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BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 11 juni 1990

Mede namens de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat bied ik u hierbij de Regerings-
beslissing Natuurbeleidsplan aan.

Aan deze regeringsbeslissing is een beleidsvoornemen vooraf gegaan.
Dit voornemen is op 18 mei 1989 gezonden aan adviescolleges en aan
betrokken maatschappelijke organisaties. Door een negentigtal adviesli-
chamen en maatschappelijke organisaties is gebruik gemaakt van de
reactiemogelijkheid. Daarnaast is over het beleidsvoornemen bestuurlijk
overleg gevoerd met alle provinciale besturen, met het Interprovinciaal
Overleg, met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en met de
Unie van Waterschappen. De resultaten van advisering en bestuurlijk
overleg staan op beknopte wijze aangegeven in een afzonderlijk
overzicht gevoegd bij deze regeringsbeslissing.

Uitgaande van de inhoud van het Regeeraccoord en mede op grond
van de resultaten van advisering en bestuurlijk overleg is de Regerings-
beslissing Natuurbeleidsplan tot stand gekomen. De Regeringsbeslissing
Natuurbeleidsplan zal voor wat betreft de ruimtelijke aspecten nader
worden uitgewerkt in het in het voorjaar 1991 te presenteren beleids-
voornemen inzake het Structuurschema Landbouw, Natuur en
Openluchtrecreatie.

De uitvoering van het natuurbeleid zal worden beschreven in een
voortschrijdend meerjarenprogramma dat telkenjare zal verschijnen in
samenhang met de Rijksbegroting.

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
G. J. M. Braks

QL

lcr;dbouw, natuurbeheer
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de natuur terug

n a t u u r b e l e i d s p l a n

Ten behoeve van het Natuurbeleidsplan is een beeldmerk ontworpen
door de ontwerpers Yvet Anna en Johan Visser. Het beeldmerk sym-
boliseert de terrestrische (een zoogdier) en de aquatische (een vis)
natuur met het water als drager van het leven.

Het ontwerp is geïnspireerd door de prehistorische rotsschilderingen,
waardoor ook een band met het heden wordt verbeeld. Tegelijkertijd
houdt het een waarschuwing voor de toekomst in: als we niet oppassen,
houden we slechts een historisch relikwie over!
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1. INLEIDING

1.1 Waarom een Natuurbeleidsplan

De ontwikkeling van de menselijke beschaving staat in directe relatie
tot de verandering van de natuurlijke omgeving en de benutting van de
natuurlijke hulpbronnen.

De mens bleek al vroeg in staat de delta die later Nederland ging
heten ingrijpend te wijzigen. Grote wilde zoogdieren werden in de loop
der eeuwen uitgeroeid, oerbossen werden gerooid, moerassen droog-
gelegd.

De mens heeft in de Nederlandse situatie door zijn activiteiten overi-
gens niet alleen verarmend, maar ook verrijkend gewerkt op natuur en
landschap. Hij heeft in een aantal opzichten de diversiteit vergroot en
heeft hier oorspronkelijk niet voorkomende wilde plante- en diersoor-
ten een vestigingskans geboden. Het door de mens gecreëerde agrari-
sche cultuurlandschap vertoonde dan ook belangrijke ecologische
kwaliteiten.

Met name vanaf de zeventiende eeuw ontstond in beperkte kring be-
langstelling voor de natuur. Gedurende de daarop volgende eeuwen
ging ook de ontwikkelde burgerij zich voor natuur en landschap inte-
resseren, hetgeen zich onder meer uitte in vele natuurhistorische
verzamelingen. Bij hen die zich dat materieel konden veroorloven ont-
stond een "trek naar buiten", waarvan de vele historische buitenplaat-
sen nog getuigen.

In de twintigste eeuw krijgt de belangstelling voor natuur een breder
maatschappelijk draagvlak, mede onder invloed van de aantasting van
natuurwaarden, die dan zichtbaar wordt.

De demografische, technologische en economische ontwikkelingen
blijken in toenemende mate van negatieve invloed op de kwaliteit van
natuur en landschap. De ontwikkelingen in de landbouwmethoden,
gevoegd bij de vervuiling van het milieu, doen de balans in het agrari-
sche cultuurlandschap omslaan van verrijking naar verarming.

Schaarste aan bepaalde goederen doet vaak het besef van de waarde
ervan toenemen, alsook de behoefte aan dergelijke goederen. Zo ook
met betrekking tot natuurwaarden.

Deze behoefte werd met name na de Tweede Wereldoorlog manifest,
mede als gevolg van de ontwikkeling van de openluchtrecreatie. De
natuur is object van de vrijetijdsbesteding geworden of fungeert als
achtergrond voor recreatieve activiteiten. Als zodanig zijn natuur- en
landschapswaarden ook economisch relevant. Hun aanwezigheid is
een voorwaarde voor een aanzienlijk deel van de toeristische bestedin-
gen.

Daarnaast kunnen we bij grote groepen van de bevolking een be-
wustwording met betrekking tot de natuur waarnemen, die los staat
van het nut dat deze natuur voor de mens kan opleveren. De ethische
betrokkenheid bij het lot van bedreigde diersoorten uit zich, onder
meer via de media, steeds sterker.

De aantasting van natuur en landschap ontmoet in toenemende mate
weerstanden, met name waar het de directe leefomgeving betreft.
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Schoon water, een schone lucht en een schone bodem zijn immers,
hoe essentieel ook, niet voldoende om de omgeving van de mens tot
een echte leefomgeving te maken. Hiertoe behoren ook natuur- en
landschapswaarden, wilde plante- en diersoorten. De instandhouding
en waar mogelijk ontwikkeling hiervan is één van de opgaven waar-
voor onze generatie zich in ons dichtbevolkte en hoogontwikkelde land
gesteld ziet. En dat mede ten behoeve van toekomstige generaties.

Met inachtneming van de vele functies die de ruimte moet vervullen,
poogt de regering met het voorliggende Natuurbeleidsplan een duur-
zame oplossing te bieden voor de problemen die zich met betrekking
tot natuur en landschap manifesteren. Daarbij wordt ook aandacht
besteed aan nieuwe ontwikkelingen die beleidsaanpassingen vereisen.

Allereerst komt de internationale dimensie van het natuurbeleid
steeds nadrukkelijker in beeld als gevolg van het toegenomen inzicht in
de ecologische samenhangen in Europees en mondiaal verband.
Effecten van ingrepen in ecosystemen kunnen zich behalve ter plekke
of in de naaste omgeving ook elders op de wereld doen gelden. Ze vra-
gen dus om een internationale aanpak en in dat kader om initiatieven
van nationale overheden, waaronder de Nederlandse.

