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Woord van de voorzitter
In het Natura 2000-project begint 
een nieuwe fase. Na de vaststelling 
van de gewestelijke G-IHD’s loopt 
nu de verdeling van de S-IHD’s, 
zijnde de doelstellingen per SBZ, ten 
einde. Het is een zware klus zowel 
op Vlaams niveau in het Vlaams 
overleg als op lokaal niveau met alle 
BOLOV’s (overlegmomenten met 
lokale actoren). De 34 rapporten 
met telkens een aantal avondlijke 

vergaderingen worden afgewerkt, normaal na het zomerreces. 
En de laatste rapporten zijn niet de gemakkelijkste omdat 
wat vermoeidheid op te sporen valt en omdat een aantal 
aanslepende knelpunten voor wat spanning zorgen.

En zo komen de werkgroepen die een aantal kwesties moeten 
oplossen in een stroomversnelling. Naast werkgroepen over 
de afstemming met de ruimtelijke ordening, over de impact 
voor de doelgroepen en over de methode om de passende 
beoordelingen efficiënter te laten verlopen, zijn er twee 
belangrijke werkgroepen die onze leden in het bijzonder 
aanbelangen.

De werkgroep “kalibratie” zal in de komende maanden 
enerzijds de gebiedsdoelen per SBZ (S-IHD’s) op een 
objectieve wijze verdelen tussen de deelgebieden, rekening 
houdend met de socio-economische context en zal anderzijds 
ook zien dat alle Vlaamse doelen wel volledig en evenwichtig 
over alle SBZ zijn toebedeeld. Aanpassingen van de 
gebiedsdoelen zullen wellicht hier en daar nodig zijn.

De werkgroep “implementatie” onderzoekt hoe de concrete 
uitwerking op het terrein zal gebeuren. Dit zal de beheerders 
natuurlijk veel concreter treffen dan het bepalen van doelen. 
Die implementatie zal hoogstwaarschijnlijk gebeuren door 
een coördinerend overleg op SBZ-niveau, waar overheid 
en actoren samen de mogelijke maatregelen op het terrein 
bestuderen en proberen toe te bedelen. Dit wordt nu voorlopig 
“natuurrichtplan light” genoemd – een evolutie van het 
vroeger bevreesde natuurrichtplan – dat nog een juridische 
verankering moet krijgen. Aan de hand van deze coördinatie 
zullen er bindende afspraken worden gemaakt met de 
individuele beheerders die elk een deel van de realisatie ten 
laste zullen nemen. De regel is wel dat de sterkste schouders 
de zwaarste lasten opnemen, maar het is al duidelijk dat 
privébeheerders ook betrokken zullen zijn. Eerst worden 
de evidenties op het terrein geïmplementeerd, dan wordt er 
geprobeerd langs vrijwilligheid de taken te verdelen en dan, 
waar dat niet voldoende is, kunnen er later verplichtingen 
volgen. 

Voorzitter Philippe Casier
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Ondertussen heeft de overheid, meer bepaald het INBO, 
op vraag van de doelgroepen en dus ook op onze vraag, een 
praktische handleiding uitgegeven met naam de “handleiding 
voor beheerders” zodat een beheerder de concrete maatregelen 
die op het terrein nodig zijn kan visualiseren. Wij hebben dit 
boek in “De Landeigenaar” al gepromoot (zie ook blz 14) en 
eenieder die in een Natura 2000-gebied gelegen is, zou het 
moeten hebben.

In het kader van de voorbereiding van de implementatie is een 
werkgroep van de Minaraad belast met de evaluatie van de 
bestaande instrumenten en de raad zal een advies geven voor 
de “herijking” ervan. Dit is een omslachtig werk want heel 
het instrumentarium voor bos en natuur wordt onderzocht, 
alsook de corresponderende budgetten en er wordt gekeken of 
deze nuttig kunnen zijn voor de gewenste acties. 

Opvallend is dat er eigenlijk bitter weinig instrumenten 
gericht zijn naar Natura 2000 en dat er praktisch niets bestaat, 
buiten het goed instrumentarium voor bos, voor privénatuur. 
Buiten reservatenbeheer door natuurverenigingen bestaan 
enkel beheerovereenkomsten met de landbouwers; voor privé 
natuurbeheerders bestaat er echt niets. Dit bevestigt wat 
wij al jaren zeggen en wat in onze handleiding uitvoerig is 
beschreven. Opvallend is het aantal hectare dat door privé 
beheerd wordt (meestal bos), een meervoud is van wat door 
de overheid en door de terreinbeherende verenigingen wordt 
beheerd. Landbouw dekt ook veel hectaren, maar het grootste 
deel ervan behoort ook toe aan privé verpachters die niet 
afzijdig kunnen blijven. Men zou hen soms kunnen onteigenen, 
al zijn ze door de pachtwet geblokkeerde verpachters, omdat 
er op hun percelen voor de IHD’s niet gewenste landbouw 
door de pachters wordt uitgeoefend.

Het natuurdecreet is op zichzelf een tamelijk rijk instrument 
maar, wat betreft de uitvoering ervan, heeft de natuursector 
erin geplukt wat ze kon net zoals trouwens de landbouwsector, 
weliswaar gecombineerd met de Europese regels. De 
privébeheerders zijn door de algemene verplichtingen van 
het decreet getroffen maar hebben tot nu toe geen gebruik 
kunnen maken van het instrumentarium. Dit kan nu nog 

maar enkel mits activatie van beschikkingen en dus het 
optreden van de overheid. Deze rechtzetting wordt nu de 
taak voor de komende maanden en hopelijk kan zodus een 
nieuw evenwicht gevonden worden in het beheer van de open 
ruimte.

Voor de privébeheerder is de uitdaging zelfs groter dan bij 
de uitvoering van Natura 2000 alleen. Gezien alle partijen nu 
rond de tafel samen overleggen, gezien de overheid interesse 
heeft als gevolg van de Europese verplichtingen en de Vlaamse 
verantwoordelijkheid, gezien de evidente hiaat in het nadeel 
van het privébeheer dat nu erkend wordt, is Natura 2000 de 
gelegenheid om het privébeheer in het daglicht te plaatsen 
en het te laten erkennen. Een gelijkberechte behandeling van 
privéactoren zoals deze in Nederland nu geponeerd is, is een 
juridische vereiste.

Dergelijke evolutie is in het voordeel van de overheid die 
nieuwe gemotiveerde spelers kan aanspreken zonder de hoge 
kosten van verwervingen en van daaropvolgende inrichting en 
beheer. Het is ook in het voordeel van de privébeheerders zelf 
die én instrumenten én steun zullen kunnen krijgen. Zodus zal 
dit voor een nieuwe waardering zorgen van hun actie waarbij 
zij zich op hun beurt actiever en positiever zullen opstellen. 

Men zal echter aan de privébeheerder vragen dat hij niet 
alleen zou meespelen, maar dat hij ook deskundigheid zou 
opbouwen en proactief een aantal lasten zou opnemen. De 
Vlaamse doelen moeten verplicht bereikt worden en de 
maatregelen zijn niet altijd eenvoudig. Een echte kennis van 
het natuurbeheer is nodig met de desbetreffende inspanningen 
en het zal gecontroleerd worden (monitoring). Wij vragen al 
lang aan de overheid dat zij die kennisopbouw zou begeleiden 
met een servicecenter. 

In sommige gevallen, als het echt nodig is voor het behalen 
van de doelen, zal onteigening of verwerving door de overheid 
voorgesteld worden. Enkel door het aantonen van de kwaliteit 
van het privébeheer kan dit vermeden worden. 
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Op maandag 18 juni jl. was het weer zo-
ver: onze algemene ledenvergadering 

heeft weer plaatsgevonden. Ongeveer 100 
leden en prominenten waren aanwezig op 
deze 9de editie, in het prachtige kasteel van 
Groot-Bijgaarden.

