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Aantal ingediende kandidaturen 
 
Er werden in het totaal 10 kandidaturen ingediend.  
 
 Indiener  Naam kandidaat 

1 Benego-grenspark Kalmthoutse Heide 
Grenspark Kalmthoutse Heide 

2 Provincie Vlaams-Brabant 
Brabantse Wouden 

3 Natuurpunt Beheer Grote Netewoud 
4 Regionaal landschap Kempen en Maasland Hoge Kempen 
5 Stad Lommel Bosland 
6 Natuurpunt Beheer Brugs Polderland 
7 Regionaal Landschap Noord-Hageland Demervallei 
8 Natuurpunt Beheer Rivierenland 
9 Regionaal Landschap Schelde-Durme (Rivierpark 

Scheldevallei) Scheldevallei 
10 Gemeente Oud-Turnhout Taxandria 

 
Onderstaande kaart situeert de kandidaten. De perimeter van Scheldevallei, Rivierenland en 
Demervallei lopen nagenoeg in elkaar over. Gezien een aanzet draft perimeter werd gevraagd bij de 
oproep, verschilt de perimeter naargelang de kandidaat. In sommige gevallen werd deze beperkt tot 
de Natuurkern (Taxandria), in andere gevallen omvat die gebieden die geen deel uitmaken van de 
natuurkern, noch zone voor natuurontwikkeling of zone omgevend landschap (bv. Brabantse 
Wouden, Bosland en Rivierenland). Op onderstaande kaart zijn enkel de perimeter en de 
natuurkernen opgenomen, geen Zone voor Natuurontwikkeling noch Zone voor Omgevend 
Landschap gezien dit niet gevraagd werd in de oproep.  
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Het projectoproep-reglement (zie bijlage 1) beschrijft de selectieprocedure en de ondersteuning van 
de geselecteerde kandidaten. 
 
Het brondocument Criteria voor Nationale Parken Vlaanderen (zie bijlage 2) geeft een uitgebreide 
toelichting van de selectiecriteria. 
 
Kort samengevat 
In de selectiefase wordt de kandidaat gescreend op basis van een conceptnota. Deze beschrijft 
de aanwezige, fysieke kenmerken van het voorgestelde gebied aan de hand van de criteria en 
geeft een idee van de potenties van het gebied in kwestie.  
De selectiecriteria zijn:  

 de omvang en samenhang (criterium 1); 
 de natuurkwaliteit (criterium 2); 
 de unieke belevingswaarde (criterium 3); 
 de gebiedscoalitie en de engagementsverklaring van de kernpartners (criterium 4) 

 
Uitsluitende criteria 
Binnen de selectiecriteria zijn er een aantal uitsluitende subcriteria die een kwantitatieve 
ondergrens vastleggen die door de kandidaat dient gehaald te worden: 

 Selectiecriterium 1: ‘de omvang en samenhang’ 
Voor het criterium Omvang en Samenhang is er een uitsluitend subcriterium: de natuurkern dient bij 
aanvang > 5000 ha te zijn. Het Masterplan voorziet in een groeitraject naar minimaal 10.000 ha 
Natuurkern.  
Indien de Vlaamse natuurkern aansluit bij delen gelegen buiten het Vlaamse Gewest en voor zover 
dit past binnen hetzelfde landschappelijke en ecologische complex, volstaat een 
omvang van de (gewest)grensoverschrijdende natuurkern van minstens 5000 ha. Het 
Masterplan voorziet in dit geval met andere woorden in een groeitraject voor de Vlaamse 
natuurkern naar minimaal 5000 ha. 
 

 Selectiecriterium 2: ‘natuurkwaliteit’ 
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Er gelden voor dit criterium twee uitsluitende subcriteria mbt. de Biologische Waardering (>50% 
biologisch waardevol of beter) en aandeel (intentie tot) Natuurbeheerplan Type 4 
(=reservaatstatuut) > 50%. 
 

Eerste screening en resultaten eerste jurering (19/10/21) 
Bij een eerste screening werden de conceptnota’s nagekeken op volledigheid. De 10 kandidaturen 
werden na het opvragen en ontvangen van bijkomende info (binnen de termijnen conform het 
projectoproep-reglement) ontvankelijk verklaard.  
 
1 Samenstelling jury 

De jury is samengesteld uit 11 leden: 

- 1 onafhankelijke voorzitter: Geert Noels   

- 4 inhoudelijke experten, respectievelijk  
 thema’ natuur: Hans Van Dyck 
 thema omgeving: Oda Walpot, plaatsvervanger van Eric Wieërs   
 thema duurzaam toerisme: Jan Vander Borg 
 thema protected areas: Luc Bas  

- 2 buitenlandse experten: Janneke van Montfort en Georgette Leltz  
- 4 vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid: respectievelijk  

 Natuur en Bos: Dries Gorissen 
 Toerisme Vlaanderen: Els Brouwers  
 Departement Omgeving: Christophe Vandevoort 
 Onroerend Erfgoed: Jan Bastiaens  

Het secretariaat wordt verzekerd door Natuur en Bos met name door Katrin Goyvaerts en Dries 
Desloover. Het secretariaat maakt geen deel uit van de jury. 

 
2 Werkwijze jurering 
De conceptnota wordt beoordeeld door een jury o.b.v. de formele selectiecriteria voor Nationale 
parken Vlaanderen. Kandidaten die niet voldoen vallen af in een eerste ronde, kandidaten die 
mogelijks voldoen met minor of major opmerkingen kunnen in aanmerking komen voor het herwerken 
van de conceptnota i.f.v. een tweede jurygesprek. Kandidaten die voldoen, zonder meer, of na 
aanpassingen of na een tweede jurygesprek, komen op een shortlist terecht. Deze shortlist wordt 
bekrachtigd door de minister en teruggekoppeld met de kandidaten met het oog op het verder 
doorlopen van de procedure.    

Het eerste jurygesprek heeft plaatsgevonden op 19 oktober 2021. Een tweede jurygesprek is 
doorgegaan 8 december 2021.  

De kandidaten die terecht komen op de shortlist komen in aanmerking voor begeleiding op maat van 
de gebiedscoalities met het oog op de opmaak of bijstelling van een masterplan en operationeel plan 
voor de kandidaat Nationaal Park Vlaanderen.  

In geval van discussie wordt onderscheid gemaakt tussen de afgevaardigden van de Vlaamse Overheid 
(VO) en de externe juryleden. De afgevaardigden van de VO hebben een adviserende rol. De externe 
juryleden beslissen over het eindadvies ten aanzien van de minister. 

Voor kandidaten waar een overlap bestaat tussen een aanvraag voor een Landschapspark en 
Nationale Park wordt volgende werkwijze gehanteerd.  
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 Beoordeling van conceptnota’s LSP en NPV wordt maximaal afgestemd  
 In beeld brengen van kandidaten LSP en NPV vóór de eerste jurering 
 Beoordeling in 1ste jury abstractie maken van parallelle kandidatuur ander statuut 
 Na eerste jury: afstemming ANB-VLM ifv. samenbrengen eerste feedback jury naar kandidaat 

 
In onderstaande afbeelding worden de kandidaturen Landschapsparken (blauw gearceerd) gesitueerd 
tov. de kandidaten Nationaal Park Vlaanderen.  

Het secretariaat voerde bijkomende GIS analyses uit:  

 Kwalitatieve check invulling natuurkernen volgens definities projectoproep-
reglement; 

 Inschatting van de mate waarin creatief is omgesprongen met de afbakening in 
functie van het halen van de criteria ; 

 Inschatting van realiteitszin van zones voor natuurontwikkeling (voor zover 
beschikbaar gesteld door de kandidaat) onder meer in  relatie tot HAG 
(Herbevestigd Agrarische Gebieden).  

Voor 3 dossiers blijkt uit de resultaten van de GIS-analyses dat zij de uitsluitende criteria niet halen. 

Brugs Polderland - minstens 50% van natuurkern onder NBHPT4 
of intentie: NEEN 
- minstens 50% van natuurkern is biologisch 
waardevol: NEEN 

Grote Netewoud - minimum oppervlakte natuurkern van 
5000ha: NEEN 
- minstens 50% van natuurkern onder NBHPT4 
of intentie: NEEN 

Rivierenland - minstens 50% van natuurkern onder NBHPT4 
of intentie: NEEN 

 
Beoordeling per project:   

 Samenvatting 
 Kaarten 
 Analyse selectiecriteria op basis van concept-nota en resultaten GIS-analyse door ANB 
 Bespreking selectiecriteria jury 
 Voorstel van beslissing 
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Bosland 
Samenvatting   
De kandidatuur Bosland is gesitueerd rond het Pijnvencomplex (3.306 ha) te Lommel, Hechtel-Eksel 
en Pelt. De natuurkernen van Bosland en het militair domein met aanpalende natuurgebieden (terril 
Heusden-Zolder, vallei Helderbeek, bossen stad Beringen, …) vormen samen, cf. de conceptnota, het 
meest aaneengesloten natuurgebied van heel Vlaanderen.  
 
Het gebied wordt gekenmerkt door uitgebreide dennenbossen die werden aangelegd in kader van 
de mijnbouw. Vandaag kent Bosland een metamorfose naar klimaatrobuuste en biodiverse bossen 
en het herstel van veenvormende systemen. Er komen 36 Europese habitat(sub)types en 12 
Regionaal Belangrijke Biotopen voor. Zeer typerend voor de Boslandse bodem en met een hoge 
historische, ecologische en landschappelijke waarde, zijn de landduinformaties.  
 
Situering op kaart 
 
Op onderstaande kaart (opmaak kandidaat) wordt de indicatieve perimeter van de kandidaat 
gesitueerd met aanduiding van de Natuurkernen, Zone voor Natuurontwikkeling (ZNO) en de Zone 
voor Omgevend Landschap (ZOL).    
 

 
 
De onderstaande kaart (opmaak ANB) toont de natuurkernen, zone voor natuurontwikkeling, zone 
omgevend landschap en perimeter van het voorstel tov. de kandidaat Landschapspark Grote en 
Kleine Nete in het Westen (met kleine overlap), kandidaat Landschapspark de Wijers in het Zuiden 
en kandidaat landschapspark Kempen~Broek in het Oosten.  
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Analyse selectiecriteria op basis van concept-nota en resultaten GIS-controle 
 

Crit1.omvang en 
samenhang 
 

Uit de concept-nota: 

oppervlakte bestaande 
natuurkernen (ha): 

6.517 
 

oppervlakte natuurkern: minimum 
5000ha? 

ja 

ambitie ifv. groeipad van 
10.000ha? 

ja 

- Correcte intekening van Natuurkernen (afwijking van < 1%) 
- 860 ha ZNO ingetekend 

o waarvan 300 ha Agrarisch gebied 
o waarvan ca. 450 ha SBZ  

- HAG: geen overlap met de voorgestelde Natuurkern  
- Samenhang en robuustheid: 

o Beperkte samenhang Dommelvallei aan oostzijde valt op  
o Militair domein niet opgenomen (geen engagement 

Defensie) 
 

Crit.2 
natuurkwaliteit 
 

- minstens 50% van natuurkern onder NBHPT4 of intentie: JA 
- minstens 50% van natuurkern is biologisch waardevol: JA 

Crit.3 
belevingswaarde 

 

Crit.4 gebiedscoalitie Gebiedscoalitie is heel volledig. 
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Bespreking selectiecriteria jury 
 

Crit.1 - De gebiedscoalitie heeft een gedetailleerde en degelijke 
afbakeningsoefening gepresenteerd met veel goede elementen.  

