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Zorgen voor meer en  
betere natuur, 
samen met u,  
dat is het Agentschap voor Natuur en 
Bos. Onze missie verandert  niet, maar 
onze structuur wel. 
 

Zo maken we onze werking sneller  
en eenvoudiger, en waken we  

erover dat transparantie  
en innovatie centraal staan. 
 



Hoe we dat precies doen? Door 

taken en opdrachten van entiteiten te 

bundelen en te 

optimaliseren.  

Zo werken we efficiënter,  

en zetten we onze mensen 

gerichter in. 



Zo kunnen we, samen met onze stakeholders,  

onze doelstellingen  
beter realiseren.  
 
De natuur dichter bij de mensen 
brengen, en samenwerken voor meer  
en betere natuur.  
 

























De NISAS-entiteit (geleid door 
de algemeen directeur) omvat de cel 
natuurinspectie, het team van het 
Scheldeprogramma en de auditcel.  
 
De algemeen directeur neemt ook het 
sponsorship voor de Europese 
natuurdoelen en geïntegreerd beheer van 
natuur (GBN) op zich. 



Ons team dat instaat voor 

strategie en 
innovatie stippelt de 

beleidslijnen uit en graaft naar 

innovatieve ideeën.  
 
Die zetten we later samen met  
onze stakeholders om in  
concrete programma’s. 
 



Het team 

Gebiedsgerichte 
Werking en 
Relatiebeheer  
doet niets liever dan werken aan projecten  
die bijdragen tot meer en betere natuur  
in Vlaanderen.  
 
Elk project waar we onze tanden in  
zetten, is gelinkt aan de doelen van  
het agentschap én aan die van  

onze verschillende partners. 
 



Voor al je vragen rond adviezen, 
vergunningen, erkenningen  
en subsidies ben je bij  

AVES aan het juiste adres.  
 
AVES zorgt ervoor dat allerlei projecten 
uitgevoerd kunnen worden, zonder 
schade aan de natuur. Zo maken we 
jaarlijks ook heel wat subsidies vrij om 
natuur, en al wie zich ervoor inzet, te 
ondersteunen. 
 



ANB beheert zo’n 80.000 hectare  

Terreinbeheer Koepel  

werkt programma’s uit om de ANB-doelstellingen op het 
terrein te concretiseren en  zorgt voor de 
kwaliteitscontrole. 
 

Terreinbeheer West  
en Terreinbeheer Oost  
staan met hun laarzen stevig in de aarde –  
zij doen het eigenlijke terreinwerk. 
 
In totaal tellen we 15 beheerregio’s –  
6 in West en 9 in Oost.  
 
 



Ons communicatieteam staat elke  
dag in contact met de andere entiteiten. 
 
Het team zorgt ervoor dat 

communicatie op  

het juiste moment binnenkomt  
en buitengaat, en doet dat  

zowel intern als extern.  
 



ANB kan niet werken zonder z’n 

staf en onder-
steunende  
diensten.  
 
Daaronder vallen de sturende functies en  
de ondersteunende functies met name  ICT, 
personeelsmanagement, boekhouding en 
begroting en facilitair management.  
 
Zij zorgen ervoor dat de andere  
entiteiten van ons agentschap  
optimaal functioneren. 

 



Natuurinvest organiseert 
de openbare houtverkoop van het ANB 
en investeert de opbrengsten ervan 
opnieuw in de natuur.  
 

Natuurinvest investeert in de kennis van 
mensen (via inverde en het online 
kennisplatform ecopedia) en in een 
grotere natuurbeleving. Dat laatste doen 
we door bijzondere gebouwen en 
locaties van het ANB ter beschikking te 
stellen voor concessies, zaalverhuur en 
filmopnames. 
 
De inkomsten uit die activiteiten 
investeert Natuurinvest opnieuw in 
projecten die de beleving van de natuur 
vergroten. Zo is Natuurinvest de 
zakenpartner voor iedereen die wil 
investeren in de natuur.  



Benieuwd  
wat we  
zoal doen? 







Loopgravenpad  
in het Mastenbos  
in Kapellen. 



Vier nieuwe  
bivakzones in  
de Vlaamse Ardennen. 





Investeringssubsidies  
Natuur voor projecten 
binnen speciale 
beschermingszones. 



Website  
boscompenseren.be  



Rapporteren kwaliteit  
Natura 2000-habitat:  
veldwerk door 
inventarisploegen. 



Zeven beheerplannen 
afgerond in West- 
Vlaanderen (1964 ha). 





Jacht en visserij. 
Natuur levert  
voedsel voor de mens. 



De monetaire waarde  
van de ANB-
ecosysteemdiensten. 



Wil je meer weten?  
Neem dan zeker  
een kijkje op 
natuurenbos.be.  
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