Na het welkomstwoord van onze 
Secretaris-Generaal, Bertrand de 
Lophem waar hij hulde bracht aan 
één van de stichters van Landelijk 
Vlaanderen, Graaf Michel de Bro-
queville die enkele maanden geleden 
is overleden, en de gebruikelijke be-
dankingen aan onze sponsors (Tele-

mak, Agriland, Cazimir advocaten en Vitalis tuinen), zijn we 
van start gegaan met enkele gastsprekers. 

De eerste spreker, Jeroen Nachter-
gaele (Afdelingshoofd Beleid bij het 
Agentschap voor Natuur en Bos) gaf 
een voorstelling over de nieuwe Bos-
wijzer, gevolgd door een pleidooi voor 
een nog betere samenwerking tussen 
de overheid en de privé-eigenaars. 
Hij lichtte het kader van het multi-

functioneel beheer en geïntegreerde beheerplannen toe. Hij 
bevestigde duidelijk dat de soms wat vaag gedefinieerde term 
“effectief natuurbeheer” niet alleen overheidsbeheer bevatte 
maar ook de private uitgebreide bosbeheerplannen. Op die 
manier wordt een volwaardige plaats gegeven aan het privé-
beheer. Philippe Casier dankte hem hiervoor met de wens dat 
andere beleidsorganen dezelfde definities zouden hanteren 
zodat de Vlaamse doelstellingen onder deze term zelfs hoger 
zouden kunnen.

Toon Denys (Afgevaardigd Bestuur-
der Vlaamse Landmaatschappij) 
hield een uiteenzetting over specifie-
ke acties bij VLM die privé-eigenaars 
aanbelangen; meer bepaald de actie 
van de grondenbank en de cijfers van 
voorkoop (meer informatie in artikel: 
De VLM verwerft gronden, op blz 5) 

en de recente statistieken van de bestemmingswijzigings- en 
de gebruikerscompensatie. Hij bevestigde dat hij de samen-
werking met Landelijk Vlaanderen wilde verstevigen. Philip-
pe Casier antwoordde dat dit zeker gewenst was maar dat het 
overleg met de VLM bij terreinwerking misschien beter kon 
vooral wat betreft lokale overlegstructuren. De cijfers van aan-
gekochte oppervlakte met het voorkooprecht tonen aan dat in 
de praktijk het voorkooprecht veel minder wordt gebruikt dan 
meestal wordt aangeklaagd.

Hierop volgde Peter Bruggen (Di-
recteur van Boerenbond) over Eco2 
en Agrobeheergroepen waarbij land-
bouwers samenwerken voor beheers-
werken op het terrein. Eigenaren 
kunnen aangesproken worden om in 
samenwerking met de landbouw lo-
kale initiatieven te nemen voor land-

schapsbeheer.

Adgild Hop (Voorzitter van de Koe-
pel van de Bosgroepen) gaf een uit-
gebreid verslag over de werking van 
de Koepel van de Bosgroepen en de 
samenwerking tussen de Koepel en 
Landelijk Vlaanderen. Voorzitter 
Philippe Casier gaf daarop een sterk 
pleidooi over het nut van deze bos-

groepen en waarom alle boseigenaars hier gratis lid van 

De Algemene Vergadering van 
Landelijk Vlaanderen op 18 juni

> Christophe Lenaerts
 PR Communicatie, Landelijk Vlaanderen

[Activiteiten]
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moeten worden. Er leeft een vrees bij de bosgroepen dat de 
Interne Staatshervorming waarbij de bosgroepen, samen met 
de Regionale Landschappen onder de voogdij komen van de 
Provincies, de werking van de bosgroepen en hun koepel zal 
wijzigen en dat dit mooie instrument voor bosbeheer zou “be-
schadigd” worden, vooral nu dat de talrijke bosbeheerders zul-
len aangesproken worden voor de implementatie van Natura 
2000.

De laatste genodigde spreker was 
Tom Embo (Directeur van Inverde) 
over het nieuwe KOBE-project: 
Kennis en Ondersteuning bij Beheer 
en Economie van natuur-, groen- en 
bosdomeinen. Dit project bevat een 
aantal deelstudies waarbij klankbord-
groepen worden samengeroepen. De 

landeigenaars worden uitgenodigd om met hun kennis hier-
aan deel te nemen.

Om onze interne werking veder op 
te volgen hebben we een voorstel-
ling gehad van Valerie Vandenabeele 
(Project Manager Natura 2000 voor 
Landelijk Vlaanderen en HVV) 
over de vordering van het Natura 
2000-project in Vlaanderen. Nu de 
BOLOV’s gedaan zijn en de IHD’s 

per SBZ worden gealloceerd, komt de volgende stap : de in-
standhoudingsmaatregelen. Het implementatietraject wordt 
bepaald met medewerking van eigenaars. Evidenties komen 
eerst, dan vrijwilligheid en indien nodig, verplichtingen. Alle 
eigenaars worden nogmaals gevraagd na te gaan of ze in een 
SBZ (Natura2000) liggen en dit te melden op het kantoor. 
Indien zij later verplichtingen willen vermijden moeten zij 
zich nu voorbereiden met kennisopbouw, want het beheer zal 
expertise vragen. Het Handboek voor beheerders werd voor-
gesteld en is “verplichte lectuur” voor wie in een SBZ ligt want 
het zal zijn beheer bepalen, hopelijk vanuit een vrijwillige ba-
sis maar aankopen door de overheid wordt indien nodig niet 
uitgesloten.

Philippe Casier (Voorzitter van Lan-
delijk Vlaanderen) gaf een kleine 
bloemlezing over de instrumenten-
studie die nu in de Minaraad wordt 
afgewerkt met een evaluatie van alle 
bos- en natuurinstrumenten. De 
conclusie zal aantonen dat er tegen-
woordig voor de privébeheerder bijna 

geen instrument bestaat hoewel er veel zijn voorzien in het 
natuurdecreet maar die zijn niet geactiveerd. Het is tijd dat de 
privébeheerder ook volwaardig in het natuurbeheer een dege-
lijk instrumentariaat zou krijgen, wat eigenlijk het doel is van 
deze studie.

Vervolgens haalde hij de problematiek van de “trage wegen” 
aan. Deze wakkeren heel wat protest aan, en zijn trouwens op 
geen enkele wettelijke tekst gebaseerd. In de Landeigenaar nr 
55 werd het standpunt van Landelijk Vlaanderen uitgebreid 
uit de doeken gedaan. 

Tot slot legde hij ook de voorwaarden uit waaronder de land-
eigenaars met vertrouwen zouden kunnen deelnemen aan de 
implementatie van Natura 2000, waarbij het oprichten van 
een servicecenter een centraal element zou zijn met de juiste 
signalen van de overheid. Dit proces is voor ons van belang 
want dit zal de gelegenheid zijn om de participatie van het 
privébeheer te bepalen met een bredere visie dan de gebrui-
kelijke bipolaire visie op het buitengebied, zijnde enkel land-
bouw en natuur. Een derde spoor is ook mogelijk.

Ophélie Eliat-Eliat (Directie-As-
sistente van Landelijk Vlaanderen) 
heeft dit alles afgesloten met een 
update over het AGNAS proces: 
planningsprocessen voor landbouw, 
natuur en bos. Het is uitermate be-
langrijk dat we ook hier als eigenaars 
bij betrokken zijn. Wederom een op-

roep aan iedereen om zich op lokaal vlak te informeren over 
de planning van de RUP’s en deel te nemen aan het lokale 
proces.

Na het verplichte vragenkwartiertje hebben we de vergadering 
met succes afgesloten en nog even kunnen bijpraten tijdens 
de receptie in het mooie salon van het Kasteel van Groot-
Bijgaarden.

