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Bijlage 2. Toetsingskader voor de Vlaamse natuurreservaten  

 

 

 

Een terrein komt in aanmerking voor erkenning als natuurreservaat overeenkomstig 

hoofdstuk 3 van dit besluit als kan aangetoond worden dat het voldoet aan minstens één 

van de volgende vier beschrijvingen bij het indienen van de aanvraag tot erkenning of als 

de beheerdoelstellingen in het goedgekeurde natuurbeheerplan zo omschreven zijn dat het 

terrein binnen de geldigheidstermijn van het natuurbeheerplan zal voldoen aan minstens 

één van de volgende vier beschrijvingen: 

 

1° het gaat om een terrein waar de natuurlijke processen en dynamische interacties 

kunnen plaats vinden, al dan niet bijgestuurd door extensieve begrazing. Het zijn 

mozaïeklandschappen ontstaan door extensieve begrazing of onbeheerde climaxvegetaties 

die bestaan uit of spontaan evolueren in de richting van:  

 

a) één of meerdere vegetaties opgenomen in de tabel van natuurstreefbeelden voor type 

drie of type vier, vermeld in bijlage 3A bij dit besluit;  

 

b) een leefgebied van een soort als vermeld in bijlage 3B, 1°, bij dit besluit. 

Het terrein is voldoende groot om de natuurlijke processen en dynamische interacties 

tussen de aanwezige vegetaties en soorten volwaardig tot uiting te laten komen; 

 

2° het gaat om een terrein dat bestaat uit of beheerd wordt in functie van één of meer 

goed ontwikkelde vegetaties, opgenomen in de tabel van natuurstreefbeelden voor type 

drie of type vier, vermeld in bijlage 3A bij dit besluit.  

 

Het terrein is voldoende groot om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de regionaal 

gunstige staat van instandhouding van de vegetatie en van de typische soorten die 

kenmerkend zijn voor de goed ontwikkelde vegetatie in kwestie;  

 

3° het gaat om een terrein dat een geschikt leefgebied van een lokaal belangrijke populatie 

of deelpopulatie van één of meerdere soorten, vermeld in bijlage 3B, 1°, bij dit besluit 

bevat. 

 

Het leefgebied van de soorten in kwestie is voldoende groot om goede kansen te bieden 

voor de instandhouding van het leefgebied en van de soorten in kwestie, alsook om een 

betekenisvolle bijdrage te leveren aan de regionaal gunstige staat van instandhouding van 

deze soorten; 

 

4° het gaat om een terrein met uitzonderlijk hoge biologische diversiteit, die van 

bovenlokaal belang is, door het voorkomen van één of meerdere soorten, vermeld in 

bijlage 3B, 1°, of van één of meerdere vegetaties, opgenomen in de tabel van 

natuurstreefbeelden voor type drie of type vier, vermeld in bijlage 3 bij dit besluit. 

Het terrein is voldoende groot om goede kansen te bieden voor de instandhouding van de 

uitzonderlijk hoge biologische diversiteit in kwestie.  
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van <datum> 

betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten 

 

 

Brussel, 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering 

 

 

 

 

 

 

 

Geert BOURGEOIS 

 

 

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 

 

 

 

 

 

 

 

Joke SCHAUVLIEGE 
 




