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Nationale landschappen in 3D
Voor veel mensen is het moeilijk voor te stellen hoe aanpassingen in het
landschap, die in plannen voor een Nationaal Landschap worden beschreven,
er in het echt uitzien. Alterra werkt aan een programma om veranderingen in
een landschap te visualiseren.
Ook kaarten waarop staat aangegeven wat er gaat veranderen - bijvoorbeeld
de aanleg van nieuwe houtwallen, het opnieuw laten meanderen van een
beek of het verplaatsen van een boerderij - zijn voor veel mensen te
abstract. Een nieuwe toepassing van GIS-technieken (Geografisch Informatie
Systeem) maakt het nu mogelijk om plankaarten snel om te zetten in
driedimensionale beelden.
Deze toepassing is al op een aantal plaatsen uitgeprobeerd en werkt volgens de onderzoekers en vooral de betrokken
bewoners erg goed. In een pilot in Lochem werd het voor bewoners opeens duidelijk dat zij ondanks aanpassingen in
het landschap en het aanleggen van nieuwe landschapselementen toch nog steeds grootschalig kunnen blijven boeren.
Deze elementen bleken minder grote obstakels dan zij dachten.
Het idee is dat de GIS-toepassing voor de Nationale Landschappen beschikbaar komt en dat daarmee de
communicatie tussen bestuurders, plannenmakers en bewoners beter wordt, zodat men sneller tot consensus zal
komen over inrichtingsmaatregelen. Als voorbeeld ziet u een beeld van Nationaal Landschap Drentsche Aa (Alterra
2007; Rik Olde Loohuis, Sander Schaminee).
Terug naar inhoudsopgave

Eerste resultaten Nationale Databank Flora en Fauna positief
De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) lijkt inderdaad bij te dragen
aan een sneller verloop van procedures op het gebied van ruimtelijke
ordening. Dit blijkt uit het nog lopende proefproject in het Stadsgewest
Haaglanden.
Het stadsgewest (waarin onder anderen de gemeenten Den Haag, Delft,
Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Westland liggen) werkt aan een
herziening van het regionale structuurplan. De databank wordt hierbij ingezet
om sneller duidelijk te krijgen waar beschermde planten en dieren
voorkomen.
Bij ruimtelijke procedures wordt met deze informatie rekening gehouden, zodat de procedures vlotter kunnen
verlopen. In de praktijk bleken betrokken terreinbeheerders en grondeigenaren veel ecologische
verspreidingsgegevens te hebben. Ze stelden die graag ter beschikking aan de databank. De pilot heeft zodoende al
veel samenwerking tussen regionale partijen teweeggebracht. De databank wordt uit naam van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontwikkeld en beheerd door de Gegevensautoriteit Natuur.
Inmiddels loopt er een nieuw pilotproject met het Natuurhistorisch Genootschap Limburg dat al een eigen
natuurdatabank heeft. Deze pilot moet aantonen of het mogelijk is dat het genootschap de eigen gegevens zelf blijft
beheren binnen de NDFF-structuur. Deze pilot heeft als nevendoel om ervaring op te doen met nieuwe producten die
zijn ontwikkeld om de gegevens toegankelijker te maken en beter te benutten.
Terug naar inhoudsopgave

Manifest Nationale Parken vindt gehoor
De ondertekenaars van het manifest 'Nationale Parken verdienen meer'
vinden gehoor voor hun pleidooi om € 120 miljoen extra te investeren in de
versterking van de natuurkwaliteit van de Nationale Parken in Nederland.
Vorige maand publiceerden de twintig Nationale Parken met de betrokken
terreinbeheerders (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen
en Federatie Particulier Grondbezit) het manifest, waarin zij aangaven welke
extra maatregelen noodzakelijk zijn om de natuur in de Nationale Parken
vitaal te houden.
In vervolg op het manifest vinden vier regiobijeenkomsten plaats die zijn
gericht op het creëren van bestuurlijk draagvlak. De eerste van deze vier
bijeenkomsten was op 11 april in Vught en richtte zich op de Nationale Parken De Meinweg, De Maasduinen, De
Groote Peel, De Loonse en Drunense Duinen en het Nederlands-Belgische Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide.
Naast de bestuursvoorzitters van de parken waren ook gedeputeerden van de provincies Noord-Brabant en Limburg
aanwezig, en bestuurders van betrokken gemeenten en terreinbeheerders. De Limburgse gedeputeerde Ger Driessen
gaf een aanzet voor een vervolg door te vragen om een nadere uitwerking van het manifest voor de betreffende
Nationale Parken in de regio. De intentie is om te komen tot langjarige afspraken. De gedeputeerde verbond hieraan
de voorwaarde dat ook de andere partijen bereid moeten zijn mee te betalen aan de maatregelen. Later volgen
bijeenkomsten in Oost-, Noord- en West-Nederland.
Terug naar inhoudsopgave

