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Natuurbeleid in de praktijk

Foto: Bart Siebelink
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Speciale uitgave gebiedscategoriën

D

it nummer van Doen & Laten is een speciale uitgave waarin de
belangrijkste gebiedscategorieën in het landelijk gebied voor natuur
en landschap op een rij zijn gezet. Elke gebiedscategorie draagt bij
aan de noodzakelijke bescherming van natuur en landschap.
De Ecologische Hoofdstructuur verbindt bestaande en nieuwe natuurgebieden
tot een ruimtelijk samenhangend geheel. Dit netwerk zorgt er voor dat
verschillende populaties planten en dieren in geïsoleerde gebieden weer met
elkaar in verbinding komen en zo behoed worden voor uitsterven.
De Natura 2000-gebieden (voorheen Habitat- en Vogelrichtlijngebieden) vormen,
samen met de gebieden uit andere lidstaten, een samenhangend netwerk van
beschermde natuurgebieden van de Europese Unie.
Landgoedeigenaren kunnen hun landgoed onder de Natuurschoonwet laten
vallen en hiermee ﬁscale tegemoetkomingen verkrijgen. De wet bevordert de
instandhouding van landgoederen.
De Nationale Parken zijn de visitekaartjes van de Nederlandse natuur. Er
is extra aandacht voor natuurkwaliteit, natuurgerichte recreatie, natuur- en
milieueducatie en wetenschappelijk onderzoek.
Nationale Landschappen zijn gebieden waarin een bijzondere samenhang
bestaat tussen de verschillende onderdelen van het landschap, zoals natuur, reliëf,
grondgebruik en bebouwing.
Extensiveringsgebieden zijn zones rond kwetsbare natuur waar om meerdere
redenen op termijn geen plaats is voor intensieve veehouderij.
In Ganzenopvanggebieden zijn ganzen en smienten volledig beschermd: dit
moet bijdragen aan de duurzame instandhouding van deze soorten.
Naast de voornoemde gebiedscategorieën hebben we nog enkele bijzondere
aanduidingen opgenomen in deze special. Dat zijn rijksbufferzones, het Groene
Hart, de stroomgebieden uit de Kaderrichtlijn Water en het gebied van de
grote rivieren en het kustfundament.
De achtergrond en functie van al deze categorieën worden uiteengezet en veelal
geïllustreerd met een voorbeeldgebied. We hopen dat dit overzicht een nuttig
hulpmiddel is in uw dagelijkse werk.

De redactie van Doen&Laten
Natura 2000-gebied de Veluwe
Foto Rob Janmaat
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gebied voor natuur en landschap op een rij zijn gezet. We hopen dat dit overzicht nuttig is in uw dagelijkse werk.
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Agrarisch natuurbeheer door Den Haneker Foto: Rita van Biesbergen

D
"Het Natuurbeleidsplan heeft een
offensief karakter:
niet alleen natuur
beschermen, maar
ook nieuwe natuur
ontwikkelen."

e Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is als beleidsconcept in 1990
geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan. Centrale gedachte is
om de bestaande natuurgebieden met elkaar te verbinden tot
ruimtelijk samenhangende grote eenheden natuur en tevens de totale
oppervlakte natuurgebied uit te breiden. Alleen door het vergroten en
het verbinden is de achteruitgang van de natuur in Nederland te stoppen.
Het netwerk helpt dus voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde
gebieden uitsterven en dat de natuurgebieden hun waarde verliezen.

Het idee voor een EHS was een
doorbraak in het Nederlandse
natuurbeleid. Tot dan toe was het
natuurbeleid defensief, vooral gericht
op de bescherming van bestaande

Den Haneker

D

e boeren van de agrarische
natuurvereniging Den Haneker willen zich inzetten voor een
beheer van het veenweidegebied
met respect voor het verleden
en met oog voor de toekomst.
De Hânekers hebben er in overleg
met de provincie Zuid-Holland voor

gebieden, terwijl het Natuurbeleidsplan nu juist een offensief karakter
heeft: er moest immers niet alleen
natuur worden beschermd maar er
moest ook nieuwe natuur bij komen.
gekozen om het natuurbeheer te
integreren in de gewone bedrijfsvoering. Boeren moeten geen parkwachters worden, vinden ze, maar
beloond worden voor het op een
goede manier beheren van het landschap. Sinds 1994 zijn de boeren van
Den Haneker bezig. Hun werkwijze
heeft model gestaan voor de LNVﬁnancieringsregeling voor agrarisch
natuurbeheer: Programma Beheer.
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Natuurherstel in het Springendal Foto: Hilde Huizenga

Nieuwe natuur in het Springendal

I

n Noordoost-Twente, tussen Vasse en Ootmarsum, ligt het Springendal, een natuurgebied van ruim 300 hectare. Van oudsher komen
in het Springendal veel bronnen voor, die bronbeken voeden. Door
ontginningen in de twintigste eeuw is het originele landschap echter goeddeels verdwenen. In 1996 kwam er een prachtkans voorbij
om het Springendal te herstellen. Het brongebied van de Springendalse Beek, een grote maïsakker, kon worden aangekocht en weer in
de natuurlijke staat teruggebracht. De maïsakker viel namelijk binnen de grenzen van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur.
De maïsakker is uit productie genomen en fungeert weer als oorsprong van
de beek. Als gevolg van de ingrepen kabbelt er weer water tussen de elzen
en op de grond komt weer het, voor bronbossen kenmerkende, paarbladig
goudveil voor. Verder zijn in dit gebied de zeer zeldzame klimopwaterranonkel en het getande vlotgras teruggekeerd, evenals het beekstaartjesmos,
bronkruid, holpijp, veldrus en drijvend fonteinkruid. Al in 1999 waren ook
bijzondere beestjes zoals de kokerjuffer, enkele bijzondere soorten platwormen en de beekprik weer te vinden in en om de Springendalse Beek.

S

inds 1990 wordt er gewerkt aan de realisatie van het ecologische netwerk. De EHS moet in 2018 klaar zijn. De EHS bestaat grofweg uit drie
categorieën: bestaande natuur, nieuwe natuur en agrarische natuur. Daarnaast zijn er nog verbindingszones in de vorm van robuuste verbindingen.
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Bestaande natuur
Verreweg het grootste deel van de
EHS was ook in 1990 al natuurgebied.
Het gaat dan om de grote wateren
zoals de kustzone van de Noordzee,
het IJsselmeer, de Waddenzee en de
vele grotere en kleinere bestaande
natuurgebieden die al lang in beheer
zijn bij terreinbeherende organisaties.

Nieuwe natuur
Een kwart van de EHS zal bestaan uit
nieuwe natuur. Tussen 1990 en 2018
zal in totaal ongeveer 180.000 hectare
landbouwgrond worden aangekocht
en ingericht als natuurgebied. Het
aanwijzen van deze gebieden is in
een aantal stappen gedaan. In het
Structuurschema Groene Ruimte van
1995 zijn de globale grenzen van de
EHS neergelegd. Vervolgens hebben
de provincies in hun streekplannen
meer concrete grenzen voor de EHS
vastgelegd. Provincies zijn hier in de
praktijk verschillend mee omgegaan.
Sommige provincies hebben een groter
zoekgebied aangewezen waarbin-

nen de nieuwe EHS-hectaren zouden
moeten komen. Andere hebben de
begrenzing veel exacter gedaan. Ook
gemeenten moeten de deﬁnitieve
grenzen in hun bestemmingsplannen
vastleggen. Omdat veel gemeenten
te maken hebben met verouderde
bestemmingsplannen buitengebied,
ligt nog lang niet in alle gemeenten
de deﬁnitieve grens van de EHS vast.

Via dit particuliere natuurbeheer
wil de minister overigens gewoon
dezelfde doelen behalen. Particulieren kunnen ook gronden kopen uit
de voorraad van de Dienst Landelijk
Gebied. De provincies hebben vooraf
aangegeven welke gebieden in aanmerking kunnen komen voor verkoop
aan particuliere belangstellenden.