In de tweede plaats is er sprake van gewijzigde inzichten op een
aantal terreinen. Zo is de kennis van de betekenis van hydrologische
processen voor de natuur en van de effecten van areaalverkleining en
-versnippering op de overlevingskansen van populaties van plante- en
diersoorten verdiept. Recente inzichten over de mogelijkheden en
onmogelijkheden om natuurwaarden tot ontwikkeling te brengen
leiden tot een differentiatie in het natuurbeleid. In het ene geval zal het
beleid gericht zijn op het behoud van de bestaande waarden, terwijl in
het andere geval natuurontwikkeling de meest aangewezen benade-
ring is.

Het lange termijn-beleid voor de ruimtelijke aspecten van natuur en
landschap is neergelegd in het Structuurschema Natuur- en Land-
schapsbehoud. De inhoud hiervan is gebaseerd op verkenningen die
zijn uitgevoerd aan het eind van de jaren zeventig.

Dit Structuurschema bevat wel doelstellingen voor het totale natuur-
en landschapsbeleid, maar de beleidsuitwerking hiervan is niet breder
dan voor de formulering van het ruimtelijke beleid noodzakelijk is. Om
deze reden wordt in dit Structuurschema relatief weinig aandacht
geschonken aan de andere onderdelen van het beleidsterrein, zoals het
soortenbeleid, het beleid gericht op het vergroten van het maatschap-
pelijk draagvlak en aan de afstemming met andere beleidsvelden
(milieu, water).

Gelet op dit alles is besloten tot het uitbrengen van een plan met een
bredere strekking dan het Structuurschema Natuur- en Landschaps-
behoud.

1.2 Relaties andere plannen

De regeringsbeslissingen van Natuurbeleidsplan en Structuurnota
Landbouw vormen belangrijke pijlers voor het samenhangend beleid
van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor de
komende periode. Beide documenten bieden oplossingsrichtingen met
betrekking tot het landelijk gebied, die een geïntegreerd beleid moge-
lijk maken.

De regeringsbeslissing Natuurbeleidsplan vormt tezamen met het
Nationaal Milieubeleidsplan en het Nationaal Milieubeleidsplan-plus
en de Derde Nota Waterhuishouding en het in juni 1990 te verschijnen
supplement Derde Nota Waterhuishouding een drieluik. Met dit drie-
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luik wordt ook inhoud gegeven aan het brede milieubeleid, zoals
aangegeven in de nota Meer dan de som der delen. Wel heeft natuurlijk
elk plan een eigen karakter en specifieke kenmerken. Zo heeft het
Natuurbeleidsplan in belangrijke mate een gebiedsgericht karakter. Dit
karakter is ook in de Derde Nota Waterhuishouding terug te vinden.
Voor het Nationaal Milieubeleidsplan/Nationaal Milieubeleidsplan-plus
geldt dit minder; in deze beide documenten worden milieukwaliteits-
doelstellingen aangegeven, welke mede zijn gebaseerd op het duur-
zaam functioneren van ecosystemen. De Derde Nota Waterhuishouding
beoogt een zodanig beheer van watersystemen dat voldaan kan wor-
den aan ecologische functies. Aan de inhoud van de drie genoemde
plannen is richting gegeven vanuit het natuurbeleid. Het welslagen van
deze plannen is van essentiële betekenis voor de kansen van het na-
tuurbeleid. Meer geconcretiseerd komt de koppeling tussen de inhoud
van het natuurbeleid en de concrete inhoud van Nationaal Milieube-
leidsplan, Nationaal Milieubeleidsplan-plus en Derde Nota Waterhuis-
houding aan de orde in 6.2 (natuurbeleid per thema) en 6.3 (maatrege-
len gericht op milieu en water).

Met de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening kent het Natuur-
beleidsplan een dubbele relatie. Enerzijds draagt het Natuurbeleidsplan
bij aan de realisering van het ruimtelijk beleid, zoals dit is neergelegd in
de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening. Anderzijds vormt het
Natuurbeleidsplan een van de uitgangspunten voor de nieuwe zonering
landelijk gebied die in de Vierde Nota Extra zal worden opgenomen.

Het Natuurbeleidsplan is, zoals aangegeven, een plan gericht op
natuur en landschap. Met betrekking tot het landschap komt dan de
afstemming met de binnenkort te publiceren Visie Landschap in beeld.
In beide documenten gaat het om het landschapsbeleid. In de Visie
Landschap is de invalshoek de landschapsontwikkeling. Het aangeven
van landschappelijke ontwikkelingsmogelijkheden zal hier centraal
staan. In het Natuurbeleidsplan staat voor de landschapsaspecten de
invalshoek van het landschapsbehoud centraal. Het plan richt zich met
betrekking tot het landschap dus op de veiligstelling van aardkundige
en cultuurhistorische landschapswaarden en op belevingswaarden.

1.3 Wat is de aanpak

Het Natuurbeleidsplan is een strategisch plan. Het bevat in onderlinge
samenhang de doelstellingen en strategieën van het natuur- en land-
schapsbeleid van de rijksoverheid. Het plan geeft aan welke maatrege-
len gewenst zijn om de doelstellingen te bereiken, zowel op het eigen
beleidsterrein als in andere beleidsvelden en -sectoren. Ook in andere
relevante plannen van de rijksoverheid kan zo aan de doorwerking
gestalte worden gegeven.

Op deze wijze verschaft het plan inzicht in de gewenste samenhang in
het beleid. Tevens beoogt het plan een duidelijk toetsingskader te
bieden.

Het Natuurbeleidsplan is mede gebaseerd op een aantal studies die
ten behoeve van de opstelling zijn verricht. Deze studies zijn vastgelegd
in zeven achtergronddocumenten die een onmisbare bron van samen-
vattende informatie over natuur en landschap in Nederland vormen. In
bijlage 4 is een beknopte weergave van de rapporten opgenomen.
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A: Vorm van het Natuurbeleidsplan
Gekozen is voor een nota van beperkte omvang. De materie is echter

op onderdelen tamelijk complex en vraagt soms om achtergrond-
kennis. Om de beknoptheid niet in het geding te brengen, wordt in een
aantal kaders in de lopende tekst informatie verschaft, die aspecten
van het betoog verduidelijken of onderbouwen. Dit gebeurt aan de
hand van voorbeelden of met korte toelichtingen. Daarnaast wordt
voor nadere informatie verwezen naar de achtergronddocumenten.

Bij de voorbereiding, toetsing en uitvoering van het regeringsbeleid
zal het plan een belangrijke rol vervullen. De regering realiseert zich,
dat de doelstellingen niet kunnen worden verwezenlijkt zonder de
medewerking van andere overheden. Het rijk zal dan ook in overleg
blijven treden met de andere overheden om te bezien hoe het beleid in
dit plan in relatie tot het beleid van de betrokken overheden tot uitvoe
ring kan worden gebracht.

