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Verwachting 

Inlezen in conceptnota’s obv. voorbereiding  ANB (ca. 5 a 
8 dossiers) – managementsamenvatting 

Quoteren van kandidaten obv. sjabloon 

Deelname aan 2 jurydagen in oktober en december 

Voorbereiding van dossiers door ANB

Aanleveren van dossiers vanaf 28 september  

Data 

Briefing: 4/10 – 1 uurtje  

Jurydagen
19/10

Week 6/12

 Is dit OK voor iedereen? 

Beleidskader



Beleidscontext 

Regeerakkoord 2019-2024 

Nood aan kwaliteitsvol Vlaams parkenbeleid
Veelheid aan zelfverklaarde / informele gebiedsstatuten

Internationaal gekende merken geloofwaardig en 
kwaliteitsvol invullen 

Nood aan focus in gebiedsgerichte werking door gericht 
stimuleren van coalities 

Gebiedserkenningen brengen focus in het beleid

Beleidsdomeinoverschrijdende integrale werking 

Zoeken naar synergiën en efficiëntiewinsten 
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RegeerakkoordRegeerakkoordRegeerakkoordRegeerakkoord

… richten we minstens een … richten we minstens een … richten we minstens een … richten we minstens een viertal Vlaamse parken viertal Vlaamse parken viertal Vlaamse parken viertal Vlaamse parken op: op: op: op: 

omvangrijke gebieden omvangrijke gebieden omvangrijke gebieden omvangrijke gebieden met met met met internationale uitstralinginternationale uitstralinginternationale uitstralinginternationale uitstraling, een , een , een , een 

uitzonderlijke natuur en een uitzonderlijke natuur en een uitzonderlijke natuur en een uitzonderlijke natuur en een unieke belevingswaardeunieke belevingswaardeunieke belevingswaardeunieke belevingswaarde, die een , die een , die een , die een 

troef vormen op het vlak van recreatie en toerisme… … troef vormen op het vlak van recreatie en toerisme… … troef vormen op het vlak van recreatie en toerisme… … troef vormen op het vlak van recreatie en toerisme… … 

oooobjectieve criteria bjectieve criteria bjectieve criteria bjectieve criteria op maat van Vlaanderen met voldoende hoge op maat van Vlaanderen met voldoende hoge op maat van Vlaanderen met voldoende hoge op maat van Vlaanderen met voldoende hoge 

kwaliteit  kwaliteit  kwaliteit  kwaliteit  



Hogere belang? 

Streven naar grotere natuurgebieden  
Biodiversiteitscrisis: rol van stelsel van Nationale parken in 
Biodiversiteitconventie Rio 

Klimaatcrisis: zowel mitigatie als adaptatie

Verdroging cf. blue deal programma Vlaamse Overheid 

Toenemende vraag naar (binnenlands) toerisme in natuur 

AMBITIE IS HOOG!  



Over welke statuten spreken we? 

Landschapspark

Nationaal 
Park 

Vlaanderen

Vlaamse Parken UNESCO 
Geoparken + 
biosfeergebieden



Uitgangspunten Nationale parken 
en Landschapsparken

Landschapsparken en Nationale Parken zijn 
gelijkwaardig  

Voorbereidende trajecten lopen parallel en gezamenlijke 
oproep en lancering 

Gelijkaardige opbouw beleidskader selectiecriteria en 
beoordelingscriteria

Gelijklopende procedure met gezamenlijke workshops 

Beperkt aantal parken met focus op kwaliteit en 
ambitie

in eerste instantie 4 NPV / 3 LSP 

Label als Nationaal Park/Landschapspark = kans

OVERTUIGEN i.p.v. verplichtingen en restricties

GEEN bijkomende restricties ikv. vergunningverlening  
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Waar haalden we de mosterd?  

Analyse van buitenlandse policy 

Good practices meenemen buurlanden

Kwesties: 
Inhoudelijk: sturend of niet? Harde grens? 