Volgend jaar wordt Landelijk Vlaanderen 10 jaar. Al heel wat 
dingen zijn geëvolueerd, maar er staan nog vele punten op de 
agenda. Ondanks de beperkte middelen van onze vzw. zijn we 
op vele overlegfora aanwezig en wordt er ook geluisterd naar 
ons standpunt als landeigenaar. Dank aan de vele vrijwilligers 
voor dit prachtige werk en doe zo verder. En aan diegenen die 
zich geroepen voelen om ook een steentje bij te dragen, met 
werk, inzet of financieel, vragen we om zich kenbaar te maken 
via het secretariaat. Om dit feestjaar te vieren zullen we trach-
ten enkele activiteiten te organiseren en zullen we zeker een 
feestelijke Algemene Ledenvergadering organiseren.

Alle presentaties van de sprekers zijn op onze website terug te 
vinden : www.landelijkvlaanderen.be en de video-presentaties 
op www.landelijkvlaanderen.tv.
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De VLM verwerft gronden ondermeer 
via de lokale grondenbanken en het 

recht van voorkoop. Belangrijk daarbij is 
om aan te geven dat de VLM geen gronden 
voor zichzelf verwerft maar steeds op vraag 
van andere overheden (recht van voorkoop 
natuurdecreet, lokale grondenbank) of in 
het kader van inrichtingsprojecten (ruilver-
kaveling, landinrichting).

Lokale grondenbanken
Een instrument waarover de VLM beschikt om naakte 
onteigeningen te vermijden, in het kader van bijvoorbeeld 
grootschalige projecten zoals een havenuitbreiding, zijn de 
lokale grondenbanken.

Maar wat is nu zo’n lokale grondenbank?
De Vlaamse Landmaatschappij voert in opdracht van andere 
overheden projecten uit met de focus op verwerving, ruil, 
beheer en overdracht van onroerende goederen. De VLM 
begeeft zich hiervoor actief op de vastgoedmarkt zoekende 
naar goederen (gronden) die zij kan inzetten voor een specifiek 
project.

Welke zijn de voordelen van een lokale grondenbank?
Veelal wordt een lokale grondenbank opgericht om eigenaars 
en gebruikers van gronden in een overheidsproject een 
alternatief te bieden onder de vorm van een nieuwe eigendom 
of een nieuw gebruiksgoed. Hierdoor kunnen enerzijds 
naakte onteigeningen vermeden worden en anderzijds 
lijden de benadeelde eigenaars of gebruikers ook nauwelijks 
economisch verlies.

Hoe pakt de VLM zo’n grondenbank concreet aan?
De VLM sluit met de overheid die een ruimtebehoevend 
project wil opstarten een overeenkomst waarin bepalingen zijn 
opgenomen rond het project- en zoekgebied, de flankerende 
maatregelen, de oppervlaktedoelstelling, de duur van de 
overeenkomst, enzomeer. 

De verwerver van VLM (instrumenterend ambtenaar) gaat 
actief op zoek naar ruilgrond in het zoekgebied en voert de 
onderhandeling. Het aankoopcomité schat het goed.

Types lokale grondenbanken?
Grondenbanken kunnen opgericht worden om verschil-
lende doelstellingen te realiseren zoals natuurdoelstellingen 
(natuurcompensaties), mobiliteitsdoelstellingen (aanleg van 
grote infrastructuurwerken), recreatieve doelstellingen (recre-
atieve maatregelen),…

We onderscheiden drie soorten grondenbanken:
Grondenbanken op verzoek van een partner (overheden). 
Daarvan zijn er intussen 4 opgericht: IJzer- en Handzamevallei, 
Dijlevallei, Voeren en Hoppeland.

Grondenbanken op initiatief van de VLM. Hiervan werden 
er 4 ingesteld: Zwarte beek, Molenbeek, Meigemheide en 
Weesbeek-Herent.

Grondenbanken in opdracht van de Vlaamse Regering. 
Hiervan bestaan er 14 (waarvan 11 met flankerende 
maatregelen): Sigmaplan met ANB en W&Z, Zeebrugge, 
Gentse Kanaalzone, Natuurcompensaties AX, A11, PGB 
Rechterscheldeoever, PGB Linkerscheldeoever, Parkbos 
Gent, Dijk Zwin, Overdam, Grove groenten, Rivierherstel 
Leie met ANB en W&Z



De VLM verwerft gronden
> Een extract uit de presentatie van Toon Denys op de algemene 

ledenvergadering van Landelijk Vlaanderen op 18 juni 2012

[Landbeheer]
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Flankerende maatregelen?
Wanneer grondenbanken in opdracht van de Vlaamse 
Regering worden opgericht, kan deze zelfde Vlaamse 
regering zogenaamde flankerende maatregelen uitvaardigen. 
Flankerende maatregelen werden voor het eerst uitgewerkt 
binnen Sigma. 

De belangrijkste flankerende maatregelen voor eigenaars zijn:
Een toeslag voor eigenaars: eigenaars ontvangen dan een 
toeslag van 20% bovenop de venale waarde.

Een pachtaanvaardingsvergoeding: eigenaars ontvangen 
een vergoeding van 20% van de venale waarde indien ze in 
het zoekgebied een nieuwe pachter aanvaarden voor een 
minimum pacht van 9 jaar.

Hoeveel grond heeft de VLM sinds 2010 in het kader van 
lokale grondenbanken intussen verworven? 
In 2010 werd in het kader van de lokale grondenbanken 233 
ha verworven. In 2011 was dit 300 ha. (zie tabel)
Overeenkomsten voor een lokale grondenbank worden voor 
meerdere jaren gesloten. Het verwervingsritme verschilt van 
jaar tot jaar en ligt niet altijd hoog. Op die manier verstoren 
we ook minder de markt.

Recht van voorkoop 
Een tweede en ouder instrument waarover de VLM beschikt 
om gronden te verwerven, is het recht van voorkoop. Dit 
wordt met grote terughoudendheid toegepast.

Wat houdt dit precies in?
De Vlaamse overheid heeft in bepaalde gebieden een “recht 
van voorkoop”. 
Als zij dat recht uitoefent, verwerft zij in de plaats van de 
kandidaat-koper de aangeboden onroerende goederen. Zij 
koopt dan tegen de prijs en de voorwaarden van de kandidaat-
koper. 

Het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van 
de Vlaamse Grondenbank bepaalt dat vanaf 1 augustus 2007 
alle decretale rechten van voorkoop en het inroepen van de 

decretale koopplicht, aangetekend moeten gebeuren op 1 
centraal adres, dat van de Vlaamse Landmaatschappij.

Voor de duidelijkheid, het gaat hier enkel over de decretale 
rechten van voorkoop en niet over de contractuele rechten 
van voorkoop.

Verwervingsritme recht van voorkoop natuur en ruilver-
kaveling
In 2010 werd met het recht van voorkoop natuur en het recht 
van voorkoop ruilverkaveling 121 ha verworven. Dit is 4% van 
de aangeboden oppervlakte (2.722 ha).

In 2011 werd met het recht van voorkoop natuur en het recht 
van voorkoop ruilverkaveling 106 ha verworven. Dit is 3% van 
de aangeboden oppervlakte (3.906 ha).

Uit deze cijfers (zie tabel) blijkt dus dat slechts 3 à 4% van de 
aangeboden oppervlakte ook effectief wordt verworven. 

De dossiers worden goed afgewogen. Er moet een duide-
lijke meerwaarde kunnen aangetoond worden voor ofwel de 
realisatie van de natuurdoelstellingen of van de landbouw-
doelstellingen vooraleer de VLM haar recht van voorkoop 
laat gelden. Het is de raad van bestuur van de VLM die 
uiteindelijk beslist of de VLM al dan niet haar recht van 
voorkoop uitoefent. De raad volgt hierbij het advies van het 
Agentschap voor Natuur en Bos voor het recht van voor-
koop natuur, en wint het advies in van de voorzitter van het 
ruilverkavelingscomité voor het recht van voorkoop ruilver-
kaveling.