- Ondanks de op het eerste gezicht consistente perimeter liggen 
heel wat  lijnvormige infrastructurele barrières en woonkernen in 
de perimeter. Woonkernen horen niet thuis in de perimeter. Een 
uitgebreide evaluatie van de perimeter in relatie tot deze 
elementen dringt zich op.    

- Er is nood aan bijkomende onderbouwing van de afbakening 
perimeter evenals de landschapsecologische link met andere 
kandidaatgebieden (Taxandria, NPHK) 

- Er wordt verbreding gezocht richting Mol, het lijkt relevant te 
onderzoeken in hoeverre Postel kan worden meegenomen. Dit 
gebied sluit aan bij de natuurkernen van de gemeente Bergeijk die 
als Nederlandse gemeente bereidheid toont om tot het Nationaal 
Park toe te treden.  

- Consistentie van de perimeter is soms te beperkt. Valleigebied van 
de Bolliserbeek en de Dommel hebben weinig inhoudelijke en 
ruimtelijke linken met de Natuurkern Pijnvencomplex. Tenzij deze 
relatie versterkt wordt, wordt ze beter geschrapt uit de perimeter.  

- Er zijn twijfels bij het inkleuren van HAG en industrieterrein als 
ZOL. Dit dient voldoende te worden gemotiveerd in het MP.  

o Er is een bijkomende inspanning wenselijk voor de 
aanduiding extra ZNO nodig (ipv. ZOL), zowel de 
bijkomende afbakening in noordelijke richting als het 
opnemen van de vallei van de Zwarte Beek in Oostelijke 
richting lijkt aangewezen.  

o De deelkernen NK5, NK2, NK7 kunnen robuuster worden 
gemaakt oa. door aanduiding van bijkomend ZNO  

- In de fase MP dient de betrokkenheid van Defensie te worden 
onderzocht. Dit zou de perimeter robuuster en samenhangender 
maken, desalniettemin is deelname niet noodzakelijk in functie van 
het ecologisch functioneren van het geheel omwille van de 
afstemming die beheermatig reeds gebeurt.  

Crit.2 - Ondanks hoge intenties natuurbeheerplan type 4, is er actueel 
eerder lage oppervlakte aan Europees habitat en reservaat. 

- Er is een goede beschrijving van de landschapsecologie. De 
scheiding tussen 2 stroomgebieden Schelde en Maas speelt in dit 
dossier, met impact op het verhaal, maar komt te weinig aan bod: 
dit lijkt nochtans een interessant vertrekpunt 
landschapsecologisch. 

Crit.3 - Toeristisch-recreatief is dit een vrij goed uitgewerkt dossier. 
- De aanzet van USP is nog te weinig wervend en refereert weinig 

naar gebied, Bosland is ook een generieke naam. Deze dient 
scherper gesteld te worden.  

- Nog weinig aandacht voor de valorisatiemogelijkheden. Positief 
zijn de private ‘’ambassadeurs’’. Er is aandacht voor de visitor 
journey van de klassieke potentiele gebruikers/persona’s, zoals 
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wandelaars, fietsers (infrastructurering) en gezinnen met kinderen 
(speelelementen).  

- Bijdrage werking Boslab is een belangrijke meerwaarde. 
- Expliciete keuze om uit te pakken met topnatuur: ‘Big Five’ en 

‘Magnificent Seven’ is sterk. 
- Er is een goede aanzet voor omgang met erfgoed. Het is niet 

duidelijk waarom bepaalde  erfgoedgebieden soms maar 
gedeeltelijk in voorstel van perimeter opgenomen. Dit dient te 
worden geëvalueerd of onderbouwd 

Crit.4 Gebiedscoalitie scoort uitstekend afgezien van de afwezigheid van 
Defensie.  

 
Beslissing 
 

- De kandidatuur kan naar de shortlist voor begeleidingstraject opmaak Masterplan en 
Operationeel plan obv. 

o de algemene beoordeling van het dossier: er is een duidelijk verhaal met visie en 
focus, dit is een sterk dossier;  

o en de toetsing aan de  criteria voor een NPV. 
- Inhoudelijke feedback ifv. masterplan 

o Het groeitraject wordt voornamelijk gezien door bijkomend gebieden toe te 
voegen aan de natuurkernen, de jury is van oordeel dat ook de ingetekende 
natuurkernen nog verdere versterking behoeven en vraagt extra inspanning op 
vlak van aanduiding van Zones voor Natuurontwikkeling om te komen tot een 
robuust en een coherent geheel.  

o Perimeter  
 Inspanning i.f.v. het betrekken van Militair domein  
 Evaluatie doorvoeren van ingetekende ZOL en ZNO   
 Onderzoek tot intekenen van bijkomend ZNO, ter versterking van de 

natuurkernen  
 De niet samenhangende delen duidelijk ruimtelijk aansluiten of 

schrappen  
 Nadenken op welke manier kan worden omgegaan met de woonkernen 

gelegen binnen de perimeter van deelnemende gemeenten    
o Werk maken van een scherpere USP  
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Brabantse Wouden 
Samenvatting   
 
Brabantse Wouden (BW) is een gewestgrensoverschrijdende kandidatuur met Wallonië en het 
Brussels gewest tussen de steden Brussel, Leuven, Waver, Halle. Het dossier verenigt de grootste 
oude loofbossen van Vlaanderen, als restanten van het historisch kolenwoud, met name het 
Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud. De verbinding gebeurt via relatief intacte rivieren en 
valleien.  
 
De BW kennen een vrij intact fysisch systeem: een golvend leemplateau met honderden droogdalen 
wat oa aanleiding gaf tot immens veel holle wegen en bermen; rivieren met een komgrond-
oeverwalprofiel met veenachtige natuur; en de uitgestrekte oude bossen als relicten van het 
historisch kolenwoud als grootste ecologische troef. De bossen zijn uniek op Europees niveau en 
genieten wereldfaam (UNESCO Werelderfgoed). De natuurkernen liggen in 4 
habitatrichtlijngebieden, voor Vlaanderen heeft de BW een cruciale verantwoordelijkheid voor 
Eiken-beukenbossen op zure bodem (9120), Essen-eikenbossen met (9130) en zonder (9160) Wilde 
hyacint en valleibossen (91E0). 
 
Situering op kaart 
 
Op onderstaande kaart (opmaak kandidaat) wordt de indicatieve perimeter van de kandidaat 
gesitueerd met aanduiding van de Natuurkernen, Zone voor Natuurontwikkeling (ZNO) en beperkt, 
de Zone voor Omgevend Landschap (ZOL). De pijlen tonen de verbindingen waar in het masterplan 
bijkomend ZOL en ZNO wordt afgebakend.   
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De onderstaande kaart (opmaak ANB) toont de natuurkernen, zone voor natuurontwikkeling, zone 
voor omgevend landschap en perimeter van de kandidaat Nationaal Park.   
 

 
 
 
Analyse selectiecriteria op basis van concept-nota en resultaten GIS-controle 
 

Crit. 1 Omvang en 
samenhang 

Uit de concept-nota: 

oppervlakte bestaande 
natuurkernen (ha): 

17.821 

absolute oppervlakte Vlaamse 
Natuurkern (ha): 

10.086,7 

oppervlakte natuurkern: minimum 
5000ha? 

ja 

ambitie ifv. groeipad van 
10.000ha? 

ja 

- Correcte intekening van Natuurkernen (afwijking van < 2%) 
- 1230 ha ZNO ingetekend, waarvan 1050 ha Agrarisch gebied 
- Beperkte intekening van ZOL, enkel de zone natuurverwerving 

tussen Heverleebos en Meerdaalwoud werd ingetekend  
- HAG: geen overlap met Natuurkern 
- Samenhang en robuustheid: 

o Samenhang via valleien / gewestgrensoverschrijdend 
o Woonkernen gelegen tussen de natuurkernen zorgen voor 

aanzienlijke versnippering naast infrastructurele 
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versnippering tgv. wegen, woonlinten etc., deze ontbreekt 
op de kaart  

Crit.2 
natuurkwaliteit 
 

- minstens 50% van natuurkern onder NBHPT4 of intentie: JA 
- minstens 50% van natuurkern is biologisch waardevol: JA 

Crit.3 
belevingswaarde 

 

Crit.4 gebiedscoalitie Gebiedscoalitie is volledig aan Vlaamse zijde.  

 

Bespreking selectiecriteria jury 
 

Crit. 1 - Volwaardige en grote natuurkernen, weliswaar moeilijk te 
verbinden gezien voorkomen van de woonkernen en barrieres. Het 
geheel als één gebied percipiëren is de grote uitdading.    

- De keuze voor aanduiding van beperkte ZOL tussen Heverleebos 
en Meerdaalwoud is vreemd, gezien de beperkte omvang 
(gebiedjes liggen geïsoleerd) van dit ‘omgevend landschap’ en het 
belang van robuustere bosverbinding tussen beide natuurkernen 
vindt de jury de keuze voor Zone van Natuurontwikkeling gepaster   

- Herbevestigde Agrarische gebieden zijn heel belangrijk binnen de 
voorgestelde perimeter ter ondersteuning van de Natuurkernen en 
Zones voor Natuurontwikkeling. Bovendien hebben herbevestigde 
agrarische gebieden belangrijke intrinsieke landschappelijke en 
natuurkwaliteit. Er dient nader onderzocht welke HAG-gebieden 
essentieel zijn ter ondersteuning van de Natuurkernen en Zone 
voor Natuurontwikkeling en op welke manier deze bijdrage 
realistisch kan worden ingevuld. Dit geldt  oa. voor het Brabants 
plateau en Waterlooveld 

- Hoge versnippering, veel zware infrastructurele en 
bewoningsbarrières: “in het daadwerkelijk verbinden van de 
natuurkernen zit de uitdaging”. 

- Er zijn heel wat dorpen binnen de voorgestelde perimeter. 
Bepaalde dorpen kunnen fungeren als instapplekken of poorten 
tot het gebied. Er zijn echter belangrijke uitdagingen op vlak van 
kernversterking, wegwerken van urban sprawl en doorbreken van 
lintbebouwing.  

Crit.2 - Gelegen tussen cultuursteden ligt topnatuur met hoge 
landschappelijke kwaliteit. 

- Op basis van het dossier ontbreken duidelijk uitgewerkte opgaven 
op vlak van systeemherstel en wegwerken van knelpunten (o.a. 
barrières urbanisatie)/kansen.  

- Het aanwezige landbouwgebied is momenteel weinig biodivers, er 
is sprake van beheerovereenkomsten < 10jaar; de uitdaging i.k.v. 
het masterplan bestaat erin om acties te formuleren i.f.v. de 
kwaliteitsverbetering in de landbouwgebieden zowel op vlak van 
landschaps- als op vlak van natuurinclusiviteit. 
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Crit.3 - Er zijn goede elementen in aanzet USP, veel potentie 
(internationaal) 

- Het samenhangend (over de drie deelgebieden heen) en 
concluderend verhaal mist echter momenteel nog scherpte.  

- Een biografie met daarop keuzes voor het gebiedsverhaal zal de 
afzonderlijke USP’s nog versterken. Dat is de uitdaging voor het 
MP. 