Agrarische natuur
Rijk en provincies hebben niet gewacht
met het aankopen van gronden
totdat de hele EHS op de kaart stond.
Ondertussen zijn al veel hectaren landbouwgrond aangekocht ten behoeve
van natuurontwikkeling. Als er grond
te koop komt in een gebied dat de
provincie heeft begrensd, dan bekijkt
de provincie of deze grond nodig
is voor de EHS. De Dienst Landelijk
Gebied (DLG) koopt in opdracht van de
provincie de grond eventueel aan en
levert deze vervolgens door aan een
van de terreinbeherende organisaties
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,
één van de provinciale Landschappen
of een belangstellende particulier.
Essentieel is dat een aankoop voor
natuur in de praktijk altijd op basis
van vrijwilligheid gebeurt. Slechts
bij zeer hoge uitzondering wordt
omwille van de EHS landbouwgrond
onteigend. Wel koopt DLG soms grond
aan om deze later als ruilgrond in
te zetten in een landinrichting. Zo is
er dus nu al meer grond aangekocht
zonder dat dat te merken is aan de
hoeveelheid natuur in Nederland.
In 2002 heeft de minister van LNV
het aankoopbeleid enigszins aangepast. De minister wil meer particulieren betrekken bij het natuurbeleid.
Particuliere grondeigenaren kunnen
via functiewijziging de bestemming
van hun grond laten veranderen van
landbouw naar natuur. Zij krijgen
daarvoor een eenmalige vergoeding
plus een jaarlijkse beheersvergoeding.
De grond blijft echter hun eigendom.
EHS-categorie
Bestaande natuurterreinen
Nieuwe natuur (exclusief
robuuste verbindingen)
Robuuste verbindingen
Agrarisch natuurbeheer
Totaal

Ongeveer 90.000 hectare van de EHS
zal bestaan uit landbouwgrond die op
een natuurvriendelijke manier wordt
beheerd. Deze gronden worden niet
aangekocht en hier zal dan ook de
bestemming landbouw op blijven
zitten. Boeren krijgen een vergoeding voor een aangepast agrarisch
gebruik (bijvoorbeeld slootkanten
ontzien met spuiten, later in het
jaar maaien, hoger waterpeil).

D

e definitieve lijst met
robuuste verbindingen
en hun netto begrenzing is te
vinden in de Nota Ruimte. De
bruto begrenzing wordt door
provincies, in overleg met LNV,
in 2007 vastgesteld. Het gaat
om de volgende verbindingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noordelijke Natte As
Drents Plateau - Zuid-Twente
Veluwe - Noordoost-Twente
Veluwe - Utrechtse Heuvelrug
Veluwe - Achterhoek
Westelijke Natte As
Biesbosch - Zeeuws-Vlaanderen
Oostvaardersplassen Veluwe - Duitsland
Beerze
Schinveld - Mook
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Poorten van de Veluwe

Robuuste verbindingen
In de eerste plannen van de EHS stond
ook een groot aantal verbindingszones
getekend. Dit zouden veelal kleine
verbindingen moeten worden tussen
verschillende natuurgebieden. Provincies en terreinbeheerders zijn de eerste
jaren actief bezig geweest om grond
voor deze verbindingen aan te kopen
en de gronden in te richten. Het ging
vaak om smalle stroken beplantingen.
Enkele jaren later volgde echter een
discussie over de ecologische waarde
van deze smalle verbindingen. Met
als gevolg dat de ecologische verbindingszones in de EHS zijn vervangen
door het concept van de 'robuuste
verbindingen'. Hiermee is de beleidscategorie ecologische verbindingszones komen te vervallen. Wel worden
op dit moment nog een aantal zones
uitgeﬁnancierd zodat eerder gedane
investeringen niet komen te vervallen.
De robuuste verbindingen zijn bedoeld
om de kerngebieden van de EHS aan
elkaar te knopen. Hiermee zorgen
de verbindingen ervoor dat de EHS
Rijkstaakstelling
453.500
151.500

daadwerkelijk als netwerk kan gaan
functioneren. De inrichting van een
robuuste verbinding past in het landschap en kan bestaan uit een afwisseling van bloemrijk grasland, bos, heide
en houtwallen, natuurlijke waterlopen
en poelen. In een open gebied zal
veel meer aandacht aan bijvoorbeeld
vlinders worden gegeven en zal de
verbinding vooral uit struwelen en bosschages bestaan. Net als bij de rest van
de EHS zijn de provincies verantwoordelijk voor de begrenzing en realisatie van de robuuste verbindingen.

Financiën
Het Rijk en de provincies betalen beide
mee in de grondaankopen. De Dienst
Landelijk Gebied doet de aankoop en
de terreinbeheerders krijgen vervolgens de terreinen in eigendom. De
subsidieregelingen voor het beheer
en de inrichting van EHS-gebieden
maken gedeeltelijk deel uit van het
zogeheten Programma Beheer. De
belangrijkste zijn de Subsidieregeling
Natuurbeheer 2000 (SN) en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
(SAN). Daarnaast wordt de inrichting
van de EHS ook uitgevoerd via de
landinrichtingswerkzaamheden.

33.500
90.000
728.500
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Robuuste verbinding Wisselse Poort op de Veluwe Foto: Bea Claessens

De Subsidieregeling Natuurbeheer
2000 regelt de betaling aan terreinbeheerders die bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden
of verbindingszones beheren. De
provincies hebben alle twaalf een
natuurdoelenkaart gemaakt waarop
zij hebben aangegeven waar grondeigenaren subsidie kunnen krijgen
voor welke natuurdoelen. De Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
is bedoeld voor de agrariërs die hun
bedrijfsvoering dusdanig aanpassen
dat dit ten goede komt aan de natuurwaarden op hun bedrijf. Zij kunnen
telkens voor een periode van zes jaar
een contract afsluiten met de overheid
waarin zij met elkaar afspreken welke
natuurresultaten er na die periode
behaald zullen zijn. Voor dat beheer
krijgen zij een vergoeding die afhankelijk is van de zwaarte van het pakket.
Bijvoorbeeld, hoe later de maaidatum,
hoe hoger de beheersvergoeding.
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Verantwoordelijkheden
Bij de start van de realisatie van de
EHS hadden de provincies formeel
louter een ondersteunende rol. De
beslissingsbevoegdheid lag vrijwel
uitsluitend bij het rijk. Mede door
een gewijzigde visie op subsidiëring
en het functioneren van uitvoerende
overheidsdiensten, is een ambitieuze
koerswijziging ingezet die het sturen
op resultaat voorop zette. Dit heeft zijn
weerslag gekregen in het Programma
Beheer. Volgens dit systeem krijgen
beheerders alleen betaald als zij de
van te voren afgesproken resultaten
behalen. Bovendien is de beslissingsbevoegdheid van de provincies toegenomen. Het gaat dan om het aangeven

waar welke natuur behouden en/of
ontwikkeld moet worden, de aankoop van gebieden en het realiseren
van milieucondities. Met de nieuwe
Wet Investeringsbudget Landelijk
Gebied zijn de bevoegdheden van de
provincies vanaf 2007 toegenomen.
Wel blijft het Rijk eindverantwoordelijk voor de realisatie van de EHS.
Na de aankoop en de inrichting van
gebieden, zijn het de grote terreinbeheerders Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en de provinciale Landschappen, en steeds
meer ook particulieren en agrariërs
die de gewenste en afgesproken
natuurkwaliteit moeten realiseren.

"Er is een ambitieuze
koerswijziging ingezet die het
sturen op resultaat voorop zet."

Natuurbeschermingswetgebieden

Groote Wielen Foto: It Fryske Gea, D. de Klein

S

inds 1967 heeft Nederland een Natuurbeschermingswet. In 1998
is deze gewijzigd en op 1 oktober 2005 wederom. De Natuurbeschermingswet geldt voor drie categorieën gebieden: Natura
2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands.

