deel3:Layout 1

10/31/07

9:40 AM

Page 185

Natuurrapport 2007 / Deel 3 / #10 Vlaams Ecologisch Netwerk

Vlaams Ecologisch Netwerk
Johan Peymen, Tim Adriaens, Lode De Beck, Kris Decleer
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

 Eind 2006 is er 70 % van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), 0,7 % van het

natuurverwevingsgebied (NVWG) en 28 % van de bijkomende oppervlakte natuurreservaat- en bosgebied afgebakend. Na het niet halen van de deadline uit het
Natuurdecreet1 (2003), wordt daarmee de deadline uit MINA-plan 3 en RSV
(2007) evenmin gehaald.
 De afbakeningsprocessen voor het buitengebied die eind 2004 startten, hebben

nog niet geleid tot een verdere afbakening van het VEN en natuurverwevingsgebied.
 De afbakening van het VEN is in hoofdzaak een bevestiging van de reeds groene

bestemmingen op de plannen van aanleg: 14 % van het VEN werd afgebakend na
of via een planologische herbestemming. Daardoor en door het uitblijven van de
aanduiding van de NVWG, hebben die afbakeningen een eerder beperkte bijdrage
geleverd om te komen tot een samenhangende natuurlijke structuur.
 Meer dan 80 % van het huidig afgebakende VEN heeft een hoge tot zeer hoge

biologische waarde. In de militaire domeinen met natuurprotocol is dat zelfs meer
dan 85 %. Aangezien die militaire domeinen ook grote aaneengesloten gehelen
vormen, zijn zij van groot belang voor de natuurlijke structuur.

R

Oppervlakte afgebakend VEN

R

Oppervlakte afgebakend natuurverwevingsgebied

R

Oppervlakte extra planologisch groengebied

R

Afbakening natuurverbindingsgebieden

R

Oppervlakte opgestarte natuurrichtplannen

R

Aangeboden en aangekochte oppervlakte via Recht van Voorkoop

R

Ontsnippering van het planologisch groengebied

1 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 (BS 10/01/1998), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (BS
23/07/1999), decreet van 18 mei 1999 (BS 30/9/1999), decreet van 19 juli 2002 (BS 31/08/2002), decreet van 30 april 2004 (BS 08/06/2004), decreet
van 7 mei 2004 (BS 11/06/2004), decreet van 22 april 2005 (BS 13/05/2005) en decreet van 19 mei 2006 (BS 20/06/2006)
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Het Natuurdecreet, het MINA-plan 3 en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) voorzien in de
afbakening van 125.000 ha ‘grote eenheden natuur’ en ‘grote eenheden natuur in ontwikkeling’, die samen
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) vormen. In die gebieden is natuur de hoofdfunctie en zijn andere
functies ondergeschikt. Daarnaast moet 150.000 ha natuurverwevingsgebied (NVWG) worden afgebakend, waar de natuurfunctie nevengeschikt is. De afbakening van het VEN en NVWG moest volgens het
Natuurdecreet afgerond zijn op 20 januari 2003. Volgens het RSV en andere beleidsplannen (o.a. MINAplan 3) is die afbakening voorzien tegen eind 2007. VEN en NVWG worden ondersteund door natuurverbindingsgebieden (NVBG) waarvoor geen taakstellende oppervlakte is voorzien. NVBG en NVWG vormen
samen het IVON of Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk. De afbakening van VEN en NVWG
is gekoppeld aan specifieke planologische bestemmingen op de ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg. In het RSV wordt aangegeven dat voor de totstandkoming van de ‘natuurlijke structuur’
38.000 ha natuurgebied bijkomend wordt afgebakend, naast 10.000 ha bosuitbreiding. Die afbakening
gebeurde vroeger via gewestplanherzieningen en sinds 2004 in gewestelijke Ruimtelijke
Uitvoeringsplannen of RUP’s.
Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar NARA 1999 hoofdstuk 20, NARA 2001 hoofdstukken 7.2 en 7.5, NARA 2003 hoofdstuk 31 en NARA 2005 hoofdstukken 31 en 32.

#10
In dit hoofdstuk beschrijven we de laatste ontwikkelingen en gaan we na wat de impact van het
VEN/IVON (natuurlijke structuur) kan zijn op de natuur. Dat doen we door de toestand in 2002 (voor de
VEN-afbakening) te vergelijken met de huidige en gewenste toestand (gewenste natuur- en bosstructuur).
Die laatste vormt het ruimere kader waarbinnen het VEN/IVON kan worden afgebakend. Ook de militaire
domeinen met natuurprotocol worden in de analyse opgenomen, gezien het grote aaneengesloten gesloten gebieden betreft die globaal genomen een hoge biologische waarde bezitten en daardoor complementair zijn aan het VEN/IVON.

01 Beleid
1.1 Planning en instrumentering
VEN en natuurverwevingsgebied
Op 17 december 2004 werd bij de beslissing van de Vlaamse Regering een nieuw plan van aanpak goedgekeurd voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur. Eerder al had de
Vlaamse Regering beslist op 7 december 2001 de afbakening uit te voeren in twee fasen. In een eerste
fase werden zogenaamde consensusgebieden afgebakend. De tweede fase bestaat uit drie stappen: het
vormen van een visie, het overleg met gemeenten, provincies en belangengroepen en het selecteren van
actiegebieden waar de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur zullen afgebakend worden. Er
werd beslist te werken in 15 buitengebiedregio’s. Het proces ging van start eind 2004 en voor iedere buitengebiedregio was voorzien om tegen januari 2007 een eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur
en uitvoeringsprogramma te hebben.