Aankopen VLM ha ha

2010 2011

grondenbank 233 300

sigma incluis 100

landinrichting 11,5 9,5

natuur 209 96

ruilverkaveling 46 64

patrimonium 6 14

verkoop patrimonium -1,5 -15

recht van voorkoop 
natuur

aanbiedingen 1437 2084

gekocht ha 75 81

recht van voorkoop 
ruilverkaveling

aanbiedingen 1285 1822

gekocht ha 46 25
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Met de recente goedkeuring van het 
Groenboek Beleidsplan ruimte Vlaande-

ren opent de Vlaamse regering het debat over 
een nieuwe langetermijnvisie rond ruimtelijke 
ordening, over 2020 heen naar 2050. Iedereen 
kan zijn stem laten horen via de burgerbevra-
ging rond elf sleutelkwesties die momenteel 
loopt.

Waar staan we vandaag?
Het Groenboek is een eerste stap naar een Beleidsplan ruimte 
dat – in opvolging van het huidig ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen (rsV) – de nieuwe leidraad moet worden voor het 
ruimtelijk beleid in Vlaanderen. We moeten het Groenboek 
dan ook beschouwen als een document dat probeert om de 
marges van de discussie vast te leggen of net te bevragen. in 
die zin zal de aandachtige lezer heel wat tegenstrijdigheden 
opmerken in het Groenboek en het is duidelijk dat er rond 
sommige thema’s nog keuzes gemaakt moeten worden of 
knopen doorgehakt. Het is de bedoeling om – op basis van de 
lopende burgerbevraging, de bespreking in allerhande fora en 
adviesraden en het lopende onderzoek – tegen midden 2013 
een witboek klaar te hebben dat de visie scherp zal stellen. 
uiteindelijk wil de Vlaamse regering nog deze legislatuur een 
ontwerp van Beleidsplan ruimte goedgekeurd krijgen.

Metropool Vlaanderen
Het Groenboek vertrekt van de visie ‘metropool Vlaanderen’, 
die inhoudt dat Vlaanderen en Brussel een netwerk vormen van 
vele kleinere, stedelijke regio’s, die samen kunnen wedijveren 
met andere vernieuwende regio’s van wereldformaat. Deze 
ontwikkeling moet wel gebeuren op ‘mensenmaat’, waarbij 
de kleinschaligheid van de meeste Vlaamse steden en 

gemeenten uitgespeeld wordt als troef en beschouwd wordt 
als de manier om typische grootstedelijke problemen in de 
toekomst te vermijden. Door verstandig om te springen met 
de resterende open ruimte wil men vermijden dat Vlaanderen 
één volgebouwde regio wordt. Het Groenboek probeert deze 
discussie wat aan te wakkeren door te stellen dat Vlaanderen 
stapsgewijs ernaar moet evolueren dat de totale bebouwde 
oppervlakte niet toeneemt.
Het hoofdstuk rond ‘Veerkrachtige ruimte’ schuift enkele 
nieuwere thema’s naar voren. Hier wordt onder meer 
gesteld dat het ruimtelijke beleid ervoor moet zorgen dat 
Vlaanderen minder kwetsbaar wordt voor de gevolgen van 
klimaatverandering en energietransitie.

Landbouw in het Groenboek
Wie in het Groenboek een hoofdstuk rond landbouw 
wil zoeken, kan zich de moeite besparen. Het nieuwe 
Beleidsplan ruimte wil duidelijk af van het huidige denken 
in sectoren (landbouw, natuur, wonen, werken…) in het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. deze sectoren zitten 
wat weggestoken in het document, onder thema’s zoals 
voedseldiversiteit, biodiversiteit, bevolkingsgroei, metropool 
Vlaanderen…
Zetten we de uitspraken rond landbouw in het Groenboek bij 
elkaar, dan is het duidelijk dat ook hier nog geen eenduidige 
visie werd afgeklopt. Zo schippert het document tussen een 
landbouwsector die steeds internationaler georiënteerd is, 
maar het stelt daarnaast ook dat de grootschalige Vlaamse 
landbouw zich zal moeten aanpassen aan het kleinschalige 
Vlaanderen en zich steeds meer moet richten op de lokale 
markt. Spijtig genoeg krijg je de indruk dat Vlaanderen in het 
document beschouwd wordt als een eiland op zich. Nergens 
wordt verwezen naar internationale ontwikkelingen die de 
toekomst en de ontwikkeling van sommige sectoren zullen 
bepalen, zoals het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

GroenBoek Beleidsplan 
ruimte Vlaanderen goedgekeurd

[Ruimtelijke Ordening]
> Boer&Tuinder 8 juni 2012
> Saartje Degelin, adviseur studiedienst Boerenbond

© bogert.be
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Opvolger van het RSV?
Het Beleidsplan ruimte en het ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen blijven niet naast elkaar bestaan en op termijn 
zal het BrV het rsV vervangen. Om deze overgang voor te 
bereiden wordt een traject gestart. Het ziet er nu al naar uit dat 
deze discussie niet eenvoudig zal zijn, want terwijl sommige 
partijen met het BrV een grote vernieuwingsbeweging in de 
ruimtelijke ordening willen doorvoeren, zit men ook met de 
afspraak in het regeerakkoord dat het huidig RSV uitgevoerd 
zal worden. Zo wil Vlaanderen zich in de toekomst met 
zijn ruimtelijk beleid nog enkel focussen op een aantal 
strategische gebieden (havens, economische knooppunten, 
stedelijke gebieden) en dat staat in schril contrast met de 
gebiedsdekkende ruimtelijke planning uit het RSV. Daarnaast 
stellen de ontwerpers dat het Beleidsplan ruimte verder zal 
bouwen op de robuuste lijnen van het ruimtelijk structuurplan 

Vlaanderen, maar het Groenboek slaagt er niet in om helder 
te maken welke principes uit het rsV overgenomen worden en 
welke bijsturing er nodig zal zijn.
Het Groenboek geeft duidelijk het startschot voor een grondig 
debat rond de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Het 
laatste woord is in elk geval nog niet gezegd.

INFORMATIE	–	meer	informatie	over	het	Groenboek	vind	je	
op	www.beleidsplanruimte.be.	Je	vindt	er	ook	de	link	naar	
de	burgerbevraging,	waar	iedereen	tot	30	september	2012

zijn	mening	kan	geven

De InBev-Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2011 werd 
op 27 september uitgereikt door Gouverneur André Denys 
aan de familie Marc Govaert en de Hoeve Engelendael 
voor de integratie van zachte recreatie in het natuur- en 
cultuurlandschap van de hoeve in het Krekengebied van het 
Meetjesland. 
Het project ging van start in 1993 en maakt deel uit van een 
reeds langer bestaand initiatief, dat een intense verweving van 
de cultuur- en natuurwaarden rond de hoeve Engelendael 
beoogt. De doelstelling van dit project is het bijdragen aan de 
liberalisering van het natuurbehoud, waarbij de economische 
valorisatie verloopt via de recreatieve nevenactiviteiten 
die georganiseerd worden op de hoeve. De aanleg van een 
wandeltraject, een houten steiger en een vogelobservatiepunt 
zijn de speerpunten van het initiatief.
Na dit prachtige initiatief van de vorige Vlaamse Laureaat, 
heeft het Fonds InBev-Baillet Latour beslist om het 
prijzengeld te verdubbelen tot € 20 000. 

Het Reglement 
1. Doel
De InBev-Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu van de 
Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu vzw. bekroont een 
realisatie op het vlak van ecologisch verantwoorde inrichting/
beheer van een in België gelegen privé-eigendom en niet 
toebehorende of in beheer van een erkende terreinbeherende 
vereniging. 
De prijs ten bedrage van € 20 000 wordt jaarlijks toegekend 
en is om beurten en opeenvolgend bestemd voor realisaties 
in het Vlaamse of Brusselse Gewest en in het Waalse of 
Brusselse Gewest.

2. Laureaat
De prijs beloont een natuurlijk of rechtspersoon volgens het 
privaatrecht, (met uitzondering van erkende terreinbeherende 
verenigingen).