Natura 2000-gebieden
Misschien wel het belangrijkste kenmerk van de Natuurbeschermingswet
is dat deze de Habitatrichtlijn en de
Vogelrichtlijn grotendeels vervangt.
Vervangen in die zin dat de nieuwe
Natuurbeschermingswet een Nederlandse ‘vertaling’ is van de twee
Europese richtlijnen. In procedures
en regelgeving zal dus niet meer
gerefereerd worden aan de Europese
richtlijnen, maar is de Nederlandse
wet voortaan het wettelijk kader voor
de bescherming van de belangrijkste Nederlandse natuurgebieden.
Maar om de Natuurbeschermingswet
goed te begrijpen, is het nodig om ook
iets te weten over de Vogelrichtlijn en
de Habitatrichtlijn. De Vogelrichtlijn
is bedoeld om alle vogels die op het
grondgebied van de Europese Unie

Natura 2000-gebied: De Groote Wielen

D

e Groote Wielen is een natuurgebied ten noordoosten van
Leeuwarden, op de grens van het zandgebied en het veengebied. Het bestaat uit grote plassen en vaarten, rietmoerassen, graslanden en twee eeuwenoude eendenkooien. Het omvat de plassen
Groote Wielen, Houtwielen en Sierdswiel en de omliggende polders Binnemiede- en Weeshuispolder en Rijpekerksterpolder.
De grote plassen (wielen) in het
gebied zijn een restant van de Middelzee, een zoutwaterbaai die zich
in de Middeleeuwen uitstrekte van
Leeuwarden tot Bolsward. Door
veenvorming is hier in de latere
eeuwen moeras- en veenweidegebied ontstaan. Door turfwinning en
daarop volgende erosie ontstonden
de meren. Dit Habitatrichtlijngebied

is van groot belang als leefgebied
voor de noordse woelmuis. Het is
niet helemaal duidelijk waarom deze
soort het zo slecht doet de laatste
jaren. Een versnippering van het
leefgebied van deze muizensoort
en het steeds schaarser worden van
natte terreinen, die zo nu en dan
overstromen, hebben in ieder geval
aan de achteruitgang bijgedragen.

Doen&Laten
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Wetland: Bargerveen

I

n het uiterste zuidoosten van Drenthe, iets onder Emmen, ligt het
hoogveenreservaat Bargerveen. Ooit zagen grote delen van ons
land er zo uit. Nu is het een van de weinige overgebleven hoogveengebieden in Nederland. Dankzij het unieke karakter is het gebied
een toevluchtsoord voor veel zeldzame planten en dieren.

Het Bargerveen is met zijn 2.100
hectare een van de laatste restanten
van het voormalige Bourtangermoeras. In 1968 zijn de eerste 66 hectare
van de Maatschappij Klazienaveen
aangekocht. Het Bargerveen is wat
de vegetaties van de hoogveenkernen en meerstallen (voormalige
meertjes) betreft een van de rijkste
hoogveenreservaten van WestEuropa. Daarnaast is het Bargerveen
voor de vogels van grote betekenis.

Er zijn in het reservaat meer dan
220 vogelsoorten vastgesteld. Niet
alleen als broedgebied, maar ook als
foerageer-, rust-, en overwinteringsgebied is het reservaat van belang.
De grote aaneengesloten oppervlakte, de beperkte toegankelijkheid,
de grote wateroppervlakten en de
drassige voedselarme bodems, de
grote openheid en rust dragen ertoe
bij, dat ook buiten het broedseizoen
vele soorten vogels aanwezig zijn.

(EU) in het wild leven en hun habitat
te beschermen. Voor de bedreigde
vogelsoorten van bijlage 1 moeten
daartoe speciale beschermingsgebieden worden aangewezen. In Nederland zijn er voor 44 van deze soorten
gebieden aangewezen. Ook voor
trekvogels worden dergelijke maatregelen genomen. Het gaat daarbij
vooral om de bescherming van watergebieden van internationale betekenis. De Habitatrichtlijn heeft als doel
de biologische diversiteit in de EU in
stand te houden. Dat gebeurt door de
kwetsbare leefgebieden (habitats) en
kwetsbare soorten te beschermen.
Nederland heeft 162 gebieden (speciale beschermingszones) geselecteerd
die voortvloeien uit de Habitatrichtlijn
en/of Vogelrichtlijn. Samen heten deze
de Natura 2000-gebieden. Deze gebieden vormen, samen met de gebieden
uit de andere lidstaten, een samenhangend netwerk van beschermde
natuurgebieden van de Europese Unie.

Beschermde Natuurmonumenten
De categorie Beschermde Natuurmonumenten is afkomstig uit de Natuurbeschermingswet uit 1967. De gebieden
die onder die wet door de minister
van LNV zijn aangewezen, vallen voor
80 procent samen met Natura 2000gebieden. Daarmee komt de status
van Beschermd Natuurmonument voor
deze gebieden meteen ook te vervallen. Twintig procent van de Beschermde Natuurmonumenten valt echter
niet onder de Natura 2000-gebieden.
Deze gebieden met een natuurwetenschappelijke of landschappelijke
betekenis worden beschermd om ze te
vrijwaren van ingrepen. Het kan gaan
om gebieden met zeldzame planten- en/of diersoorten, maar ook om
gebieden die door hun ontstaansgeschiedenis, bodembouw of landschappelijke schoonheid waardevol zijn.

Bargerveen Foto's: Henk van Ziel
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• 141 Natura 2000-gebieden
aangemeld op grond van de
Habitatrichtlijn: 751.000 ha,
• 79 Natura 2000-gebieden
aangewezen op grond van de
Vogelrichtlijn: 1.014.000 ha,
• Vanwege overlap totaal 162 Natura 2000-gebieden: 1.117.000 ha.

Met Natura 2000 op Europees niveau
is het natuurlijk erfgoed beschermd,
maar soms wil je ook nationaal nog
iets doen. Een voorbeeld zijn de kraanvogels waarvoor Nederland internationaal geen belangrijke rol speelt. De
bescherming als Beschermde Natuurmonumenten is dan van toepassing.

Wetlands
Wetlands zijn waterrijke gebieden,
moerassen, vennen, veen- of plasgebieden, natuurlijk of kunstmatig,
blijvend of tijdelijk, met stilstaand of
stromend water, zoet, brak of zout,
met inbegrip van zeewater waarvan
de diepte bij eb niet meer is dan
zes meter. Wetlands en de daarbij
behorende planten- en diersoorten
worden beschermd via het Ramsar
Verdrag, genoemd naar de Iraanse
plaats waar het verdrag op 2 februari 1971 is ondertekend. Uitvoering
van het Ramsar Verdrag is vooral
een morele verplichting die landen
door toetreding op zich nemen. De
bepalingen zijn minder dwingend en
bindend dan die van de Vogelrichtlijn
en de Habitatrichtlijn. Ook Nederland
heeft het Ramsar Verdrag getekend.
Alle Nederlandse Wetlands vallen
samen met de Vogelrichtlijngebieden.

Bescherming door de
Natuurbeschermingswet
Voor de drie categorieën uit de
Natuurbeschermingswet geldt een
verschillend beschermingsregime.
Maar omdat alle categorieën samenvallen met de categorie Natura 2000
is altijd dat beschermingsregime
van toepassing (op een klein aantal
natuurmonumenten na). Zo heeft de
aanwijzing tot Wetland op zichzelf
geen rechtsgevolgen. Maar omdat
de Wetlands samenvallen met de

"Nederland heeft 162 gebieden
geselecteerd die voortvloeien
uit de Habitatrichtlijn en/
of Vogelrichtlijn: de Natura
2000-gebieden."

Vogelrichtlijngebieden moet voor
activiteiten die in of rond een dergelijk gebied plaatsvinden eerst worden
getoetst of er ook mogelijk schadelijke
gevolgen zijn. Als dat zo is, dan moet
een vergunning worden aangevraagd.
Dat geldt ook voor de andere Natura
2000-gebieden. Voordat het bevoegd
gezag een vergunning mag afgeven, moet er een goede beoordeling
van de ecologische effecten van de
handeling plaatsvinden. Met andere
woorden: voordat er een vergunning
wordt afgegeven, moet duidelijk zijn
dat de handeling geen negatief effect
heeft op de instandhoudingsdoelen.
Voor elk Natura 2000-gebied moet
een beheerplan worden opgesteld. In
dat beheerplan staat hoe de zogenaamde ‘instandhoudingsdoelen’
die voor het gebied gelden moeten
worden bereikt: dus op welke plek, in
welke omvang en op welk moment
de doelen moeten zijn bereikt, welke
maatregelen moeten worden getroffen
en welk beheer voor het gebied geldt.
Voor beschermde natuurmonumenten
geldt dat bescherming plaatsvindt
via het ‘nee, tenzij’-principe. Activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor

"Voordat het bevoegd gezag
een vergunning mag afgeven,
moet er een goede beoordeling
van de ecologische effecten van
de handeling plaatsvinden."

de natuurwaarden van zo’n gebied
moeten worden getoetst in een vergunningprocedure. Voor beschermde
natuurmonumenten kán een beheerplan worden gemaakt, het hoeft niet.

Financiën
Er is geen speciale aanvullende
ﬁnanciering voor de bescherming van
de Natura 2000-gebieden. De inzet
is om de doelen voor het overgrote
deel met de instrumenten voor de
Ecologische Hoofdstructuur te realiseren. In vrijwel alle gevallen zullen
de gebieden ook op de provinciale
natuurdoelenkaarten voorkomen en
kan er een beheersubsidie worden
verstrekt uit Programma Beheer.