- Extra aandacht voor speciale gebruikersgroepen (mensen met een 
beperking, bijvoorbeeld) en nieuwe ontwikkelingen (zoals het 
gebruik van ICT in de ontsluiting en het onthaal en elektrische 
fietsen als kans EN bedreiging). 

Crit.4 Groot draagvlak, nagenoeg volledige gebiedscoalitie aan Vlaamse zijde. 
Expliciet betrekken van de gewesten is een uitdaging in de MP-fase. In een 
grensoverschrijdende coalitie liggen mooie kansen. 

 
 
Beslissing 
 

- De kandidatuur kan naar de shortlist voor begeleidingstraject opmaak Masterplan en 
Operationeel plan obv. 

o de algemene beoordeling van het dossier: de kandidatuur Brabantse Wouden 
wordt als een sterk dossier bevonden met internationale allure, goeie 
aanknooppunten voor de USP: het geheel straalt ambitie en groot denken uit en is 
overtuigend; en 

o de toetsing aan de criteria voor een NPV.  
- Inhoudelijk wordt volgende feedback meegegeven ifv. masterplan: 

o Perimeter  
 Evalueren van ingetekende ZOL  
 Onderzoeken op welke delen HAG essentieel zijn ter ondersteuning van 

de perimeter via ZOL en/of herbestemming (ZNO) 
 Intekenen van ZNO en ZOL i.f.v. van de samenhang;  

o De inhoudelijke uitdaging ligt in het zoeken naar eenheid voor de drie deelkernen 
door gedurfde keuzes  

o Werken aan duidelijke en scherpe USP 
o Formeel betrekken van het Brussels en Waals gewest   
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Brugs Polderland 
 
Samenvatting   
 
Het kandidaat gebied situeert zich ten noorden van Brugge en omvat een opmerkelijk gaaf gebleven 
polderlandschap. De Brugse Polders zijn eeuwenoude open landschappen met schaarse bewoning 
en uitgestrekte graslanden. Het gebied is bijzonder waterrijk met diverse en zeer grote 
natuurwaarden. De Brugse Polders zijn het belangrijkste weidevogelgebied van Vlaanderen en van 
internationaal belang voor de instandhouding van meerdere vogelsoorten. Het gebied maakt ook 
deel uit van Europees Vogelrichtlijngebied, delen ervan vallen ook onder de Europese 
Habitatrichtlijn. 
 
Situering op kaart  
In onderstaande kaart (opmaak kandidaat) wordt de indicatieve perimeter van de kandidaat 
gesitueerd met aanduiding van Natuurkernen en zone voor Omgevend landschap.   
 

  
 

Onderstaande kaart (opmaak ANB) toont overlap van de kandidaat Nationaal Park met de 
kandidatuur van het Landschapspark Zwin (in het blauw gearceerd). ZNO en/of ZOL werden niet 
opgenomen op deze kaart (zie kaart kandidaat). 
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Analyse selectiecriteria op basis van concept-nota en resultaten GIS-controle  
 

Crit.1 omvang en 
samenhang 
 

Uit de concept-nota: 

oppervlakte bestaande 
natuurkernen (ha): 

9110  

oppervlakte natuurkern: minimum 
5000ha? 

ja 

ambitie ifv. groeipad van 
10.000ha? 

Ja  

- Foutieve intekening van ca. 12% van de natuurkernzone – ca. 1100 
ha / overblijvende oppervlakte van ca. 8010 ha  

- Perimeter: Zwinstreek ontbreekt terwijl dit een 
landschapsecologisch geheel vormt binnen het polderlandschap  

- Heel beperkte inkleuring van Zone voor natuurontwikkeling 
- er is een beperkte overlap van HAG met de NKZ 
- Grote overlap met dossier Landschapsparken Zwinstreek  

Crit.2 
natuurkwaliteit 
 

- minstens 50% van natuurkern onder NBPT4 of intentie: NEEN 
o distance to target van minimaal 987 ha (bij minimale 

omvang natuurkern 2500 ha – 1513 ha) tot 3042 hectare 
(4555 ha – 1513 ha bij omvang natuurkern cf. 
conceptnota)  

- minstens 50% van natuurkern is biologisch waardevol: NEEN 
Crit.3 
belevingswaarde 
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Crit.4 gebiedscoalitie Gebiedscoalitie: engagementsverklaringen en steunbrieven ontbreken, er 
zijn geen lokale besturen betrokken 

 

Bespreking selectiecriteria jury 
 

Crit.1 De afbakening is voldoende doordacht.  
Het Zwin lijkt een belangrijke Natuurkernzone die niet werd meegenomen.  
De oppervlakte natuurkern is grotendeels afgebakend op basis van de 
Vogelrichtlijngebieden.  
Veel Vogelrichtlijngebied ligt in Agrarisch gebied en heeft veelal andere 
hoofdfunctie momenteel, de oppervlakte onder natuurbeheer ligt 
beduidend lager dan de voorgestelde natuurkern. Dit bemoeilijkt de 
effectieve realisatie van de natuurkern enorm.  
 

Crit.2 Ondanks het ontbreken van het Zwin en omgeving, is er een tekort op vlak 
van het uitsluitend criterium dat minstens 50% van de natuurkern onder 
NBP T4 of intentie tot NBP Type 4 dient te vallen. 
Het enorm potentieel aan unieke natuurkwaliteit (o.a. landbouwpolder, in 
duizend jaar tijd werden het Brugse Polderland nooit geëgaliseerd of 
omgeploegd) spreekt tot de verbeelding. Er zijn echter op dit moment te 
weinig robuuste en kwalitatieve natuurkernen om in aanmerking te komen 
voor een statuut als Nationaal Park.  
Belangrijke voorwaarde voor het behoud van het unieke polderlandschap 
en de gerelateerde natuurwaarde betreft een natuurgericht waterbeheer 
en duurzaam landbouwmodel. 

Crit.3 De aanzet tot USP is een herhaling van de inleiding en relatief zwak 
uitgewerkt. 
Dit geldt ook voor het onthaalprogramma: zwak tot onbestaande, er wordt 
te eenzijdig gefocust op bezoekende kinderen, verder is nauwelijks sprake 
van andere doelgroepen. Accessible tourism komt niet aan bod.  
Men noemt wat route-infrastructuur, maar legt geen link met erfgoed, 
streekproducten etc.  
 
Interessant is de rol van ondernemers en vrijwilligers.  
Genoemd, maar niet uitgewerkt, is de relatie met de kust en Brugge. Dit is 
nochtans een interessant element.  
Als algemene aanbevelingen wordt een kernachtige en vooral 
onderscheidende formulering van de USP voorgesteld (met internationale 
insteek) en dient gewerkt te worden aan een visie op toeristisch-recreatief 
vlak.  

Crit.4 Er zijn geen engagementsverklaringen of steunbrieven toegevoegd 
waardoor draagvlak lijkt te ontbreken. Het betreft hier een initiatief van 
slechts een partij, met name Natuurpunt. 
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Beslissing  
 

- De kandidatuur kan niet naar de shortlist voor begeleidingstraject opmaak Masterplan en 
Operationeel plan obv.: 

o de algemene beoordeling van het dossier: het dossier is zonder meer 
landschappelijk onderscheidend, er is potentieel op vlak van natuurontwikkeling én 
beleving, echter er zijn op dit moment te weinig robuuste en kwalitatieve 
natuurkernen om in aanmerking te komen voor een statuut als Nationaal Park. De 
kiem voor een goede USP is aanwezig maar op dit moment te weinig uitgewerkt. Het 
voorstel van zonering getuigt van een langetermijnvisie op vlak van 
natuurontwikkeling.  

o de toetsing aan de criteria voor een NPV: de kandidatuur voldoet op dit moment 
niet aan de uitsluitende criteria voor een Nationaal Park Vlaanderen.  

- Inhoudelijk wordt volgende feedback meegegeven: 
o Uitsluitend criterium: minstens 50% van natuurkern onder NBPT4 of intentie is niet 

voldaan  
o Uitsluitend criterium: minstens 50% van natuurkern is biologisch waardevol is niet 

voldaan. 
o De kandidaat wordt aangemoedigd om zich aan te sluiten bij de gebiedscoalitie 

kandidatuur LSP Zwin   
 De natuurdoelstellingen van het voorstel kunnen integraal worden 

ingebracht bij het Landschapsparkkandidatuur Zwin  
 Dit zal de natuurdoelstellingen LSP in positieve zin sturen 
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Demervallei 
Samenvatting   
Het kandidaat gebied is gelegen binnen de meest oostelijke uitloper van de fossiele Vlaamse vallei. 
Meest typerend is er de vervlechting van fossiele en huidige rivierlopen, gescheiden door 
langgerekte rivierduinen of zgn. ‘donken’ die in het samenvloeiingsgebied, met de belangrijkste 
zijlopen, een ‘delta-achtige’ structuur weergeven.  

De opeenvolging van venige paleomeanders, zandige rivierduinen en lemig alluvium met 
flankerende ijzerzandsteenheuvels (Diestiaanheuvels) én hiermee corresponderende 
levensgemeenschappen vormt de eigenheid van dit gebied. Het gebied valt daarmee binnen 3 
ecoregio’s: in het zuiden de zuidoostelijke heuvelzone, in het noorden de Kempen en in het westen 
de Pleistocene riviervalleien. De Demer vormt aldus een grens tussen de Zuiderkempen in het 
noorden en het Hageland in het zuiden.  

De natuurkernen (83 % is biologisch waardevol en/of zeer waardevol is volgens de BWK) bestaan uit 
diverse natte natuurgebieden in en rond de vallei van de Demer en haar zijlopen (o.a. vallei van de 
Drie Beken, Begijnenbeek, Winge en Motte, Grote Laak) van Schulen tot Werchter, en de vallei van 
de beneden-Dijle en Leibeek van Leuven tot Boortmeerbeek. De droge getuigenheuvels tussen de 
Demervallei en de Wingevallei vormen stapstenen naar het Hageland. Omwille van de geologische 
diversiteit vind je in het gebied een hoge diversiteit aan habitats (oa. alluviale bossen, blauw- en 
veldrusgrasland) en soorten (oa. Kwartelkoning, Blauwborst, IJsvogel, Roerdomp, Ingekorven 
vleermuis,…). 

Situering op kaart 
Op onderstaande kaart (opmaak kandidaat) wordt indicatieve perimeter van de kandidaat 
gesitueerd met aanduiding van de perimeter van de kandidaat Nationale Park, de aanduiding van de 
Natuurkernen en zoekzones voor respectievelijke de Zone voor natuurontwikkeling (ZNO) en de 
Zone voor Omgevend Landschap (ZOL).  

 

De onderstaande kaart (opmaak ANB) toont de natuurkernen en perimeter van het voorstel 
Nationaal Park. Er is een overlap met een kandidaat Landschapspark de Wijers aan de oostkant. Een 
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belangrijk deel van de voorgestelde perimeter overlapt tevens met de kandidatuur Landschapspark 
de Merode.  
 

