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minimaal 5.000 hectare zijn. 24 jaar na 
erkenning moet de natuurkern uitge-
breid tot minimaal 10.000 hectare. Het 
bestuursorgaan voor de parken is even-
wichtig minstens samengesteld uit de 
lokale besturen, en de betrokken land-
bouworganisaties, natuurorganisaties, 
erfgoedverenigingen, streekverenigin-
gen, private eigenaars,…, op voorwaarde 
dat zij het beheer van hun terrein hebben 
afgestemd op de doelstellingen van het 
Vlaams Park.

Momenteel zijn de 7 kandidaten Land-
schapsparken en 6 kandidaten Nationale 
Parken in begeleiding voor de opmaak 
van een masterplan, dat in het voorjaar 
2023 moet leiden tot een finale keuze 
door de Vlaamse regering van de defi-
nitieve bijkomende parken. Het ontwerp-
decreet gaat nu naar de adviesraden en 
de raad van state en komt dan voor de 
definitieve goedkeuring terug naar de 
ministerraad.

De Vlaamse Regering heeft een ak-
koord bereikt over het decreet dat 
de erkenning van de toekomstige 
Vlaamse Parken regelt. Dat laat 
Vlaams minister van Omgeving Zuhal 
Demir weten, die de ambitie heeft 
om in Vlaanderen minstens drie extra 
Nationale Parken en drie Landschap-
sparken te erkennen, maar tot nu toe 
ontbrak een decretaal kader daarvoor 
waarin de erkenningsvoorwaarden, 
statuten en beheersstructuur geregeld 
worden. Bekend was al dat het om om-
vangrijke gebieden met internationale 
uitstraling, een uitzonderlijke natuur 
en een unieke belevingswaarde moest 
gaan, die een troef vormen het vlak van 
recreatie en toerisme. Met het decreet 
legt Demir de lat hoog: de oppervlakte 
van de natuurkernen moet op het mo-
ment van de erkenning minimaal 5.000 
hectare zijn, maar moet doorgroeien 
naar minimaal 10.000 hectare.

Vlaams minister van Natuur Zuhal 
Demir: “Natuur is geen opsmuk in het 
Vlaams beleid. Het staat centraal in het 
beleid. Stellingen dat Vlaanderen hier-
voor te klein is, moeten definitief naar de 

prullenmand. We gaan ruimte maken. Dit 
decreet maakt meer dan ooit duidelijk 
dat de potentie van onze natuur en onze 
prachtige landschappen en erfgoed groot 
is en we die absoluut willen valoriseren. 
Een Vlaams Park bewijst trouwens niet 
alleen op het vlak van natuur en milieu 
zijn meerwaarde, het is ook een econo-
misch rendabel ‘product’ en kan een 
echte motor zijn van de streekontwikke-
ling. Landschapsparken zullen bovendien 
op het platteland een waar promotie-in-
strument worden voor onze korte keten 
landbouw”.

Het kaderdecreet regelt de erken-
ningsvoorwaarden, statuten en be-
heerstructuur van de toekomstige 
Vlaamse parken. Een Landschapspark is 
een geografisch afgebakend gebied dat 
een grote ruimtelijke samenhang ver-
toont en heeft een minimale oppervlakte 
van 10.000 ha. Bij de nationale parken 
moet de oppervlakte van de natuurker-
nen op het moment van de erkenning 

actueel Vlaamse regering bereikt akkoord  
over Vlaamse parkendecreet

Meer info: het volledige parkendossier is terug te vinden via 
 https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/