Verantwoordelijkheid
Wie bevoegd is tot vergunningverlening staat in een algemene maatregel
van bestuur die bij de Natuurbeschermingswet hoort, het zogenaamde
Vergunningenbesluit. In veel gevallen is dat het provinciebestuur, in
een aantal uitzonderingsgevallen
moet bij de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit vergunning worden aangevraagd.
Ook voor het vaststellen van een
beheerplan is er een bevoegd gezag.
In veel gevallen zullen de provincies
het bevoegd gezag hiervoor zijn.
Als het gebied echter (grotendeels)
wordt beheerd door één van de
ministeries, is het bevoegd gezag
de betreffende minister. Wie het
initiatief neemt voor het opstellen
van het beheerplan, hangt af van de
grootte van het gebied de eigendomsverhoudingen of afspraken tussen
verschillende bevoegde gezagen.
De wet bepaalt wel dat het opstel-
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De Verdronken Zwarte Polder

len van de beheerplannen in overleg moet gebeuren met eigenaren,
gebruikers en andere belanghebbenden. Dus in tegenstelling tot het
verleden zijn het niet de beheerders

zelf die de beheerplannen opstellen, maar is dat het bevoegd gezag.
De beheerplannen spelen een
cruciale rol bij de bescherming
van de natuurwaarden.

Beschermd Natuurmonument:
Verdronken Zwarte Polder

D

e Verdronken Zwarte Polder op Zeeuws Vlaanderen is in 1802
ontstaan als gevolg van een dijkdoorbraak. Daarna heeft het
gebied zich kunnen ontwikkelen tot een bijzonder gebied. Het in- en
uitstromende zeewater vormde geulen in de voormalige akkers en
zette klei en slib af. Inmiddels heeft het gebied een gevarieerde ﬂora.
In 1992 werden bij een onderzoek 228 plantensoorten vastgesteld.
Naast de bekende schorplanten als
lamsoor, zulte en zeekraal is er een
keur aan zeldzaamheden te vinden.
Gesteelde zoutmelde en laksteeltje
zijn wel de bekendste. Het oostelijke
schor wordt jaarrond beweid met een
kudde Drentse heideschapen. Zij houden samen met de konijnen het gras
in toom zodat minder concurrentie-
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krachtige soorten een plekje kunnen
vinden zoals het fraai duizendguldenkruid. Voor veel vogels is het westelijk
duinstruweel een prima leefgebied.
Allerlei zangvogels zoals nachtegaal
en roodborsttapuit broeden er. In
het schorgebied broeden strandplevier, scholekster en bergeend.

Zie verder
Lijst van Beschermde
Natuurmonumenten, Natura 2000gebieden en Wetlands:
www.synbiosys.alterra.nl/natura2000

Meer informatie is te vinden bij:
• Checklist Natuurbeschermingswet
1998, LEI / LNV
• Algemene Handreiking
Natuurbeschermingswet 1998
• www.ramsar.org/
• www.wetlands.org/
• gebiedendatabase: www.minlnv.nl

Natuurschoonwet
1928

D

e Natuurschoonwet 1928 (NSW) is de oudste natuurwet van Nederland. De wet voorziet in fiscale tegemoetkomingen aan landgoedeigenaren als zij hun landgoed
in stand houden en daarmee het natuurschoon bevorderen.
Het gaat dan om de volgende
ﬁscale faciliteiten:
• vrijstelling of gedeeltelijke
vrijstelling van successierechten,
schenkingsrechten en
recht van overgang,
• vrijstelling van
vennootschapsbelasting,
• vrijstelling van overdrachtsbelasting,
• vrijstelling van onroerendezaakbelasting,
• vrijstelling van de
inkomstenbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de
ﬁscale faciliteiten dient het landgoed
wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zo moet een landgoed minimaal
5 hectare groot zijn en een aaneengesloten gebied vormen, waarbij geen
spoor, dijk, weg of waterloop het landgoed doorsnijdt die een inbreuk maakt
op het natuurschoon van het landgoed.
Het landgoed moet voor minimaal dertig procent van de totale oppervlakte
bestaan uit houtopstanden of natuurterreinen, of een combinatie hiervan.
Met de wijziging van de NSW op 1 juni
2007 is de deﬁnitie van natuurterreinen verruimd. Voorheen beperkte de
deﬁnitie zich tot de opsomming van
bepaalde terreintypen, bijvoorbeeld
heidevelden, hoogveenterreinen, zandverstuivingen, duinterreinen, kwelders.
Met de verruiming is de deﬁnitie uitgebreid met diverse natuurlijke graslanden. Hiermee is ook nieuwe en nog te
ontwikkelen natuur aan te merken als
een (deel van een) NSW-landgoed. Met
deze deﬁnitie wordt gelijktijdig een

link gelegd met de Subsidieregeling
Natuurbeheer 2000 (SN) of met de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer
(P)SN, want ook landbouwgronden
die worden omgevormd of ingericht
tot natuur kunnen straks worden
gerangschikt. Terreinen die in gebruik
zijn als landbouwgrond kunnen ook
blijvend onderdeel uitmaken van een
NSW-landgoed, mits deze voldoende
zijn omzoomd met houtopstanden.
In de nieuwe situatie hoeven deze
houtopstanden niet meer in eigendom te zijn van de landgoedeigenaar.
Omdat er oneigenlijk gebruik werd
gemaakt van de ﬁscale faciliteiten van
de NSW, is de NSW zodanig gewijzigd
dat de gezamenlijke rangschikking van
een klein perceel met een aangrenzend
landgoed slechts mogelijk is, als er
tussen beide objecten een aantoonbare
nauwe historische band aanwezig is.
Daarnaast is de regel toegevoegd dat
de rangschikking van kleine percelen
van maximaal 1 hectare alleen mogelijk
is als er op dat perceel een gebouw is
gelegen dat vóór 1940 is gebouwd en
uiterlijk zijn karakter heeft behouden.
Informatiebrochures over de nsw zijn
te krijgen via www.hetlnvloket.nl

Zie verder:
www.minlnv.nl, kies onder ‘Onderwerpen’ de optie ‘Natuur’ en vervolgens
‘Beheer van natuur en landschap’.
In het linkermenu kunt u dan kiezen
voor ‘Natuurschoonwet 1928’.
www.hetlnvloket.nl
Landgoed Oldenaller te Nijkerk
Foto: Marjel Neefjes
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Nationale parken

N

ederland heeft twintig Nationale Parken. Nationale Parken zijn aaneengesloten gebieden van ten minste duizend hectare, bestaande uit
natuurterreinen met een bijzondere landschappelijke gesteldheid en
een rijk planten- en dierenleven. Er zijn altijd goede mogelijkheden aanwezig voor recreatief medegebruik. In de Nationale Parken wordt niet alleen
natuur beheerd en ontwikkeld, maar krijgen ook natuur- en milieueducatie
en allerlei vormen van natuurgerichte recreatie extra aandacht. De Nationale
Parken behoren allemaal tot de kerngebieden van de Ecologische Hoofdstructuur. De Nationale Parken zijn de visitekaartjes van de Nederlandse natuur.
Gebieden die Nationaal Park zijn
geworden, zijn in de regel al beschermde natuurgebieden, maar vaak zijn
eigendom en beheer van deze gebieden versnipperd. Het idee om er toch
een extra status aan te geven, komt
voort uit de International Union for
Conservation of Nature en Natural
Resources (IUCN). Deze organisatie
heeft in 1969 voorgesteld het begrip
Nationaal Park te reserveren voor
gebieden die primair als natuurgebied worden gekarakteriseerd. Als
ondertekenaar van de IUCN-resolutie
is Nederland in 1971 begonnen met
het opzetten van een nationale parkenbeleid. In 1975 resulteerde dit in
de Nota Nationale Parken waarin de
potentiële Nationale Parken werden opgesomd. Inmiddels zijn alle
geplande Nationale Parken ingesteld,
waarmee het stelsel van Nationale
Parken in Nederland voorlopig is
afgerond. Thans richt het beleid zich
op uitbreiding van de bestaande
parken, kwaliteitsverhoging, en een
grotere bekendheid bij het publiek.
Elk Nationaal Park heeft een overlegorgaan, waarin alle eigenaren,
beheerders en bestuurders met taken
of bevoegdheden in het parkgebied
zijn vertegenwoordigd. De voorzitter is onafhankelijk en wordt door de
minister van LNV benoemd. Op grond
van de internationale afspraken over
Nationale Parken is de rijksoverheid
(de minister van Landbouw, Natuur
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en Voedselkwaliteit) verantwoordelijk voor het functioneren van het
Nederlandse nationale parkenstelsel
als geheel. De Nationale Parken zelf
zijn bijna alle in eigendom en beheer
bij overheidsinstantie, natuurbeschermingsorganisaties en particuliere eigenaren. In het overlegorgaan
worden het beheer, de recreatieve en
educatieve activiteiten, de voorlichting en het onderzoek afgestemd.
Belangrijk om op te merken is dat de
instelling van een Nationaal Park geen
extra juridische gevolgen met zich
meebrengt. Het nationale parkenbeleid
richt zich op een geïntensiveerde en
gecoördineerde inzet van het bestaande instrumentarium in het Nederlandse
natuurbeleid. Voor elk Nationaal Park
is er een eenmalige bijdrage in de
realisatie van een bezoekerscentrum
of andere informatievoorziening,
en een jaarlijkse bijdrage in de extra
kosten die samenhangen met de
doelstellingen voor Nationale Parken.
De meeste Nationale Parken hebben
een of meer bezoekerscentra, sommige parken hebben gekozen voor
andere informatievoorzieningen.
De rijksoverheid wil dat een
Nationaal Park een duidelijke
meerwaarde oplevert voor:
• het behoud en de ontwikkeling
van de aanwezige en potentiële
natuur- en landschapswaarden
in een gebied. Het gaat in een