Daarnaast wordt in het Natuurbeleidsplan een expliciet beroep
gedaan op burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen.
Dit betren zowel het meewerken aan het verbeteren van de natuurlijke
en landschappelijke waarden als het zovee! mogelijk nalaten van
activiteiten die deze waarden kunnen schaden.

Het ligt in het voornemen het Natuurbeleidsplan een wettelijke basis
te geven in de Natuurbeschermingswet. Daarbij zullen zonodig in de
wetgeving nadere voorzieningen worden getroffen voor de afstem-
ming tussen het natuurbeleid en het beleid op andere terreinen, waar-
onder het milieubeleid.

De uitvoeringsduur van het plan is circa 30 jaar, waarbij binnen de
budgettaire mogelijkheden en rekening houdend met ontwikkelingen
op de grondmarkt en met de noodzaak tot medewerking en inzet van
ander overheden, zal worden gestreefd naar verkorting van de uitvoe-
ringsduur. Voorts wordt aangegeven welke onderdelen van dit beleid
de rijksoverheid de komende 8 jaar (de planperiode) wil realiseren. Het
hanteren van een dergelijke planperiode met bijbehorende taakstelling
wordt van belang geacht uit oogpunt van toetsbaarheid, efficiency en
prioriteitstelling. Daaruit vloeit eveneens een projectmatige aanpak
voort. De planperiode valt uiteen in twee fasen van vier jaar.

In een meerjaren-uitvoeringsprogramma zal worden aangegeven
hoe het beleid door toepassing van de beschikbare instrumenten tot
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uitvoering wordt gebracht. Dit programma zal jaarlijks in het kader van
de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij worden uitgebracht. Na vier jaar zal een tussentijdse balans
worden opgemaakt van de behaalde resultaten. Op basis daarvan kan
een bijstelling van het beleid voor de planperiode plaatsvinden.

Voor de ruimtelijke uitwerking en doorwerking van het beleid is de
planfiguur van het structuurschema het aangewezen kader.

Bij schrijven van 14 februari 1990 is aan de Tweede Kamer reeds
medegedeeld dat de structuurschema's Natuur- en Landschapsbehoud,
Landinrichting en Openluchtrecreatie zullen worden geïntegreerd tot
één structuurschema. Gelet op de inhoud van dit Natuurbeleidsplan zal
tot een herziening van de inhoud van het Structuurschema Natuur- en
Landschapsbehoud worden overgegaan. Het Natuurbeleidsplan zal
daarbij het uitgangspunt vormen voor de ruimtelijke aspecten van het
natuurbeleid in het geïntegreerde structuurschema. Daarnaast zal het te
zamen met de voorgenomen herziening van de Visie Landschapsbouw
1977 uitgangspunt zijn voor het landschapsbeleid. Daarbij zal de ecolo-
gische hoofdstructuur worden verankerd in de ruimtelijke hoofdstruc-
tuur door middel van een zonering landelijk gebied.

Met betrekking tot de relatie tussen dit Natuurbeleidsplan en het
nieuwe - geïntegreerde - Structuurschema valt voorts nog op te merken
dat het nieuwe Structuurschema zich ten aanzien van de ruimtelijke
functies concreter zal uitspreken dan het Natuurbeleidsplan. Zulks geldt
zowel op landelijk niveau als per regio. De gebiedsaanduidingen uit het
Natuurbeleidsplan zijn van strategische betekenis en zowel richtingge-
vend voor het sectorale natuurbeleid als het ruimtelijk beleid. In het
nieuwe Structuurschema zullen de gebiedsaanduidingen uit het
Natuurbeleidsplan ruimtelijk worden uitgewerkt en nader afgewogen,
om vervolgens als toetsingskader voor streek- en bestemmingsplannen
te gaan fungeren. Daarnaast zal het Structuurschema ook op hoofdlij-
nen ingaan op de nadere uitwerking van de sectorplanning van het na-
tuurbeleid.

Tot het moment waarop het nieuwe Structuurschema van kracht
wordt (bij vaststelling na parlementaire behandeling) blijft het bestaan-
de structuurschema van kracht. Daar waar dit plan in ruimtelijk opzicht
van het vigerende structuurschema afwijkende gebiedsaanduidingen
bevat, zullen deze pas in het nieuwe structuurschema formeel hun
doorwerking krijgen in het ruimtelijk beleid. Waar de andere overheden
het in dit Natuurbeleidsplan verwoorde beleid onderschrijven wordt
verwacht dat zij nu reeds hierop in hun ruimtelijke plannen zullen
anticiperen.

1.4 Advisering en bestuurlijk overleg

Over het beleidsvoornemen Natuurbeleidsplan is aan 33 adviesraden
en maatschappelijke organisaties vanwege de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij advies gevraagd. Daarnaast is aan de 12
Colleges van Gedeputeerde Staten, het Interprovinciaal Overleg, de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschap-
pen verzocht te reageren in het kader van de voorbereiding van be-
stuurlijk overleg over het beleidsvoornemen. Dit bestuurlijk overleg
heeft plaatsgevonden in de periode van oktober 1989 tot februari 1990.

Voorts is nog een veertigtal ongevraagde adviezen over het beleids-
voornemen Natuurbeleidsplan ontvangen.

De resultaten van bestuurlijk overleg en van de adviezen zijn verwerkt
in de nu voorliggende regeringsbeslissing.

In een aparte notitie zal worden ingegaan op deze resultaten.
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2. PROBLEMEN VOOR NATUUR EN LANDSCHAP

Dit hoofdstuk behandelt in kort bestek recente veranderingen in na-
tuur en landschap en geeft tevens een beknopte analyse van de oorza-
ken van die veranderingen. Een uitgebreidere beschrijving is te vinden
in de achtergronddocumenten, in het bijzonder Toestand van de Natuur,
Nederland in vorm en Levend verleden. Verder wordt verwezen naar
het Nationaal Milieubeleidsplan en de Derde Nota Waterhuishouding.

2.1 De huidige toestand van natuur en landschap

Het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud geeft een beeld
van de veranderingen in natuur en landschap van Nederland in de
laatste decennia en de oorzaken daarvan. Er is aangegeven dat de grote
ecologische en landschappelijke verscheidenheid, die mede als gevolg
van menselijk handelen in ons land is ontstaan, onder druk staat. Dit
handelen geeft vooral na de eeuwwisseling een zodanig ingrijpende
invloed op de omgeving te zien, dat van een sterke verarming sprake is.
Ondanks een aantal positieve ontwikkelingen is de balans van de
invloeden van het menselijk ingrijpen vanaf de eeuwwisseling in nega-
tieve zin doorgeslagen.

