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Zorg om landschap vastgelegd in Akkoord van Apeldoorn
Rijk, provincies, gemeenten en tientallen belangenorganisaties op het gebied
van onder meer milieu, natuur, landbouw, mobiliteit en recreatie
ondertekenden zaterdag 27 september 2008 het ‘Akkoord van Apeldoorn’.
Dat gebeurde tijdens de Landschapstop in de Kathedraal van Radio Kootwijk.
Het Akkoord van Apeldoorn is door 46 organisaties ondertekend. Het
Landschapsmanifest, een samenwerkingsverband van 34 maatschappelijke
organisaties, nam het initiatief voor de overeenkomst. Het Akkoord is een
gezamenlijke noodkreet om ‘mooi Nederland’ te behouden en de
verrommeling tegen te gaan. Het Akkoord is meer dan een aantal
handtekeningen op papier. De ondertekenaars maken concrete afspraken om
de komende drie jaar de plannen en financiering voor de landschapsimpuls uit te werken in concrete maatregelen en
verantwoordelijkheden voor publieke, private en maatschappelijke partijen.
Namens het Rijk ondertekenden de ministers Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en
Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) het Akkoord. De
Landschapstop was het slot van de Internationale Triënnale Apeldoorn, een driejaarlijks internationaal festival over
cultuur, tuin en landschap.
Minister Verburg benadrukte dat iedereen een kans dient te krijgen om een tastbaar aandeel te hebben in het
landschap: bijvoorbeeld via de landschapsveiling, als vrijwilliger in landschapsbeheer of door zelf de
landschapselementen in eigen omgeving te inventariseren. Burgers kunnen hun liefde vertalen in actie. Dat is ook de
insteek van het actieprogramma ‘Heb je landschap lief’ dat volgend voorjaar van start gaat. Via dit programma wil de
minister het landschap onder de aandacht van heel Nederland brengen.
Lees meer hierover op de website van het ministerie van LNV.
Terug naar inhoudsopgave

Nieuwe profielendocumenten
Begin september heeft het ministerie van LNV vernieuwde
profielendocumenten uitgebracht. Deze documenten geven een toelichting op
een aantal relevante ecologische aspecten van 51 habitattypen, 36
habitatsoorten en 51 vogelsoorten waarvoor Natura 2000-gebieden zijn of
worden aangewezen.
Het zijn daarmee belangrijke achtergronddocumenten voor het opstellen van
de (ontwerp-)aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen. Het ministerie van
LNV heeft de bestaande kennis en ervaring bij elkaar gebracht in de
profielendocumenten. Deze geven een toelichting op verschillende aspecten
van de soorten en habitattypen waarvoor Natura 2000-doelen zijn
geformuleerd.
In 2006 had LNV ook al profielendocumenten samengesteld op basis van deskundigenbijdragen van Alterra en
verschillende natuurbeschermingsorganisaties. Ten opzichte van die versie is het volgende meer of minder gewijzigd:
●

●

●

●

Bij de habitattypen zijn de definities van de typen verbeterd en verduidelijkt. De definities zijn nu zo opgesteld dat
duidelijk is wat wel en wat niet met een bepaald habitattype wordt bedoeld.
Op basis van uitgebreide inventarisatie van bestaande gegevens zijn de randvoorwaarden voor bodem, water en
lucht voor de habitattypen, en de ecologische vereisten die aan de omgeving worden gesteld, in beeld gebracht.
In de profielendocumenten van de habitattypen en de habitatsoorten is de beoordeling van de landelijke staat van
instandhouding geactualiseerd naar aanleiding van de zesjaarlijkse Habitatrichtlijn artikel 17-rapportage over 20012006.
In de profielendocumenten van de habitatsoorten en de vogelsoorten zijn de ecologische vereisten die de soorten
stellen aan hun leefomgeving toegevoegd.