2) Dit beleidsdocument is door de Vlaamse Regering vastgesteld in 1997. Het heeft als tijdshorizon 2007 en bevat een ruimtebalans met de beleidsdoelstellingen over de oppervlakteverdeling voor de diverse sectoren in de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen
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Op 4 maart 2005 werd in een mededeling aan de Vlaamse Regering een aangepaste tijdstabel en een hergroepering tot dertien buitengebiedregio’s voorgesteld. De regio’s Maasland en Limburgse Kempen enerzijds,
en Zenne-Dijle en Pajottenland anderzijds werden gegroepeerd. In de daaropvolgende mededelingen aan de
Vlaamse Regering werden de termijnen voor het bereiken van diverse mijlpalen stelselmatig achteruitgeschoven. De start van het proces voor de laatste reeks buitengebiedregio’s werd met 14 maanden uitgesteld. Het
bereiken van de laatste fase voor deze reeks werd met 26 maanden uitgesteld. Dat betekent dat drie jaar na
het vastleggen van een timing door de Vlaamse Regering, die timing met meer dan twee jaar verlengd werd.
Intussen is in iedere buitengebiedregio het planningsproces van start gegaan. Het voorziene eindvoorstel van
gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma is er slechts voor twee van de 13 buitengebiedregio’s. Voor de buitengebiedregio’s Kust-Polders-Westhoek en Haspengouw-Voeren zijn momenteel 10 RUP’s
in voorbereiding.
RUP-thema

Naam RUP

Beslissingsdatum
en publicatiedatum

Oppervlakte bijkomend
VEN of NVWG in dit RUP

Afbakening
regionaalstedelijk
gebied Aalst

Stedelijk
natuurgebied
Osbroek-Gerstjens

B.Vl.Reg.10/07/2003;
BS 01/09/2003

3,2 ha VEN

Afbakening gebieden
van de natuurlijke en
agrarische structuur
(individueel dossier)

Natuurverwevingsgebied’
’Gecontroleerd ’
overstromingsgebied
Kruibeke-Bazel-Rupelmonde’

B.Vl.Reg. 16/01/2004;
BS 12/02/2004

693,2 ha NVWG

Afbakening
regionaalstedelijk
gebied Turnhout

Kanaalzone Noord –
strategisch woonproject

B.Vl.Reg. 04/06/2004;
BS 02/08/2004

12 ,7 ha VEN

Afbakening van gebieden winning van
oppervlaktedelfstoffen

Berggrindontginning
BS 9/08/2005

B.Vl.Reg. 15/07/2005;
121,3 ha VEN

121,3 ha VEN

Afbakening van het
grootstedelijk gebied
Gent

Deelgebied ‘Groenpool
Gentbrugse MeersenDamvallei’

B.Vl.Reg. 16/12/2005;
BS 19/01/2006

2,6 ha VEN

Afbakening van het
Zeehavengebied Antwerpen
Waasland-haven (fase 1)

Afbakening van het
Zeehavengebied Antwerpen
Waaslandhaven (fase 1)

B.Vl.Reg. 16/12/2005;
BS 6/01/2006

0,5 ha VEN

Afbakening van het
regionaalstedelijk gebied
Kortrijk

Deelgebied Gemengd
bedrijventerrein WevelgemZuid uitbreiding + Leievallei’

B.Vl.Reg. 20/01/2006;
BS 14/02/2006

13,9 ha VEN
123,6 ha NVWG

Afbakening van het regionaal
bedrijventerrein Chartreuse

Afbakening van het regionaal
bedrijventerrein Chartreuse

B.Vl.Reg. 31/03/2006;
BS 24/04/2006

42,2 ha VEN

Afbakening van gebied voor
golfinfrastructuur met
natuurverweving

Koninklijke Golf Club
Oostende in De Haan

B.Vl.Reg. 19/05/2006;
BS 15/06/2006

13,4 ha VEN
42,5 ha NVWG

Afbakening van
transportinfrastructuur

Oosterweelverbinding

B.Vl.Reg. 16/06/2006;
BS 30/06/2006

12,6 ha VEN

TOTAAL

222,4 ha VEN / 859 ha NVWG

Tabel 10.1: Afbakening van het VEN en NVWG via ruimtelijke uitvoeringsplannen in planningsprocessen anders dan het buitengebied
of individuele dossiers [bron: INBO].
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In de eerste fase van het afbakeningsproces van de gebieden voor de natuurlijke structuur werd er in totaal
86.823 ha VEN en 75 ha agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied afgebakend. In diverse
andere afbakeningsprocessen of individuele dossiers werd bijkomend 222 ha VEN afgebakend en 859 ha
NVWG afgebakend (zie tabel 10.1). Op 31 december 2006 is ca. 70 % (87.022 ha) van het VEN (doelstelling: 125.000 ha) en 0,7 % (934 ha) van het NVWG (doelstelling: 150.000 ha) afgebakend (figuur 10.1).
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Figuur 10.1:
Oppervlakte afgebakend Vlaams
Ecologisch
Netwerk en
natuurverweving
(31 december
2006, bron:
Departement
RWO, afdeling
Ruimtelijke
Planning).
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Figuur 10.2:
Oppervlakte extra
planologisch
groengebied,
gebaseerd op
ruimteboekhouding (31 december
2006, bron:
Departement
RWO, afdeling
Ruimtelijke
Planning).
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In NARA 2005 werd de ruimteboekhouding tot 1 januari 2004 beschreven. Sindsdien werd ca. 3000 ha bijkomend natuur- en reservaatgebied bestemd en ca. 500 ha bijkomend bosgebied. Ongeveer 2000 ha van de
3000 ha natuur- of reservaatgebied kreeg tevens een overdruk VEN-gebied. Negen jaar na de vaststelling van
het RSV en één jaar voor het bereiken van de planhorizon werd ca. 28 % (13.500 ha) van de taakstellende
oppervlakte (figuur 10.2) gerealiseerd voor natuur-, reservaat- en bosgebied samen (doelstelling: 48.000 ha).
Niet alleen werd de timing van het Natuurdecreet (20 januari 2003) niet gehaald, ook de timing die in het
RSV opgelegd werd (eind 2007) kan onmogelijk nog gehaald worden. Het lopende afbakeningsproces
voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur leidt momenteel nog niet tot een significante verbetering van de trend.
Natuurverbindingsgebieden
De provincies bakenen de natuurverbindingsgebieden (NVBG) en de ecologische infrastructuur van
bovenlokaal belang (EIB) af. De inrichting van die gebieden moet de samenhang tussen het VEN en/of de
natuurreservaten verhogen. Vaak zijn het gebieden die van belang zijn voor de migratie van planten en
dieren of gebieden met concentraties aan kleine landschapselementen.
Voor de NVBG zijn geen oppervlaktedoelstellingen geformuleerd in het RSV. Tabel 10.2 vermeldt het aantal natuurverbindingsgebieden dat aangeduid is. Ook het aantal natuurverbindingsgebieden waarvoor een
ecologische verkenning in opmaak of afgerond is, alsook de opmaak van een natuurrichtplan, wordt in de
tabel weergegeven. Aangezien de provincies in de ruimtelijke structuurplannen (PRSP) andere inhoudelijke accenten leggen met betrekking tot de NVBG/EIB, is de vergelijkbaarheid van de cijfers tussen de
provincies gering. Ook de doelafstand is moeilijk te bepalen doordat sommige NVBG/EIB door overlap met
VEN/verweving vermoedelijk niet zullen worden uitgewerkt.
Tabel 10.2: Aantal NVBG/EIB en aantal NVBG/EIB waarvoor een ecologische verkenning of natuurrichtplan opgemaakt werd/wordt
per provincie (2007, bron: INBO).

