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Oude beuken in bosreservaat Sint-

In het vorige nummer kondigden we al aan dat er nieuwe wetgeving in de maak
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was, onder andere rond het wettelijk statuut van natuur- en bosreservaten. Dit ‘decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos’ werd op de laatste vergadering van het Vlaams parlement op de valreep goedgekeurd. Het bevat heel wat
belangrijke wijzigingen, zowel voor reservaten als bos- en natuurgebieden daarbuiten. We lichten er de belangrijkste veranderingen uit die slaan op de bosreservaten.

Bos- en natuurreservaat wordt één statuut
Tot nu toe bestonden twee reservaatstatuten: ’bosreservaat’, op basis van het bosdecreet en het uitvoeringsbesluit op de bosreservaten, en ‘natuurreservaat’, via het
natuurdecreet en een bijhorend uitvoeringsbesluit op de natuurreservaten. Zoals we
ook al vroeger aangaven waren er in de praktijk niet altijd grote verschillen tussen
beide. Een samenvoeging tot één statuut lag dan ook voor de hand. Toch onderscheiden de bosreservaten zich van de natuurreservaten op twee specifieke aspecten, die we ook graag in de toekomst behouden zagen.
t

In bosreservaten is de wetenschappelijke functie evenwaardig aan de ecologische functie (voor natuurreservaten zijn alle functies ondergeschikt aan natuurbehoudsdoelen).

t

In bosreservaten wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen ‘integrale’ reservaten (onbeheerd) en ‘gerichte’ reservaten, waar via gerichte beheermaatregelen
de natuurwaarde wordt veiliggesteld of specifieke structuren (bv. middelhout)
in stand worden gehouden.
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gorieën immers zo beperkt mogelijk houden. Alle bos- en natuurreservaten, zowel
integrale als gerichte, zowel openbare als private, vallen nu onder het statuut ‘erkend natuurreservaat’. De invulling voor integrale reservaten, zijnde bossen die men
heel bewust spontaan laat ontwikkelen, zonder bij te sturen, is echter wel voorzien
binnen de zogenaamde ‘natuurstreefbeelden’.
Voor elk reservaat zal men op kaart moeten aangeven welke ‘natuurstreefbeelden’
men nastreeft. Die natuurstreefbeelden kunnen specifieke vegetaties zijn (bv. habitattypes uit de habitatrichtlijn) of leefgebieden van specifieke doelsoorten, ofwel
‘procesgestuurde’ streefbeelden. De ‘integrale’ reservaten vallen onder deze laatste
categorie, samen met de eerder grootschalige mozaïeklandschappen die ontstaan
via extensieve begrazing. Binnen de nieuwe wetgeving worden ‘integrale bosreservaten’ nu dus ‘erkend natuurreservaat met natuurstreefbeeld onbeheerde climaxvegetatie’. Omdat dat niet zo vlot ‘bekt’, zouden we voor deze categorie toch verder
de term ‘bosreservaten’ blijven hanteren. In de praktijk associeerden de meeste mensen deze term toch al met de integrale reservaten.

Hoe moet het nu verder?
In de praktijk hoeft er voor het overgrote deel van de reservaten niets te veranderen. Via een aanpassing van de beheerplannen zullen de zones met nulbeheer in de
huidige integrale bosreservaten grotendeels worden herbevestigd als ‘natuurstreefbeeld onbeheerde climaxvegetaties’. Zo blijft de continuïteit van het nulbeheer
gegarandeerd en kan ook het onderzoek naar spontane bosontwikkeling worden
verdergezet.
Het officiële netwerk van onbeheerde bossen kan bovendien nog worden uitgebreid als ook onbeheerde stukken van private en openbare natuurreservaten onder
dit natuurstreefbeeld worden geplaatst. De beheerde bos- en natuurreservaatsdelen
krijgen dan weer het natuurstreefbeeld toegekend waar dit beheer naartoe werkt.
Wat wel nog verder moet worden uitgeklaard, is de subsidie die aan private en
openbare boseigenaars zal worden betaald in ruil voor het nastreven van de uiteenlopende natuurstreefbeelden. Op het ogenblik dat we dit schrijven is men nog
volop aan het sleutelen aan die subsidieregeling. In afwachting van een definitieve
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