 
 
Analyse selectiecriteria op basis van concept-nota en resultaten GIS-controle 
 

Crit.1 omvang en 
samenhang 
 

Uit de concept-nota: 

oppervlakte bestaande 
natuurkernen (ha): 

7.008 
 
 

oppervlakte natuurkern: minimum 
5000ha?: 

ja 

ambitie ifv. groeipad van 
10.000ha? 

ja 

 
- Foutieve intekening van < 0,5 %: niet relevant 
- HAG: er is geen overlap met Natuurkernen, wel binnen perimeter     
- de samenhang van de natuurkern stroomopwaarts en 

stroomafwaarts Diest gebeurt via de waterloop  
- er is 5320 hectare Zone voor Natuurontwikkeling ingetekend 

o Waarvan 2600 ha Agrarisch gebied: dit is heel ambitieus  
o 2350 ha groene bestemming en 2250 ha NATURA2000, 

hieruit blijkt een voorzichtige inkleuring NKZ en ambitieuze 
inkleuring ZNO ifv. verbeterde samenhang  

- Overlap met de perimeter van kandidaat LSP De Merode en 
kandidaat LSP De Wijers 
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- Er werd heel wat Zone voor Omgevend Landschap ingetekend ca. 
5067 hectare 

Crit.2 
natuurkwaliteit 
 

- minstens 50% van natuurkern onder NBHPT4 of intentie: JA 
- minstens 50% van natuurkern is biologisch waardevol: JA 

Crit.3 
belevingswaarde 

 

Crit.4 gebiedscoalitie Gebiedscoalitie is vrij volledig (gemeenten, betrokken provincies, 
waterbeheerders, Natuurpunt, regionale landschappen). 

 

Bespreking selectiecriteria jury 
 

Crit1. - Perimeter: weinig consistent, grote variatie aan 
landschappen/vegetaties/ … om nog een goed en samenhangend 
verhaal te brengen.  

- De verscheidenheid aan ecoregio’s lijkt een meerwaarde maar 
wordt anderzijds niet geheel coherent bevonden. De 
onderbouwing van de grenzen (ook richting Diestiaanheuvels) 
ontbreekt. Ifv. systeemvolledigheid lijkt dit wenselijk, nu missen er 
bepaalde gradiënten. Ook het ‘afkappen’ van de Dijlevallei thv. 
Hever is niet verduidelijkt. Waarom zijn aangrenzende 
natuurgebieden op Bonheiden en Mechelen niet opgenomen?  

- De versnippering leidt tot heel veel rand-effecten. 
- Zeer veel versnipperde kleine natuurkernen in een uitgestrekt 

landschap. Zeer uitdagend om deelgebieden aaneen te smeden en 
een groter natuur- en landschapsverhaal te creëren. 

Crit.2 Alle habitats en soorten worden tot op detailniveau beschreven, waardoor 
de jury het grote plaatje mist. De bepleite uniciteit van het gebied kan 
hierdoor niet overtuigen. 

Crit.3 - De USP wordt niet noemenswaardig bevonden, geen eenheid in 
het versnipperde gebied. 

- Veel opportuniteiten worden niet uitgespeeld, zowel in het gebied 
zelf als in de nabije omgeving (belangrijke erfgoedsites, 
streekproducten ...). 

- Het dossier toont momenteel nog onvoldoende visie en mist 
daardoor nog overtuigingskracht  

- Een landschapsbiografie met een daarop gebaseerd wervend 
gebiedsverhaal en een toeristisch-recreatieve visie is absoluut 
noodzakelijk. 

- Het onthaalprogramma is onvoldoende m.b.t. een typische 
meerdaagse visitor journey. Geen link met eventuele persona’s. 
Accessible tourism? 

Crit.4 Gebiedscoalitie is voldoende maar staat duidelijk nog in zijn 
kinderschoenen cf. de overlappende kandidaturen Landschapsparken. 
Verdere uitdieping van de samenwerking is nodig.  
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Beslissing 
 

- De kandidatuur kan niet naar de shortlist voor begeleidingstraject opmaak Masterplan en 
Operationeel plan obv.: 

o de algemene beoordeling van het dossier: algemeen wordt deze kandidatuur  
onvoldoende matuur bevonden zowel op vlak van dossier-opbouw, visie op 
natuur (met aanpak van lastige opgaven en bedreigingen), USP en samenhang 
gebied;  

o en de toetsing aan de criteria voor een NPV. 
- Inhoudelijk wordt volgende feedback meegegeven: 

o De jury ziet op dit moment onvoldoende basis om te komen tot een groter 
aaneengesloten geheel dat het label Nationaal Park rechtvaardigt. De opgaven op 
vlak van  ZNO en ZOL zijn heel groot.   

o Mogelijks voldoet de Demervallei op langere termijn, na realisatie van de vele 
natuurontwikkelingswerken en doorgedreven uitbouw van de bestaande 
natuurkernen, wel aan de verwachtingen.  

o De kandidaat wordt aangemoedigd om, indien aan de orde, de relaties met 
landschapspark de Merode, landschapspark de Wijers en Nationaal Park 
Rivierenland nader te bekijken. 

De huidige gebiedscoalitie is weliswaar uitgebreid maar in dit stadium beveelt de jury 
aan om in overleg te treden met de gebiedscoalities van  hogergenoemde 
kandidaturen. .  
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Grenspark Kalmthoutse Heide 
Samenvatting   
Het Grenspark Kalmthoutse Heide is momenteel een uitgestrekt natuurgebied van 6000 ha gelegen 
op de grens tussen Vlaanderen en Nederland. Aan Nederlandse zijde is het gebied reeds erkend als 
Nationaal Park. Aan Vlaamse zijde valt dit deel volledig onder het Habitat- (2064 ha) en 
Vogelrichtlijngebied Kalmthoutse Heide (2184 ha) op het grondgebied van de gemeenten Kalmthout 
en Essen. De natuur van de Brabantse Wal, in het Grenspark Kalmthoutse Heide en op het Klein en 
Groot Schietveld ontwikkelde zich doorheen de jaren, gestuurd door menselijk gebruik. De terreinen 
evolueerden richting open heideterreinen, met natte delen, met droge heide en met stuifzandcellen. 

De grote verscheidenheid herbergt een belangrijke diversiteit aan flora en fauna. Zo herbergen de 
Kalmthoutse Heide en Schietvelden meer dan 30% van de natte heide (4010) en van slenken in 
veengronden (7150) in Vlaanderen. Het Grenspark herbergt één van de laatste populaties heivlinder 
in Antwerpen. 

 
Situering op kaart 
Op onderstaande kaart (opmaak kandidaat) wordt indicatieve perimeter van de kandidaat 
gesitueerd met aanduiding van de perimeter van het huidige Grenspark Nationale Park en de 
aanduiding van een aantal NATURA2000 gebieden die beschouwd worden als potentiegebieden. De 
legende verwijst naar NATURA 2000 deelgebieden in Vlaanderen en Nederland, de verwijzing naar 
eigenaar / beheerder is enkel van toepassing op het deel Vlaanderen.  
 

 
 
De onderstaande kaart (opmaak ANB) toont de natuurkernen en perimeter van het voorstel 
Nationaal Park. Er is geen overlap met een kandidaat Landschapspark.   
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Analyse selectiecriteria op basis van concept-nota en resultaten GIS-analyse door ANB 
 

Crit1.omvang en 
samenhang 
 

Uit de concept-nota: 

oppervlakte bestaande 
natuurkernen (ha): 

11.625 
 
 
 

absolute oppervlakte Vlaamse 
Natuurkern (ha): 

5.694 
 

oppervlakte natuurkern: minimum 
5000ha? 

Ja, voldaan grensoverschrijdend 

ambitie ifv. groeipad van 
10.000ha? 

ja 

 
- Foutieve intekening van 4,5 % of ca. 260 ha  
- HAG: geen overlap met Natuurkernen maar gezien het bestaande 

Grenspark nagenoeg geheel wordt omgeven door HAG zijn er 
beperkte uitbreidingsmogelijkheden  

- Samenhang aan de zuidrand is beperkt:   
o kanaal Dessel-Schoten doet dienst als lijnvormige 

verbinding natuurkernen  
o versnipperde eilandjes in verstedelijkte omgeving 

Brasschaat hebben geen meerwaarde  
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- Geen ZNO noch ZOL opgenomen, men spreekt van 
potentiegebieden in het dossier. De bestaande natuurkern is het 
Grenspark, de potentiegebieden zijn deze die momenteel niet tot 
het Grenspark behoren. Het is niet duidelijk of deze aanzien 
worden als potentie voor natuurontwikkeling of eerder voor 
omgevend landschap. 

- Criterium 1 halen (5000 hectare op termijn van 20 jaar op Vlaamse 
zijde) wordt moeilijk, er is geen duidelijk groeipad tenzij Defensie 
deelneemt. Hiervoor zijn op dit moment geen indicaties. Een 
mogelijk waardevolle uitbreiding kan gezocht worden in de 
omgeving De Maatjes op grondgebied Wuustwezel.  

Crit.2 
natuurkwaliteit 

- minstens 50% van natuurkern onder NBHPT4 of intentie: JA 
- minstens 50% van natuurkern is biologisch waardevol: JA 

Crit.3 
belevingswaarde 

 

Crit.4 gebiedscoalitie Gebiedscoalitie is niet op orde (bepaalde gemeenten ontbreken). 

 

Bespreking selectiecriteria jury 
 

Crit1. Samenhang: 
- Sterke kern, maar de uitbreiding in logisch en verbonden geheel is 

een uitdaging en op basis van het voorliggend dossier onzeker.  
- Onduidelijk hoe ecologisch en op vlak van eenheid van beleving 

samenhang tussen de Natuurkernen kan bekomen worden (nog 
geen overleg mbt ZNO en ZOL). Robuuster maken van perimeter 
thv. zuidrand (Antitankgracht) a.d.h.v. ZNO lijkt noodzakelijk.  

- Randstedelijke eilandjes die niets bijdragen dienen geschrapt. De 
antitankgracht vormt een waardevolle verbinding tussen de 
Schietvelden en het huidige Grenspark. De gebieden ten zuiden 
hiervan liggen meer in de urbane sfeer en horen niet thuis in een 
Nationaal Park.  

- Is Markiezaatmeer wel meerwaarde?  Historisch geheel, maar 
ecologisch en ruimtelijk hangt het er momenteel wat bij. Ingeval 
van behoud is dit verder te onderbouwen. 

Crit.2 Toplandschappen/vegetaties, die samen een inhoudelijke eenheid vormen.  
Het gebied is bijzonder qua habitats en biodiversiteit en gradiënten, met 
internationale allure. Natuurkwaliteit is goed beschreven. 
Leemten: hoe recreatiedruk goed sturen; hoe ga je om met 
klimaatverandering, c.q. natte heide en vennen? Systeemkwaliteit is mager 
beschreven. 

Crit.3 USP / beleving:  
- Het dossier is onvolledig wat toerisme en recreatie betreft.  De 

toeristisch-recreatieve visie is op dit moment ontoereikend, 
behoeft verdere verdieping en staat conceptueel niet op punt. 

- Bestaande recreatieve infrastructuur: dit overzicht is beperkt tot 
de routes. Men legt geen linken met erfgoed e.d.  

- Stilte-thema en  sound-scapes zijn troeven die meer aandacht 
verdienen.  

- Geen aanzet tot onthaalprogramma. Erg gericht op de 
‘traditionele’ gebruiker. 
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Crit.4 Gebiedscoalitie is niet op orde en gebrek aan engagement/ambitie bij 
aantal gemeenten. Draagvlak bij landbouwsector is een uitdaging. 
Bepaalde landgoedeigenaars hebben zich verenigd tegen het initiatief.  