Ten behoeve van dit beleidsplan is uitgebreid onderzoek verricht naar
de veranderingen die in de laatste decennia optraden. Een uitgebreide
beschrijving levert het achtergronddocument Toestand van de Natuur.
Daarvoor is gebruik gemaakt van literatuur en beschikbare gegevens-
bestanden. Zo staan, mede door het enthousiaste werk van vele duizen-
den vrijwilligers, thans "atlassen" ter beschikking met verspreidings-
kaarten van vele soorten (zoals de in 1989 verschenen Atlas van de
Nederlandse Dagvlinders).

Teruggang plante- en diersoorten
De achteruitgang van het aantal planten en dieren in ons land blijkt

nog steeds door te zetten. Dit geldt niet alleen voor de zeldzame soor-
ten. Er is sprake van een algehele achteruitgang. De diversiteit neemt
af. De achteruitgang van de natuur is vooral zo ernstig omdat het
tempo waarin dit geschiedt niet is afgenomen.

Bij de meeste groepen planten en dieren is het aantal soorten dat
zeldzamer wordt groter dan het aantal soorten dat algemener wordt.
Zeldzamer worden vooral de (plante)soorten die afhankelijk zijn van
voedselarme en vochtige omstandigheden, terwijl het aantal vindplaat-
sen van de soorten die afhankelijk zijn van voedselrijke en droge om-
standigheden toeneemt. Bij loopkevers, broedvogels en zoogdieren is
het aantal soorten dat achteruit is gegaan en het aantal dat vooruit is
gegaan ongeveer even groot. Uitgesproken slecht gaat het met reptie-
len (alle soorten gaan achteruit), amfibieën (driekwart van de soorten
gaat achteruit) en met dagvlinders (90% van de soorten gaat achteruit).
Van veel plante- en diersoorten (vooral zoogdieren) zijn helaas nog
geen (betrouwbare) gegevens beschikbaar.
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Figuur 1: Voor- en achteruitgang van paddestoelen

B: Voorkomen van soorten
(Zie ook het achtergronddocument Toestand van de natuur).

Paddestoelen
De paddestoelenflora van Nederland kent ruim 3200 soorten. Van

alie inheemse soorten zijn 944 soorten bedreigd tot zeer bedreigd of
(vermoedelijk) uitgestorven, zoals weergegeven in figuur 1.

Korst- en bladmossen
Na 1970 is ruim 15% van de 665 soorten korstmossen, die sinds de

vorige eeuw zijn gevonden, niet meer waargenomen. Uit regionale
studies blijkt dat het aantal stikstofminnende soorten toeneemt op
plaatsen met een hoge bemestingsgraad. Van de bladmossen is circa
40% van de zuurmijdende soorten in vitaliteit en talrijkheid achteruit-
gegaan.

Hogere planten
Van de 1436 soorten hogere planten, die voor 1930 in ons land

voorkwamen, blijken er 497 in aantal achteruit te zijn gegaan; 71
soorten zijn uitgestorven. Dit is weergegeven in figuur 2. Vooral veel
soorten van onder andere heiden, venen, akkers, kalkgraslanden,
droge zure graslanden en voedselarme wateren zijn minder algemeen
geworden. Aan de kust, in pioniersvegetaties op stikstof rijke, natte
grond en in ruigten is het aantal vindplaatsen van een aantal soorten
toegenomen.
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Figuur 2: Voor- en achteruitgang onder
hogere planten tussen 1930 en 1980.

Figuur 3: Voor- en achteruitgang van
dagvlinders.

Dagvlinders
Meer dan de helft van de 70 regelmatige standvlindersoorten blijkt in

algemene zin te zijn afgenomen; 7 soorten zijn in deze eeuw uitgestor
ven. Van nog eens 8 soorten bevinden zich waarschijnlijk in ons land
geen vaste populaties meer. Van 11 algemeen voorkomende soorten is
de verbreiding weinig veranderd (zie figuur 3).

Vissen
Het totaal aantal waargenomen vissoorten in Nederland bedraagt

circa 175, waarvan circa 50 soorten voorkomen in het zoete water.
Daarvan zijn sinds de eeuwwisseling enkele tientallen soorten sterk in
aantal achteruitgegaan of geheel verdwenen. Van de huidige zoetwa
tervissen zijn inmiddels 16 soorten zeer zeldzaam.

Amfibieën en reptielen
Van de 14 in ons land voorkomende soorten amfibieën zijn 9 soorten

achteruitgegaan. Alle 7 reptielensoorten in Nederland gaan achteruit.

Vogels
De veranderingen in de broedvogelstand (ca 180 soorten) zijn in de

perioden 1950 - 1970 en 1971 - 1984 gemeten. In beide perioden is
ongeveer een derde van de broedvogels in aantal afgenomen. In de
eerste periode zijn twee soorten uitgestorven; in de laatste periode
geen. Relatief veel vogels die voorkomen in heidevelden, het agrarisch
landschap en recent ook struwelen gaan achteruit. Van een aantal meer
algemeen voorkomende soorten is in beide perioden de omvang van
de populatie toegenomen.

Zoogdieren
Op dit moment kent Nederland 65 soorten zoogdieren. Daarvan is van

21 soorten de omvang van de populatie stabiel. Van een kwart van de
soort neemt de populatie toe; voor een ander kwart daalt de omvang. De
otter en de vleermuissoorten kleine en grote hoefijzerneus kunnen als
recent uit ons land verdwenen worden beschouwd.
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Het is niet zo dat wanneer de achteruitgang en de vooruitgang elkaar
in evenwicht houden, er geen reden tot zorg is over de betreffende
groep. In veel gevallen zijn de soorten die achteruit gaan of uitsterven
gebonden aan specifieke milieus. Vooruitgang daarentegen komt vaak
voor bij soorten in sterk door de mens beïnvloede milieus en bij
soorten die op de een of andere wijze door de mens zijn geïntrodu-
ceerd.

De verarming van de natuur treedt niet alleen op in Nederland, maar
doet zich ook op Europees en mondiaal niveau voor. Daarbij is sprake
van een duidelijke wederzijdse afhankelijkheid op de verschillende
niveaus. In Nederland zijn de gevolgen merkbaar van veranderingen
die zich elders in de wereld voltrekken (zie fig. 4).
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Figuur 4: Verband tussen de totale waterafvoer van de Niger en het aantal broedpa-
ren van de purperreiger in Nieuwkoop het jaar daarop. (Bron: Den Held, 1981).

