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Handleiding raadplegen voorlopige zoekzones op Geopunt 

Een onderdeel van de toekomstige managementplannen is de richtkaart. Deze richtkaart zal het kader vormen voor de implementatie en bescherming van 

de Europese natuurdoelen. De richtkaart bevat onder andere de situering van actueel habitat, de doelen die reeds opgenomen zijn in beheerplannen en de 

zoekzones. In afwachting van de bekrachtiging van de eerste planversie  van de managementplannen (MP1.1) wordt gewerkt met voorlopige zoekzones. Dit 

is een ambtelijk instrument dat bij de adviesverlening in het kader van de Passende Beoordeling gebruikt wordt. Ook spelen de voorlopige zoekzones een rol 

bij het herstructureringsbeleid in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).  

Sinds september is een nieuwe voorlopige zoekzonekaart beschikbaar op Geopunt. De perimeter van de voorlopige zoekzones “versie 2” zoals 

gepresenteerd op Geopunt omvat eveneens de locaties waar reeds Europese doelen onder passend beheer gebracht zijn door het Agentschap voor Natuur 

en Bos, andere overheden en de terreinbeherende natuurverenigingen cfr gepresenteerd op het zogenaamd overlegplatform 1 (met uitz. van de 

zogenaamde intenties van de erkende terreinbeherende natuurverenigingen). 

In deze handleiding tonen we hoe momenteel de voorlopige zoekzones geconsulteerd kunnen worden via www.geopunt.be. Meer uitleg over de 

achtergrond van de zoekzones en de verschillende versies vindt u achteraan deze handleiding.  

 

1. Waar en hoe kunnen de voorlopige zoekzones geraadpleegd worden? 

De voorlopige zoekzones kunnen op drie manieren geraadpleegd worden:  

1. U kan ze online consulteren door gebruik te maken van een eenvoudige link  zie manier A  

2. U kan ze online consulteren en vlot later terug vinden door ze op te slaan via ‘Eigen Kaart laden’ en opslaan in ‘Mijn selectie’  zie manier B 

3. U kan het kaartenmateriaal downloaden zodat de kaart kan geraadpleegd worden in een GIS-programma  zie manier C 

Neem eerste de gehele handleiding door voor u van start gaat.  

http://www.geopunt.be/
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A. Voorlopige zoekzone online consulteren door gebruik te maken van een eenvoudige link 

STAP 1: Zoekzonekaart opvragen  

Klik op deze  op deze link. U komt dan rechtstreeks op de voorlopige zoekzonekaart terecht. 

 

Witte vlek en oranje lijnsegmenten= 

voorlopige zoekzone  

http://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27url%27%3A%27https%3A%2F%2Fwww.mercator.vlaanderen.be%2Fraadpleegdienstenmercatorpubliek%2Fhb%2Fwms%3Frequest%3Dgetmap%26service%3Dwms%26version%3D1.3.0%27%2C%27layers%27%3A%5B%7B%27id%27%3A%27hb_zzihd_poly%27%2C%27title%27%3A%27WMS%20GetMap%20van%20de%20%5C%27Voorlopige%20zoekzones%20Instandhoudingsdoelstellingen%20Natura%202000%20versie%202%5C%27%20(Polygoonelementen)%27%7D%2C%7B%27id%27%3A%27hb_zzihd_line%27%2C%27title%27%3A%27WMS%20GetMap%20van%20de%20%5C%27Voorlopige%20zoekzones%20Instandhoudingsdoelstellingen%20Natura%202000%20versie%202%5C%27%20(Lijnelementen)%27%7D%5D%7D%5D
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STAP 2 Wijzig achtergrond voor betere visualisatie van de voorlopige zoekzones  

Voor een betere visualisatie van de voorlopige zoekzones (witte vlekken en oranje lijnsegmenten) wordt het aangeraden om de luchtfoto als achtergrond te 

gebruiken. Klik hiervoor op het kadertje ‘Achtergrond’ onderaan links op de geopunt-kaart en kies ‘luchtfoto’. 
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STAP 3: Zoek voorlopige zoekzone van een specifieke locatie  