 
 
Beslissing 
 

- De kandidatuur kan naar de shortlist voor begeleidingstraject opmaak Masterplan en 
Operationeel plan obv. 

o de algemene beoordeling van het dossier: deze kandidatuur is voldoende; 
o en de toetsing aan de criteria voor een NPV. 

- Inhoudelijk wordt volgende feedback meegegeven ifv. masterplan: 
o Perimeter  

 Afbakening natuurkern te corrigeren  
 Schrappen van niet samenhangende delen in verstedelijkte omgeving 

Brasschaat  
 Systeemkwaliteit en landschapsecologische samenhang onderbouwen 
 Robuuster maken van perimeter thv. zuidrand (Antitankgracht)  
 Engagement van Defensie voor vervolgtraject is strikt noodzakelijk ifv. het 

behalen van de langetermijntaakstelling, zo niet dienen er alternatieven 
te worden gezocht, bijvoorbeeld op grondgebied Essen en/of 
Wuustwezel.  

 Verkennen van uitbreidingsmogelijkheden en ZNO (omvang van ZNO) en 
ZOL dient te gebeuren op basis van een objectieve afweging. ZOL kan 
compatibel zijn met een HAG.  

o USP: duidelijke USP afbakenen, toeristisch-recreatieve visie ontwikkelen  
o Verruimen en consolideren van de gebiedscoalitie  
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Grote Netewoud 
Samenvatting   

Het Grote Netewoud loopt van Geel tot de grens van de provincies Antwerpen en Limburg, in het 
hart van de groene Kempen. Het kandidaat gebied betreft een reeks van belangrijke natuurkernen 
langs de Grote Nete en haar zijrivieren met oa. stuifduinen, broekbossen, bloemrijke graslanden en 
heide. De vallei van de Grote Nete is in Vlaanderen één van de meest natuurlijk meanderende 
waterlopen, met een hoge waterkwaliteit. In het gebied stijgt zuur, voedselarm grondwater op, kwel 
genoemd. Dit biedt heel wat mogelijkheden aan plantengemeenschappen die hiervan afhankelijk 
zijn. Er groeit adderwortel langs de oevers van de Grote Nete en in greppels tref je dotterbloemen, 
pinksterbloemen en echte koekoeksbloemen aan. De natuur in het Grote Netewoud is dus zeer 
bijzonder op Europees niveau, vooral de zogenaamde broekbossen. 

Er werd bijkomende info verstrekt die toelichting geeft omtrent de visie tot uitbreiding meer 
bepaald het groeipad naar het zuidwesten met Zammelsbroek en Laakvalleien. 

Situering op kaart 
 
Op onderstaande kaart (opmaak kandidaat) wordt de indicatieve perimeter van de kandidaat 
gesitueerd met aanduiding van de Natuurkernen en zone voor Omgevend landschap. Er wordt geen 
Zone voor Natuurontwikkeling aangeduid.   
 

 
 
De onderstaande kaart (opmaak ANB) toont de natuurkernen en perimeter van de kandidaat 
Nationaal Park ten overstaan van de kandidaat Landschapspark Grote en Kleine Nete. ZNO en/of ZOL 
werden niet opgenomen op deze kaart (zie kaart kandidaat). 
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Analyse selectiecriteria op basis van concept-nota en resultaten GIS-controle   
 

Crit1.omvang en 
samenhang 
 

Uit de concept-nota: 

oppervlakte bestaande 
natuurkernen (ha): 

5136,57 

oppervlakte natuurkern: minimum 
5000ha? 

JA 

ambitie ifv. groeipad van 
10.000ha? 

NEEN 

- Foutieve intekening van ca. 20% van de natuurkernzone – 1050 ha: 
oa. aanzienlijk deel HAG die werd ingetekend zonder additionele 
bescherming als NKZ. Hierdoor is niet langer voldaan aan criterium 
1 mbt. de minimale oppervlakte van 5000 ha / overblijvende 
oppervlakte van ca. 4086 ha  

- Grote overlap met dossier Landschapspark Grote en Kleine Nete   
Crit.2 
natuurkwaliteit 
 

- minstens 50% van natuurkern onder NBHPT4 of intentie: NEEN 
o distance to target van ca. 1356 ha (bij minimale omvang 

natuurkern 2500 ha – 1144 ha) tot ca 1424 hectare (2568 
ha – 1144 ha bij omvang natuurkern cf. conceptnota)  

- minstens 50% van natuurkern is biologisch waardevol: JA 
Crit.3 
belevingswaarde 
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Crit.4 gebiedscoalitie Gebiedscoalitie is onvolledig – bepaalde gemeenten ontbreken  
 

Bespreking selectiecriteria jury 
 

Crit.1 Het gebied is op dit moment te klein. In een begeleidende brief wordt de 
toekomstvisie voor het Grote Netewoud geduid. De uitbreiding naar 
10.000 ha wordt gezocht ten zuiden van de E313 door de gebieden 
Zamelsbroek en de Laakvalleien te betrekken bij het Grote Netewoud. 
Uitbreiding rondom bestaande kerngebied blijkt fysiek nagenoeg 
onmogelijk.  
Het is moeilijk om het voorgestelde gebied, inclusief voorgestelde 
uitbreiding, als een geheel te beschouwen oa. omwille van de 
versnippering en de ligging van de woonkernen centraal in het gebied. 
Desondanks zijn er veel projecten om ecologische basiskwaliteit te 
bekomen en te verduurzamen. 

Crit.2 De aanwezige natuurkwaliteit is bijzonder. De gebiedscoalitie geeft blijk 
van veel enthousiasme voor bosuitbreiding en vernatting. Dit is bijzonder 
beleidsrelevant.   

Crit.3 De aanzet tot USP is een herhaling van de inleiding, wordt traditioneel 
bevonden, onvoldoende kernachtig en onderscheidend.  
Er is recreatieve infrastructuur, maar men heeft het hoofdzakelijk over 
routestructuren; men vermeldt wel het erfgoed van de vele molens, maar 
daar wordt weinig tot niets mee gedaan. Interessant is de rol die expliciet 
wordt toebedeeld aan vrijwilligers en ondernemers.  
Aanzet voor het onthaalprogramma is weinig ambitieus. 
De toeristisch-recreatieve visie is op dit moment ontoereikend, behoeft 
verdere verdieping en staat conceptueel niet op punt.  

Crit.4 De gebiedscoalitie is momenteel niet op orde, er ontbreken een aantal 
gemeenten. 
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Beslissing 
 

- De kandidatuur kan niet naar de shortlist voor begeleidingstraject opmaak Masterplan en 
Operationeel plan obv.: 

o de algemene beoordeling van het dossier: de kandidatuur betreft zeer belangrijke 
en interessante natuur maar het gebied is niet groot genoeg en het voorstel te 
eenzijdig natuur-georiënteerd. De USP/belevingswaarde is te weinig uitgewerkt. Er 
is wel al samenwerking maar belangrijke stakeholders ontbreken; en 

o de toetsing aan de criteria voor een NPV: de kandidatuur voldoet op dit moment 
niet aan de uitsluitende criteria voor een Nationaal Park Vlaanderen.  

- Inhoudelijk wordt volgende feedback meegegeven: 

o Uitsluitend criterium: de natuurkern dient bij aanvang > 5000 ha te zijn, is niet 
voldaan, o.b.v. een foutieve inkleuring van de Natuurkernen. 

o Uitsluitend criterium: minstens 50% van natuurkern onder NBPT4 of intentie is niet 
voldaan.  

o Er is bovendien geen zicht op een realistisch groeitraject.  
o De kandidaat wordt aangemoedigd om, indien aan de orde, zich aan te sluiten bij 

de gebiedscoalitie kandidatuur LSP Grote en Kleine Nete. 
 De natuurdoelstellingen van het voorstel kunnen integraal worden 

ingebracht bij de Landschapskandidatuur Grote en Kleine Nete.  
 Dit zal de natuurdoelstellingen LSP in positieve zin sturen. 
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Hoge Kempen 
Samenvatting  
Het kandidaat gebied situeert zich op het Kempens Plateau in Belgisch-Limburg, in de gemeenten As, 
Bilzen, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Oudsbergen en Zutendaal. 
Het gebied omvat meer dan 12 000 ha natuur in twee deelkernen resp. ten zuiden en ten noorden 
(Duinengordel) van de Bosbeekvallei. De Bosbeekvallei wordt versterkt als bindend element tussen 
deze twee. Het betreft een omvangrijk ecosysteem op glaciale grindafzetting en zandbodem, met 
een mozaïek van droge en natte heide, landduinen, vennen, eiken-berkenbos met wintereiken, 
naaldhoutplantages in omvorming, grootschalige natuurontwikkeling in voormalige grinden 
zandgroeves, en terrils. 45% (5 773 ha) binnen de perimeter heeft de hoogste status van 
natuurbescherming. Het gaat daarbij om 2 360 ha Vogelrichtlijngebied en 5 401  ha Habitatrichtlijn-
gebied, grotendeels overlappend. Talrijke beschermde soorten komen voor zoals heikikker, 
kamsalamander, knoflookpad, gladde slang, kwartelkoning, porseleinhoen, heivlinder,… 

Situering op kaart 
Op onderstaande kaart (opmaak kandidaat) wordt de indicatieve perimeter van de kandidaat 
gesitueerd met aanduiding van de perimeter van de kandidaat Nationale Park ecologische 
impulsgebieden en landschappelijke impulsgebieden. De laatste termen komen overeen met 
respectievelijke de Zone voor natuurontwikkeling (ZNO) en de Zone voor Omgevend Landschap 
(ZOL).  
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De onderstaande kaart (opmaak ANB) toont de natuurkernen en perimeter van het voorstel 
Nationaal Park. Er is een overlap met een kandidaat Landschapspark de Wijers aan de westkant. Aan 
de oostelijke zijde zijn de kandidaturen Landschapspark Maasvallei en Kempenbroek zichtbaar.   
 

 
 
Analyse selectiecriteria op basis van concept-nota en resultaten GIS-controle 
 

Crit1.omvang en 
samenhang 
 

Uit de concept-nota: 

oppervlakte bestaande 
natuurkernen (ha): 

12.742 
 
 

oppervlakte natuurkern: minimum 
5000ha?: 

ja 

ambitie ifv. groeipad van 
10.000ha? 

ja 

 
- Foutieve intekening van < 2 % (ca. 240 ha), dit is verwaarloosbaar. 

Het betreft voornamelijk zonevreemde enclaves, waarvan al een 
deel onder natuurbeheer is gebracht, te herbestemmen 
industriegebied en ontginningsgebied met te realiseren 
nabestemming natuur  

- Zonering / terminologie die verschilt (in hoofdzaak 
ontginningsgebied en industriegebied)   

- HAG: beperkte overlap van HAG ten noorden van de Duinengordel  
- Overlap met LSP-dossier Wijers aan de westzijde  
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Crit.2 
natuurkwaliteit 
 

- minstens 50% van natuurkern onder NBHPT4 of intentie: NEE 
distance to target van 1864 hectare 

- minstens 50% van natuurkern is biologisch waardevol: JA 
Crit.3 
belevingswaarde 

 

Crit.4 gebiedscoalitie Gebiedscoalitie is vrij volledig. 

