
 

PSI-O1 - Habitats gesteund om een betere beschermingsstatus te 
verwerven 
 
Meeteenheid: hectare 
 
Operationalisering 
 
Deze indicator telt de oppervlakte in hectare van door de projectpartners herstelde of 
gecreëerde habitats met als doel de instandhouding van bedreigde soorten te verbeteren. 
Er moet sprake zijn van een fysieke ingreep. 
 
Het kan bijvoorbeeld gaan om fysieke maatregelen tot herstel van (de kwaliteit van) 
grensoverschrijdende waterlopen of bodemwaterkwaliteit en –kwantiteit, gezamenlijke 
ontwikkeling of herstel van groene en blauwe infrastructuur of ecosystemen, elkaar 
grensoverschrijdend versterkende fysieke maatregelen ten behoeve van toename van 
biodiversiteit, dan wel preventie van biodiversiteitsverlies, en pilotprojecten inzake nieuwe 
modellen van publiek-private samenwerking in natuur-, water- en bodembeheer en het 
gezamenlijk valoriseren van eco-systeemdiensten. 
 
De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd binnen en buiten Natura 2000 gebieden 
(Europees netwerk van beschermde natuurgebieden). Ze moeten geschikt zijn voor het 
verbeteren van de instandhouding van de benoemde soorten, habitats of ecosystemen 
voor biodiversiteit en de voorziening van ecosysteem-diensten.  
 
Gebieden die in het kader van 1 project herhaaldelijk steun ontvangen mogen maar één 
keer geteld te worden.  
 
Het uitvoeren van verbeterende maatregelen (ingrepen) is voldoende om voor deze 
indicator mee te tellen. Een verbeterde staat van instandhouding hoeft niet per se te 
worden bereikt (is geen vereiste). 
 
Opgelet: oppervlakte wordt strikt geïnterpreteerd. Enkel de oppervlakte waarin wordt 
gewerkt telt, niet de gehele oppervlakte van een natuurgebied waarin op enkele plekken 
ingrepen worden gedaan. 
 
Rapportage 
 

• Wanneer begin je als goedgekeurd project op deze indicator te scoren? 

Bij de inhoudelijke rapportages na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator 
vanaf het einde van de werken (na de voltooiing van de ingreep). 

• Wanneer rapporteer je een laatste keer over deze indicator? 
In het inhoudelijke eindrapport. 

• Welke specifieke informatie bezorg je voor deze indicator in het kader van de 
voortgangs- en eindrapportage? 
Je geeft de aangepakte oppervlakte op voor elke locatie waar een geheel aan 
werken is voltooid. 

• Welke documenten hou je in je projectadministratie bij ter onderbouwing van je 
scores op deze indicator? 
Geen.  
 



 

Het projectdossier in het e-loket (hoofdzakelijk de goedgekeurde projectaanvraag 
en voortgangs-/eindrapportage) bevat alle nodige gegevens. 
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