Nationaal Park dus om geïntensiveerd natuurbeheer van grote,
ecologisch waardevolle, samenhangende natuurgebieden die
een afspiegeling vormen van de
Nederlandse gebiedstypen van
nationaal en internationaal belang.
Het beheer overstijgt de (soms
versnipperde) eigendomssituatie;
• de aandacht voor natuurgerichte
recreatie en de bevordering van
educatie en voorlichting. De bedoeling is om hier in een Nationaal Park
veel aandacht aan te besteden zodat
de betrokkenheid van omwonenden en bezoekers sterker wordt;
• onderzoek op het gebied van
natuur, communicatie en recreatie;
• de afstemming tussen de betrokken
bestuurlijke instanties, eigenaren
en beheerders. Het overlegorgaan
‘dwingt’ alle betrokkenen min of
meer om samen te werken met
de anderen. Dit levert behalve
efﬁciëntiewinst ook een grotere
betrokkenheid van partijen op en
tevens beter op elkaar afgestemde
voorzieningen voor bezoekers.

Meer weten?
• www.nationaalpark.nl
• www.minlnv.nl>natuur>gebiedsbescherming>nationale parken

Er zijn twintig
Nationale
Parken in
Nederland:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veluwezoom
De Hoge Veluwe
Schiermonnikoog
Dwingelderveld
De Weerribben (dat onderdeel is van het thans in
oprichting zijnde Nationaal
Park Weerribben-Wieden)
De Groote Peel
De Biesbosch
De Meinweg
Zuid-Kennemerland (waarin het
voormalige Nationaal Park De
Kennemerduinen is opgenomen)
De Maasduinen (waarin het
voormalige Nationaal Park
De Hamert is opgenomen)
Drents-Friese Wold
Grenspark De Zoom –
Kalmthoutse Heide
De Loonse en Drunense Duinen
Duinen van Texel
Oosterschelde
Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa
Utrechtse Heuvelrug
Lauwersmeer
De Sallandse Heuvelrug
De Alde Feanen

Recreatiezonering in Nationaal Park
de Meinweg Foto Staatsbosbeheer

Nationaal Park Oosterschelde Foto: Rob Janmaat

Nationaal Park De Meinweg

D

e Meinweg kreeg in 1990 de status van Nationaal Park. Het
gebied ligt ten oosten van Roermond in de gemeente Roerdalen.
Het Nationaal Park is 1700 hectare groot en is voor tweederde eigendom van Staatsbosbeheer. Door de verschuivingen en breuken in
de aardkorst heeft zich een voor ons land uniek terrassenlandschap
gevormd met steile overgangen tussen de terrassen. De insnijdende
erosie van water dwars op de treden heeft twee beekdalen doen ontstaan: het dal van de Roode Beek en dat van de Boschbeek. De Meinweg kent een grote rijkdom aan plantensoorten en aan amfibieën- en
reptielensoorten. Ook is het een leefgebied voor wilde zwijnen.
Een goede ‘recreatiezonering’
(bijvoorbeeld door het uitzetten van
wandelroutes en het aanbieden van
begeleide excursies) moet ervoor
zorgen dat wandelaars, ﬁetsers en
ruiters kunnen genieten van de
natuur en het landschap zonder dat
dieren worden verstoord en planten vertrapt. Er zijn diverse speciale
routes uitgezet zoals de georoute.
Dit is een ﬁetsroute van 23 kilometer
door het Nationaal Park. Op moeilijke
punten is de route met grote Maasstenen gemarkeerd. Er zijn acht sites
die ook door deze Maasstenen zijn
gemarkeerd. Bij de sites krijgt de
bezoeker een toelichting op de landschapsvormen en het ontstaan er van.
Ook zijn er speciale doelgroepenroutes, zoals bij voorbeeld voor mensen
met een verstandelijke handicap.
Het overlegorgaan bestaat uit een
vertegenwoordiging van overheden (ministerie, provincie, gewest
en gemeente) en terreineigenaren
(Staatsbosbeheer, waterschap,
waterleidingsmaatschappij, NS,
particuliere eigenaren). Het overlegorgaan houdt zich bezig met
het besturen van het park en met
uitvoering van het Beheer- en inrichtingsplan. Een aantal werkgroepen

ondersteunt het overlegorgaan.
De werkgroep voorlichting, educatie en recreatie bestaat uit het IVN
Consulentschap Limburg, Staatsbosbeheer, gemeente Roerdalen en een
vertegenwoordiger van het overlegorgaan. De werkgroep adviseert het
overlegorgaan over voorlichting, educatie en natuurgerichte recreatie. In
de werkgroep natuur, onderzoek en
beheer zitten beheerders, deskundigen en betrokkenen bij beheerszaken
zoals het IVN, het Natuurhistorisch
Genootschap, agrariërs en de wildbeheereenheid. In het uitvoeringsoverleg zitten de beheerders en vertegenwoordigers van de werkgroepen. Hier
wordt het jaarlijkse bestedingenprogramma voorbereid en vervolgens
ingebracht in het overlegorgaan. Het
uitvoeringsoverleg zorgt voor een
goede afstemming van beheer, voorlichting en recreatie. Verder is er een
klankbordgroep in voorbereiding die
bedoeld is als overlegplatform met
derden. Het overleg zal breed samengesteld worden en zal bestaan uit vertegenwoordigers vanuit onder andere
de groene sector, de milieusector en
de toeristisch recreatieve sector.

Meer weten?
www.nationaal-parkdemeinweg.nl
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Nationale
Landschappen

Nationaal Landschap Laag Holland Foto: Michiel Tromp

N

ationale Landschappen zijn gebieden waarin een bijzondere
samenhang bestaat tussen de verschillende onderdelen van het
landschap zoals natuur (ﬂora en fauna), reliëf (bijvoorbeeld beekdalen en terpen), grondgebruik en bebouwing (zoals dorpsgezichten
en forten). Samen vertellen deze elementen het verhaal van het Nederlandse landschap. Het Rijk heeft in de Nota Ruimte twintig landschappen aangewezen en daarbij in het kort weergegeven wat de kernkwaliteiten per gebied zijn. De bedoeling is om deze kernkwaliteiten te
beschermen en zo nodig en mogelijk verder te ontwikkelen. De Nationale
Landschappen beslaan samen ongeveer twintig procent van de oppervlakte van Nederland en er wonen naar schatting 2,5 miljoen mensen.