Provincie

Aangeduid in PRSP

Ecologische verkenning
Afgerond
NVBG
EIB

Natuurrichtplan

In opmaak
NVBG
EIB

NVBG

EIB

West-Vlaanderen

91

49

1

10

-

-

-

Oost-Vlaanderen

61

78

16

23

3

3

-

Antwerpen

52

17

1

-

1

1

-

Limburg

80

7

2

-

3

-

1(ontwerp)

Vlaams-Brabant

58

7

-

-

-

-

-

Oost-Vlaanderen doet met een geclusterde aanpak van NVBG/EIB in de regio Schelde-Durme (11 gebieden) en de noordwestelijke zandstreek (28 gebieden) een grote sprong voorwaarts in de ecologische visievorming rond NVBG/EIB. De reeds afgewerkte ecologische verkenningen voor het Meetjesland (vijf gebieden) en de Vlaamse Ardennen werden ondertussen ook gecommuniceerd naar de betrokken gemeenten.
De mogelijkheid van vastlegging van een budget voor uitvoering van de NVBG/EIB wordt onderzocht.
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In Antwerpen werd een ecologische verkenning voor het stelsel van de Hollebeemdenbeek/Laakbeek
opgemaakt, maar werden de planningsprocessen voorlopig opgeschort tot er duidelijkheid heerst over de
gewestelijke afbakening van de natuurverwevingsgebieden en het VEN tweede fase. Tevens is de mogelijkheid onderzocht voor de opmaak van een ecologische voorstudie voor een tweede pilootnatuurverbinding tussen de Kalmthoutse Heide en De Maatjes.
West-Vlaanderen startte in 2007 met de opmaak van gedetailleerde beheerplannen voor de zogenaamde
groene assen in de provincie. De meeste daarvan zijn voormalige spoorwegbeddingen aangeduid als ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang.
In Limburg werd verdergewerkt aan de opmaak van inrichtingsvisies voor de natuurverbinding te GenkAs tussen de Maten en de bossen ten noorden van Horensberg, de Soerbeekvallei te Bree en te DilsenStokkem. Limburg houdt daarmee vast aan de doelstelling van twee NVBG per jaar. Op basis van de ecologische verkenning voor Heers-Tongeren werd een ontwerpnatuurrichtplan opgemaakt.
In opdracht van de provincie Vlaams-Brabant werd op het grondgebied van negen gemeentes een studie
uitgevoerd naar kleine landschapselementen [2]. Die wordt door het regionaal landschap Groene Corridor

#10

en de bosgroep Groene Corridor als kader gebruikt voor KLE-acties. De gemeente Zemst plande een
lokaal project rond ontbrekende schakels in het KLE-netwerk. Verder voerde de provincie in vier aangeduide NVBG-acties uit rond beekherstel.
Daarnaast worden in Vlaanderen talloze initiatieven genomen in het kader van natuurverbinding. Het gaat
dikwijls om kleinere ingrepen op het terrein zonder uitgebreide visievorming vooraf en zonder uitgebreide
afbakenings- of overlegprocessen. Het kan gaan om de verwerving van een stapsteen, de ecologische her-

Figuur 10.3:
Natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang waarvoor een ecologische verkenning in
opmaak/opgemaakt
is. Op het kaartje
zijn ook terreinacties in NVBG/EIB
buiten het formele
kader opgenomen.
(2007, bron: INBO).

Natuurverbindingsgebied/ecologische infrastructuur
Ecologische verkenning afgerond
Ecologische verkenning in voorbereiding
Studiewerk/terreinuitvoering zonder ecologische verkenning
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inrichting van een waterloop via interdienstenoverleg op de provincie, de gesubsidieerde aanleg van een
poel of haag op particulier terrein, een gerichte inventarisatie, enz. Omdat dergelijke acties uitvoering
geven aan het provinciaal beleid rond NVBG/EIB werden ze op het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek (INBO) geïnventariseerd (figuur 10.3). De kennis over dit informele aspect van natuurverbinding, dat ook buiten de aangeduide gebieden speelt, is echter onvolledig.
Een aantal juridisch/beleidsmatige knelpunten kunnen worden weggewerkt:
 er is een aanpassing van het Natuurdecreet voorgesteld die het mogelijk moet maken een besluit

van de Vlaamse Regering te nemen om NVBG af te bakenen zonder ruimtelijk uitvoeringsplan;
 er zijn aanpassingen aan het Natuurrichtplanbesluit3 voorgesteld voor een eenvoudiger en flexi-

belere afbakeningsprocedure en een procedure voor de opmaak van een natuurrichtplan worden
momenteel uitgewerkt. De bedoeling is om de uitvoering van de NVBG/EIB te versnellen.
Daarnaast blijven er nog een aantal onopgeloste knelpunten:
 een groot knelpunt vormt het ontbreken van aparte projectmiddelen voor de NVBG/EIB, waardoor

de uitvoering op het terrein momenteel achterwege blijft en het instrument natuurverbinding als
dusdanig niet herkenbaar is;
 het aspect ‘natuur verbinden’ werkt nog te weinig als facet door in het reguliere beleid van

actoren in het buitengebied. Een goede methodiek om het aspect te vertalen naar het reguliere
beleid zou in belangrijke mate bijdragen aan een grotere dynamiek rond het thema en vergroot de
kans op terreinrealisaties. Dit aspect van natuurverbinding verdient zeker meer aandacht de
komende jaren.

