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Op de gewestplannen staan verschillende types groengekleurde gebieden: bosgebieden, 
groengebieden, parkgebieden, bufferzones. De groengebieden zijn verder onderverdeeld 
in natuurgebieden en natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaten. Gezien de invloed van de bevolkingsaangroei en de toename van 
industrialisering, dienstverlenende bedrijvigheid en grootschalige landbouw, kunnen deze 
groene gebieden hun natuurkwaliteit maar behouden mits beschermingsmaatregelen. Die 
beschermingsmaatregelen, waaronder afstandsregels, zijn opgenomen in VLAREM II, 
artikel 5.9. Ze zijn evenwel niet steeds logisch en voldoende.

De afstandsregels van een veeteeltbedrijf of een mestopslag tot een groengebied zijn 
afhankelijk van het aantal vergunde dieren en de waarderingspunten toegekend aan het 
staltype. Ze gelden evenwel niet voor alle op het gewestplan groengekleurde gebieden, 
maar enkel voor natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten. Nu 
telt het gewest enkele grotere groengebieden, maar door de versnipperde ruimtelijke 
ordening zijn er toch veel meer kleine snippers groen gebleven dan grote. Het zou 
doodjammer zijn deze niet te beschermen omdat ze zich minder lenen tot 
wetenschappelijk onderzoek of omdat ze te klein zijn voor het statuut van 
natuurreservaat.

Het koninklijk besluit betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen 
dateert ondertussen al van eind 1972. Sommige gewestplannen zijn maar eind vorige 
eeuw goedgekeurd, maar al met al is “het gewestplan een verouderd 
planningsinstrument dat enkel nog van kracht is op die plekken waar het niet vervangen 
werd door een nieuwer plan. De meest recente gewestplannen dateren van 2000. Na 
2000 zijn de bestemmingen van het gewestplan op vele plekken gewijzigd door de 
opmaak van 'ruimtelijke uitvoeringsplannen' (RUP's).”

Met bovenstaande tekst begint www.ruimtevlaanderen.be, de officiële website van de 
Vlaamse overheid, haar hoofdstuk over het gewestplan. Het is dan wel verwonderlijk dat 
de beschermende afstandsregels tussen dieren en groen enkel gelden in natuurgebieden 
met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten zoals aangegeven op het gewestplan 
en niet voor alle natuurgebieden. De minister neemt in haar beoordeling een restrictieve 
interpretatie aan. Er zijn heel wat natuurreservaten bijgekomen die ten tijde van de 
opmaak van de gewestplannen nog niet ingetekend waren. 

1. Graag ontving ik de lijst van erkende natuurreservaten, met aanduiding van:

http://www.ruimtevlaanderen.be


- de provincie, 
- de oppervlakte, 
- of het al dan niet aangegeven is op het gewestplan als groengebied en welk type 

groengebied,
- bij natuurreservaten die sinds het gewestplan een uitbreiding hebben gekregen, 

welk gedeelte wel en welk gedeelte niet op het gewestplan is aangegeven.

2. Aangezien de natuurwaarden bedreigd zijn, waarop wacht de minister om de 
bescherming van de natuur die nu beperkt is tot de natuurgebieden met 
wetenschappelijke waarde of natuurreservaten die aangegeven zijn op het 
gewestplan, uit te breiden tot àlle natuurgebieden inclusief natuurgebieden met 
wetenschappelijke waarde en alle natuurreservaten, ongeacht of ze al dan niet 
aangeven zijn op het gewestplan of al dan niet gelegen zijn in VEN-gebied? 
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ANTWOORD
op vraag nr. 202 van 22 december 2017
van ELISABETH MEULEMAN

1. Het gevraagde overzicht vindt u in bijlage 1 en 2. Gezien een erkend natuurreservaat 
uit verschillende percelen bestaat die in verschillende gemeenten en bestemmingen 
kunnen liggen en bovendien op verschillende momenten zijn erkend (diverse 
uitbreidingen), kan binnen het voorziene tijdsbestek geen antwoord gegeven worden 
op het vierde onderdeel van uw vraag.

2. De VLAREM-afstandsregels zijn gekoppeld aan de ruimtelijke bestemmingen, maar dit 
betekent niet dat de bescherming van natuur alleen afhangt van deze afstandsregels. 
Er zijn tal van andere beschermingsmaatregelen, waaronder:
 De praktijk inzake passende beoordeling en verscherpte natuurtoets om de impact 

van initiatieven op Europees en Vlaams te beschermen habitats te beoordelen, gaat 
uit van een effectinschatting. Vertrekkende van de aard en de ligging van de 
mogelijke verstoring wordt gekeken hoe ver die verstoring of verontreiniging 
potentieel reikt en of die impact al dan niet betekenisvol is. Hierdoor wordt 
bescherming op maat in functie van de specifieke lokale karakteristieken 
gegarandeerd.

 Er is bufferbeheer rond waterlopen:
 bij het opslaan van vaste dierlijke mest of andere meststoffen op 

landbouwgronden geldt er een afstand van minstens 10 meter tot de 
perceelgrens en het oppervlaktewater. Bij regen voorkomt dit afvloei buiten de 
landbouwpercelen.

 Het is verboden om dierlijke mest, andere meststoffen of kunstmest te spreiden 
op drassig, overstroomd, bevroren of besneeuwd land en tot 5 m landinwaarts 
vanaf de bovenste rand van een waterloop van eerste, tweede en derde 
categorie. Die afstand bedraagt 10 meter vanaf de bovenste rand van het talud 
van een waterloop die gelegen is in het Vlaams Ecologisch Netwerk of als de 
waterloop grenst aan een helling.

 De uitrijregeling voor mest is ook temporeel gedifferentieerd (in bepaalde periodes 
mag geen mest worden uitgereden).

 Via gebiedsgerichte projecten worden lokaal inspanningen geleverd om op basis 
van overleg en vrijwilligheid mogelijke hinder voor en tot in natuurgebieden te 
beperken. Gerichte inzet van beheersovereenkomsten draagt hiertoe bij.

BIJLAGEN

1. Overzicht oppervlakte erkende natuurreservaten per provincie
2. Overzicht oppervlakte erkende natuurreservaten, gelegen binnen en buiten Gwp-code 

701 en 702.
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