Zoom in op de gewenste locatie of geef in de zoekbalk het gewenste adres in, geopunt zoomt automatisch op het gekozen adres in. 
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STAP 4: Opvragen van informatie over de  voorlopige zoekzone van een specifieke locatie  

Detailinformatie opvragen gebeurt in twee stappen 

Klik binnen de voorlopige zoekzone met de linkermuisknop, dan opent het scherm met de actieve kaartlagen.  
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Klik in de pop-up op de kaartlagen van de zoekzone, dan kan u informatie (de attributen) over het gebied en de betreffende kaartlaag bekijken.  

 Het nummer naast ‘habitattype’ verwijst naar de code van het Europese habitattype waarvoor op die plaats een voorlopige zoekzone uitgetekend is. 

Een verklarende lijst met Europese habitattypes en overeenkomstige codering, kan teruggevonden worden in de bijlage van de praktische wegwijzers 

voor de effectgroepen eutrofiëring en verzuring. 

 Om de lijnelementen te bevragen is het nodig om voldoende sterk in te zoomen zodat op de lijn geklikt kan worden en niet ernaast. 

  

https://www.natura2000.vlaanderen.be/sites/default/files/31/20150224_praktische_wegwijzer_pb_effectgroep_3_1_eutrofiering_lucht_overgang_versie2_def.pdf
https://www.natura2000.vlaanderen.be/sites/default/files/31/20150212_praktische_wegwijzer_pb_effectgroep_4_1_verzuring_lucht_overgang_versie2_def.pdf
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B. Voorlopige zoekzone online consulteren en vlot later terug vinden via ‘Eigen Kaart laden’ en opslaan in ‘Mijn selectie’  

STAP 1: Geopunt openenen en ‘eigen kaart maken’  

Hiervoor opent u www.geopunt.be en klikt u op ‘Eigen kaart toevoegen’. 

 
 

http://www.geopunt.be/


 

Handleiding raadplegen voorlopige zoekzones op Geopunt Pagina 9 
 

STAP 2: Data ophalen voor opmaak voorlopige zoekzone   

De zoekzonekaart bestaat uit een kaartlaag met polygonen (vlakken) en een kaartlaag met lijnelementen. Beide moeten worden opgeladen!  

 klik in de pop-up ‘Laad service’ de keuze ‘WMS’ aan. Vul onderstaande URL in, of kopieer en plak, en klik op de knop ‘Laad’.  

o voor de laag met polygonen (de vlakken): 

https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/hb/hb_zzihd_poly/wms?request=GetCapabilities&service=wms  

o voor de laag met lijnobjecten: 

https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/hb/hb_zzihd_line/wms?request=GetCapabilities&service=wms  

 De service wordt geladen en het pop-up scherm vergroot.  

 

  

https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/hb/hb_zzihd_poly/wms?request=GetCapabilities&service=wms
https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/hb/hb_zzihd_line/wms?request=GetCapabilities&service=wms
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STAP 3: Tonen voorlopige zoekzone   

In het vergrote scherm vinkt u beide checkboxen aan en klikt u op ‘Toon op kaart’ (onderaan links in het kader van de pop-up ‘Laad service’). 

Doe dit voor beide kaartlagen (URLs). U ziet de kaartlagen verschijnen in het onderdeel ‘mijn selecties’. 
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STAP 4 Wijzig achtergrond voor betere visualisatie van de voorlopige zoekzones  

Voor een betere visualisatie van de voorlopige zoekzones (witte vlekken en oranje lijnsegmenten) wordt het aangeraden om de luchtfoto als achtergrond te 

gebruiken. Klik hiervoor op het kadertje ‘Achtergrond’ onderaan links op de geopunt-kaart en kies ‘luchtfoto’. 
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STAP 5: Zoek voorlopige zoekzone van een specifieke locatie  

Zoom in op de gewenste locatie of geef in de zoekbalk het gewenste adres in, geopunt zoomt automatisch op het gekozen adres in. 

