuur.

overzicht van de oppervlaktetaakstelling  
 
doel per habitat per SBZ-gebied 
 
actueel habitat   
 
oppervlakte onder passend beheer zoals goedgekeurd in 
het natuurbeheerplan. Zie kompasnaald Natuurbeheer-  

   plan 
 

nog te realiseren doelen (= openstaand saldo)  
Zie kompasnaald Zoekzones

Inventaris van acties om de prioritaire inspanningen  
te realiseren: 
 

acties die reeds lopen of gepland zijn 
 
acties nodig om stand still te realiseren  
(= alle bestaande habitats moeten minimaal in de 

  huidige staat van instandhouding blijven) 
 

acties nodig om de doelen 2020 te realiseren  
(= moeten uitgevoerd zijn tegen 2020) 

 
acties die op lange termijn genomen kunnen worden 

synthese van ruimtelijke informatie voor de realisatie 
van de Europese natuurdoelen 

 
afwegingskader voor plannen en projecten, onder 
meer bij de beoordeling van vergunningsaanvragen.  

   Zie kompasnaald Passende beoordeling
 

in totaal zeven onderdelen, onder meer Zoekzones  
(zie kompasnaald Zoekzones) 

 
digitaal te raadplegen op www.natura2000.vlaanderen.be 

Welke actie kan ik 

ondernemen om de gunstige 

staat van instandhouding te 

bereiken?

noodzakelijke milieuvoorwaarden om doelen te 
realiseren zoals waterkwaliteit, stikstofneerslag, …  

   Zie kompasnaald PAS  
 

wetenschappelijke gegevens op basis van input van 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

Zesjaarlijkse tussendoelen om einddoelen te realiseren  
Het managementplan kent een looptijd van maximaal zes jaar. Bij elk nieuw managementplan wordt de vooruitgang 
voor de natuurdoelen beschreven en nagekeken welke acties nodig zijn voor de resterende doelen. Via de opeenvol-
gende managementplannen realiseren we zo stap voor stap de Europese natuurdoelen.

4. TAAKSTELLING OM HET MILIEU TE VERBETEREN

3. INSPANNINGSMATRIX

1. BELEIDSKADER: TAAKSTELLING PER GEBIED

6. GEBIEDSGERICHTE TOEPASSING VAN HET  
GLOBAAL AFWEGINGSKADER

5. RICHTKAART

2. OPPERVLAKTEBALANS

Het managementplan Natura 2000 (MP) wijst de weg voor iedereen die aan de slag wil in een Natura 2000-gebied (speciale 
beschermingszone of SBZ). Wil je voor een gebied weten wat er moet gebeuren of wat de stand van zaken is? Wil je zelf 
meewerken aan Natura 2000? Raadpleeg dan het managementplan op www.natura2000.vlaanderen.be/publicaties. Bekijk 
de acties in de inspanningsmatrix, kijk na welke subsidies je kan bekomen (zie kompasnaald Subsidies natuurbeheerplan) en 
contacteer je Natura 2000-aanspreekpunt om de actie die je mee wil realiseren te bespreken.