Natuurrichtplannen
Voor alle VEN/IVON-gebieden, de overige groen-, park-, buffer- en bosgebieden en de gebieden afgebakend in het kader van internationale overeenkomsten met inbegrip van de Europese richtlijnen moet een
natuurrichtplan (NRP) opgemaakt worden. Voor VEN en NVWG is juridisch een deadline vastgesteld op
20 januari 2008. Met de ministeriële besluiten van 12 mei 2004 werd één pilootplangebied per provincie
ingesteld voor de opmaak van een NRP, gecoördineerd door ANB: Demervallei (Vlaams-Brabant),
Dendervallei (Oost-Vlaanderen), Hoge Kempen (Limburg), Heuvelrug vallei Kleine Nete (Antwerpen),
Hoppeland (West-Vlaanderen). Elk NRP heeft zijn eigen specifieke startbesluit [275]. Het lag in de bedoeling om vanaf 2005 elk jaar twee nieuwe natuurrichtplannen per provincie op te starten.
Naast de genoemde pilootgebieden is er enkel het NRP Middenkust bijgekomen (ministerieel besluit 19
mei 2005). Het NRP Dendervallei werd in 2006 voorlopig stilgelegd. Voor de overige natuurrichtplannen
waren de voorlopige ontwerpen van natuurrichtplan op 1 april 2007 afgewerkt of in ver gevorderde staat
van ontwerp. De voorlopige ontwerpnatuurrichtplannen van de Middenkust en het Hoppeland werden –
na advies van de stuurgroep – aan de minister ter voorlopige goedkeuring voorgelegd. De verwachting is
dat kortelings de openbare onderzoeken voor die natuurrichtplannen kunnen starten zodat de plannen

3) Besluit van 28 februari 2003 van de Vlaamse Regering betreffende natuurrichtplannen (BS 27 maart 2003)
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tegen de zomer van 2008 definitief door de minister kunnen worden goedgekeurd. Voor de overige NRP
(uitgezonderd Dendervallei) wordt momenteel het eindadvies door de stuurgroep voorbereid. Het is de
verwachting dat het openbaar onderzoek na de zomer van 2007 kan plaatsvinden. In overeenstemming
met de beleidsbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur werd op de beleidsraad van het
beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van 12 februari 2007 beslist dat ANB aan de opmaak van de
instandhoudingsdoelstellingen voor de Habitatrichtlijngebieden, een Europese verplichting tegen eind
2010, een hoge prioriteit moet geven. Dat heeft tot gevolg dat de medewerkers van ANB, belast met de
opmaak van natuurrichtplannen vanaf midden 2007 vooral daarvoor zullen worden ingeschakeld.
Uit het hoger aangehaalde blijkt dat het in de huidige omstandigheden onmogelijk is om tegen de in het
Natuurdecreet voorziene deadline van 20 januari 2008 voor alle VEN en NVWG natuurrichtplannen op te
maken (figuur 10.4).
Naar aanleiding van de voorlopige afsluiting van de NRP-projecten wordt binnen ANB een evaluatie van
de planprocessen in de verschillende provincies voorbereid. In opdracht van het Steunpunt
Milieubeleidswetenschappen en ANB werd door de Universiteit Antwerpen in het kader van het ‘actieonderzoek planning en overleg natuurrichtplannen’ een analyse van de participatie van het Vlaamse mid-
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denveld gevoerd aan de hand van diepte-interviews met de betrokken doelgroepen.
Door het ANB werden heel wat inspanningen verricht om doelgroepen te betrekken bij de opmaak van de
natuurrichtplannen. De participatie-effectiviteit en -efficiëntie kunnen echter nog merkelijk verbeterd worden. Zowel de doelgroepen als het ANB hadden hogere verwachtingen van het participatieproces. Er is
nood aan meer kennis en ervaring met betrekking tot dergelijke participatieve processen bij het ANB en
de uitwerking van een doordacht doelgroepenbeleid. Het is ook nodig om factoren die de vlotte werking
van het participatieproces belemmeren zo veel mogelijk weg te werken. Zo bestaat nog te veel onzekerheid over de relatie tussen de verschillende betrokken wetgevingen (bv. ruimtelijke ordening, MAP).

Figuur 10.4:
Oppervlakte opgestarte natuurrichtplannen (31
december 2006,
bron: Agentschap
voor Natuur en
Bos).
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1.2 Uitvoering
Effectief natuurbeheer, bosbeheerplannen, beheerovereenkomsten
Momenteel zijn er nog geen natuurrichtplannen (zie punt 1.1). Daarom wordt hier ingegaan op de
bestaande instrumenten uit het gebiedsgerichte natuur- en bosbeleid, nl. gebieden met effectief natuurbeheer (zie hoofdstuk 8 Erkende natuurreservaten), bossen met bosbeheerplan (zie hoofdstuk 12
Bosbeheer) en beheerovereenkomsten met landbouwers (zie hoofdstuk 13 Landbouw).
Effectief natuurbeheer wordt hier gedefinieerd als de erkende en Vlaamse natuurreservaten, de aangewezen en erkende bosreservaten, de overige natuurgebieden met natuurgericht beheer door ANB en de militaire domeinen met natuurprotocol. Die informatie werd in eerste instantie via de natuurgebiedendatabank
bekomen. Die databank bevat ongeveer 90 % van de totale beheerde oppervlakte. De data met betrekking
tot de bosreservaten hebben een dekking van 100 %.
Bij gebrek aan een kaart van bossen met bosbeheerplan werd een kaart van alle bossen in Vlaanderen
gebruikt (boskartering). Voor alle bossen van meer dan vijf ha dient een bosbeheerplan opgemaakt te worden. Op 31 december 2006 beschikte echter nog maar 29 % van de Vlaamse bosoppervlakte een beheerplan (zie hoofdstuk 12 Bosbeheer).
Effectief natuurbeheer is gericht op gebieden met hoofdfunctie natuur, terwijl bij de bosbeheerplannen en
agrarische beheerovereenkomsten de doelstelling gekoppeld is aan gebieden waar natuur nevengeschikt
is aan andere gebruiken (bosbouw, recreatie, landbouw).
Bijna 25 % van het huidig afgebakende VEN valt onder effectief natuurbeheer. Op termijn zal moeten blijken of door aankoop de toename van natuurreservaten binnen het VEN gestimuleerd wordt en of dat binnen het VEN vlotter gebeurt dan buiten het VEN. Momenteel is dat niet het geval (zie verder).
Bijna 60 % van het huidige VEN is bos en komt in aanmerking komt voor de opmaak van een bosbeheerplan.
Ongeveer 2 % van de beheerovereenkomsten voor landbouwers liggen binnen VEN.
In tabel 10.3 kunnen we zien welk aandeel van de oppervlakte effectief natuurbeheer, bos (bij gebrek aan GISlaag bosbeheerplannen) en beheerovereenkomsten er in het huidige en gewenste VEN/NVWG is opgenomen.