Lezersonderzoek Communicatie Natuurbeleid
De directie natuur van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit vindt het belangrijk om goed te communiceren over
natuurwetgeving en natuurbeleid. Daartoe is vier jaar geleden het project
Communicatie Natuurwetgeving opgezet. Het project behelst onder andere
de uitgave van een magazine en e-mailnieuwsbrief over natuurwetgeving in
de praktijk. Recent is dit verbreed naar natuurbeleid in de praktijk. U bent
lezer van (één van) beide uitgaven. Graag horen wij van u hoe u deze
uitgaven waardeert en of ze u helpen op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen met betrekkingen tot het Nederlandse natuurbeleid. Het
project loopt eind van dit jaar ten einde. Wij kunnen uw mening goed
gebruiken bij de beslissing of en hoe wij aan dit project een vervolg gaan
geven.
Het invullen van de enquête zal ongeveer vijf minuten in beslag nemen. Wij verzoeken u het formulier voor 18 juni in
te vullen. Invullen kan hier hier.
Deze enquête wordt gestuurd naar de lezers van het papieren magazine en de e-mailnieuwsbrief. Aangezien er een
overlap is tussen beide lezersgroepen is er een mogelijkheid dat u de enquête via twee wegen ontvangt. U hoeft de
enquête uiteraard maar één keer in te vullen.
Terug naar inhoudsopgave

O+BN symposium – Van standplaats naar landschap
De gehele Nederlandse natuurbeheerwereld wordt op dinsdag 4 november
2008 in Ede verwacht voor het vijfjaarlijkse O+BN symposium.
Het symposium, een initiatief van de directie Kennis van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), wordt naar verwachting
bezocht door zo'n 500 tot 600 terreinbeheerders, waterschappers,
beleidsmakers, onderzoekers en adviseurs die actief zijn in de Nederlandse
natuur.
In negen presentaties gaan sprekers uit beheer, beleid en onderzoek in op de
volgende vraag: “Welke kennis is nodig voor behoud en herstel van
biodiversiteit op verschillende schaalniveaus in het landschap?” O+BN staat voor ‘Ontwikkeling en Beheer
Natuurkwaliteit', een zeer succesvolle subsidieregeling van het ministerie van LNV.
De subsidie is bedoeld voor herstelmaatregelen in natuurterreinen om de negatieve effecten van verzuring, verdroging
en vermesting tegen te gaan. Sinds 2006 richt O+BN zich niet meer alleen op herstelbeheer, maar ook op inrichting,
soortenbeleid en Natura 2000. Verder is ook de benadering verbreed: van alleen aandacht voor standplaats naar het
functioneren van het gehele landschap, binnen én buiten het beschermde natuurgebied. Meer informatie staat op www.
obn-symposium.nl.
Terug naar inhoudsopgave

Taskforce onderzoekt toetsingskader ammoniak
Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in
april een taskforce, onder leiding van Carlo Trojan, ingesteld die met
werkbare en houdbare oplossingsrichtingen moet komen als alternatief voor
het toetsingskader ammoniak.
Dit toetsingskader bleek namelijk juridisch niet houdbaar. De Raad van State
vindt dat bij het opvolgen van het toetsingskader schade aan de natuur niet
uitgesloten is. Via een algemene maatregel van bestuur (amvb) ammoniak
wilde het kabinet het toetsingskader verankeren in de wet. Zo wilde het
kabinet een voorziening treffen voor de periode tot de vaststelling van de
Natura 2000-beheerplannen.
Het doel was om boeren in de tussenliggende periode duidelijkheid te geven over de mogelijkheden voor het vestigen
of uitbreiden van een veehouderijbedrijf. Nu het generieke toetsingskader ammoniak niet meer te gebruiken is, zijn
veehouders aangewezen op individuele toetsing van hun plannen op de mogelijke gevolgen voor de Natura 2000gebieden.
In de taskforce zullen vertegenwoordigers van Rijk, provincies en gemeenten nagaan hoe in Nederland de
instandhoudingsdoelstellingen in relatie tot de stikstof - en ammoniakproblematiek tot stand zijn gekomen en hoe hier
in andere landen mee wordt omgegaan. Ook zal de taskforce nagaan of er nog ruimte is bij de implementatie van de
relevante Europese richtlijnen. Ten slotte zal de taskforce verkennen of bepaalde onderdelen van het toetsingskader
ammoniak na de uitspraak van de Raad van State nog wel in stand kunnen blijven en eventueel kunnen worden vervat
in een nieuwe handreiking. De taskforce zal in juli advies uitbrengen.
Terug naar inhoudsopgave
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