Wettelijke kader? Aantal parken? Governance? 
etc. 

IUCN guidelines for protected areas
Expertenadvies WUR (oude Alterra) 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   



Criteria



Selectiecriteria Nationale 
Parken

Omvang en 
samenhang

> 5000 ha 
 10000 ha

Natuurkwaliteit
> 50 % biologisch 
waardevol
> 50 % natuurreservaat 
 groeipad naar 75%

Gebiedscoalitie

 Bottum up

Unieke 
belevingswaarde

Unieke USP! 



1000500

3100

50

250

550

2000

2000

Natuurkern

Zone voor 
natuurontwikkeling

Zone voor
omgevend landschap

Onthaalzone

Enclave

Barrière

Grenzen NPV

2000-20

3100-50

50

Zones binnen een Nationaal Park 



Selectiecriteria 
Landschapsparken

GebiedscoalitieUnieke 
belevingswaarde

USP! 

Landschapskwaliteit:
- Erfgoed > 35%
- Open ruimte > 70%
- Hoge verwevenheid 
- Natuur > 15% 

Omvang en 
samenhang

> 10000 ha



Verschil tussen Landschapspark en 
Nationaal Park

StatuutStatuutStatuutStatuut Nationaal Park VLNationaal Park VLNationaal Park VLNationaal Park VL LandschapsparkLandschapsparkLandschapsparkLandschapspark

Hoofddoel  Natuurlijke processen / 
biodiversiteit

Landschappelijke 
identiteit en kwaliteit

IUCN Cat 2 en 5 Cat. 5

Omvang Natuurkern > 10.000 ha Totaal > 10.000 ha

Kwantitatieve 
criteria

> 50 % biologisch 
waardevol
> 50 % reservaatstatuut

> 15 % natuur
> 70% open ruimte
> 35% landschappelijk 
erfgoed

Doelstelling Heel scherp Ruimer 



Wettelijke verankering 

Apart Decreet stimulerend landschapsbeleid
Aanbouwdecreet met focus op Vlaamse Parken 

Natuurdecreet of nieuw landschaps- parkendecreet: opnemen van definitie, 
doelstelling en criteria op hoofdlijnen voor beide statuten

Besluit Vlaamse Regering: detaillering van de criteria, de procedure, 
evaluatie en monitoring en financiering;

Ministerieel Besluit: erkenning gebiedsstatuut  

Wetgevend werk: klaar zijn tegen moment van erkenning  



Procedure / stand 
van zaken



Procedure Nationale parken en 
Landschapsparken
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selectiecriteria beoordelingscriteria

12 maanden



Overzicht kandidaten

10 kandidaten voor de titel 
Nationaal Park Vlaanderen

•   Na,onaal Park Hoge Kempen 
(bestaand)

• Brabantse Wouden

• Bosland

• Kalmthoutse Heide

• Grote Netewoud

• Brugs Polderland

• Demervallei

• Rivierenland

• Scheldevallei

• Taxandria

13 kandidaten voor de titel 
Landschapspark 

• Boerenlandschap Pajottenland

• Bulskampveld

• De Merode

• De Westhoek, van de bergen 
naar de zee

• De Wijers

• Grenzeloos Bocagelandschap

• Grenzeloze Getevallei

• Hart van Haspengouw

• Kempen~Broek

• Kleine en Grote Nete

• RivierPark Maasvallei

• Vlaamse Ardennen

• Zwinstreek





Vervolg?

Beoordeling door jury’s 

Verslag eind december bij minister Demir

Opstart begeleidingstraject maart 2022 

Opmaak van masterplannen en operationele plannen 

Toekenning statuut in 2023 



Verdere info

https://www.natuurenbos.be/vlaamseparken of

www.vlm.be/landschapsparken
en www.natuurenbos.be/nationaleparkenvlaanderen
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Bedankt voor uw aandacht!

Vragen / verduidelijking? 