3. Jury
De Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu is belast met de 
samenstelling van de onafhankelijke jury die de laureaat zal 
selecteren. De jury kiest in haar schoot een voorzitter. De 
jury kan een eigen huishoudelijk reglement opstellen. De 
beslissingen van de jury, die niet moeten worden gemotiveerd, 
zijn soeverein en er is geen beroep mogelijk.

4. Selectiecriteria
De jury inspireert zich op volgende selectiecriteria:

•  Concreet effect van de realisatie voor het natuurbehoud in 
België.

•  Inzet en inspanningen en effectieve betrokkenheid van de 
indieners van het project bij de realisaties en uitvoering.

•  Waarborgen inzake het blijvend karakter van de realisatie.
•  Originaliteit en standvastige methodologie van het concept 

en de uitvoering ervan.
•  Veelzijdigheid van het project o.a. op het vlak van ecologie, 

economie, educatie, socio-culturele inzet.
•  Voorbeeldfunctie van de realisatie.

De jury zal haar beslissing eveneens afwegen met betrekking 
tot de projecten door in overweging te nemen dat de 
natuurbehoudsdoelstellingen van ieder project afhankelijk 
zijn van de omgeving, de ligging en de middelen die hiervoor 
ter beschikking staan of over dewelke men kan beschikken

Oproep tot kandidaatstelling
InBev-Baillet Latour Prijs 

voor het Leefmilieu 2013

[SBNL-Vlaanderen]
> Ophélie Eliat-Eliat

> Secretaris Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu
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5. Procedure
Op de website www.sbnl-vlaanderen.be onder de rubriek 
‘Prijs voor het Leefmilieu’ vindt men het model voor het 
indienen van een dossier.

Het	dossier,	in	vier	exemplaren,	moeten	uiterlijk	tegen  
15 januari 2013	worden	overgemaakt	aan	het	secretariaat	
van	de	Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu-
Vlaanderen, Lambermontlaan 410 -1030 Brussel 
info@landelijkvlaanderen.be - Tel 02 217 27 40  
Fax 02 217 27 43 
De	dossiers	worden	niet	teruggezonden	naar	de	indiener.

6. Tijdschema
De jury maakt haar keuze voor 1 juli 2013 over aan het 
bestuur van de Stichting met betrekking tot de laureaat. De 
prijs wordt uitgereikt tijdens een academische zitting in de 
loop van het jaar, eventueel gevolgd door een bezoek aan de 
bekroonde site.

De Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu België werd 
in 1993 opgericht en behoort tot de brede waaier van 
verenigingen die zich inzetten voor het natuurbehoud in 
België.
Zij overkoepelt twee regionale stichtingen:
• de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen vzw.
• la Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats 

asbl.
Ze richten zich voornamelijk tot de privé-eigenaars en 

-beheerders die een aanzienlijk deel van de groene ruimte in 
België in hun bezit hebben of beheren. Zij trachten synergieën 
te doen ontstaan met de andere gebruikers van die ruimte die 
eveneens groot belang hechten aan het voortbestaan van dat 
onvervangbare stuk erfgoed in ons land.

Centraal daarin staat het principe van het duurzaam of 
rationeel gebruik van de natuur.
Een meer ecologisch verantwoorde inrichting en beheer 
moeten de fauna en flora in een bepaald gebied zeer ten goede 
komen en voor grotere biodiversiteit zorgen. Bovendien kan 
de mens de natuur helpen om weer de overhand te krijgen in 
de talrijke zones die momenteel niet meer voor landbouw of 
industrie worden gebruikt. De eigenaars kunnen een beroep 
doen op deskundigen en op technieken door de Stichting 
aanbevolen. Ze wil eveneens voorstellen aanmoedigen 
inzake bebording, beheer en inrichting van de gebieden, 

en promoot educatieve programma’s in natuurbeheer. De 
Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu kent jaarlijks een 
leefmilieuprijs toe ter aanmoediging van een initiatief dat het 
behoud of de verbetering van groene ruimten in privébezit in 
België wil bevorderen.
De laureaat ontvangt een financiële steun van € 20 000, 
geschonken door het Fonds InBev-Baillet Latour.

De Prijs 

De	prijs	ter	waarde	van	€	20.000	wordt	jaarlijks	toegekend	
door	de	SBNL	en	wordt	geschonken	door	het	Fonds	InBev-
Baillet	Latour

De vorige laureaten in Vlaanderen

2011 De heer Marc Govaert te St-Jan-In-Eremo
Integratie van zachte recreatie in het natuur- en 
cultuurlandschap rond de hoeve Engelendael in het 
Krekengebied van het Meetjesland

• 2009 KULeuven te Hamont Achel - Geïntegreerd bos- en 
natuurbeheer

• 2007 Sibelco n.v. te Mol en Dessel - Omlegging Witte Nete
• 2005 Vijvergebied Midden-Limburg vzw. te Bolderberg – 

Heusden-Zolder - De ontwikkeling van het Vijvergebied 
Midden-Limburg

• 2003 De heer Willy Van Hoey te Kastel – Hamme - Kastel 
aan de oever van de Schelde, in beheer van WBE Scaldiana

• 2001 De WBE Groepering Patrijzenbeheer Westhoek - 
Beheer akkerrandecosystemen in de Westhoek

• 2001 De Vrienden van Heverleebos & Meerdaalwoud v.z.w. 
- De Doode Bemde, droge voeten voor de Leuvenaars, natte 
voor de Roerdomp

• 1999 Natuurbeheerscombinatie ‘De Gaspeldoorn’ te Rotem 
– Neeroeteren - Project Bergerven

• 1997 Baron G. Van Hövell tot Westerfl ier te Diepenbeek - 
Project Merlement

Meer informatie : 
www.sbnl-vlaanderen.be



Frederik Vaes
0473 22 39 50

Geert Bruynseels
0475 71 27 23

www.dcb-net.be

advies . beheer . planning
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Het LIFE-programma is het Europees financieringsinstru-
ment voor het Milieu, en vierde zijn 20ste verjaardag op 21 
mei 2012. 
De algemene doelstelling van LIFE is bij te dragen tot de 
uitvoering, actualisering en ontwikkeling van het EU-milieu-
beleid en -wetgeving door cofinanciering van proef- of de-
monstratieprojecten met een Europese toegevoegde waarde.
LIFE begon in 1992 en tot op heden zijn er drie volledige 
fasen van het programma afgerond (Life I: 1992-1995, LIFE 
II: 1996-1999 en LIFE III: 2000-2006). Gedurende deze pe-
riode heeft LIFE 3104 projecten in de hele EU medegefinan-
cierd, wat circa € 2,2 miljard bijdraagt aan de bescherming 
van het milieu.
Een beter gekend project is het LIFE+ 3WATER project in 
Midden-Limburg. Dit project heeft de verjaardag van LIFE 
niet zomaar laten voorbijgaan! Het team van 3WATER heeft 
een natuurdag georganiseerd voor leerlingen van het 5de leer-
jaar uit de buurt. 
In de voormiddag gingen de leerlingen op stap in het project-
gebied met een speciaal opgeleide gids of een privé-eigenaar. 

Zij kwamen op plaatsen waar het publiek zonder toelating 
niet mag komen. De leerlingen maakten kennis met het na-
tuurbeheer in verschillende vormen. Het kappen van bomen 
moet niet aanzien worden als destructief, maar als een natuur-
lijk proces om de andere habitats ook een kans te laten. Om 
de biodiversiteit in stand te houden, moet de mens de natuur 
beheren. 
Na deze wijze woorden, hebben de leerlingen het natuurbe-
heerspel van Natuurpunt gespeeld. In dit spel leren de kinde-
ren nadenken hoe ze bepaalde soorten kunnen terugbrengen 
door de vroegere habitats te restaureren. Een habitat restau-
reren is meer dan enkel de leefomgeving opnieuw leefbaar te 
maken, achteraf moet deze ook onderhouden blijven. 
Het 3WATER-team wou naar aanleiding van 20 jaar LIFE+ 
vooral de jeugd sensibiliseren naar natuurbeheer toe, omdat zij 
de toekomst in handen hebben. 
www.3water.eu



Met de publicatie op 22 mei 2012 van het verzameldecreet 
in het Belgisch Staatsblad, werd het bindend karakter van 
de adviesverlening voor bebossing afgeschaft (art 87 van het 
bosdecreet). Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de ad-
ministratieve vereenvoudiging om bosuitbreiding te realiseren 
en stimuleren. 