 

 

 



 

Handleiding raadplegen voorlopige zoekzones op Geopunt Pagina 13 
 

STAP 6: Opvragen van informatie over de  voorlopige zoekzone van een specifieke locatie  

Detailinformatie opvragen gebeurt in twee stappen 

Klik binnen de voorlopige zoekzone met de linkermuisknop, dan opent het scherm met de actieve kaartlagen.  
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Klik in de pop-up op de kaartlagen van de zoekzone, dan kan u informatie (de attributen) over het gebied en de betreffende kaartlaag bekijken.  

 Het nummer naast ‘habitattype’ verwijst naar de code van het Europese habitattype waarvoor op die plaats een voorlopige zoekzone uitgetekend is. 

Een verklarende lijst met Europese habitattypes en overeenkomstige codering, kan teruggevonden worden in de bijlage van de praktische wegwijzers 

voor de effectgroepen eutrofiëring en verzuring. 

 Om de lijnelementen te bevragen is het nodig om voldoende sterk in te zoomen zodat op de lijn geklikt kan worden en niet ernaast. 

  

https://www.natura2000.vlaanderen.be/sites/default/files/31/20150224_praktische_wegwijzer_pb_effectgroep_3_1_eutrofiering_lucht_overgang_versie2_def.pdf
https://www.natura2000.vlaanderen.be/sites/default/files/31/20150212_praktische_wegwijzer_pb_effectgroep_4_1_verzuring_lucht_overgang_versie2_def.pdf
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C. Kaartenmateriaal downloaden zodat de kaart kan geraadpleegd worden in een GIS-programma 

Indien men beschikt over een GIS-programma, kan eveneens kaartenmateriaal gedownload worden. Na importeren in het GIS-programma kunnen de 

voorlopige zoekzones eveneens geraadpleegd worden. 

Stap 1: open www.geopunt.be en klik op ‘Catalogus’ 

 

http://www.geopunt.be/
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STAP 2: Data opzoeken 

In het invulvenster kunnen de zoektermen ‘voorlopige zoekzones’ ingevuld worden, waarna op het vergrootglas rechts van het invulvenster kan geklikt 

worden. Vervolgens worden de resultaten van de zoekactie weergegeven. Hierbij is ‘Voorlopige zoekzones instandhoudingsdoelen Natura 2000 versie 2’ de 

gezochte kaart. Rechts van de titel staat een knop ‘dataset’. Klik hierop. 
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STAP 3 Data downloaden 

Nadat op ‘dataset’ geklikt is, wordt doorverwezen naar een pagina met de uitleg van deze datalaag. Rechts kan op de knop ‘Download’ geklikt worden. De 

files worden gedownload onder de vorm van een gecomprimeerd bestand (een zip-bestand). Na het uitpakken van het bestand kunnen de datalagen in een 

GIS-interface geconsulteerd worden. OPGELET: er zijn twee bestanden beschikbaar: één bestand met polygonen, één bestand met lijnobjecten. 
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2. Achtergrond voorlopige zoekzones  

Wat is een zoekzone en waarom bestaat een zoekzone? 

Bij de concrete realisatie van de Europese natuurdoelen (vroeger genaamd de Instandhoudingsdoelstellingen of IHD) opteert de Vlaamse overheid voor een 

gefaseerde en programmatorische aanpak. Deze aanpak vertaalt zich op Vlaams niveau in het Vlaams Natura 2000 programma en een taakstelling per 

habitattype en per richtlijnsoort die op het niveau van de speciale beschermingszones (SBZ) verder wordt uitgewerkt in een gebiedsspecifieke taakstelling. 

De realisatie op het terrein van deze taakstelling wordt gekaderd binnen een managementplan Natura 2000 dat per SBZ wordt opgemaakt.  