Waardevol cultuurlandschap
en Werelderfgoedlijst
Ook voordat de Nota Ruimte het licht
zag, werden de belangrijkste cultuurlijke landschappen al beschermd.
Dit gebeurde via de aanwijzing van
dertien Waardevolle cultuurlandschappen. Deze WCL-gebieden kregen een
aantal jaren extra overheidssteun
om hun land- en tuinbouw, bosbouw
en recreatie op een goede manier te
ontwikkelen. Dit in harmonie met de
historie en het karakter van het gebied
en niet ten koste van de natuur en
het milieu. Deze voormalige WCL-
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"Natuur, reliëf, grondgebruik
en bebouwing vertellen
samen het verhaal van het
Nederlandse landschap."

gebieden liggen grotendeels in de
Nationale Landschappen. Daarnaast
heeft Nederland zes locaties op de
Werelderfgoedlijst van monumenten,
historische steden, cultuurlandschappen en natuurgebieden staan. Plaatsing op deze Unesco-lijst betekent in
eerste instantie wereldwijde erkenning van het belang van dit erfgoed.
Daarnaast heeft Nederland met de
plaatsing op de lijst verantwoordelijkheid genomen om dit monument
adequaat te onderhouden en voor
het publiek toegankelijk te maken.

"De provincies kijken
waar de grenzen
van de Nationale
Landschappen precies
moeten liggen."
Belvederegebieden
Het beleid voor de Nationale Landschappen bouwt ook voort op het
Belvederebeleid. De Nota Belvedere
geeft een visie op de wijze waarop met
cultuurhistorische kwaliteiten van het
fysieke leefmilieu in de toekomstige
ruimtelijk inrichting van Nederland kan
worden omgegaan. In het kader van
het project Belvedere is een landsdekkend overzicht vervaardigd van de
cultuurhistorisch meest waardevol
geachte steden en gebieden. Provincies
en gemeenten is gevraagd om voor
deze gebieden en steden actief cultuurhistorisch beleid te formuleren, zodat
de historische en ruimtelijke samenhang herkenbaar blijft. Voor deze
Belvederegebieden is tussen 2000 en
2005 extra geld beschikbaar geweest.
De 34 Belvederegebieden hebben een
rol gespeeld bij de aanwijzing van de
Nationale Landschappen. Dertien van
de twintig Nationale Landschappen zijn
volledig Belvederegebied, de overige
zeven zijn dat tenminste gedeeltelijk.

Nationaal Landschap Laag Holland

H

et eeuwenoude landschap van Laag Holland is het resultaat van menselijk ingrijpen. Duizenden jaren geleden is men hier begonnen met
het ontginnen van het onherbergzame moeras. Bewoners groeven sloten
om het gebied te ontwateren en geschikt te maken voor de landbouw.
Als gevolg daarvan daalde de bodem: het veen in de bodem droogde en
zakte in. Op den duur daalde de bodem tot beneden zeeniveau en werd
het nodig dijken te bouwen. Door de hoge waterstand en dijkdoorbraken ontstonden stukken land die alleen nog maar per boot bereikbaar
waren. Er vormden zich ook meren, waarvan er later een aantal werden
drooggemalen. In de Gouden Eeuw werd het oprukkende water door
droogmakerijen een halt toegeroepen. Wijde Wormer, Purmer, Schermer
en Beemster zijn meesterwerken van Nederlandse ingenieurskunst en
ruimtelijke planning. Laag Holland is ook het gebied waar, eerder dan
waar ook ter wereld, een door windmolens gedreven industrie ontstond.

Al voordat het Rijk het gebied heeft
aangewezen als Nationaal landschap is een samenwerkingsverband
opgericht van provincie, waterschap,
gemeenten, natuurbeschermers en
agrarische organisaties. De missie van Laag Holland is “behoud,
duurzaam beheer en waar mogelijk
versterking van de landschappelijke,
cultuurhistorische en natuurlijke
kernkwaliteiten van het Nationale
Landschap Laag Holland”.
Als kernkwaliteiten zijn genoemd:
• de grote openheid van
het landschap;
• de vele weide- en moerasvogels;
• het oude geometrische inrichtingspatroon in de droogmakerijen;

• de veenpakketten;
• de strokenverkavelingen in
de veenweidegebieden.
In 2006 heeft het Rijk het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap
Laag Holland goedgekeurd. In dit
programma staat hoe de kernkwaliteiten behouden en ontwikkeld
gaan worden. Voor de periode 20072013 is een bedrag van ongeveer 8
miljoen euro beschikbaar gesteld.

Meer weten?
• Nota Belvedere
• www.belvedere.nu
• www.nationalelandschappen.nl

Nationale Landschappen
in de praktijk
Het rijk heeft de Nationale Landschappen in de Nota Ruimte globaal
begrensd. De provincies kijken nu,

Nationaal Landschap Laag Holland Foto: Michiel Tromp
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De Wadden zijn genomineerd voor de Werelderfgoedlijst Foto: Rob Janmaat

Twintig
Nationale
Landschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18

Arkemheen-Eemland
Drentsche Aa
Gelderse Poort
Graafschap
Groene Hart
Het Groene Woud
Zuid-Limburg
Hoeksche Waard
IJsseldelta
Laag Holland
Middag-Humsterland
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Noordelijke Wouden
Noordoost Twente
Rivierengebied
Stelling van Amsterdam
Veluwe
Winterswijk
Zuidwest-Friesland
Zuidwest-Zeeland
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samen met gemeentes en waterschappen, waar de grenzen van de Nationale
Landschappen precies moeten liggen.
Dit geldt overigens niet voor het Groene Hart: de grenzen daarvan heeft het
Rijk zelf vastgelegd in de Nota Ruimte.
De provincies zijn vervolgens aan de
slag gegaan met het beschrijven van
het gebied inclusief de uitwerking
van de kernkwaliteiten. Ook hebben
de provincies met de gemeenten en
waterschappen een uitvoeringsplan
opgesteld. Daarin staan de projecten
die het landschap en de cultuurhistorie

verfraaien en de toegankelijkheid vergroten. Verder is het belangrijk dat de
provincies er voor moeten waken dat
bij ruimtelijke ontwikkelingen in Nationale Landschappen de kernkwaliteiten
van het gebied bepalend zijn. Het Rijk
heeft voor de Nationale Landschappen budgetten vastgesteld voor het
uitvoeren van de uitvoeringsplannen.
Het betreft maximaal 50% van de totale
ﬁnanciering. Provincies en andere
partijen dragen de andere 50% bij.

Nederlandse monumenten
op de Werelderfgoedlijst:
•
•
•
•
•
•
•

Schokland
De Stelling van Amsterdam
Het Molencomplex van Kinderdijk
Het Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer
Droogmakerij De Beemster in Noord-Holland
Rietveld Schröderhuis in Utrecht
Wadden (genomineerd)

Extensiveringsgebieden
I

n 1997 brak in grote delen van Nederland de besmettelijke varkenspest
uit. Miljoenen dieren moesten worden afgemaakt, vele agrarische bedrijven gingen failliet of stapten over op een andere bedrijfstak. Nadat het
virus was uitgebannen en de rust was weergekeerd, was het voor iedereen
duidelijk dat er iets moest gebeuren in de gebieden waar tot dan toe de
varkenssector de belangrijkste agrarische sector was. Naast de Herstructureringswet Varkenshouderij leidde dit uiteindelijk tot de zogenaamde
Reconstructiewet. Via deze wet kregen de betrokken provincies (Overijssel, Utrecht, Gelderland, Limburg Noord-Brabant) de mogelijkheid om
een grootscheepse ruimtelijke herschikking uit te voeren in het gebied.

"Reconstructieplannen kunnen
rechtstreeks doorwerken
in streekplannen en
bestemmingsplannen."
De provincies hebben samen met de
betrokken gemeenten, waterschappen en maatschappelijke partijen voor
deze gebieden reconstructieplannen
opgesteld. Kern van de plannen is:
de intensieve veehouderij een nieuw
perspectief geven, de gebieden een
grondige opknapbeurt geven en een
inhaalslag maken met de realisatie
van een aantal rijksdoelen zoals het
ammoniakbeleid en de uitvoering
van de Ecologische Hoofdstructuur.
Een belangrijk onderdeel van de
wet en de reconstructieplannen is

de integrale zonering. Het landelijk
gebied is in de plannen opgedeeld
in landbouwontwikkelingsgebieden
(bij uitstek geschikt voor grootschalige ontwikkeling van de intensieve
veehouderij), extensiveringsgebieden (gebieden rond woonkernen en
kwetsbare natuur, waar om meerdere
redenen op termijn geen plek is voor
intensieve veehouderij) en de verwevingsgebieden. In verwevingsgebieden
gaat landbouwontwikkeling, zij het
niet zo groots als in landbouwontwikkelingsgebieden, hand in hand met
natuur, landschap, wonen en recreatie.