Aan de andere kant draagt de import in ons land van allerlei grond-
stoffen, zoals tropisch hardhout, van mineralen en van bedreigde soor-
ten, bij aan het verdwijnen van biotopen en soorten elders ter wereld.

C. Cijfermateriaal internationale ecosystemen
Cijfermateriaal over de veranderingen in oppervlakten van gebiedsty-

pen en ecosystemen op wereldschaal is vooral verzameld voor schaar-
se, snel achteruitlopende ecosystemen, zoals tropische bossen, koraal-
riffen, ondiepe kustzeeën en wetlands.

Uit de IUCN Red Data Books is veel bekend over het schaars worden
en uitsterven van soorten, met name van zoogdieren en vogels. Zo
blijken thans 1.029 van de 9.000 vogelsoorten in de wereld met uitster-
ven te worden bedreigd, tegenover "nog" maar 290 in 1979.

Zo geven FAO-cijfers uit 1980 aan dat naar schatting 7 miljoen hecta-
re tropisch regenwoud per jaar verdwijnt en 4 miljoen hectare per jaar
wordt aangetast. De toestand is momenteel vrijwel zeker veel ernstiger.

De geschetste achteruitgang heeft een aantal oorzaken, die veelal niet
nieuw zijn. De aard en de omvang daarvan zijn echter aan veranderin-
gen onderhevig. De volgende tendensen zijn belangrijk:
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Uitgestrekte, intacte hoogveenland-
schappen zijn hoofdzakelijk nog te
vinden in Ierland. Ook daar staan ze
echter onder grote druk.

Het oppervlak aan leefgebieden voor wilde plante- en diersoorten blijft
ondanks vele inspanningen gestaag afnemen. Niet alleen neemt het
areaal van natuurgebieden en natuurlijke elementen af, maar door
nieuwe barrières worden ook de leefgebieden van (deel)populaties
kleiner. Dit bedreigt direct hun voortbestaan.
De diversiteit van de natuur wordt langs verschillende wegen negatief
beïnvloed. Vooral de toename van de externe beïnvloeding via bodem,
water en lucht baart zorgen. Het gaat niet alleen om locale verstoring
van soorten en levensgemeenschappen. Er is ook sprake van een meer
gespreide en diffuse invloed, waardoor de concurrentieverhoudingen
tussen soorten op vele plaatsen ingrijpend worden beïnvloed. Dit gaat
ten koste van de meest kwetsbare soorten. Tot nu toe nog weinig
beïnvloede natuurterreinen en oppervlaktewateren worden nu echter
ook bedreigd. Daarnaast vormt de gestage toename van giftige stoffen
in het milieu een sluipende invloed op het ecosysteem en daarmee een
bedreiging voor de toekomst.
Ook blijft de directe beïnvloeding van populaties en levensgemeen-
schappen een bron van zorg.

Nivellering landschappelijke kwaliteiten
De samenhang tussen de abiotische structuur en de aanwezige

landschapspatronen is vaak sterk verminderd. Daardoor vervaagt het
eigen karakter van onze landschappen.

Op tal van plaatsen is de samenhang tussen abiotische factoren en
oorspronkelijke occupatie- en grondgebruiksvormen verloren gegaan.
Zo is in Oost- en Zuid-Nederland en in Zeeland in de afgelopen decen-
nia de omtrek en de vorm van percelen matig tot sterk veranderd. Ook
de perceelsrandbegroeiing is in de loop van deze eeuw veranderd.
Begin deze eeuw hadden veel percelen in Noord-Brabant, Gelderland
en Utrecht enige vorm van begroeiing langs de rand, zoals houtwalien,
heggen, singels en dergelijke. Daarvan is nu niet veel meer over. Daar
staat tegenover dat langs wegen en watergangen veel nieuwe beplan-
tingsstroken zijn aangelegd.

Ook zijn beeksystemen en grondwaterstromen in hoge mate beïn-
vloed. Hierdoor worden lijnen met het verleden vaak onherstelbaar
doorbroken. De herkenbaarheid van cultuurhistorisch bepaalde land-
schapsstructuren en -patronen gaat verloren.
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Geconstateerd kan worden dat er zich aanmerkelijke veranderingen
hebben voorgedaan in de schaalopbouw van ons landschap. Zo komt
eenvormigheid meer en meer in de plaats van ruimtelijke verscheiden-
heid. De schaalopbouw van ons land wordt steeds uniformer.

Ook in Europees verband staat een groot aantal cultuurlandschappen
onder druk.

De wordingsgeschiedenis van ons land is veelal nog in de vormen
van het landschap en in de boéemopbouw te herkennen. Kenmerkend
zijn vooral het plaatselijke reliëf en de specifieke terreinvormen. Veel
van deze geologische en aardkundige objecten, zogenaamde GEA-
objecten, zijn in een ver verleden gevormd.

Tijdreeksen, die het voortbestaan van geologische en aardkundige
waarden in kaart brengen, zijn niet aanwezig. In het algemeen kan
echter worden gesteld dat deze waarden verdwijnen. Het gaat hier om
onomkeerbare processen. Zo zijn landijs en smeltwater een belangrijke
vormbepalende factor geweest. Dergelijke waarden zijn daarom
onvervangbaar.

Slechts in kustgebieden, getijdegebieden en het rivierengebied zijn
de processen zo dynamisch dat nieuwe vormen (kunnen) worden
gevormd. Het achtergronddocument Nederland in vorm - aardkundige
waarden van het Nederlandse landschap geeft een overzicht van de nu
nog aanwezige waarden. Tevens wordt verwezen naar het achter-
gronddocument Levend verleden.

2.2 De oorzaken van de achteruitgang

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de oorzaken van de
aantasting van natuur en landschap voor zover die directe raakvlakken
hebben met de Nederlandse situatie. Weliswaar werken, zoals reeds is
opgemerkt, processen en ontwikkelingen elders door in Nederland,
maar de mogelijkheid tot beïnvloeding is veelal in eigen land het
grootst.

De oorzaken laten zich herleiden tot een aantal thema's. Een aantal
van de voor het natuur- en landschapsbeleid relevante thema's zijn
reeds aangeduid in de eerste Indicatieve Meerjarenprogramma's
Milieubeheer. Dat zijn verzuring, eutrofiëring (vermesting), verontreini-
ging (verspreiding) en verstoring. Daarnaast zijn ook verdroging,
verzoeting, verlies en versnippering en verwaarlozing voor natuur en
landschap van betekenis. Deze thema's worden eveneens besproken in
het Nationaal Milieubeleidsplan, het Nationaal Milieubeleidsplan-plus
en de Derde Nota Waterhuishouding. Hoewel de thema's als afzonder-
lijke beïnvloedingsprocessen op natuur en landschap zijn te beschou-
wen, komt het in de praktijk vaak voor dat verschillende processen
gelijktijdig inwerken op gebieden met hoge natuur- en landschaps-
waarden. Dat leidt tot een opeenhoping en versterking van problemen.