Het managementplan Natura 2000 geeft bijgevolg een opsomming van de Europese natuurdoelen die per SBZ moeten worden gerealiseerd en de nodige 

acties die hiertoe dienen genomen te worden. Hierbij alloceert het plan niet alle doelen en acties meteen op perceelsniveau, al wordt hier wel gefaseerd 

naartoe gewerkt: 

- Een startversie van de managementplannen (managementplan 1.0) geeft de taakstelling (de Europese natuurdoelen) weer; 

- Een tweede versie (managementplan 1.1) geeft aan welk deel van die taakstelling via de “evidenties” of bestaande afspraken (beheerplannen) reeds 

kan worden ingevuld door de sterkste schouders: het Agentschap voor Natuur en Bos, andere overheden en de terreinbeherende verenigingen en 

welke acties die genomen dienen te worden op het terrein; 

- Vervolgens zal getracht worden om de resterende taakstelling via vrijwillige extra afspraken te realiseren (managementplan 1.2) en waar dit niet 

lukt, kan tenslotte dwingend worden ingegrepen (managementplan 1.3). 

Momenteel wordt hard gewerkt aan managementplan 1.1 voor alle SBZ’s. 

Een Europees natuurdoel wordt ‘geplaatst’ door de inrichting en beheer van het betrokken perceel vast te leggen in een natuurbeheerplan. Zolang de 

volledige taakstelling binnen een SBZ niet is opgenomen in natuurbeheerplannen, blijft in het betreffende gebied een openstaand saldo dat door een 

ecologisch geschikte zone gevrijwaard wordt die rekening houdt met socio-economische afwegingen en ruim genoeg is om via vrijwilligheid te zoeken naar 

een optimale plaatsing van de doelen. Dit betreft aldus deze zogenaamde zoekzone. Eens alle doelen binnen een SBZ geplaatst zijn dan verdwijnt deze 

zoekzone. 

Dit nieuwe concept ‘zoekzones’ geeft dus aan waar de Europese natuurdoelen in de toekomst kunnen worden gerealiseerd binnen een SBZ.  
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Een zoekzone wordt in het Natuurdecreet als volgt gedefinieerd: “een zone die per Europees te beschermen soort en per Europees te beschermen habitat de 

perimeter aangeeft die gevrijwaard wordt met het oog op het optimaal plaatsen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken speciale 

beschermingszone. De omvang van de zoekzone wordt bepaald door de oppervlakte die nodig is voor het realiseren van het openstaand saldo van de 

taakstelling voor de betrokken Europees te beschermen habitat of Europees te beschermen soort (Natuurdecreet, Art. 2 , 70°)”. 

Volgens het wettelijk kader maakt de zoekzone deel uit van de richtkaarten die een onderdeel zijn van de managementplannen Natura 2000. Dit betekent 

dat de zoekzones pas vanaf het managementplan Natura 2000, versie 1.1 onder het deel ‘richtkaart’ zullen worden opgenomen. Vervolgens zullen de 

zoekzones evolueren (verkleinen) bij elke nieuwe versie van het managementplan Natura 2000. 

Welke versie van de zoekzonekaart wordt momenteel gebruikt (dd. 04/12/2015)? 

Omdat de zoekzones een belangrijk instrument en hulpmiddel zijn voor wat betreft de realisatie van de Europese natuurdoelen wordt in afwachting van de 

managementplannen Natura 2000 versie 1.1 gewerkt met zogenaamde voorlopige zoekzones. Begin 2015 werd een eerste kaart met voorlopige zoekzones 

gemaakt (voorlopige zoekzones “versie 1”). Deze eerste versie is gebruikt voor de opmaak van de ‘PAS brieven’ en in het kader van de Passende Beoordeling 

Inmiddels is het zoekzonemodel (ZZM) opgemaakt en zijn er voorlopige zoekzones “versie 2” met behulp van dit model gegenereerd. Sinds eind september 

2015 bestaat deze nieuwe versie. Deze wordt toegepast voor de Passende Beoordeling en in het kader van het herstructureringsbeleid PAS voor de ‘rode 

bedrijven’. Daartoe zijn de voorlopige zoekzones ingebouwd is ingebouwd in het voortoetsinstrument (de depositiescan) en in het model Impactscore NH3.  

 

Deze voorlopige zoekzone “versie 2” zal vervallen en wordt vervangen door de zoekzones die in de richtkaart van de managementplannen 1.1 van kracht 

worden. 

 

 