%

Effectief
natuurbeheer

Bos

Beheerovereenkomst
(Vlak) (Punt) (Lijn)

VEN

53

33

2

6

6

Gewenst VEN

64

38

7

16

14

Gewenst NVWG

8

35

36

20

20

Tabel 10.3: Aandeel van de
oppervlakte effectief natuurbeheer, bos (bij gebrek aan
GIS-laag bosbeheerplannen)
en beheerovereenkomsten
dat binnen de verschillende
gebiedscategorieën ligt (31
december 2006, brongegevens: INBO).
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Momenteel ligt ruim de helft van de gebieden met effectief natuurbeheer in het VEN. Indien we uitgaan
van gewenst VEN/NVWG dan kan de oppervlakte toenemen tot meer dan 70 % van de oppervlakte van
de gebieden met effectief natuurbeheer.
Ongeveer 33 % van de bossen liggen binnen het huidige VEN. In het gewenste VEN loopt dat op tot ongeveer 73 %.
Voor de beheerovereenkomsten kan worden gesteld dat ze vooral buiten het VEN gelegen zijn. Bij de verwezenlijking van het gewenste VEN/NVWG zal het aandeel van agrarische beheerovereenkomsten binnen
de natuurlijke structuur toenemen tot ca. 35-40 % (naargelang het type). Aangezien beheerovereenkomsten zich vooral in het agrarische gebied situeren, zou men kunnen verwachten dat ze vooral in de natuurverwevingsgebieden zouden liggen. De reden waarom beheerovereenkomsten weinig in het VEN gelegen
zijn, is een gevolg van een wijziging in het besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot beheerovereenkomsten4 (21 juli 2005). Daarin wordt gesteld dat beheerovereenkomsten buiten de uitbreidingsperimeter van reservaten worden gehouden.
Gelet op het aandeel van de verschillende instrumenten kunnen we stellen dat effectief natuurbeheer een

#10

belangrijk instrument zal zijn voor de verdere invulling van het VEN. De beheerovereenkomsten zullen
vooral ingezet worden binnen de natuurverwevingsgebieden, terwijl de bosbeheerplannen zowel in VEN
als NVWG een rol vervullen.
Recht van Voorkoop
Het recht van voorkoop in het kader van het natuurbehoud werd ingesteld om ecologisch waardevolle percelen in afgebakende gebieden te kunnen aankopen en veilig te stellen door een aangepast beheer. Er zijn
twee mogelijke begunstigden m.b.t. het recht van voorkoop voor natuur, in eerste instantie de Vlaamse
overheid en in een aantal gevallen ook de erkende terreinbeherende verenigingen. Het recht van voorkoop
is van toepassing in het VEN, in de reservaten en hun uitbreidingszones in bos- of groengebied en binnen de natuurinrichtingsprojecten.
De maximale totale oppervlakte waarop dat recht van voorkoop van toepassing kon zijn, bedroeg voor de
vaststelling van het VEN eerste fase meer dan 52.000 ha (figuur 10.5). Door de vaststelling van het VEN
eerste fase liep de oppervlakte op tot meer dan 99.000 ha. Daarvan dient de oppervlakte die reeds aangekocht is in het kader van natuurbehoud afgetrokken te worden. Wegens het gebrek aan accurate cijfers
over de verschillende jaren kan de precieze oppervlakte die valt onder het toepassingsbereik van het recht
van voorkoop niet berekend worden.
Verwacht zou kunnen worden dat sinds de vaststelling van het VEN eerste fase de oppervlakte die te koop
aangeboden wordt via dit recht van voorkoop ook een significante stijging ondergaat. De aangeboden
oppervlakte toont in de periode 2000-2003 een stijging. Tegen de verwachtingen in daalt de aangeboden
oppervlakte in de periode 2003-2006, d.i. na de vaststelling van het VEN.

4) Besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende het sluiten van beheerovereenkomsten in uitvoering van de Verordening (EG)
nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling
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Een aantal factoren bepaalt of de aangeboden oppervlakte effectief aangekocht wordt (NARA 2003 en
NARA 2005). De definitief verworven oppervlakte per jaar varieerde in de periode 2000-2006 tussen de 42
en 157 ha. In totaal werd in zeven jaar tijd 743,5 ha of 11,5 % van de aangeboden oppervlakte effectief
aangekocht. Van de volledige oppervlakte waar het recht van voorkoop op van toepassing zou kunnen zijn
is dat 0,71 %.

Figuur 10.5: Totale oppervlakte waar recht van
voorkoop op van toepassing kan zijn, aangeboden en aangekochte
oppervlakte via recht van
voorkoop (2007, brongegevens: VLM).
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02 Effecten op natuur
Als het over de betekenis van het VEN/IVON voor natuur in Vlaanderen gaat, is het van belang te weten
of ze al dan niet toelaat om het verlies aan biodiversiteit te stoppen (2010-doelstelling). Het antwoord op
die vraag hangt ook af van de uiteindelijke locatiekeuze van het VEN, de concrete natuurdoelstellingen en
de invulling ervan (o.a. bepaald via het natuurrichtplan en de diverse uitvoerende maatregelen). In het antwoord spelen ruimtelijke, kwantitatieve en kwalitatieve aspecten, die onderling met elkaar in relatie staan.
Er wordt in deze paragraaf getracht om aan de hand van een aantal indicatoren een beeld te geven van
de milieukwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en natuurkwaliteit binnen het VEN/IVON (huidige situatie) en binnen de gewenste natuur- en bosstructuur (GNBS). Daarbij werden de afgebakende natuurverwevingsgebieden (NVWG) niet verder opgenomen in de analyse, gezien de beperkte afbakening (0,7 %). De militaire domeinen met natuurprotocol worden, ondanks het feit dat zij niet in eerste instantie gericht zijn op
natuurbehoud en -ontwikkeling, meegenomen, aangezien ze door hun natuurwaarde een bijdrage kunnen
leveren aan een samenhangend ecologisch netwerk.
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2.1 Milieukwaliteit
Er worden twee aspecten van de milieukwaliteit binnen het VEN/NVWG beschreven: de grondwaterkwaliteit (kwel en infiltratie) en de bemestingsdruk.
Kwel en infiltratie
Om een beschrijving te geven van de grondwaterkwaliteit werd gebruikgemaakt van de fysische structuurkaart voor Vlaanderen, die gebaseerd is op de bodemkaart. In figuur 10.6 wordt het aandeel van kwel en
infiltratie binnen en buiten het VEN aangegeven. Het aandeel van kwelgebied binnen VEN (ca. 40 %) ligt
beduidend hoger dan buiten het VEN (ca. 18 %). Dat is niet onbelangrijk gezien in de kwelgebieden voor
het natuurbehoud zeer waardevolle biotopen liggen die sterk gevoelig zijn voor vermesting, verdroging en
verzuring. De directe impact van de verstoring op die kwelgebieden kan via het VEN en de daaraan verbonden instrumenten (vb. natuurrichtplan) verminderd worden. Het is echter ook belangrijk om na te gaan
door welke infiltratiegebieden die kwelgebieden gevoed worden. Het heeft immers weinig zin om de eutrofiëring van een kwelgebied aan te pakken, indien het aanvoerende infiltratiegebied onder hoge bemestingsdruk staat.