Tot voor kort moesten een pak vergunningen en bindende, 
gunstige adviezen bekomen worden vooraleer een privé-ei-
genaar zijn eigen grond kon bebossen. Naast de vergunning 
van het College van Burgemeester en Schepenen van de be-
treffende gemeente gaat het in de meeste gevallen zowel om 
een gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos 

(ANB) als van de Afdeling Duurzame Landbouwontwikke-
ling (ADLO).
Meer dan de helft van de privé bosuitbreidingsdossiers stran-
den vandaag op het niet-toekennen van één van deze advie-
zen…. Het afschaffen van het bindende karakter van de ad-
viezen opent nieuwe perspectieven voor kandidaat-bebossers.
Het zal Vlaanderen een stap dichter brengen bij de beloofde 
10.000 hectare effectieve bosuitbreiding en dat op zeer kos-
tenefficiënte wijze. Want bosuitbreiding door privé-eigenaars 
is en blijft de goedkoopste manier om deze doelstelling te re-
aliseren.



[Natuur]
> Ophélie Eliat-Eliat, assistent Life+, ELO vzw.

20 kaarsjes voor LIFE+

[Bos] > www.landelijkvlaanderen.be

Bindend advies voor bebossing afgeschaft

Nieuwsflash

© Ophélie Eliat-Eliat © Ophélie Eliat-Eliat
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Het Technisch Vademecum Kruidachtigen maakt deel uit van 
een reeks vademecums (besproken in de Landeigenaar nr 54) die 
het Agentschap voor Natuur en Bos ontwikkelt ter ondersteu-
ning van groenbeheerders. Alle vademecums passen binnen de 
beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG).

Het realiseren van beplantingen met kruidachtigen roept vaak 
zeer concrete vragen op die niet altijd eenvoudig te beantwoor-
den zijn. Ontwerp, aanleg en beheer zijn onlosmakelijk met el-
kaar verbonden en vormen een complex proces.
Dit Technisch Vademecum Kruidachtigen kadert binnen de be-
heervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer en behandelt voor-
namelijk cultuurlijke en half-cultuurlijke beplantingen. Natuur-
lijke en half-natuurlijke vegetaties vallen buiten het bestek. De 
focus ligt op de realisatie van beplantingen met veel natuur- en 
belevingswaarde en met ruimte voor natuurlijke processen.
Met dit vademecum wil het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB) het gebruik van kruidachtigen in Vlaanderen sterker op 
de kaart zetten, niet langer als experiment, maar als volwaardig 
onderdeel van het groen. Dit vademecum brengt heel veel ge-
kende, maar verspreide kennis uit binnen- en buitenland samen, 
waarbij we ervan kunnen uitgaan dat de buitenlandse bevindin-
gen overdraagbaar zijn naar Vlaanderen.

Prijs: 60 euro (+ 8,50 euro verzendingskosten voor verzending 
binnen België)
Boek bestellen : http://www.inverde.be/boeken/tv_kruidachtigen



[Publicaties]
> www.inverde.be

Technisch Vademecum 
Kruidachtigen

Technisch Vademecum 
Kruidachtigen 
Harmonisch Park- en Groenbeheer
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Professionele Advertenties
Heeft u een bedrijf en wenst u, uw diensten aan te bieden aan 
onze lezers  ? U kan hier adverteren  ! Tarieven en voorwaarden 
staan op onze website (www.landelijkvlaanderen.be/
sponsoring)

Privé Advertenties
Verkoopt u een stuk grond, bos of ander materiaal, dat 
uw mede-eigenaars interesseert  ? Adverteer hier voor 
maar € 25 per uitgave. (Tarieven en voorwaarden  : www.
landelijkvlaanderen.be/sponsoring)

Beheer, conservatie en restauratie van 
bouwkundig erfgoed & consulting.
Architectenbureau Dries BONAMIE bvba
Rollebaanstraat 1 • B – 8730 Beernem
T 00 32 50 79 24 56 • M 00 32 496 50 50 25
architectenbureau@driesbonamie.be
www.driesbonamie.be

ARBORA SERVICE BVBA
Kapellestraat 15 - 9220 Hamme
België - Tel. : 052 / 47.27.84 - Fax. : 052 / 48.11.25
Gsm : 0475/ 70.54.28 - arboraservice@skynet.be
www. arboraservice.be

Houten schuurtjes 

Snoei- en velwerk

Mobiele boomzagerij

Landelijke omheiningen



Hieronder vindt u de uitleg die tijdens de presentatie van 
Landelijk Vlaanderen werd gegeven door Ophélie Eliat-Eliat 
(die ons jammer genoeg verlaat wegens een nieuwe uitdaging) 
op het publieke gedeelte van het evenement ‘20 jaar Natura 
2000’, deze komt overeen met wat werd verteld op het Ronde 
Tafel-overleg .

Volwaardige partnership als 
succesfactor in Natura 2000. 
“Natura 2000 is voor ons, als landeigenaar, een opportuniteit 
om het privébeheer in het natuurbeheer te laten zien en te 
laten erkennen . De plaats van privébeheer in het landschap 
naast landbouw en natuurbehoud is voor ons immers van groot 
belang. Wij zijn er ook waakzaam over dat de implementatie 
evenwichtig gebeurt. Wij vragen om betrokken te blijven 
worden als volwaardige partner om het succes van de 
implementatie ook van onze kant te kunnen realiseren. Voor 
ons is de implementatie immers geslaagd wanneer de overheid  
de private partnership waardeert en wij als landeigenaar 
vertrouwen hebben in de overheid als partner.
Wij bekijken de implementatie enerzijds strategisch, 
anderzijds praktisch. Kan (strategisch) Natura 2000 een 
middel zijn voor erkenning, promotie en kwalificering van het 
privébeheer in het algemeen; ook buiten SBZ? En hebben de 
privébeheerders anderzijds (praktisch) voldoende middelen 
en capaciteiten om realisaties op zich te nemen?

Strategisch, wat is de plaats van 
privébeheer?
Landelijk Vlaanderen ondervindt dat het beleid zich vastpint 
op haar bipolaire visie. Reservaten en beheersovereenkomsten 
tussen landgebruiker (landbouwer/natuur) en overheid zijn 
alom tegenwoordig in wetgeving en beleid. Maar van een 
derde spoor, de landeigenaar, is geen sprake! Hoewel de 
driehoeksrelatie eigenaar-landbouwer-overheid altijd al heeft 
bestaan, wordt op strategisch vlak weinig tot geen aandacht 
gegeven aan de eigenaar. Ook in het natuurdecreet merken 
wij dat er wel instrumenten ‘bestaan’ voor privébeheer, 
maar zij kunnen in de praktijk niet gebruikt worden. Waar 
beleidsnota’s vroeger geen aandacht schonken aan de private 
sector, beginnen deze nu stilaan toch te evolueren. Maar verder 
is ook in het budget niets voorzien voor privébeheer, behalve 
een klein bedrag voor bosbeheer. Nochtans bezit, volgens een 
studie van de Minaraad, het derde spoor (privé-eigenaars, 
jagers, bosgroepen, paardenhouders) het grootste gedeelte van 
de open ruimte (en dus ook natuur).