Verzuring
Verzuring is het proces waarbij zuurvormende stoffen afkomstig uit

industrie, verkeer en landbouw invloeden uitoefenen op ecosystemen.
Het gaat daarbij om stoffen als stikstofoxyden, zwaveldioxyden en
ammoniak. Ook ozon heeft een vergelijkbaar effect op ecosystemen.
De zure depositie bereikt ons ook vanuit industriegebieden in de ons
omringende landen. De invloeden kunnen rechtstreeks worden uitge-
oefend op planten en dieren of indirect via wijzigingen in bodem,
grond- en oppervlaktewater.
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Figuur 5: Depositie van potentieel verzurende stoffen in 1936 in mol/ha/jaar.
(Bron: RIVM, 1989)

Door de hoge depositie van potentieel verzurende stoffen (zie fig. 5)
treden op grote schaal verzurings- en eutrofiëringseffecten op en
worden critische niveaus voor ecosystemen vrijwel overal overschre-
den.

Alle ecosystemen die worden gekenmerkt door zwakke buffering in
de bodem zijn gevoelig voor verzuring. Het betreft met name ecosyste-
men op de hogere zandgronden (heiden, bossen, vennen, hoogvenen
en schraalgraslanden), in het laagveengebied (onder andere trilvenen)
en in de duinen.

Verzuring leidt tot het verdwijnen van veel soorten, waardoor de voor
verzuring gevoelige ecosystemen vergaand worden genivelleerd. De
effecten worden onder meer zichtbaar in de vorm van afstervende
bomen, zoals weergegeven in fig. 6, en vergrassing van heideterreinen,
zoals geïllustreerd in fig. 7. Verder heeft verzuring onder meer tot
gevolg dat er een achteruitgang van planten en paddestoelen optreedt.
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Figuur 6: Percentage weinig en niet-vitaal bos tussen 1984 en 1989.
(Bron: SBB, 1989)
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Figuur 7: Vergrassing van enige heide-
terreinen in Drenthe.
(Bron: Faculteit Ruimtelijke Weten-
schappen Universiteit Utrecht/
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, 1990)

I

Dwingeloosche Heide Wapser en Doldersumsche Veld Mantinger Zand

niet vergrast

matig vergrast

vergrast

sterk vergrast

Uffelterveen

22.6%

Noordsche Veld

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989 - 1990, 21 149, nrs. 2 - 3 20



Indien de verzuring niet wordt teruggedrongen tot beneden de criti-
sche niveaus van de bovengenoemde zwak gebufferde ecosystemen,
kan dit uiteindelijk leiden tot volledig verlies van deze ecosystemen.

Eutrofiëring
Ongeveer 80% van de hogere planten in Nederland (waaronder

vrijwel alle minder algemene tot zeldzame soorten) zijn gebonden aan
stikstofarme milieus waarbij de belasting ten hoogste 50 kg N/ha/jaar
bedraagt (zie tabel 1). Dit is het niveau dat voor natuurgebieden als
maximum wordt beschouwd.

Tabel 1 Voor- en achteruitgang van hogere planten in relatie tot hun stikstofindicatie.

stikstofindicatie-
uroeD

1-3
4-7
8-9

veranderingen

-

176
114
28

=

143
317
79

absoluut

+

9
25
16

T

328
456
123

veranderingen

-

54
25
23

=

44
70
64

relatief

+

3
5

13

T

100
100
100

(36)
(50)
(14)

totaal 318 539 50 907 35 59 100 (100)

Toelichting: Perstikstofindicatiegroep is
het (relatieve) aantal voor- en achteruit-
gaande soorten aangegeven in de
periode 1939-1980. De uurhokfrequentie-
klassen zijn geschat door deskundigen,

Verklaring van de indicatiewaarden:
7 = de stikstofarmste standplaatsen aanduidend, 2 = tussen 1 en 3,3 = vaker op stikstofarme
plaatsen dan op middelmatige tot rijke plaatsen, 4 = tussen 3 en 5,5 = matig stikstof rijke stand-
plaatsen aanduidend, minder vaak voorkomend op arme en rijke plaatsen,
6 = tussen 5 en 7,7 = vaker op stikstofrijke plaatsen dan op arme tot middelmatige plaatsen,
8 = uitgesproken stikstofindicator, 9 = op buitengewoon stikstofrijke plaatsen.

(Bron: Van der Meijden et al., 1983; Van Wirdum en Van Dam, 1984.)

achteruit gegaan

gelijk gebleven

vooruit gegaan

aantal soorten

150

100

50

c

CL

ai
c
o
'o.

CD
C

C/i

09
C

o*-*
'S)

Sinds het begin van deze eeuw zijn voedselarme milieus in Neder-
land op grote schaal verdwenen door activiteiten als ontginning en
bemesting. Hierdoor zijn de soorten en levensgemeenschappen die
zijn gebonden aan voedselarme milieus sterk achteruitgegaan in het
agrarische cultuurlandschap en worden deze alleen nog aangetroffen
in natuurterreinen, perceelsranden en lijnvormige landschapselemen-
ten en dergelijke. Figuur 8 illustreert dit. Slechts enkele specifieke
soorten van het cultuurlandschap, zoals ganzen en enkele weidevogel-
soorten, prefereren hogere bemestingsniveaus.

Figuur 8: Relatief aantal voor- en achteruitgaande soorten hogere planten tussen
1930 en 1980, in relatie tot hun ecologische groep. (Bron: CBS, 1986)
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Behalve door directe bemesting van de bodem vindt tegenwoordig
ook op grote schaal verspreiding van nutriënten plaats via de atmos-
feer (ammoniak en stikstofoxyden; zie onder verzuring) en via het
oppervlakte- en grondwater {nitraat en fosfaat). Ammoniak is vooral
afkomstig uit de landbouw. Stikstofoxyden worden hoofdzakelijk door
de industrie en het verkeer in de atmosfeer gebracht. De lozing van al
dan niet gezuiverd huishoudelijk afvalwater heeft mede bijgedragen tot
de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater. Ook uit- en afspoeling bij
landbouwpercelen speelt hierbij een rol. De waterrecreatie kan even-
eens bijdragen aan de eutrofiëring van het oppervlaktewater. Daarmee
grijpt het proces van voedselverrijking ver om zich heen. Zo komt
momenteel vrijwel overal in Nederland tenminste 40 kg zuivere stikstof
per hectare per jaar uit de lucht terecht. Begin deze eeuw betrof dit nog
maar zo'n 10 kg. Deze 40 kg komt nagenoeg overeen met de critische
waarde voor natuurgebieden.