#10
Figuur 10.6:
Aandeel van kwel Buiten VEN
en infiltratie binnen en buiten VEN
(2006, brongege- Binnen VEN
vens: INBO).
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Bemesting
Een van de plandoelstellingen in het MINA-plan 3 stelt dat de milieukwaliteit moet worden afgestemd op
de ecologische vereiste van kwetsbare soorten en habitats in het VEN, de groen-, park-, buffer- en bosgebieden en in de Speciale Beschermingszones (zie hoofdstuk 4 Vermesting). Het Natuurdecreet stelt dat
in het kader van de natuurrichtplannen in het VEN, in de natuurverwevings- en de natuurverbindingsgebieden en in het groengebied van Vogel- en Habitatrichtlijngebied, de bemestingsnormen gemoduleerd
kunnen worden verstrengd of versoepeld. Om op termijn daarvan de resultaten te zien, nl. de verandering
van de bemestingsdruk binnen het VEN/NVWG, werd de toestand binnen en buiten het huidge VEN voor
de bemestingsdruk vergeleken op basis van de kaart met de landbouwgebruikpercelen waarvoor aangifte moet gebeuren met betrekking tot bemesting (VLM, 2006). Bij de kaart van de landbouwgebruikpercelen werden de percelen die onder effectief natuurbeheer (zie hoofdstuk 7 Overzicht en recente beleidsontwikkelingen) vallen, verwijderd, zodat enkel de percelen waar het hoofdgebruik landbouw is, overblijven (tabel 10.4) (zie ook Hoofdstuk 13 Landbouw).
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In Vlaanderen is ongeveer 50 % van de oppervlakte (675.757 ha) ingenomen door gebieden met hoofdfunctie landbouw. Ongeveer 2 % daarvan (12.620 ha) valt binnen het huidige VEN. Ongeveer 15 % van het
huidige VEN is ingenomen door landbouwgebruikpercelen die niet onder effectief natuurbeheer vallen.
Het beperkte aandeel landbouwgebruik in het VEN is te verklaren door de aanwezigheid van grote bosen heidecomplexen.
Tabel 10.4:
Aandeel van landbouwgebruikpercelen die niet
onder effectief
Binnen het VEN (87.022 ha)
12.620
natuurbeheer vallen binnen de verBuiten het VEN (1.275.406 ha)
663.137
schillende
gebiedscategorieën (31 december 2006, brongeIn figuur 10.7 wordt aangegeven hoe de verschillende klassen met betrekking tot bemesting verdeeld zijn gevens: VLMINBO).

Landbouwgebruikpercelen die niet onder
effectief natuurbeheer vallen (ha)

binnen het VEN. In het huidige VEN valt 30 % van de oppervlakte in landbouwgebruik binnen nulbemes-

ting (twee grootvee-eenheden/ha of beheerovereenkomst ‘100 kg stikstof uit chemische mest’).
Daarnaast is iets meer dan 40 % gekoppeld aan een mogelijke ontheffing van de nulbemesting. In de
overige 25 % van het afgebakende VEN mag de algemene bemestingsnorm (o.a. in functie van teelt) toegepast worden. Via instrumenten zoals natuurrichtplannen, zou men, gelet op de plandoelstelling van
MINA-plan 3, op termijn een verschuiving kunnen verwachten naar klassen met een lagere bemestingsdruk. De verlaging van die druk speelt een belangrijk rol bij de afstemming van de milieukwaliteit op de
ecologische vereisten.

Buiten VEN

Binnen VEN
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7.500 10.000 12.500 15.000 600.000

Oppervlakte in landbouwgebruik (ha)

700.000
Nulbemesting
Ontheffing mogelijk
Maximale bemesting

2.2 Ruimtelijke kwaliteit
Ontsnippering van het planologisch groengebied
De natuurindicator ‘ontsnippering van het planologisch groengebied’ evalueert de versnippering van
natuurgebieden, zoals voorzien in het gewestplan. Daarbij ligt de grootte van aaneengesloten natuurgebieden aan de basis.
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Figuur 10.7:
Aandeel van
bemestingsnormen
van landbouwgebruikpercelen (die
niet onder effectief
natuurbeheer vallen) binnen en
buiten het
bestaande VEN
(31 december
2006, brongegevens: VLM-INBO).
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250.000

Oppervlakte planologisch groen (ha)

Figuur 10.8 toont
het effect van de
afbakening van het
Vlaams Ecologisch
Netwerk op de
ontsnippering van
de groene ruimte
in Vlaanderen.