Strategisch, voordelen van de 
partnership.
Het aanbod tot samenwerking met de privébeheerders mo-
tiveert de overheid ook tot het verplicht samenwerken met 
Landelijk Vlaanderen als belangenvereniging. Door de pri-
vébeheerders te stimuleren kan de overheid budgetbesparend 
werken. De overheid krijgt nu ook de kans om Natura 2000 te 
gebruiken als een middel om de privébeheerders te motiveren, 
activeren en responsabiliseren voor de opbouw van kennis in 
concreto. Toch is er nog twijfel omdat vele nota’s en voorstel-
len uit het verleden die gemaakt werden, geen respons moch-
ten ontvangen van overheidskant.

20 jaar 
Natura 2000
Hip, hip, hoera! Natura 2000 is dit jaar 

20 jaar geworden. Een gelegenheid 
die men niet aan zich wou laten voorbij 
gaan en daarom organiseerde het ANB 
op 14 mei een verjaardagsfeestje in het 
Vlaams Parlement. De bedoeling was om 
parallel aan elkaar een publiek gedeelte te 
organiseren en een ronde tafel overleg met 
de minister. Tijdens het publieke gedeelte 
kwamen een aantal sprekers aan woord 
over de geschiedenis van Natura 2000 en 
projecten die reeds geslaagd waren. Maar 
ook Landelijk Vlaanderen kreeg, net als 
alle betrokken sectoren, de kans om haar 
visie op de implementatie duidelijk te ma-
ken. Tijdens het Ronde Tafel-overleg kre-
gen ook de bestuurders van de verenigin-
gen de kans om rechtstreeks aan minister 
Schauvliege hun bedenkingen en advie-
zen rond Natura 2000 te verwoorden.

©	bogert.be

[Natuur]
> Valerie Vandenabeele,  

Project Manager Natura 2000, 
Landelijk Vlaanderen en 

 Hubertus Vereniging Vlaanderen
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implementatie staatshervorming
en Wet Natuurbehoud Mijlpalen van ‘Natura 2000’ in Vlaanderen, door Jan Verheeke

G.H.S en M.A.P. R.S.V. V.E.N.
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Praktisch, nog veel vragen.
Zal de implementatiefase evenwichtig en billijk verlopen? 
Zullen de instrumenten tijdig ter beschikking gesteld kunnen 
worden? Zullen er flankerende (financiële) maatregelen en een 
evenwichtig budget voorzien worden? Slaagt men er in om 
een vertrouwensrelatie op te bouwen met de privé-eigenaars, 
met de juiste signalen (vb. gerichte aankopen, criteria 
voorkooprechten,…)? Zijn de regels bij het Agentschap voor 
Natuur en Bos wel adequaat? Is er een gevoel van betutteling 
bij de privé? Hoe voorzien we in de nodige capaciteitsopbouw 
voor kennis en begeleiding, want de private sector heeft 
hierin achterstand opgelopen? Sterkste schouders (overheid 
en terrein beherende verenigingen) dragen zwaarste lasten, 
maar waar private sector dezelfde lasten draagt, vraagt zij 
ook gelijke kansen! Zullen de engagementen wel wederzijds 
zijn? M.a.w. als de overheid verwacht dat de private sector 
meehelpt om doelen te bereiken, moet zij rekening houden 
met de hierboven geformuleerde vragen.

Instrumenten voor implementatie.
Het instrumentariaat van vandaag vertoont grote hiaten. Voor 
de implementatiefase, die voorlopig voorzien wordt via een 
‘Natuurinrichtingsplan (NRP) light model’ vraagt Landelijk 
Vlaanderen dat de doelen evenwichtig verdeeld zouden zijn en 
een goede begeleiding. Binnen zo’n NRP light model kunnen 
engagementen plaatsvinden onder verschillende vormen: 
geïntegreerde beheerplannen, beheersovereenkomsten natuur 
voor percelen, natuurprojectovereenkomsten,… Gronden 
moeten ter beschikking gesteld kunnen worden. De overheid 
koopt via wijkersstimuli landbouwers uit maar koopt dan ook 
de gronden. Waarom? Die vroeger verpachte gronden kunnen 
even goed door de privé-eigenaar beheerd worden in het 
kader van een akkord met de overheid.. Daarnaast vragen wij 
een gestructureerde communicatie met de actieve beheerders; 
een mogelijkheid tot capaciteitsopbouw via beheergroepen 
met een coördinator en een ondersteunend ‘servicecenter’ voor 
de begeleiding van de niet gestructureerde sectoren (derde 
spoor).

Case ter illustratie.
Een van de mooiste implementatievoorbeelden, door Europa 
geroemd, is een LIFE+-project dat werd gerealiseerd door 
privébeheerders als trekkers: het 3WATER-project. De drie 
E’s van het ‘Tripple-E-project’ staan voor: Ecologie, Educatie 
en Economie. Het project werd gerealiseerd in het vijvergebied 
van Midden-Limburg en is een unieke samenwerking tussen 
private en publieke landeigenaren met maar liefst 12 partners. 
De innovatieve Tripple-E-aanpak bracht alle elementen in 
evenwicht en verzorgde ook een ruime communicatie naar het 
brede publiek. Daarmee is het ook een inspiratie en voorbeeld 
voor andere Natura 2000-gebieden.”

Tot slot geef ik u graag ook nog een passage mee uit de 
slottoespraak van minister Schauvliege, waaruit blijkt dat men 
toch wel oren heeft naar ons verhaal:
“Naast de spreiding van de doelen en de Passende Beoor-
deling is een derde uitdaging het volwaardig betrekken 
van de privé-eigenaars in de realisatie van de instandhou-
dingsdoelen. Want de inspanningen van de overheid en de 
terreinbeherende verenigingen, zullen niet volstaan om de 
totale doelstelling te halen. 
Over hoé we hen gaan betrekken, bereidt de Minaraad een 
grondig advies voor. In afwachting zitten we uiteraard niet stil. 
Ik denk er onder andere aan: 
- om voor elke IHD een geïntegreerd beheerplan te voorzien;
- om de financiering van de functionaliteit van biodiversiteit 

te baseren op normkosten;
- om effectiviteit en efficiëntie op een uniforme manier op te 

volgen.”



Liesa Olieslaegers

Liesa Olieslaegers
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Het Handboek voor Beheerders is een redactie van INBO-
medewerkers, Jan Van Uytvanck en Geert De Blust leggen uit 
hoe gebieden beheerd kunnen worden in het Europese Na-
tura2000-netwerk. Het is het eerste handboek over natuur-
beheer op de Vlaamse markt dat ook geschikt is voor niet-
professionele natuurbeheerders zoals waterbeheerders, jagers, 
landbouwers, land- of boseigenaars enzovoort. 

Dankzij de jarenlange wetenschappelijke én praktische erva-
ring van de redacteurs is het een handig doeboek geworden 
dat ook voldoende achtergrondinformatie bevat voor wie 
meer wil weten. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met sche-
ma’s en foto’s.

In het eerste deel van het boek worden voor vier belangrijke 
groepen van beheermaatregelen (maaien, begrazen, kappen 
en graven) technische fiches aangereikt waarin het principe, 
de verschillende vormen en het nodige materiaal worden be-
schreven. 

Vervolgens komen de verschillende habitattypes aan bod 
waarop deze maatregelen kunnen worden toegepast. Het gaat 
in detail over achtereenvolgens graslanden, heide- en duinen-
landschap, stilstaande waters en moerassen, rivieren en beken, 
bossen en tenslotte mergelgrotten. Van elk habitattype wordt 
de uitgangssituatie besproken en de daaruit volgende trajecten 
voor beheer en herstel van het habitat. De praktijk staat hier 
centraal. Wat moet de beheerder doen ? Op welke tijdstippen 
en met welke frequentie moet er ingegrepen worden ? Over 
welke hoeveelheden (gewichten, afstanden,…) spreken we ? 
En tenslotte welk materiaal of welke machines heb je nodig 
om dat beheersaspect tot een goed einde te kunnen brengen ? 
Op het einde van elk hoofdstuk volgt een uitgebreide litera-
tuurlijst voor wie meer achtergrond wil bij de vooral op de 
praktijk gerichte tekst.