Voorts bevat het ondiepe grondwater veelal hoge nitraatgehalten. Uit
nader onderzoek komt naar voren dat er sprake is van groter areaal van
fosfaatverzadigde bodems.

Gevoelig voor eutrofiëring zijn alle ecosystemen met een oligo- tot
mesotroof karakter. Dit betreft met name schraallanden, heiden,
hoogvenen en bossen en vrijwel alle oppervlaktewateren.

Een groot deel van de Nederlandse natuurterreinen is dus gevoelig
voor eutrofiëring. Eutrofiëring leidt tot ingrijpende wijziging van de
concurrentieverhoudingen tussen soorten waarbij enkele weinig eisen
stellende soorten profiteren ten koste van veel andere, meer kwetsbare
soorten. Dit wordt zichtbaar in een opvallende vergrassing en verrui-
ging van natuurterreinen en een vermindering van de diversiteit aan
wilde planten en dieren. In het water manifesteert dit zich onder
andere door een toenemende algen-ontwikkeling en het verdwijnen
van waterplanten.

D: "Verbraseming"
Eutrofiëring van oppervlaktewater leidt tot meer algen, minder

lichtdoordringing in het water en daardoor minder plantengroei.
Achteruitgang van water- en oeverplanten heeft het teruglopen van de
snoekstand tot gevolg. Dit veroorzaakt een toename van de brasem-
stand. Grote aantallen jonge snoek kunnen namelijk de brasemstand
effectief reguleren. De brasems woelen de bodem intensief om op zoek
naar voedsel (voornamelijk muggelarven). De bodemwoeling zorgt
voor nalevering van nutriënten en vertroebelt het water. Bovendien
decimeert het massale brasembroed in het voorjaar het zoöplankton.
Een en ander verhindert een herstel van de water- en oeverplanten en
daarmee ook het herstel van de snoekstand. Het systeem verkeert
permanent in een negatieve spiraal (zie figuur 9). De vraag is nu hoe
we van een situatie van troebel "verbrasemd" water weer in een
toestand van helder water, rijkbegroeide oeverzones en een flinke
snoekstand terug kunnen komen. Om herstel mogelijk te maken moet
de negatieve spiraal worden doorbroken en plaatsmaken voor een
positieve ontwikkeling. Voorop staat de aanpak van de nutriëntenbelas-
ting. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen nodig, zoals het uitdun
nen van de brasemstand. Dit zal naar verwachting leiden tot meer
zoöplankton, een lagere algenbiomassa, een groter doorzicht, meer
waterplanten, meer snoek, minder brasem, etc. en dus een positieve
spiraal op gang kunnen brengen.
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Verontreiniging
Alle organismen zijn gevoelig voor verontreiniging in de vorm van

zware metalen, organische microverontreinigingen (PCB's, PAK's, etc),
bestrijdingsmiddelen, radio-actieve besmetting en dergelijke. De
gevoeligheid kan van soort tot soort, per levensfase en per stof ver-
schillen. Soorten, die aan het einde van de voedselketen staan hebben
kans op opname van hoge doses door accumulatie in het voedsel. Ook
synergetische effecten zijn belangrijk.

Volgens een inventarisatie zijn in het landelijke gebied, afgezien van
grootschalige verontreinigingen als de Kempen en het Land van
Saeftinghe, circa 400 locaties bos of natuurgebied min of meer veron-
treinigd. Slechts 40 locaties zijn goed onderzocht en opgenomen in
provinciale bodemsaneringsprogramma's. Daarnaast is ook een aantal
waterbodems ernstig verontreinigd, in het bijzonder in grote wateren.
Voorbeelden zijn het Ketelmeer en de Biesbosch. Via de grote rivieren
Rijn, Maas en Schelde worden veel verontreinigende stoffen aange-
voerd. Verder worden verontreinigingen aangetroffen in oppervlakte-
wateren in de directe nabijheid van landbouwgronden waarop bestrij-
dingsmiddelen worden toegepast.

Aan verontreiniging te relateren effecten zijn onder andere waarge
nomen bij roofvogels, visetende vogels, vissen, vleermuizen, zeehon-
den (zie fig. 101 en otters en bij lagere organismen als regenwormen,
muggelarven en purperslakken.

Figuur 9: Verbraseming
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Figuur 10: Verloop van het aantal zeehonden als maat voor de aantasting van het
fluviale systeem. (Bron: RIN/Ecomare, 1990)

Door atmosferische depositie van zware metalen zijn ook in natuur
terreinen concentraties van zware metalen gemeten die hoger liggen
dan de referentiewaarden voor een goede bodemkwaliteit. Bij heideter-
reinen levert dat problemen op, wanneer bij vergrassing moet worden
geplagd en het plagsel in de vorm van heicompost niet kan worden
afgezet.

Daarnaast worden regelmatig verhoogde gehalten aan toxische of
radio-actieve stoffen aangetroffen in dieren zonder dat thans duidelijke
effecten aantoonbaar zijn. Het is niet uitgesloten dat zich in de toe-
komst nog nieuwe aan verontreiniging te relateren effecten zullen
openbaren. Zelfs als voor een stof een verbod voor emissies naar het
milieu geldt, kunnen de concentraties in het milieu ten gevolge van na-
ijling alsnog toenemen.

Verdroging
Op veel plaatsen in Nederland is een aanzienlijke grondwaterstands-

daling opgetreden als gevolg van grondwateronttrekking ten behoeve
van drink- en industriewatervoorziening, van ontwatering en versnelde
afvoer ten behoeve van de landbouw en van beregening in de land-
bouw. Uit recent onderzoek blijkt dat de hogere zandgronden in Neder-
land op veel plaatsen matig tot ernstig verdroogd zijn. In de duinen is
de verdroging het sterkst op het vasteland van Noord- en Zuid Holland,
maar ook op de Zeeuwse en Zuid Hollandse eilanden en de Waddenei-
landen zijn de duinvalleien plaatselijk verdroogd. De grondwater-
standsdalingen resulteren op grote schaal in verdrogingseffecten op
natuurwaarden, zoals weergegeven in figuur 11. Ook onttrekkingen die
op grotere afstand van een natuurgebied liggen, maar die tot hetzelfde
grondwatersysteem behoren, kunnen van invloed zijn op de samen-
stelling van het kwelwater in het natuurgebied.
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Figuur 11: Matig en sterk verdroogde terreinen in Nederland op basis van ecologische indicatoren.
(Bron: Verdrogingsonderzoek IvM-e.a., 1989)
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Van de Nederlandse plantesoorten is circa 30% gebonden aan hoge
grondwaterstanden. Veranderingen in peil en (grond)waterkwaliteit
kunnen voor deze groep planten aanzienlijke gevolgen hebben. Figuur
12 geeft hiervan een voorbeeld.