 

Bespreking selectiecriteria jury na eerste bespreking op jurydag van 19 oktober 
 

Crit.1 Groot en effectief aaneengesloten natuurgebied. Duidelijk ruimtelijk-
samenhangend en logisch afgebakend geheel. De perimeter van de 
natuurkernen is robuust. Er is echter geen Zone voor natuurontwikkeling 
(ZNO) aangeduid, door de aanduiding van bijkomende zone voor 
natuurontwikkeling kan de perimeter consistenter worden gemaakt en de 
randeffecten worden verminderd. Bepaalde specifieke info is niet altijd 
voldoende weergegeven en er zijn leemtes, op basis van de voorliggende 
concept-nota. 

Crit.2 Er zijn bepaalde habitats aanwezig die uitzonderlijk zijn en waarvoor 
Vlaanderen een belangrijke verantwoordelijkheid heeft tav. het Europese 
Natura 2000 netwerk. Er komen beleidsrevelante soorten voor waarvoor 
soortbeschermingsplannen zijn opgemaakt.  
Bepaalde specifieke info is niet altijd voldoende weergegeven en er zijn 
leemtes. 

Crit.3 Toerisme en recreatie vormen al van in het begin een belangrijke insteek 
voor NPHK, dit blijkt zowel in de praktijk als uit de bijgevoegde plannen. 
Alle elementen voor een sterke USP zijn aanwezig, maar ze worden nog 
niet kernachtig samengebracht in een onderscheidende USP. 
De bestaande recreatieve infrastructuur is zeer uitgebreid. Naast de 
klassieke route-infrastructuur wordt ook de link gelegd met andere 
thema's zoals erfgoed en streekproducten. 
Een onthaalprogramma zou men op basis van de bestaande bezoekersgids 
vrij snel kunnen samenstellen. 

Crit.4 Sterke gebiedscoalitie. 
 
 
Beslissing na eerste bespreking op jurydag van 19 oktober en overgemaakt aan de indieners. 
 

Reeds sterk merk, met sterke visie en ambities en internationale allure. 
De Hoge Kempen heeft mee de toon gezet. De jury ziet een belangrijke rol voor NPHK op vlak van 
inspiratie voor de andere Nationale Parken. 
 
De jury Nationale Parken Vlaanderen heeft de conceptnota Hoge Kempen aandachtig bestudeerd. 
Na een eerste beraadslaging is de jury van oordeel dat de conceptnota op dit moment niet 
voldoet aan de verwachtingen en de kandidatuur verdere uitwerking behoeft op volgende drie 
punten:   
1. Er wordt een volwaardig ingevulde conceptnota gevraagd. De verwijzingen naar het 
ingestuurde Masterplan en Partnerplan hebben niet steeds een 1-op-1 relatie met het gevraagde 
(cfr. inhoud concept-nota: zie 2.2 van het oproep-reglement) en deze plannen bieden heel veel 
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informatie die niet is toegesneden op een beoordeling in kader van deze projectoproep waardoor 
een correcte beoordeling onmogelijk is.   
2. Het criterium m.b.t. de natuurkwaliteit, meer bepaald het aandeel van de natuurkern dat 
voldoet aan een (intentieverklaring tot een) Natuurbeheerplan type 4 wordt niet gehaald. 
Hierdoor voldoet de kandidatuur op dit moment niet aan de uitsluitende criteria. Dit dient te 
worden aangevuld met een intentieverklaring NBP Type 4 van de beheerders. Een sjabloon voor 
deze intentieverklaring werd ter beschikking gesteld. 
3. Indien financiering gewenst is voor het begeleidingstraject, wordt een duidelijke motivatie 
verwacht (bijlage 7 cf. oproepreglement met beschrijving van de aspecten, de competentievelden 
en het bedrag waarvoor ondersteuning gedurende het begeleidingstraject wordt gevraagd). 
Gezien het beschikbare materiaal, de kennis en ervaring binnen de bestaande werking, is de jury 
ervan overtuigd dat deze informatie op een korte termijn kan worden aangeleverd. De uiterste 
datum voor het aanleveren van bovenstaande informatie is 25 november 2021 via het mailadres 
nationaleparken@vlaanderen.be  
 

 
Bespreking selectiecriteria jury o.b.v. nieuwe conceptnota op jurydag van 8 december 
 

Crit.1 De perimeter bestaat uit vijf deelgebieden tezamen 12.742 ha, binnen 
deze perimeter liggen 741 hectare enclaves cf. definitie oproep. Deze 
enclaves, zowel zonevreemde activiteiten in groene bestemming als 
enclaves met andere dan groene bestemmingen) vormen de Zone voor 
Natuurontwikkeling binnen de perimeter. Op basis hiervan komt men tot 
een netto oppervlakte Natuurkern van 12.001 ha (12.742 ha – 741 
hectare). Daarnaast wordt ook 641 hectare buiten de perimeter als ZNO 
aangeduid.  
Aanvullend op de voorgestelde Zone voor natuurontwikkeling worden 
volgende concrete aanbevelingen gedaan: robuuster maken van 
natuurkern door aanduiding van ZNO ter hoogte van de noordrand van 
deelgebied de Duinengordel (grondgebied Oudsbergen), aan de westrand 
van deelgebied Noordpunt te Dilsen-Stokkem en als verbinding tussen 
deelgebied Klaverberg en Duinengordel.  
De Zone Omgevend Landschap (ZOL) werd in het masterplan 20-40 
ingetekend als landschappelijke impulsgebieden. Het gaat in totaal over 
5716 hectare.  
 

Crit.2 Degelijke beschrijving van de natuurkwaliteit evenals de beschrijving van 
de onderscheidende kwaliteit Europese natuur obv. habitats en 
beleidsrelevante soorten.  
Ondanks het hoge aandeel natuurkern in NATURA 2000 gebied, valt op dat 
het aandeel Naaldbos opvallend hoog is, de uitdaging om dit bostype om 
te vormen naar habitatwaardig is groot. Dit dient planmatig en binnen de 
visie te worden uitgewerkt.  
Criterium Natuurbeheerplan Type 4 is voldaan, voor 6086 hectare werd 
een intentieverklaring m.b.t. opmaak Natuurbeheerplan Type 4 
ondertekend.  

Crit.3 Toerisme en recreatie vormen al van in het begin een belangrijke insteek 
voor dit park en hun ervaring in deze materie blijkt zowel in de praktijk als 
uit de bijgevoegde plannen. 



 

34 
 

Alle elementen voor een sterke USP zijn er, maar ze worden nog niet 
kernachtig samengebracht of onderscheidend verwoord. Wel verwijzen 
deze elementen duidelijk naar de intrinsieke kwaliteiten van het gebied. 
De bestaande recreatieve infrastructuur is zeer uitgebreid en wordt 
permanent geoptimaliseerd. Naast de klassieke route-infrastructuur wordt 
ook de link gelegd met andere thema's zoals erfgoed en streekproducten, 
zij het slechts in de marge in deze nota (bv. beperkte verwijzing naar het 
UNESCO-dossier). In de bijlage zit wel een overzicht van de 
erfgoedwaarden. 
Voor het onthaalprogramma stellen ze 2 bestaande arrangementen voor, 
met verschillende activiteiten en voor uiteenlopende doelgroepen. Maar 
er zijn nog veel meer mogelijkheden, dankzij de kwaliteitsvolle routes, 
activiteiten en logies. Ook hun onthaal is nu al goed uitgebouwd 
(toegangspoorten). 
  

Crit.4 Partnerplan getuigt van een sterke gebiedscoalitie 
Motivatie 
ondersteuning 
begeleidingstraject 

Men stelt voor een ‘Leidraad Natuurbeheer-planning’ op te maken i.f.v. 
een planmatige en gecoördineerde aanpak van de verplichting tot 50% 
natuurbeheerplan type 4 (reservaatstatus) na 10 jaar en 75% na 20 jaar. 
Hiervoor wordt een budget van 40.000 euro aangevraagd cf. het 
oproepreglement.  

 
Beslissing na bespreking op jurydag van 8 december 
 

- De kandidatuur kan naar de shortlist voor begeleidingstraject,  
o Gezien het recente goedgekeurde masterplan en partnerplan wordt een 

addendum gevraagd bij het masterplan 20-40 als alignering op het nieuwe 
beleidskader met volgende elementen: 

 leidraad beheerplanning zoals voorgesteld in bijlage 7 conceptnota 
uitgebreid met visie t.a.v. de omvorming naar habitatwaardig bos en 
regionaal belangrijke biotoop  

 evaluatie perimeter  
 update van het partnerplan ifv. de vereisten operationeel plan cf. oproep 

voor de periode 2023 – 2028.  
 Formuleren van een kernachtige USP  

- Inhoudelijke feedback ifv. masterplan en operationeel plan  
o Ontwikkelen van visie m.b.t. de bosareaal meer bepaald het groot aandeel niet 

habitatwaardig naaldhout 
o Kernachtige USP  
o Perimeter 

 Advies tot integratie van de ZNO en ZOL in de perimeter   
 Onderzoek tot bijkomende aanduiding van de zone voor 

natuurontwikkeling ten einde te komen tot een robuustere perimeter oa. 
thv. de noordrand van deelgebied de Duinengordel (grondgebied 
Oudsbergen), aan de westrand van deelgebied Noordpunt te 
Dilsen-Stokkem en de verbinding tussen deelgebied Klaverberg en 
Duinengordel 
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Rivierenland 

Samenvatting   
Het kandidaatgebied betreft het gebied tussen Antwerpen en Brussel en omvat een rivierlandschap 
met de zoetwatergetijdenrivieren Dijle, Zenne, Rupel en Nete als groenblauwe aders. Naast het 
water heeft de wind gezorgd voor de vorming van rivierduinen en heidegebied, zandige afzetting 
zorgde anderzijds voor de vorming van donken. De oppervlakte natuur situeert zich actueel over 4 
kernen: Natuurkern Rivierenland (begrensd door de Rupel en Nete, Dijle en Vrouwvliet, Zenne ter 
hoogte van Vilvoorde en het Hombeeks plateau), het Waverwoud, Het bos van Aa-Kollinten en de 
zuidelijke Zennevallei. 32% van de Europese habitattypen komen voor in het gebied. Rivierenland 
herbergt ook 20 regionaal belangrijke biotopen. De mozaïek aan landschapstypen maakt van het 
gebied een thuis voor beschermde soorten als de kamsalamander en de otter.  

 
Situering op kaart 
Op onderstaande kaart (opmaak kandidaat) wordt de indicatieve perimeter van de kandidaat 
gesitueerd met aanduiding van de Natuurkernen, Zone voor Natuurontwikkeling en zone voor 
Omgevend landschap. De natuurkernen en ZNO zijn omgewisseld op onderstaande kaart, dit geldt 
eveneens voor de enclaves en ZOL (legende versus kaartbeeld). 
 

 

 
De onderstaande kaart (opmaak ANB) toont de natuurkernen en perimeter van de kandidaat 
Nationaal Park tov. de kandidaat Landschapspark Grote en Kleine Nete. ZNO en/of ZOL werden niet 
opgenomen op deze kaart (zie kaart kandidaat). 