Uitvoering
Bij de uitvoering van de Reconstructiewet spelen de vijf reconstructieprovincies een centrale rol. Zij hebben per provincie een of meerdere
reconstructiecommissies ingesteld die
voor hun gebied een plan moesten
opstellen. In 2005 zijn alle plannen
gereed gekomen. Reconstructieplannen kunnen, voor zover ruimtelijk
relevant, rechtstreeks doorwerken in
streekplannen en bestemmingsplannen. De grootte van de extensiveringsgebieden is in elk van de reconstructieplannen anders en in de praktijk
blijkt dat de aanwijzing als extensiveringsgebied nog niet direct overal
consequenties heeft. De bedoeling
is dat op termijn de varkenshouderij
daar wordt afgebouwd. De druk die de
provincies daarop zetten om daadwerkelijk bedrijven op te kopen of uit
te plaatsen, verschilt per provincie.

Financiering
De rijksoverheid ﬁnanciert samen
met de provincies, waterschappen
en gemeenten de uitvoering van de
reconstructie. De reconstructie moet
eind 2015 zijn uitgevoerd. Het kabinet
heeft in 2003 voor de uitvoering van
de reconstructieplannen 740 miljoen
euro gereserveerd, wat boven op de
middelen komt die voor de ﬁnanciering van de rijksdoelen (o.a. EHS) in de
betreffende gebieden beschikbaar is.

Meer weten?
www.ontwerpzandgebieden.nl
Reconstructiegebied de Achterhoek Foto: Rob Janmaat
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Foerageergebieden ganzen
Overijssel

Ganzenopvanggebieden

I

n Overijssel zijn de IJsseldelta,
Noordwest-Overijssel en de
uiterwaarden van Zwarte Water
en IJssel de belangrijkste overwinteringsgebieden voor ganzen,
in totaal is dit een gebied van
ongeveer 13.000 hectare. In de
periode oktober-maart (soms ook
tot mei) overnachten de ganzen
hier op slaapplaatsen en foerageren overdag in de graslanden.
De provincies hebben onderling
een verdeling gemaakt voor de
80.000 hectare opvanggebied.
Deze verdeling is gemaakt door
te kijken waar de meeste ganzen in de afgelopen jaren overwinteren en de meeste schade
veroorzaken. De provincie heeft
op basis van een eigen criterialijstje een keuze gemaakt voor
de aanwijzing. Criteria zijn:
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• belangrijkste foerageergebieden;
• aansluitend aan
slaapplaatsen ganzen;
• zoveel mogelijk binnen EHS;
• zoveel mogelijk overlap met
Vogelrichtlijngebieden (die zijn
aangewezen voor ganzen);
• zoveel mogelijk overlap met
beheersgebieden en nieuwe
natuur voor weidevogels;
• minimumomvang moet in
principe 500 hectare zijn
wanneer de gebieden geïsoleerd
liggen, en minimaal 300
hectare als deze aan andere
natuurgebieden grenzen.

ederland is binnen West-Europa een zeer belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen en smienten. Bijna nergens komen
er 's winters zoveel ganzen en smienten bij elkaar. Ons land
ligt dan ook in een belangrijke trekroute voor ganzen en heeft veel
goede foerageer- en rustgebieden voor deze vogels. Boeren kunnen
echter veel schade van deze vogels ondervinden, wanneer die op hun
percelen foerageren. In het Beleidskader Faunabeheer is daarom vastgelegd dat er 80.000 hectare foerageergebied voor ganzen en smienten moet worden aangewezen. Binnen deze gebieden zijn ganzen en
smienten volledig beschermd. Buiten deze gebieden mogen ganzen
en smienten worden verjaagd. Hierdoor wordt schade door ganzen
en smienten in de toekomst beperkt en tegelijkertijd de duurzame
instandhouding van deze soorten gewaarborgd. Boeren met land in
de pleisterplaatsen ontvangen een vergoeding voor het aanbieden
van voedsel aan ganzen en krijgen schade aan gewassen vergoed.

Dit heeft geleid tot een score per
gebied en uiteindelijk zijn zeven
gebieden aangewezen als opvanggebied: Leeuwterveld (oostelijk
deel), Barsbekerbinnenpolder,
Giethoorn-Oost , Cellemuiden
en uiterwaarden Zwarte Water
(westelijk deel), Kampereiland/
Mandjeswaard (noordelijk deel),
Zuiderzeepolder/Biesvelden
(noordelijk deel), Ketelpolder/Vossenwaard/Kardoezen/Zuiderwaard.

Provincies wijzen deze ganzenopvanggebieden aan. Die gebieden
kunnen zowel binnen als buiten de
vastgestelde Ecologische Hoofdstructuur vallen. De opvanggebieden
worden zoveel mogelijk in of nabij
Vogelrichtlijngebieden gelegd, zodat
er grotere aaneengesloten gebieden
ontstaan, waardoor de ganzen voldoende rust en voedsel krijgen. Boeren, die in deze foerageergebieden
een beheervergoeding ontvangen,
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dienen deze gebieden zo te beheren,
dat dit daadwerkelijk leidt tot foerageren om zodoende schade buiten de
foerageergebieden tot een minimum
te beperken. Buiten de aangewezen
foerageergebieden is een tegemoetkoming van de schade slechts dan
mogelijk indien de daartoe voorgestane verjagingmethoden, voor
zover dat is toegestaan met ondersteunend afschot, op schadepercelen
onvoldoende werking heeft gehad.

Overwinterende kolganzen op grasland (uiterwaard) Foto: Hans van den Bos

Overige gebiedscategorieën
Het Groene Hart Foto: Rita van Biesbergen

Rijksbufferzone
Al in de jaren vijftig zijn door het
rijk bufferzones aangewezen om de
stadsgewesten ruimtelijk te scheiden.
De oorspronkelijke functie van de bufferzones was gericht op het voorkomen van verstedelijking en nog niet zo
zeer op het bieden van een recreatief
uitloopgebied. De bufferzones zijn
sindsdien gevrijwaard van grootschalige bebouwing en zijn daarmee van
grote waarde voor de stedelingen die
dicht bij huis van groen willen genieten. Gezien de tekorten aan dagrecreatieve voorzieningen in de nationale
stedelijke netwerken, ligt sinds de
vaststelling van de Nota Ruimte het
accent voor de rijksbufferzones op
de transformatie naar dagrecreatieve
gebieden. Toegankelijkheid, bruikbaarheid en ook bereikbaarheid (hoe kom
je er vanuit de stad) van het buitengebied voor ﬁetsen, wandelen, varen en
paardrijden hebben daarbij prioriteit.
Medio 2015 zal het rijk een evaluatie
uitvoeren van de rijksbufferzones,

waarbij het rijk zal kijken of de transformatie van de bufferzones zodanig
is voortgeschreden, dat de status van
rijksbufferzone voor de betrokken
gebieden kan worden opgeheven.

Groene Hart
Midden in de dichtbevolkte en drukke
Randstad ligt een relatief dunbevolkt
gebied: het Groene Hart. De overheid
wil het Groene Hart in de toekomst
verder ontwikkelen als een gebied voor
'rust, ruimte en groen' en daarbij een
goede balans bewaren met landbouw
en veeteelt. De rijksoverheid, provincies, gemeenten, hoogheemraadschappen en belangenorganisaties werken
samen om dit doel te bereiken. Het
ministerie van LNV is coördinerend
ministerie namens het Rijk. Zie verder:
• www.groene-hart.nl/
• www.vrom.nl/pagina.html?id=6992
• www.vrom.nl/pagina.html?id=6996

Kaderrichtlijn Water
In 2009 zal elk land in de Europese
Unie, ook Nederland, moeten aan-

geven hoe de doelstellingen van de
Kaderrichtlijn Water worden ingevuld.
Voor het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water is Europa opgedeeld in (deel)
stroomgebieden van de belangrijkste
rivieren. Nederland bestaat volgens
die indeling uit vier stroomgebieden:
Rijn, Eems, Schelde, en Maas, waarbij het stroomgebied Rijn uit vier
deelstroomgebieden bestaat: Noord,
Midden, Oost en West. Per stroomgebied wordt gewerkt aan het opstellen
van een zogenaamd stroomgebiedbeheerplan. De waterbeheerders
binnen een stroomgebied werken
hier samen aan. In een stroomgebiedbeheerplan staat wat de huidige
toestand van het water in het gebied
is, hoe het zou moeten worden en
wat er daarvoor moet gebeuren. De
stroomgebiedbeheerplannen moeten
eind 2009 door de regering in Brussel worden ingediend. Tegelijkertijd
moet er per waterschap een waterbeheerplan gereed zijn. Zie verder:
• www.kaderrichtlijnwater.nl
• http://krw.ncgi.nl
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Nieuwe
categorieën:
grote rivieren en
kustfundament

Bij Scheveningen botst stedelijke druk met kustverdediging Foto: Kevin Verkruijssen

H

et gebied van de grote rivieren (Rijn, Waal, IJssel en Maas) is internationaal economisch, ecologisch en landschappelijk van belang
en is daarmee een belangrijk onderdeel van de nationale Ruimtelijke
Hoofdstructuur, de gebieden die belangrijk zijn voor het functioneren van Nederland. Het behoud van de veiligheid tegen overstromingen en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit staan er centraal.