200.000
24

25

26

25

25

25

25

26

26

43

326

336

339

340

344

357

358

356

356

364

1626

1632

1634

1622

1627

1615

1614

1609

1609

1350

3708

3744

3738

3739

3749

3758

3754

3751

3751

3433

150.000

100.000

50.000

0

19

94

19

96

19

99

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

>1000 ha
100-1000 ha
10-100 ha
0-10 ha

EN

tV

s
en

w

20

+
02

ge

#10
De impact van de afbakening van het VEN op de ontsnippering van de groene ruimte is momenteel
beperkt (status-quo). Dat is logisch, aangezien de eerste fase van het VEN enkel werd afgebakend binnen gebieden die al een groene gewestplanbestemming hadden.
In 2005 werden een beperkt aantal bijkomende ruimtelijke uitvoeringsplannen goedgekeurd. Daardoor zijn
er opnieuw een aantal kleine verschuivingen tussen de onderscheiden klassen. Bij de kleinere gebieden
is er een vermindering opgetreden ten voordele van de grootste gebieden. In 2006 zijn er geen zichtbare
veranderingen ten opzichte van 2005.
Ondanks de beperkte impact kan die verschuiving in 2005 op zich als positief beschouwd worden vanuit
de doelstelling van het VEN, namelijk de creatie van grote eenheden natuur. Zoals blijkt uit het hypothetische scenario waarbij een volledige invulling van het gewenste VEN aanvullend op de bestaande groene gewestplanbestemmingen (toestand 2002) zou worden gerealiseerd (laatste balk in figuur 10.8), moet
er echter nog een hele weg afgelegd worden.
In figuur 10.9 kunnen we met een voorbeeld zien dat er in het huidig afgebakende VEN nog essentiële
schakels ontbreken.
Ontsnippering van gebieden met hogere biologische waarde
In tabel 10.5 wordt de ruimtelijke configuratie van gebieden met hogere biologische waarde (op basis van
BWK, zie eerder) binnen en buiten het VEN vergeleken. Daaruit blijkt dat gebieden met een hogere biologische waarde statistisch groter zijn binnen het huidige en gewenste VEN dan erbuiten. Ook voor de
militaire domeinen geldt die vaststelling. Bij de verdere afbakening van het VEN moeten we vaststellen dat
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Figuur 10.9:
Voorbeeld: het huidig afgebakende
VEN versus het
gewenste VEN en
natuurverwevingsgebied (31 december 2006, bron:
INBO).

VEN op 31/12/2006

Gewenst VEN

Militair domein

Gewenst natuurverwevingsgebied (NVWG)

Aantal
gebieden

Totale
oppervlakte
(ha)

Mediaan
(ha)

25percentiel
(ha)

75percentiel
(ha)

VEN
(toestand op 31/12/‘06)

3328

70.325

1,6

0,2

11,0

Gewenst VEN

4970

93.223

0,6

0,1

5,3

Buiten VEN
55.587
(toestand op 31/12/‘06)

205.139

0,4

0,2

1,3

Buiten gewenst VEN

54.288

182.242

0,4

0,1

1,2

139

10.417

1,4

0,2

8,6

Militaire domeinen

de oppervlakte op zich toeneemt maar dat de gemiddelde grootte van aaneengesloten gebieden met
hogere biologische waarde afneemt. Dat komt doordat bij de verdere afbakening van het VEN meer gebieden met ‘te ontwikkelen natuur’ in aanmerking komen. Zij zullen op termijn tot grotere gebieden met
hogere biologische waarde leiden.
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Tabel 10.5:
Mediane oppervlakte van gebieden met hogere
biologische waarde (waardevol,
waardevol met
zeer waardevolle
elementen, zeer
waardevol) binnen
de verschillende
gebiedscategorieën (2006, bron:
INBO).
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Biologisch minder waardevol
Biologisch waardevol
Biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen
Biologisch zeer waardevol

Figuur 10.10: Verdeling van de biologische
waarde binnen de verschillende gebiedscategorieën (31 december 2006, bron:
INBO).
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2.3 Natuurkwaliteit
Biologische waarde
Om de natuurkwaliteit van de huidige en gewenste gebiedscategorieën (huidig en gewenst VEN/militaire
domeinen) aan te geven worden een aantal indicatoren besproken met betrekking tot biologische waarde en potentiële habitats voor fauna.
In figuur 10.10 wordt aangegeven hoe de verdeling is van de biologische waarde binnen de verschillende
gebiedscategorieën. De waardering is gebaseerd op de biologische waarderingskaart. Daaruit werden de
gebieden met de waardering waardevol, waardevol met zeer waardevolle elementen en zeer waardevol
geselecteerd.
Meer dan 80 % van de oppervlakte van het huidige VEN heeft een hoge tot zeer hoge biologische waarde. Het grootste aandeel (40 %) wordt ingenomen door zeer waardevolle natuur. De oppervlakte aan militaire domeinen in Vlaanderen is beperkt, maar het aandeel biologisch waardevol tot zeer waardevol gebied
is er met 86 % wel hoog. Aangezien de militaire domeinen ook grote aaneengesloten gehelen vormen, zijn
zij van groot belang voor de natuurlijke structuur.
Bij uitwerking van het gewenste VEN (figuur 10.10) zien we dat de totale oppervlakte stijgt, maar dat het procentuele aandeel van waardevolle tot zeer waardevolle natuur ten opzichte van het huidige VEN terugvalt.
Tot nu toe werd het huidige VEN vooral afgebakend boven bestaande groene gewestplanbestemmingen. Het
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is dan ook vanzelfsprekend dat die gebieden een grote biologische waarde hebben. De verdere afbakening
omvat grotendeels gebieden die thans andere bestemmingen hebben en derhalve globaal genomen een
minder hoge biologische waarde hebben. Binnen gewenste natuurverwevingsgebieden is ongeveer de helft
van de aangegeven oppervlakte biologisch waardevol tot zeer waardevol. Men zou zich de vraag kunnen stellen of die waardevolle gebieden niet eerder naar het VEN moeten (kunnen) worden verschoven.
Tabel 10.6: Meerwaarde van de verschillende gebiedscategorieën voor de bescherming van de biologische waarde (2007, bron: INBO).