 

36 
 

 
 

 
 
Analyse selectiecriteria op basis van concept-nota en resultaten GIS-controle 
 

Crit1.omvang en 
samenhang 
 

Uit de concept-nota: 

oppervlakte bestaande 
natuurkernen (ha): 

 
6649,9 

oppervlakte natuurkern: minimum 
5000ha? 

ja 

ambitie ifv. groeipad van 
10.000ha? 

ja 

 
- Foutieve intekening van ca. 20 % van de natuurkernzone – ca. 1375 

ha / overblijvende oppervlakte van ca. 5275 ha  
- HAG: aanzienlijk deel binnen perimeter waardoor een verbeterde 

samenhang moeilijk wordt   
- Overlap met het dossier Scheldevallei 

  
Crit.2 
natuurkwaliteit 
 

- minstens 50% van natuurkern onder NBHPT4 of intentie: NEEN 
- distance to target van minimaal ca.  359 ha (bij minimale omvang 

natuurkern 2500 ha – 2140 ha) tot ca 1185 hectare (3325 ha – 
2140 ha bij omvang natuurkern cf. conceptnota)   

- minstens 50% van natuurkern is biologisch waardevol: JA 
Crit.3 
belevingswaarde 
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Crit.4 gebiedscoalitie Het draagvlak is goed (vnl. Natuurpunt, gemeenten en VO (o.a. VMM, 
Aquafin). 

 

Bespreking selectiecriteria jury 
 

Crit.1 Dit voorstel bevat heel veel versnipperde natuurkernen, waardoor het  
moeilijk te beleven is als één groot samenhangend gebied met 
uitzonderlijke natuurwaarden…Groei naar 10.000 ha is niet realistisch.  
Onduidelijk hoe de uitbreiding van de natuurkernen moet plaatsvinden. 
Men heeft bij het intekenen van de Natuurkernen nagenoeg alle 
waterlopen meegenomen, wellicht om aaneengesloten gehelen te 
verkrijgen. Centraal in de voorgestelde perimeter ligt het centrum van de 
stad Mechelen.  

Crit.2 De natuurkwaliteit is te beperkt om NP-waardig te zijn, het geheel is niet 
voldoende onderscheidend. 
Er is wel heel veel potentie voor bosuitbreiding en blue deal / zeer relevant 
om in dat gebied te werken aan het versterken en beleefbaar maken van 
de natuur. Zeer uitdagend gezien de stedelijke omgeving. 

Crit.3 Het potentieel van het gebied op toeristisch-recreatief vlak blijkt 
onvoldoende uit het dossier (elementen voor USP zijn er wel). 
Aanzet tot onthaalprogramma is beperkt tot een verwijzing naar Visit 
Mechelen, wat beleving voor kinderen en een overzicht van fiets- en 
wandelmogelijkheden. Gebruik van persona’s/gebruikersgroepen is 
positief, maar een erg korte beschrijving van de mogelijke visitor journeys. 
Geen aandacht voor ‘tourism for all’, toch een Vlaams speerpunt. 
Bevat een overzicht van wat route-infrastructuur en verwijzingen naar 
erfgoed. Waterbeleving staat in de kinderschoenen. 
Zeer beperkte visie op toeristisch-recreatief vlak. 
 

Crit.4 De gebiedscoalitie scoort goed. 
 
Beslissing 
 

- De kandidatuur kan niet naar de shortlist voor begeleidingstraject opmaak Masterplan en 
Operationeel plan obv.: 

o de algemene beoordeling van het dossier: dit dossier wordt algemeen zwak 
bevonden. De vraag stelt zich of in dergelijke verstedelijkte omgeving de ambitie 
op termijn haalbaar is. De uitdagingen zijn heel groot zowel op terrein, op vlak van 
visievorming (het is momenteel onduidelijk hoe de uitbreiding van de 
natuurkernen moet plaatsvinden) als verdere ontwikkeling van de USP.  

o de toetsing aan de criteria voor een NPV : de kandidatuur voldoet op dit moment 
niet aan de uitsluitende criteria voor een Nationaal Park Vlaanderen. 

- Inhoudelijk wordt volgende feedback meegegeven: 
o Uitsluitend criterium: minstens 50% van natuurkern onder NBPT4 of intentie is 

niet voldaan. Er is een hoge mate aan versnippering en aanwezigheid van 
woonkernen (barrières) binnen de perimeter, dit valt moeilijk te rijmen het 
statuut van Nationaal Park. 

o Er is bovendien geen zicht op een realistisch groeitraject met voldoende robuuste 
en samenhangende natuurkernen.  
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o De kandidaat wordt aangemoedigd om aansluiting bij de gebiedscoalitie 
Scheldevallei te onderzoeken. Zeker de westelijke georiënteerde natuurkern kan 
bijdragen tot de perimeter Scheldevallei.  
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Scheldevallei 
Samenvatting   
Bij de kandidatuur ‘De Scheldevallei’ zijn de Schelde, Durme en Rupel de ruggengraat in een 
opeenvolging van robuuste natuurclusters, ondersteunende verbindings-en verwevingsgebieden en 
groene stapstenen die de continuïteit van de Scheldevallei garanderen. De getijdennatuur in de 
Scheldevallei tussen Antwerpen en Gent – met zoute, brakke en zoete zones - is uniek in Europa. 
Typerend voor de Schelde is dat het getij ver landinwaarts – 170 km - doordringt, met een enorme 
zoetwater-getijdenzone van meer dan 70 km lang. Deze dynamiek zorgt voor een gradiënt van zout- 
tot zoetwatergetijdennatuur. In de Scheldevallei komen heel wat prioritaire/essentiële en zeer 
belangrijke habitats (20-tal) en soorten voor zoals beschreven in de Europese 
instandhoudingsdoelstellingen. De eeuwenlange interactie tussen mens en natuur maakt dat dit 
gebied bovendien een zeer rijk historisch verleden heeft.  
 
De vallei heeft de voorbije decennia en jaren veel veranderingen ondergaan. Het Sigmaplan is hierbij 
uiteraard van groot belang. De voorbije 20 jaar is de systeemkwaliteit  sterk gestegen zowel in het 
estuariene gedeelte met zijn slikken en schorren en verbeterde waterkwaliteit, als in de vallei met 
zijn natte weilanden, broekbossen en verwevingsgebieden van natuur en landbouw.  
 
Situering op kaart 
Op onderstaande kaart (opmaak kandidaat) wordt de indicatieve perimeter van de kandidaat 
gesitueerd met aanduiding van de Natuurkernen en de Zone voor Omgevend Landschap (ZOL). Er 
werden geen aparte Zones voor Natuurontwikkeling aangeduid gezien de ZNO waarvoor consensus 
bestaat werd toegevoegd aan de Natuurkernen.  

 
 
De onderstaande kaart (opmaak ANB) toont de natuurkernen en perimeter van het voorstel 
Nationaal Park. Er is geen overlap met een kandidaat Landschapspark. De oostelijke grens van de 
perimeter overlapt met het voorstel Nationaal Park Rivierenland.  
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Analyse selectiecriteria op basis van concept-nota en resultaten GIS-controle 
 

Crit1.omvang en 
samenhang 
 

Uit de concept-nota: 

oppervlakte bestaande 
natuurkernen (ha): 

6.500 
 

oppervlakte natuurkern: minimum 
5000ha? 

Ja 

ambitie ifv. groeipad van 
10.000ha? 

Ja 

 
- Correcte intekening van Natuurkernen (afwijking van < 2%) 
- HAG: beperkte overlap met Natuurkern (ca. 15ha)  
- Samenhang en robuustheid 

o Verbinding van de natuurkernen tussen Melle en Wetteren 
en tussen Berlare en Dendermonde is gereduceerd tot de 
bedding van de Schelde  

o Delen van perimeter zijn onsamenhangend (oa. valleien op 
grondgebied Puurs-Sint-Amands)  

o ZOL maakt geheel meer samenhangend, ZNO ontbreekt  
o Er is een addendum toegevoegd ter uitbreiding van het 

Nationaal Park met de Moervaartdepressie (met oa. ca. 
1700 ha bijkomende natuurkern)  

Crit.2 
natuurkwaliteit 

- minstens 50% van natuurkern onder NBHPT4 of intentie: JA 
- minstens 50% van natuurkern is biologisch waardevol: JA 
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Crit.3 
belevingswaarde 

 

Crit.4 gebiedscoalitie Gebiedscoalitie is heel volledig 

 

Bespreking selectiecriteria jury 
 

Crit.1 - Duidelijk afgebakend gebied, dynamische componenten door de 
aanwezigheid van getijdennatuur als onderdeel van een groter 
geheel (Scheldedelta) met een goed verhaal.  

- De verbinding tussen zee en land is boeiend en spreekt aan. 
- De achillespees van dit dossier is dat je bij de voorgestelde 

perimeter slechts beperkt het gevoel hebt dat je in een groot 
aaneengesloten natuurgebied zit: bebouwing en infrastructuur zijn 
altijd zeer nabij.  

- Er is een belangrijke opdracht  om het geheel robuuster te maken 
en de aanwezige natuurdeelkernen te versterken via Zones voor 
natuurontwikkeling.  

- Om te komen tot meer robuustere natuurkernen dient de 
meerwaarde van het gedeelte stroomopwaarts Kalkense Meersen 
geëvalueerd. Ook andere delen, richting Mechelen en langs 
valleien op grondgebied Puurs-Sint-Amands dienen geëvalueerd.  

- De deelgebieden ingetekend als natuurkernen tussen Berlare en 
Dendermonde zijn te gefragmenteerd. Thv. de monding van de 
Dender is er weinig ambitie getoond doch heel wat potentie oa. in 
kader van het Ruimte voor Water programma Dender.    

- Er is een overlap met Rivierenland. Voor delen van voorgestelde 
perimeter Rivierenland lijkt het interessant om de mogelijkheden 
tot integratie in de perimeter te onderzoeken.  

- De voorgestelde uitbreiding richting Moervaartdepressie 
(stroomopwaarts gedeelte van de Durme) is veelbelovend. De 
voorlopige afbakening van de natuurkernen is echter nog te 
fragmentarisch, het geheel dient robuuster te worden gemaakt.   

Crit.2 Unieke getijden-topnatuur van internationale allure, met nog heel veel 
potentie (natuur in ontwikkeling dankzij Sigma,…). 
Het eenheids-verhaal dankzij connectie met de Schelde mag nog meer in 
de verf gezet worden, het geheel moet meer zijn dan de onderdelen. 
 

Crit.3 - Degelijke beschrijving van de USP van het Scheldeland en van de 
elementen die hieraan bijdragen. De merkensleutel werkt 
verhelderend voor wat betreft de toeristisch-recreatieve kansen 
en de benutting ervan.  

- Duidelijk verhaal over de ontsluiting. Interessant luik over de 
draagkracht van het gebied dat wel verder uitgebouwd kan 
worden.  

- Onthaalprogramma: aandacht voor persona’s en de koppeling met 
het brede scala van deelproducten (natuur, geotoerisme, erfgoed, 
enz). 

- De oplijsting van erfgoed is heel volledig. 
 



 

42 
 

Crit.4 Bestaande en sterke coalitie die voor de gelegenheid is uitgebreid (met 
financiële toezeggingen). 