Het rijk kiest voor behoud van de
bestaande ruimte voor de rivier
en – waar nodig – voor meer
ruimte via rivierverruimende
maatregelen. Deze hoofddoelstelling is nader uitgewerkt door:
• handhaving van het in de Wet
op de Waterkering aangegeven
beschermingsniveau,
• vergroting van de ruimtelijke
diversiteit tussen de riviertakken,
• handhaving en versterking
van het open karakter met de
karakteristieke waterfronten,
• behoud en ontwikkeling van
landschappelijke, ecologische,
aardkundige en cultuurhistorische
waarden en verbetering
van de milieukwaliteit,
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• versterking van de
mogelijkheden van het gebruik
van hoofdvaarwegen voor
beroeps- en pleziervaart.
Om deze doelstellingen te realiseren
wil het rijk maatregelen nemen om
de te verwachten hogere rivierafvoeren te verwerken. In ieder geval moet
daarvoor de bestaande ruimte voor de
rivier worden behouden. Daarnaast
wil het rijk de gebieden die mogelijk
nodig zijn voor de verbreding van
het winterbed, voor de inrichting als
waterbergingsgebied (voor regulier
rivierbeheer of voor noodsituaties) of
voor de versterking van de dijken, tot
2016 vrijwaren van ontwikkelingen
die een inrichting ten behoeve van de
bescherming tegen overstromingen

kunnen bemoeilijken. Dit betekent dat
nieuwe grootschalige of kapitaalintensieve ruimtelijke ontwikkelingen zoals
woonwijken en bedrijventerreinen
worden geweerd in de uiterwaarden.
De maatregelen om de bestaande
ruimte voor de rivier te behouden
staan in de Beleidslijn Ruimte voor
de rivier. In de uitwerking van de PKB
Ruimte voor de Rivier en in de Integrale Verkenning Maas 2 zullen de
voor rivierverruiming en eventuele
dijkverhoging benodigde maatregelen
nader worden uitgewerkt. De provincie toetst plannen in het stroombed
van de rivieren aan richtlijnen. Het rijk
toetst de provinciale en gemeentelijke
plannen, projecten en handelingen.

Ruimte voor
de rivier:

Kustfundament

Overdiepse polder

D

D

e Overdiepse polder (550
hectare binnendijks en 180
buitendijks) ligt aan de zuidkant van de Bergsche Maas. Hier
wonen en werken 17 agrariërs
met hun gezinnen. Op basis van
berekeningen blijkt dat zonder
het treffen van maatregelen het
water hier te hoog kan stijgen
om veilig te zijn. Het vinden van
ruimte voor de rivier is dus ter
plaatse een noodzaak geworden. Bij inzet van de polder voor
rivierverruiming zullen functies
gecombineerd moeten worden.
De bewoners van de Overdiepse polder hebben zich verenigd en georiënteerd, om al in een vroeg stadium
met eigen aandachtspunten en
aanbevelingen te komen. Er liggen
inmiddels drie varianten op tafel:
• de nulvariant met dijkversterking
en dijkverhoging waar nodig. Er
komt geen extra ruimte voor de
rivier en dus past deze variant niet
in het streven naar een op ruimtelijke leest geschoeid waterbeheer;
• de terpenvariant is een combinatie van technische en ruimtelijke ingrepen. Het gaat om het
verhogen van de regionale kering,
het verplaatsen van woningen en
bedrijven naar aan te leggen terpen langs de dijk, het creëren van
een overlaat en het afgraven van
een voormalig gronddepot in de
westpunt van de polder, waarvan
het materiaal mogelijk te gebruiken is voor aanleg van de terpen;
• in de middenvariant wordt in
de lengterichting midden in de
polder een primaire waterkering
aangelegd. Hierdoor kunnen
woningen en bedrijven in het
zuidelijk deel ongemoeid worden
gelaten. Woningen en bedrijven
in het noordelijke deel moeten
verdwijnen.

Zwakke schakels in Zuid-Holland
e provincie Zuid-Holland heeft vijf prioritaire zwakke schakels
die zij moet aanpakken. Het zijn niet alleen de meest zwakke
plekken in de Nederlandse kustverdediging, dankzij de enorme stedelijke druk in de provincie zijn het vaak ook nog eens de meest
lastige zwakke plekken. Bij Noordwijk, Katwijk en vooral Scheveningen spelen allerlei stedelijke problemen, en langs de Delflandse kust speelt de grootschalige glastuinbouw een belangrijke
rol. Bij Goeree is er ruimte voor meer traditionele oplossingen.
De provincie neemt de aanpak van
de zwakke schakels te baat om de
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Zo woedt in Scheveningen al
jaren de discussie in hoeverre deze
kustplaats met ﬂatgebouwen en
toeristenbouwsels is verpest of juist
fraaier is geworden. In mei 2006

Kustfundament
Onder de kust verstaat het rijk het
geheel van kustzee, strand, duinen/
zeedijken, en de strook landinwaarts
daarvan waar nog een duidelijke relatie ligt met die kust. Om te benadrukken dat dit geheel een samenhangend,
dynamisch systeem is, heeft het rijk in
de Nota Ruimte een kustfundament
aangewezen. Het kustfundament
‘draagt’ aan de landzijde de waterkerende functie van duinen en dijken
en vervult daarmee een belangrijke
rol in de waterkering. Het draagt ook
de natuur– en recreatiefuncties van
duingebieden en kustplaatsen. In
de ‘natte’ zone vinden processen
plaats die van belang zijn voor de
vorming van strand en duinen.
Het kustfundament zal de komende
jaren een belangrijk aandachtspunt
zijn voor het rijksbeleid. Enerzijds
leiden de voorspelde klimaatverandering tot een snellere zeespiegelstijging en tot frequentere en
zwaardere stormen. De veiligheid
tegen overstromingen vanuit de zee
komt daarmee onder druk te staan.
Tegelijkertijd groeien de bevolking en
de economie, waardoor kustplaatsen
en bebouwde gebieden uitdijen.

werd na inspraak gekozen voor een
nieuwe harde zeewering. De Spaanse
architect Manuel De Solà-Morales
ontwierp hiervoor een gebogen
boulevard die zeewaarts beschermd
wordt door opgespoten zand. Dat
betekent wel dat de gehele kustlinie
van Scheveningen op de schop moet.

In de Nota Ruimte beschrijft de
rijksoverheid hoe het kustfundament
behouden en zo nodig verbeterd kan
worden. Ontwikkelingen die de natuurlijke dynamiek van het kustfundament
versterken wil het rijk ondersteunen.
Het bouwbeleid van gemeenten en
provincies moet erop gericht zijn om
zo duurzaam mogelijk met de ruimte
van het kustfundament om te gaan.
Buiten de kustplaatsen staan in het
algemeen natuur en recreatie voorop.
Grote delen van de kust behoren namelijk tot de Vogel- en Habitatrichtlijn
of de Ecologische Hoofdstructuur, of
zijn beschermd als waterwingebied.
Bouwen binnen de kustplaatsen kan
alleen als het de veiligheid van het
achterland niet nadelig beïnvloedt en
dit niet leidt tot kostenverhoging van
toekomstige versterkingswerken. Bij
eventuele buitendijkse ontwikkelingen
kan de veiligheid tegen overstromingen meestal niet worden geborgd.
Acht prioritaire zwakke schakels in de
kust worden uit oogpunt van veiligheid
versterkt. Dit gebeurt in combinatie
met verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit op basis van een integrale
benadering waarbij rekening wordt
gehouden met natuur, landschap,
economische functies en recreatie.
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