
lijst van 
oppervlaktedoelen voor 

habitattypes in SBZ-H 

lijst van oppervlakte- en 
verbindingsdoelen voor 

leefgebieden van 
doelsoorten in SBZ-H 

oppervlakte & ligging van 
actueel aanwezige 

habitattypes en 
leefgebieden (ARPL) 

zones met recente 
kartering van 
habitattypes, 

leefgebieden en 
natuurverbindingen 

herkartering in zones 
met verouderde info 
over habitattypes en 

leefgebieden 

actuele versie zoekzones 

zones met passend beheer 

actiegebieden van 
soortbeschermingsplannen 

modelmatig onderbouwde 
maatregelscenario’s samenstellen ivm: 
1. natuurherstel (inrichting & beheer; 

zonodig eerst sanering) 
2. emissiereductie 

3. aangepaste bemesting 
4. aanpassing hydrologisch systeem 

(bv. drainage, waterwinning) 

ecohydrologische 
studie fase 1 

ecohydrologische 
studie fasen 4 en 5 

screeningstool emissie 
& depositie 

potenties voor 
habitattypes en 

leefgebieden per 
scenario 

scenario’s ruimtelijke 
doelenallocatie, met 
habitattypes 3110 en 

3130 als spil voor 
overige keuzes 

geformaliseerde evaluatie van scenario’s: 
- realiteitscheck i.v.m. potenties 

habitat/leefgebied 
- toets realisatie IHD (oppervlakte, 

configuratie, verbinding) 
- socio-economische impact ivm emissie, 

bemesting en hydrologie 

scores volgens 
criteria, per scenario 

voorlopige keuze 1 / keuze 2 van 
een scenario 

uiteindelijke keuze van een 
scenario 

actuele & toekomstige 
eigendom van percelen 

toetsing en verbetering via 
participatie van landbouwers, 

natuurbeheerders en 
landeigenaars 

no-regret maatregelen 
natuurherstel in 

natuurgebied 

wetenschappelijke bijdragen 
aan het participatief proces 

(ecohydrologen, 
atmosfeerwetenschappers, 

agrowetenschappers) 

procesbegeleiding 

lijst van nog te 
realiseren oppervlakte 

habitattypes en  
verbonden leefgebieden 

afgeleide instandhoudingsdoelen 
voor de soorten die gebonden zijn 

aan de habitattypes in het 
aanwijzingsbesluit , t.h.v. het SBZ-H 

instandhoudingsdoelen 
voor de habitattypes in 
het aanwijzingsbesluit, 

t.h.v. het SBZ-H 

+ 

ecohydrologische 
studie fasen 2 en 3 

mogelijk toekomstig 
landgebruik 

mogelijke toekomstige 
emissies en deposities 

mogelijke toekomstige 
bemestingen 

herberekening actueel 
relevant potentieel 

leefgebied (ARPL) per 
doelsoort 

evaluatietool 
doelenallocatie 

beleidsbijdragen aan het 
participatief proces (natuur, 

landbouw, omgeving) 

politieke toetsing 

mogelijk toekomstig 
waterbeheer & klimaat 

LEGENDE 

GROEN = reeds 
beschikbaar 

ORANJE = wordt aan 
gewerkt OF gedeeltelijk 

beschikbaar 

ROOD = nog niet gestart 
OF nog niet beschikbaar 

paarse tekst 
= (hoofdzakelijk) ‘SPOOR 2’ 
= vanaf 2025 meer degelijk OF in meer deelgebieden onderbouwd 

selecteren van 
maatregelen obv 

beleidsinzichten of 
gekende externe evoluties, 

of ivm aan te passen 
allocatiescenario 

procesbegeleiding 
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keuze van criteria 

instandhoudingsdoelen 
voor de Europees 

beschermde soorten in 
het aanwijzingsbesluit, 

t.h.v. het SBZ-H 

doelsoorten doelhabitats 
intrinsieke noden van doelsoorten 

t.a.v. leefgebied om in gunstige staat 
te zijn (oppervlakte, ruimtelijke 

configuratie & verbinding, typologie) 

oplijsten noden van de soorten 
waarvoor noden reeds zijn 
gepubliceerd door overheid 

oplijsten noden van de soorten 
waarvoor noden nog niet zijn 
gepubliceerd door overheid 

lokaal verfijnde gebiedskennis 

historische & actuele 
toestand van natuur 

toestand van milieu- en 
andere drukken 

Processchema allocatie instandhoudingsdoelen (IHD) 