 
Beslissing 
 

- De kandidatuur kan naar de shortlist voor begeleidingstraject opmaak Masterplan en 
Operationeel plan obv. 

o de algemene beoordeling van het dossier: er is een duidelijk verhaal, echt 
onderscheidend als robuust getijdengebied;  

o en de toetsing aan de criteria voor een NPV.  
- Inhoudelijke feedback ifv. masterplan en operationeel plan  

o Het groeitraject wordt voornamelijk gezien door bijkomend nieuwe deelgebieden 
toe te voegen aan de bestaande natuurkernen, de jury is van oordeel dat ook de 
ingetekende natuurkernen nog verdere versterking en verbinding behoeven en 
vraagt extra inspanning op vlak van aanduiding van Zones voor 
Natuurontwikkeling om te komen tot een robuuster en een coherenter geheel. 
Het voorliggend voorstel uit de conceptnota is momenteel op dit punt 
onvoldoende, dit dient verder geloofwaardig te worden uitgewerkt in het 
masterplan. 

o Perimeter 
 robuustheid moet beter door onsamenhangende delen te schrappen,  
 de toegevoegde waarde van delen stroomopwaarts Kalkense meersen te 

evalueren  
 de samenhang en robuustheid van de natuurkernen te verbeteren door 

aanduiding van de Zone voor Natuurontwikkeling oa. ter verbinding van 
de kernen Donkmeer en Berlarebroek, in de vallei tussen Berlare en 
Dendermonde, ten oosten van de gehuchten Moerzeke en Kastel, in de 
Durmevallei thv. Waasmunster  

 de uitbreiding richting Moervaartdepressie te onderzoeken met het oog 
op de afbakening van bijkomende natuurkernen en zones voor 
natuurontwikkeling op basis van een landschapsecologische 
onderbouwing   
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Taxandria 
Samenvatting   
 
De kandidatuur “Taxandria” is een grensoverschrijdend dossier gelegen in de Turnhoutse Kempen en 
het aansluitende grensgebied. Aan Vlaamse zijde liggen 6 grote natuurkernen: het Turnhouts 
Vennengebied, de Liereman, de Gewestbossen van Ravels, de Hoge Vijverbossen, Goorken - Rode 
Del en de Postelse bossen. Karakteristiek zijn de grote gradiëntrijke heidelandschappen met droge 
en natte heide, landduinen, heischrale graslanden, gagelstruwelen en veenvegetaties. Ze vormen 
het leefgebied van bedreigde soorten zoals nachtzwaluw, gentiaanblauwtje en heikikker. Ook het 
aanwezige vennenlandschap is uniek in Vlaanderen. De verschillende natuurkernzones liggen voor 
een groot deel binnen speciale beschermingszones van de habitat- en vogelrichtlijngebied.  
 
Situering op kaart 
Op onderstaande kaart (opmaak kandidaat) wordt de indicatieve perimeter van de kandidaat 
gesitueerd met aanduiding van de Natuurkernen en de zoekzones Zone voor Natuurontwikkeling 
(ZNO) en Zone voor Omgevend Landschap (ZOL). Er wordt onderscheid gemaakt in de ingekleurde 
delen gelegen in de gemeenten die momenteel al deel uitmaken van de gebiedscoalitie en deze die 
nog niet zijn ingestapt. De gebieden in beheer bij ANB of Natuurpunt in gemeenten die nog niet 
ingestapt zijn, maken wel deel uit van het voorstel.  

 
 

 
De onderstaande kaart (opmaak ANB) toont de natuurkernen en perimeter van het voorstel 
Nationaal Park. Er is geen overlap met een kandidaat Landschapspark. ZNO en/of ZOL werden niet 
opgenomen op deze kaart (zie kaart kandidaat). 
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Analyse selectiecriteria op basis van concept-nota en resultaten GIS-analyse door ANB 
 

Crit.1 omvang en 
samenhang 
 

Uit de concept-nota: 

oppervlakte bestaande 
natuurkernen (ha): 

7965 (grensoverschrijdend)  
 

absolute oppervlakte Vlaamse 
Natuurkern (ha): 

4965  

oppervlakte natuurkern: minimum 
5.000ha?  

Ja, voldaan grensoverschrijdend 

ambitie ifv. groeipad van 5000ha? ja 
 
- natuurkernzone < 2,5 % foutief ingetekend: dit is verwaarloosbaar  
- er ligt geen  HAG  binnen de perimeter  
- de natuurkernen zijn beperkt tot hetgeen actueel in eigendom of 

beheer is van ANB en Natuurpunt, hierdoor ontstaat een heel 
grillige perimeter  
 

Crit.2 
natuurkwaliteit 

- minstens 50% van natuurkern onder NBHPT4 of intentie: JA 
- minstens 50% van natuurkern is biologisch waardevol: JA 

Crit.3 
belevingswaarde 

 

Crit.4 gebiedscoalitie Gebiedscoalitie is onvolledig, 2 gemeenten ontbreken, er zijn geen 
engagementen vanuit Nederland.  
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Bespreking selectiecriteria jury 
 

Crit.1 - Bedenkingen bij de samenhang van de verschillende natuurkernen 
o De samenhang van de opgenomen kernen is heel beperkt.  
o enkel percelen in beheer zijn geselecteerd als NKZ 
o afbakening is niet onderbouwd obv. een 

landschapsecologische eenheid 
o de keuze van natuurkern is beperkt tot hetgeen effectief 

natuur is op terrein en reflecteert enigszins de 
tegenstellingen in het gebied tussen landbouw en natuur   

o er wordt duidelijk geopteerd voor een scheidingsmodel 
versus verweving, nochtans is het, omwille van de sterke 
versnippering van de natuurkernen, belangrijk om tot een 
sterkere ruimtelijke inbedding en integratie te komen via 
het inzetten van ZNO en vooral ook ZOL. 

- Ambities op het vlak van ZNO en ZOL niet helemaal duidelijk, er is 
geen natuurontwikkelingszone aangeduid noch ZOL in deze fase 
muz. enkele zoekzones binnen bestaande beschermde gebieden, 
een ruimtelijk proces ter afbakening van de ZNO en ZOL dient nog 
te worden opgestart.    

- Situatie aan Nederlandse zijde  is niet duidelijk  
o De Nederlandse partners zijn essentieel om de uitsluitende 

criteria te halen, met name voor het bereiken van een 
aaneensluitende natuurkern van minimaal 3000 ha  

o het engagement  ontbreekt aan Nederlandse zijde, de 
voorgestelde afbakening natuurkern is onscherp     

o Niet alle belangrijke partners, oa. private 
landgoedeigenaars zijn reeds aangehaakt 

- Een aantal cruciale landgoederen aan Vlaamse  zijde blijven tot 
nader order afzijdig. Deze zijn nochtans cruciaal voor de 
samenhang van de natuurkernen.  

Crit.2 Turnhouts vennengebied is zeer belangrijk net als de overige 
natuurkernen. Door de scherpe grenzen met de intensieve 
landbouwgebouwgebieden is de voorgestelde perimeter moeilijk als 1 
geheel te beschouwen.  

Crit.3 - Een goede aanzet van USP ontbreekt, het unieke karakter van het 
gebied in zijn totaliteit (meta-niveau) dient verder uitgewerkt.   

- Aanzet onthaalprogramma is heel beperkt uitgewerkt en mist visie 
op vlak van toeristisch recreatieve ontwikkeling 

- Het luik m.b.t. erfgoed is goed uitgewerkt.  
- Het is niet duidelijk waarom de kolonies niet zijn meegenomen? 
- Wel expliciet aandacht voor bezoekers met speciale behoeften.   

Crit.4 - De gebiedscoalitie is niet op orde, er is een gebrek aan 
engagement/ambitie bij aantal gemeenten.  

- Draagvlak bij landbouwers en belangenorganisatie is 
problematisch 

- Geen medewerking vanuit de landeigenaars 
- Geen enkel steunbrief vanuit Nederlandse gemeente noch van Mol 
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Beslissing 
 

- De kandidatuur kan nu niet naar de shortlist voor begeleidingstraject opmaak Masterplan 
en Operationeel plan obv.: 

o de algemene beoordeling van het dossier: het dossier wordt, ondanks het 
potentieel op basis van zowel natuurwaarde als ervaring met samenwerking op 
landschappelijke schaal (bv. pionierswerk raamakkoord landbouw-natuur), op dit 
moment door de jury als onvoldoende ontwikkeld bevonden voor het instrument 
Nationaal Park zowel op vlak van dossieropbouw, visie op natuur en 
gebiedscoalitie (met aanpak van lastige opgaven en bedreigingen), USP en 
samenhang gebied; 

o en de toetsing aan de criteria voor een NPV. 
- Inhoudelijk wordt volgende feedback meegegeven: 

o De jury ziet op basis van de voorliggende conceptnota en van de aanvullende 
reactie van de woordvoerder van de betrokken gebiedscoalitie nog onvoldoende 
houvast om effectief op korte termijn te kunnen voldoen tot de vereiste criteria 
van oppervlakte en samenhang  voor een statuut van Nationaal Park    

o Naast bovenstaande opgaven, is in het voorgelegd dossier, Nederlandse 
deelname en participatie van landgoedeigenaars een noodzakelijke voorwaarde 
om op termijn aan de criteria te kunnen voldoen  

De jury adviseert om, gelet op de reeds aanwezige robuuste natuurkernen, de bijzondere 
natuurwaarde van het gebied, de specifieke uitdaging (mbt landbouw), de lokale ervaring met 
ruimtelijke processen in combinatie met de distance to target voor het halen van de criteria, een 
apart en specifiek traject op te starten voor Taxandria. Via dit traject kunnen alsnog andere 
essentiële actoren betrokken worden bij de lokale werking op basis van verdere studie en een 
gedragen plan van aanpak en afgewogen doelstellingen voor het gebied.  
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Eindadvies aan de minister: voorstel van shortlist  
 
Er werden in het totaal 10 kandidaturen ingediend.  

 
 Indiener  Naam kandidaat 

 Benego-grenspark Kalmthoutse Heide 
Grenspark Kalmthoutse Heide 

 Provincie Vlaams-Brabant 
Brabantse Wouden 

 Natuurpunt Beheer Grote Netewoud 
 Regionaal landschap Kempen en Maasland Nationaal Park Hoge Kempen 
 Stad Lommel Bosland 
 Natuurpunt Beheer Brugs Polderland 
 Regionaal Landschap Noord-Hageland Demervallei 
 Natuurpunt Beheer Rivierenland 
 Regionaal Landschap Schelde-Durme (Rivierpark 

Scheldevallei) Scheldevallei 
 Gemeente Oud-Turnhout Taxandria 

 
Samenvatting voorstel van beslissing door jury inzake beoordeling van de kandidaten: we 
onderscheiden 3 groepen confer het oproepreglement.  
 

1. Kandidaten die niet voldoen aan de criteria voor Nationale Parken Vlaanderen: 
 

 Brugs Polderland 
 Grote Netewoud 
 Rivierenland 
 Demervallei 
 Taxandria  

 
2. Kandidaten die voldoen aan de criteria voor Nationale Parken Vlaanderen, na het ontvangen 

van opmerkingen na de eerste jury en het herwerken van de concept-nota: 
 

 Hoge Kempen  
 

3. Kandidaten die voldoen aan de criteria voor Nationale Parken Vlaanderen: 
 

 Brabantse Wouden 
 Bosland 
 Scheldevallei 
 Grenspark Kalmthoutse Heide 

 
Groep 2 en 3, ttz de kandidaturen Hoge Kempen, Brabantse Wouden, Bosland, Scheldevallei en 
Grenspark Kalmthoutse Heide worden in de shortlist opgenomen en worden ter bekrachtiging aan 
de Minister voorgelegd. 
 
Voor de motivatie van de beslissing per kandidaat wordt verwezen naar het juryverslag Nationale 
Parken Vlaanderen. 
 