Voor de profielendocumenten en alle andere informatie over Natura 2000 zie de gebiedendatabase.
Terug naar inhoudsopgave

Onderzoek voor EHS en Natura 2000
Voor het komend jaar heeft LNV weer een aantal onderzoeksprogramma’s
geformuleerd. Deze onderzoeken moeten antwoorden geven op vragen die in
de praktijk van de gebiedsbescherming leven. De onderzoeken zijn heel
divers, van wat meer fundamenteel tot zeer praktisch.
In 2009 zullen bijvoorbeeld gebiedsgerichte proefprojecten worden
uitgevoerd om te kijken of het mogelijk is om het draagvlak voor de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te vergroten. Dit kan door de EHS slimmer
te begrenzen of door een combinatie te maken van verschillende functies
binnen en rond de EHS. De proefprojecten moeten alternatieve
perspectieven, scenario’s en ontwerpen opleveren voor (delen van) de EHS.
Daarbij worden uiteraard de voor- en nadelen voor de verschillende functies afgewogen, en worden de knelpunten bij
realisatie inzichtelijk gemaakt.
Een ander onderzoek richt zich op de relatie tussen de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de EHS. In de praktijk leidt dit
vaak tot discussie en vragen, maar het is van groot belang dat maatregelen voor de EHS en de KRW zoveel mogelijk
geïntegreerd worden uitgevoerd. Voor de EHS-gebieden die tevens Natura 2000-gebied zijn (ruim veertig procent van
de totale oppervlakte beoogde EHS) is grotendeels in deze integratie voorzien. Voor de overige EHS-gebieden (buiten
Natura 2000-gebieden) ontbreekt de hiervoor benodigde informatie. Onderzoek moet in die leemte voorzien.
In het onderzoeksthema Natuurontwikkeling en inrichting wordt meer naar de inhoudelijke kant gekeken. Want hoewel
de kwantitatieve doelen (hectares) voor de EHS aardig op schema liggen, ligt de meest uitdagende opgave in het
realiseren van de kwaliteit van de EHS. De inrichting en aanleg van nieuwe natuur brengen kennisvragen met zich
mee. Hoe moet de inrichting zijn om er ook werkelijk nieuwe natuur van te maken? Inzicht in succes- en faalfactoren
(ook niet-technische) van inrichting en ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden is nodig.
Naast de genoemde thema’s zijn de volgende onderzoeken gepland:
●
●
●
●
●
●

Urgente maatregelen voor behoud van bedreigde Natura 2000-waarden.
Natuurdoelen en klimaatverandering.
Ecologische condities voor Natura 2000 en de EHS.
Bosontwikkeling.
Kennis voor Index Natuur en Landschap.
Doorwerking van EHS-beleid in bestemmingsplannen.

Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) gaat in opdracht van de Directie Kennis de genoemde onderzoeksplannen
uitwerken tot werkplannen. De meeste onderzoeken moeten eind 2010 worden opgeleverd. De onderzoeken Urgente
maatregelen voor behoud van bedreigde Natura 2000-waarden, Bosontwikkeling en de Proefprojecten robuuste EHS
moeten al eind 2009 klaar zijn.
Kijk voor meer informatie over Natura 2000 op de website.
Terug naar inhoudsopgave

Gedragscode natuurbeheer
Op 14 oktober is de Gedragscode Natuurbeheer goedgekeurd door de
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De goedkeuring is vijf
jaar geldig.
De Gedragscode Natuurbeheer is opgesteld door het Bosschap, met
medewerking van onder andere Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,
Federatie Particulier Grondbezit (FPG), Stichting Beheer Natuur en Landelijk
gebied (SBNL) en De Landschappen.
De code is geen daadwerkelijke wetgeving, maar een hulpmiddel, gebaseerd
op de Flora- en faunawet. Wanneer de gedragscode wordt gevolgd kunnen
beheerders werkzaamheden uitvoeren zonder een ontheffing aan te vragen op grond van de Flora- en faunawet. De
gedragscode omvat de meest voorkomende maatregelen bij het uitvoeren van natuurbeheer, te weten:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

begrazing van natuurterreinen;
omzagen en afzetten van houtige beplanting;
plaggen, chopperen, maaien en strooisel vegen van heide;
branden van heide;
beheer van weidevogelgrasland en van bijzondere gras- en hooilanden;
maaien van rietland;
schonen en baggeren van poelen en waterlopen;
akkerwerkzaamheden;
onderhoud van gebouwen en bouwwerken.

U kunt hier kennis nemen van de gedragscode.
Terug naar inhoudsopgave
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