Biologisch
waardevol met
zeer waardevolle
elementen(ha)
44.283

Biologisch
waardevol
(ha)

Opp. in Vlaanderen

Biologisch
zeer
waardevol
(ha)
78.932

152.236

Biologisch
waardevol tot
zeer waardevol
(ha)
275.451

Groenbestemming op GWP 1994

53.350 (68 %)

20.726 (47 %)

61.954 (41 %)

136.030 (49 %)

Groenbestemming op GWP 2002

55.623 (70 %)

22.276 (50 %)

65.292 (43 %)

143.191 (52 %)

VEN (toestand op 31/12/2006)

56.591 (72 %)

23.320 (53 %)

67.082 (44 %)

146.993 (53 %)

Gewenst VEN

60.231 (78 %)

27.971 (63 %)

78.699 (52 %)

166.901 (61 %)

Voor de drie natuurwaardencategorieën blijkt duidelijk dat met de huidige afbakening van het VEN de meerwaarde zeer beperkt is, gezien het merendeel van de waardevolle natuur reeds onder een groene planologische bestemming viel. Het is pas bij de uitvoering van het gewenste VEN dat de grote veranderingen zich
zullen voordoen, waarbij heel wat gebieden met waardevolle tot zeer waardevolle natuur een groene planologische bescherming kunnen krijgen. Daarbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat het gewenste VEN een hypothetische toestand is die ook niet voor 100 % kan worden gerealiseerd aangezien de oppervlakte gewenst VEN (142.000 ha) ruimschoots boven de 125.000 ha af te bakenen oppervlakte VEN ligt.
Het proces voor de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk geeft, als gevolg van de vertraging,
momenteel nauwelijks meerwaarde met betrekking tot oppervlakte natuur die een groene planologische
bestemming heeft ten opzichte van het proces dat in de periode tussen 1994 en 2002 werd gevolgd.
Ondanks het feit dat de militaire domeinen minder dan 1 % van de oppervlakte van Vlaanderen in beslag
nemen, ligt toch 8 % van de (actueel) zeer waardevolle en 5 % van de waardevolle natuur van Vlaanderen
binnen die gebieden.
Fauna
Om de betekenis van het VEN/NVWG voor fauna in te schatten werden de potentiële habitatkaarten van
een aantal soorten [155] geconfronteerd met de huidige en gewenste afbakening van het VEN/NVWG. De
selectie van de soorten is naast de beschikbaarheid van digitaal kaartmateriaal ook gekozen in functie van
het biotoop waarvoor die soorten kenmerkend zijn: heikikker (heide), hamster (akkers), vuursalamander
(bos), bruine kiekendief (rietland (moeras)).
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Figuur 10.11 geeft de planologische beschermingsgraad weer van de potentieel geschikte kernhabitat. De
oppervlakte per soort is zeer uiteenlopend. Op basis van die figuur kunnen we volgende conclusies trekken:
 De meerwaarde van het huidig afgebakende VEN/NVWG is nog zeer beperkt in vergelijking met

het planologische groen in 1994. Voor de helft van de geselecteerde soorten omvat de extra
bescherming 1-2 %, vooral door de afbakening van het VEN.
 Uit de grafiek blijkt wel dat bij uitwerking van de gewenste natuur- en bosstructuur nog heel wat

potentiële habitat een groene planologische bestemming zou kunnen bekomen. Voor de bruine
kiekendief kan dat oplopen tot 15 % extra groenbestemming.
 De hamster vormt hierop de grote uitzondering. Als typische akkersoort is het logisch dat het VEN

hem geen bescherming biedt. Indien de GNBS gerealiseerd zou zijn (inclusief natuurverweving),
dan nog heeft meer dan 90 % van de potentieel geschikte habitat voor de hamster geen planologische bescherming. Een goede samenwerking met de landbouw (o.a. via beheerovereenkomsten
(zie hoofdstuk 13 Landbouw)) is hier dan ook essentieel.
 Voor typische heidesoorten zoals de heikikker zien we dat de militaire domeinen een belangrijke

rol spelen met betrekking tot de bescherming van de potentiële kernhabitat (heide). Dat biotoop

#10

is overwegend binnen de militaire domeinen terug te vinden. Er werd gekozen om militaire
domeinen niet als VEN/NVWG af te bakenen, maar ook hier kan weer aangetoond worden dat die
domeinen een belangrijke ecologische waarde hebben in aanvulling op de gebieden van de
natuurlijke structuur.
 Voor de vuursalamander vormt het huidig afgebakende VEN een verwaarloosbare meerwaarde in

vergelijking met 1994. Dat is toe te schrijven aan het feit dat veel bossen (kernbiotoop voor de
soort) reeds voor 2003 een groene gewestplanbestemming hadden.

Groene bestemming op gewestplan 2002
Militair domein met natuurprotocol
Extra groene bestemming door VEN/IVON
Extra groene bestemming door gewenst VEN/IVON
Habitat zonder groene bestemming

Figuur 10.11: Aandeel van de potentieel geschikte
habitat van 4 soorten dat vanwege de huidige en
gewenste VEN/NVWG een planologische bescherming heeft (2006, bron: INBO).
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03 Kennis
 Er is onvoldoende informatie over de huidige toestand (nulmeting) van het afgebakende

VEN/IVON. Op termijn is dat zeker noodzakelijk wil men kunnen nagaan welke impact het
VEN/IVON op de natuur (fauna en flora) heeft. De nulmeting moet zodanig uitgevoerd worden dat
het verschil tussen gebieden binnen en buiten VEN/IVON kan worden vergeleken. Er bestaat
gebiedsdekkende informatie over heel wat soorten, maar het niveau van uurhokken is veel te ruw
om een verband te leggen met het afgebakende VEN. Beter wordt meer gedetailleerde informatie
verzameld in een weloverwogen steekproefschema.
 Voor een evaluatie van het gebiedsgericht natuur- en bosbeleid ontbreekt een kaart met de

bosbeheerplannen (zie hoofdstuk 7 Overzicht en recente beleidsontwikkelingen).
 De 2010-doelstelling moet worden geconcretiseerd in Vlaamse prioriteiten die mee de afbakening

en invulling van het VEN/IVON moeten leiden. Er is geen Vlaamse taakstelling over de te behouden of te realiseren natuurwaarden, noch over de te nemen maatregelen. De invulling gebeurt
bottom-up. Dat bemoeilijkt het optimaal afstemmen van de beleidsuitvoering op de realisatie van
de 2010-doelstelling.
 Het aspect ‘natuur verbinden’ werkt nog te weinig als facet door in het reguliere beleid van actoren

in het buitengebied. Een goede methodiek om dat aspect te vertalen naar het reguliere beleid zou
in belangrijke mate bijdragen aan een grotere dynamiek rond het thema en vergroot de kans op
terreinrealisaties. Dit aspect van natuurverbinding verdient zeker meer aandacht de komende
jaren.
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