“Handboek voor beheerders. Europese natuurdoelstellingen 
op het terrein” is een uitgave van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek en Lannoo Campus. Het boek is verkrijgbaar in 
de boekhandel. (ISBN 978 90 209 9864 1, verkoopprijs € 40)

Landelijk Vlaanderen kan de boeken aan een groepsprijs van 
€ 32 per boek krijgen. De verzendingskosten bedragen € 5 
per exemplaar. Indien u geïnteresseerd bent in deze groeps-
prijs, stuur een mailtje naar info@landelijkvlaanderen.be en 
vermeld uw naam, adres en het aantal boeken dat u wenst.



Handboek voor 
beheerders
Europese natuurdoelstellingen 
op het terrein

[Natura 2000]
> Koen Van Muylem - INBO

HANDBOEK VOOR BEHEERDERS IS BESCHIKBAAR

PubA4 Agriland NL.indd   1 16/02/11   14:13
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[Natura 2000]
> Koen Van Muylem - INBO

Beheer van jonge bossen 
Om het beheer van jonge bossen in goede banen te leiden, 
kan de bosbeheerder specifieke maatregelen treffen. Boom- 
soortenkeuze, plantverbanden en mengingen zijn erg bepa-
lend voor de toekomst van een jong bos. Niet alle bomen 
groeien op dezelfde manier, dus daar moet de beheerder re-
kening mee houden. En als er gezuiverd of gesnoeid wordt, 
welke technieken zijn dan meest aangewezen? Of kan het 
helemaal goed komen door na de verjonging jarenlang niet in 
te grijpen? Deze opleiding is een mix van theorie en praktijk 
(excursie). 
>  Data: zaterdag 1 september
>  Plaats: regio Sint-Michiels-Brugge
>  Prijs: 20 euro (korting voor (oud-)cursisten 

bosbouwbekwaamheid, werknemers ANB, studenten, 
werkzoekenden en boseigenaars die lid zijn van bosgroep 
Houtland of van bosgroep IJzer en Leie) 

Poelen en natuurlijke vijvers
In deze cursus leer je hoe je een nieuwe poel of natuurvijver 
moet aanleggen. Je maakt kennis met het ecosysteem poel 
en leert het begrijpen. Ook het onderhoud bekijk je. Verder 
krijg je informatie over plant- en diersoorten die in je poel 
of vijver kunnen opduiken. Na deze cursus kan je aan de slag 
om een schitterend nieuw stukje natuur aan te leggen.
>  Data: donderdag 13, 20 en 27 september 2012 van 19u30 

tot 22u + zaterdag 29 september 2012 van 13u30 tot 
16u30

>  Plaats: Kasteeltje De Warande, Warandelaan 14, 9230 
Wetteren

>  Prijs: 40 euro (korting voor (oud-)cursisten 
bosbouwbekwaamheid, werknemers ANB, studenten en 
werkzoekenden)

Werken met de zeis
De zeis lijkt in het tijdperk van de bosmaaier misschien wat 
ouderwets en nodeloos vermoeiend. Toch heeft dit werktuig 
heel wat voordelen voor wie er mee om weet te gaan. Een zeis 
maakt geen lawaai en is niet vervuilend. Bovendien heb je ook 
minder kans op wegslingerende steentjes of beschadiging van 
planten. Volgens onze ervaren lesgever is werken met de zeis 
zelfs heel aangenaam voor lichaam én geest!
>  Data: donderdag 13 september, van 8u30 tot 15u30
>  Plaats: regio Opglabbeek
>  Prijs: 80 euro (korting voor studenten en werkzoekenden)

Intensieve opleiding werken met de kettingzaag 
Een volledige en intensieve opleiding kettingzaaggebruik. 
Tijdens deze vierdaagse cursus (met overnachting) worden 
alle aspecten van het werken met de kettingzaag behandeld in 
een aangenaam kader. 
>  Data: dinsdag 18 t/m vrijdag 21 september 2012 

(opleiding met overnachting in vol pension)
>  Plaats: Woutershof, Grootbroekstraat 46, 3640 Kinrooi
>  Prijs: 480 euro (korting voor studenten en werkzoekenden)

Basisbegrippen van de ecologie 
Hou je van natuur? Wil je weten wat ecosystemen zijn. Wat 
zijn de relaties tussen de organismen? Wat vertellen planten je 
over het terrein waarop zij groeien?
>  Data:dinsdag 2, 9, 16 en 23 oktober 2012 van 19u30 tot 

22u + excursie op zaterdag 27 oktober 2012 van 23u30 tot 
16u30

>  Plaats: Kasteel Walburg, Romain De Vidtspark, 
Walburgstraat 35, 9100 Sint-Niklaas  

>  Prijs: 50 euro (korting voor (oud-)cursisten 
bosbouwbekwaamheid, werknemers ANB, studenten en 
werkzoekenden)

Bosbeheer en klimaatopwarming
Het is evident dat de klimaatverandering ook op onze natuur 
een invloed heeft. Tijdens deze thema-avond met Dieter 
Cuypers gaan we in op de gevolgen van de klimaatopwarming 
voor onze inheemse bomen en het beheer van onze bossen. 
Komt er een verschuiving van het areaal van onze bomen? 
Groeien ze trager? Zijn er bomen die hier niet meer zullen 
groeien? En komen daar nieuwe soorten voor in de plaats? 
>  Data: maandag 15 oktober 2012 van 19u30 tot 22u
>  Plaats: Handicum, Koning Boudewijnstraat 51, 9000 Gent
>  Prijs: 10 euro (korting voor (oud-)cursisten 

bosbouwbekwaamheid, werknemers ANB, studenten en 
werkzoekenden)

Voor alle opleidingen is vooraf inschrijven verplicht. Dat doe 
je via www.inverde.be of telefonisch op 02 658 24 94.



Inverde: forum voor groenexpertise
Cursusaanbod november 2010 - februari 2011

inverde - duboislaan 1b - 1560 Hoeilaart - info@inverde.be

Het uitgebreide cursusaanbod van Inverde 
omvat voor elk wat wils. Tijdens de maanden 

augustus, september en oktober kan je kiezen uit 

onderstaande opleidingen. Het volledige aanbod 
kan je raadplegen op de website van Inverde:  
www.inverde.be. 

[Activiteiten] ©	bogert.be
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Inschrijvingsformulier voor nieuwe leden

❑ Ja ik steun Landelijk Vlaanderen vzw 
 en haar doelstellingen. 
 Ik stort mijn bijdrage op IBAN BE37 3350 4426 9028

Naam

Adres

Tel

Fax

E-mail

Ledenbijdrage (basisbedrag € 60 + € 2/ha)
Aldus stort ik € 60 + = €

Handtekening 

Terug te sturen naar : Landelijk Vlaanderen vzw.
Lambermontlaan 410 - 1030 Brussel - fax 02 217 27 43 - 
info@landelijkvlaanderen.be

Bestellingsformulier voor de handleiding 
voor de privé landbeheerder
❑	  Ja ik wil de “Handleiding voor de privé-landbeheerder” bestellen en stort de overeenkomstige bijdrage 
 op IBAN BE37 3350 4426 9028 - BIC : BBRUBEBB

Naam 

Leveringsadres

Tel Fax 

E-mail

Aantal Frans Aantal Nederlands

❑ Ik ben lid van Landelijk Vlaanderen x 15€ + 5€/boek = €

❑ Ik ben lid van KBBM x 15€ + 5€/boek = €

❑ Ik ben geen lid van Landelijk Vlaanderen en betaal x 30€ + 5€/boek = € 

 ❑ Op afspraak haal ik de bestelling op in de kantoren van LV te Brussel en betaal ik geen € 5 extra 

Terug te sturen naar : Landelijk Vlaanderen vzw.
Lambermontlaan 410 - 1030 Brussel - tel 02 217 27 40 - fax 02 217 27 43 - info@landelijkvlaanderen.be


