




Onze missie blijft: meer en betere natuur in 
Vlaanderen samen met partners realiseren. 

Het Agentschap Natuur en Bos is de grootste 
groenbezitter in Vlaanderen met ongeveer 
42.300 ha. Verder helpen ze ‘anderen’ met het 
beheer van domeinen, goed voor nog eens 
ongeveer 37.700 ha.





Bij het uittekenen van de structuur hebben we ook duidelijk onze 
doelstellingen in beeld gebracht, om dan te kijken hoe we onze 
organisatie best kunnen organiseren. Onze drie strategische 
doelstellingen zijn:
- Het agentschap draagt bij tot de biodiversiteit in Vlaanderen
- Het agentschap verhoogt de beleving van natuur
- Het agentschap valoriseert de waarde van natuur en maakt ze 

zichtbaar voor de maatschappij 

We werken dus rond ‘people, planet en profit’:  de mens, de 
biodiversiteit en de waarde van de natuur. Belangrijk hierbij is dat we 
de natuur dichter bij de mensen willen brengen en dat we ook open en 
toegankelijk zijn naar onze partners om zo tot goede samenwerkingen 
te komen. 





Genoeg cijfers om over te duizelen. Ik toon u graag een aantal 
concrete voorbeelden van wat we zoal doen. We werken zoals gezegd 
rond drie strategische doelstellingen: people, planet, profit. Mensen, 
biodiversiteit en waarde.
Als het over mensen gaat, dan gaat het snel over beleving, over zoveel 
mogelijk Vlamingen laten genieten van de prachtige Vlaamse natuur.



Belevingswebsite

http://www.natuurenbos.be/activiteiten



Project  

Speelweefsel: 

optimalisatie 

aanbod 

speelzones





De totale oppervlakte aan speelzones beslaat 4.336 ha of ruim 8.000 
voetbalvelden (2.752 ha permanente speelzones, 955 ha 
zomerspeelzones en 629 ha vrij toegankelijke zones).
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Het bos is nu al een hotspot voor joggers. Logisch ook, de gezonde 
lucht en de zachte ondergrond zijn ideaal voor deze sportievelingen. 
Maar ook de heerlijke rust en het schitterende groene decor zijn niet 
te versmaden. Met de natuurlopen wil het Agentschap voor Natuur en 
Bos in nauwe samenwerking met Sport Vlaanderen een aantal uniform 
bewegwijzerde omlopen creëren die 100% in onze unieke natuur- en 
bosgebieden liggen. Ze zorgen voor een optimale (natuur)beleving en 
leveren het bewijs dat topnatuur en sport perfect combineerbaar zijn.
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Opmaak beheerplan met toegankelijkheidsreglement ism diverse recreanten-
groepen

Compromissen trachten te bereiken

Geleiding van de verschillende recreantengroepen 

Samen aan de buitenwereld tonen

Voldoende inzetten op beleving: speelzones, unieke 
uitkijkpunten, picknickplaatsen,…

Samenwerkingen aangaan ikv nieuwe trends 
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Infomomenten en -wandelingen voorzien

Onthaalborden en informatiefolders 

Website en filmpjes

Inzetten op sociale media (twitterende boswachters,..)

Aanwezigheid op het terrein
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Onthaalstudie Perroquet

Masterplan
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Simliduinen: oprichten uitkijkplatform en 6 onthaalborden

Westhoek (Red De Sahara): reeds 6 infoborden geplaatst betreffende 
de uit te voeren werken voor stuifduinherstel, met aanduiding van de 
werken op een kaartje + rondreizende tentoonstelling, infofolder en 
infofilmpje zijn uitgewerkt.

Le Perroquet: Conceptstudie naar interactief onbemand onthaalpunt 
voor het grensoverschrijdende publiek voor de natuurgebieden De 
Westhoek, Cabour, Le Perroquet en Dune fossile de Ghyvelde.

Masterplan: samen met het plannen voor uitbouw van ecologische 
verbindingen tussen natuurgebieden (bv. Westhoek en Cabour) ook 
het plannen van zachte verbindingen voor recreanten + veiliger maken 
van gevaarlijke punten (bv. oversteek duinhoekstraat en 
duinkerkekeiweg)


