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Beleidskader: regeerakkoord en 
beleidsnota Omgeving en Toerisme

Regeerakkoord

… richten we minstens een viertal Vlaamse parken op: omvangrijke gebieden met 

internationale uitstraling, een uitzonderlijke natuur en een unieke belevingswaarde, die 

een troef vormen op het vlak van recreatie en toerisme…

… objectieve criteria op maat van Vlaanderen met voldoende hoge kwaliteit  

Beleidsnota Omgeving 

… recreatie en toerisme, landschap en erfgoedwaarden versterken mekaar… 

…partnerschap op met Toerisme Vlaanderen  …  en met de betrokken besturen en 

plaatselijke actoren

Beleidsnota Toerisme 

… versterking van het bestaande Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg en de 

oprichting van vier nieuwe ‘nationale parken’ … 

…waken over de integrale toegankelijkheid en over het evenwicht tussen natuurbehoud 

en natuurbeleving



Terminologie 

Eenduidige terminologie = heldere communicatie

Nationaal park is een bekend merk (internationaal)  belang 
behoud van merknaam 

Vlaams Park in regeerakkoord beoogt statuut Nationaal park 

beleidsnota Toerisme spreekt van 4 Nationale parken

Landschapspark

Nationaal 

Park

Vlaamse Parken UNESCO 

Geoparken + 

biosfeergebieden



Waarom Vlaamse Parken / statuten?  

Nood aan kwaliteitsvol Vlaams parkenbeleid

Veelheid aan zelfverklaarde / informele gebiedsstatuten
Internationaal gekende merken geloofwaardig en 
kwaliteitsvol invullen 

Nood aan focus in de gebiedsgerichte werking door het 
gericht stimuleren van gebiedscoalities 

Gebiedserkenningen brengen focus in het beleid
Beleidsdomein overschrijdende integrale werking 
Zoeken naar synergiën en efficiëntiewinsten 

Gebiedserkenningen = een label of erkenning  nadruk 
kansen – geen bijkomende restricties  



Waarom Nationale Parken? 

Streven naar grotere natuurgebieden  

Biodiversiteitscrisis: rol van stelsel van 
Nationale parken in Biodiversiteitconventie Rio 
Klimaatcrisis: zowel mitigatie als adaptatie
Verdroging cf. blue deal  
Toenemende vraag naar (binnenlands) toerisme in natuur

AMBITIE IS HOOG!  



Definitie (ontwerp)

Een Nationaal Park is een geografisch duidelijk 
afgebakend, erkend, natuurlijk of seminatuurlijk gebied 

van een voldoende grote omvang. Het beheer is gericht op 
het bereiken van een duurzame bescherming en 

ontwikkeling van landschapsecologische processen en de 
bijhorende ecosystemen, habitats en soorten. De 
natuurwaarden van het Park leveren een set aan 

ecosysteemdiensten en bieden kansen voor toeristisch 
recreatieve ontwikkeling



Doelstelling (ontwerp)

Doelstellingen   

Het beschermen van de biodiversiteit van het Park evenals 
de onderliggende ecologische structuren en bijhorende 
processen
Het beschermen van culturele waarde van het Park met 
inbegrip van de erfgoedwaarde, landschappelijke 
kwaliteiten  
Het promoten van recreatie in de natuur én van 
natuureducatie binnen de vooropgestelde draagkracht 
van het gebied  
Bijdrage leveren aan de duurzame economische en sociale 
ontwikkeling van de bewoners in de onmiddellijke 
omgeving van het Park 



Selectiecriteria Nationale Parken

Omvang en 

samenhang 

Natuurkwaliteit

GebiedscoalitieUnieke 

belevingswaarde



Selectiecriteria Nationale Parken

Omvang en 

samenhang 

- Ondergrens van de natuurkern 

- Aandeel van in effectief beheer 

- Samenhang tussen / binnenin 

natuurkernen



Selectiecriteria Nationale Parken

Natuurkwaliteit

- Systeemkwaliteit 

- Actuele natuurwaarde: typerende 

habitats per ecoregio, gradiënten

- Voornaamste ecoregio’s

vertegenwoordigd 



Selectiecriteria Nationale Parken

Unieke 

belevingswaarde

- USP van het gebied 

- Beleefbaarheid van geheel 

- Onthaalprogramma 



Selectiecriteria Nationale Parken

Gebiedscoalitie

- Engagement van betrokken besturen 

en actieve stakeholders 

- Trekker van de gebiedscoalitie

- SWOT Analyse  



Expertenadvies

WUR en WING 

Nederlandse ervaring NP 2.0  
Analyse van Vlaamse context en best practices

Adviseren de ontwerpcriteria 

Thema’s

categorisering IUCN 2 of 5 
Zonering
KPI
Grensoverschrijdende initiatieven   



Expertenadvies: ruimtelijke strategie? 

Scenario’s

I. Ruimtelijke 
scheiding  

II. Ruimtelijke 
verweving 

III. Regionale 
ontwikkeling



Bedankt voor jullie aandacht! 

Vragen en bedenkingen via 
dries.desloover@vlaanderen.be