Over effecten van verandering van (grond)waterstand en -kwaliteit
op de fauna is weinig informatie beschikbaar. Wel is er de nodige
kennis over het verband tussen grondwaterstand en broedpaardicht-
heid van weidevogels (zie fig. 13).

Figuur 13: Broedpaardichtheden van een aantal soorten weidevogels (per 100 ha) per
vochtkfasse, over 5 jaren in 15 gebieden in Friesland. Bij de kemphaan zijn vrouwtjes
geteld, (Holwerda, 1980}

30 _

20 _

10 J

scholekster

grutto
kievit

tureluur

watersnip
kemphaan

zeer nat nat iets nat vochtig voldoende

Belangrijke effecten van verdroging zijn mineralisatie van veenbo-
dems en veranderingen in de invloed van grondwaterkwel en neerslag.
Neveneffecten kunnen optreden als ter compensatie gebiedsvreemd
water wordt ingelaten van een andere kwaliteit dan het oorspronkelijke
water. Ecohydrologisch onderzoek heeft namelijk aangetoond dat
vervanging van het ene type water door het andere, hoe "schoon" ook,
veelal nivellerende invloeden heeft op levensgemeenschappen.

Verzoeting
Door de afsluiting van de Zuiderzee en door de Deltawerken zijn veel

grotere wateren in het (recente) verleden verzoet. Dit heeft zijn invloed
op de omvang van zoute kwelstromen, waardoor de levensgemeen
schappen in het zeeklei- en laagveengebied die afhankelijk zijn van
zoute/brakke kwel worden bedreigd. Deze ontwikkeling wordt versterkt
doordat gebieden worden doorgespoeld met zoet oppervlaktewater ter
bestrijding van verziltingseffecten in de landbouw. Gelet op de afron-
ding van de Deltawerken zal verder geen grootschalige verzoeting
meer optreden. Wel is denkbaar dat het ingrijpen in de waterhuishou-
ding (onder andere door uitvoering van wateraanvoerplannen) op
diverse plaatsen nog zal leiden tot het verdwijnen van waardevolle
levensgemeenschappen van brakke milieus.
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Verstoring
Populaties dieren kunnen in negatieve zin worden beïnvloed door

aanwezigheid van menselijke activiteiten. Over de huidige mate van
verstoring is geen (landelijk) beeld voor de gehele Nederlandse fauna
te geven. Wel is op basis van onderzoek veel bekend over de versto-
ring van vogels (onder andere grutto, wulp, diverse watervogels) en
grote zoogdieren (onder andere grofwild, zeehond, otter). Een vorm
van verstoring in de sfeer van landbouwkundig grondgebruik is de
verstoring van weidevogelbroedsels door het maaien en beweiden van
het grasland in het voorjaar. Voorts veroorzaken met name oever-
recreatie, watersport en "lawaaisporten" op verschillende plaatsen
verstoring. Door de toename van de openluchtrecreatie zal de versto-
ring door recreanten plaatselijk verder kunnen toenemen. De spreiding
van de vakanties over het jaar vormt hierbij een punt van aandacht,
omdat hierdoor de spreiding van de verstoring wordt veranderd. Ook
van verkeer en militaire activiteiten gaat een verstorende invloed op
dierpopulaties uit.

Figuur 14: Veranderingen in het bodemgebruik in Nederland tussen 1900 en 1984.
(Bron: CBS, 1984)
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Verlies en versnippering
Door het verlies aan areaal van natuurgebieden, bossen met hoge

natuurwaarden en kleine natuurelementen gedurende de laatste
decennia is het oppervlak aan leefgebieden voor plante- en diersoorten
sterk achteruitgegaan (zie fig. 14). Allerlei relaties zijn verbroken. Er
wordt dikwijls niet meer voldaan aan de eisen ten aanzien van mini-
mumarealen voor soorten. Het resterende areaal kenmerkt zich door
een hoge mate van versnippering, waardoor veel leefgebieden van
elkaar geïsoleerd raken. Dit heeft vergaande consequenties voor de
verspreidingsmogelijkheden van plante- en diersoorten en de herkolo-
nisatie van gebieden waaruit bepaalde soorten zijn verdwenen. Dit
proces wordt versterkt door barrières in de vorm van verschillende in-
frastructurele voorzieningen.*)

Figuur 15 geeft een beeld van de versnippering van natuurgebieden
op de hogere zandgronden sinds 1900.

cirkeldiameter van het
natuurgebied

1900 1948

1976

*) In het achtergronddocument Natuu-
rontwikkeling wordt uitgebreid
ingegaan op deze problemen.

Figuur 15: De versnippering van de natuurgebieden op de hogere zandgronden
tussen 1900 en 1976. (Bron: Werkgroep STOM, 1986)

In een recent studierapport is de kwetsbaarheid van de natuur voor
versnippering door infrastructuur en verkeer verkend. Figuur 16 geeft
een globaal beeld van de kwetsbaarheid van een aantal zoogdieren.

Versnippering leidt ook tot aantasting van de structuur van het land-
schap. Dit betekent verlies aan cultuurhistorische en aardwetenschap-
pelijke waarden, welke samenhangen met de landschapsstructuur.

De meeste veranderingen die zich hebben voorgedaan in de schaal-
opbouw van ons landschap (fig. 17) zijn mede een gevolg van het
verloren gaan van kleine landschapselementen die hun directe nut voor
de landbouwbedrijfsvoering hebben verloren. De grootschalige gebie-
den verliezen hun openheid door het aanleggen van infrastructuur
(bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen) en door verstedelijking.
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Figuur 16: De kwetsbaarheid van een aantal zoogdiersoorten (das, boommarter, otter en edelhert)
voor versnippering door verkeer en infrastructuur. (Bron: CML, 1988)
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Figuur 17: Ontwikkelingen in de maat van de ruimte tussen 1850 en 1930.
(Bron: RPD, 1986)

Verwaarlozing
In een aantal situaties is menselijk ingrijpen in natuur en landschap

nodig. Dergelijk ingrijpen kan enerzijds nodig zijn om een bepaalde
niet-stabiele ecologische situatie in stand te houden, anderzijds om
negatieve beïnvloeding door menselijke activiteiten te voorkomen
danwei tegen te gaan. Soms blijft een dergelijk gewenst beheer echter
achterwege of zijn de beheerinspanningen onvoldoende effectief.

Als daardoor een bepaald successiestadium van een levensgemeen-
schap in een volgend, gezien de beheerdoelstellingen minder gewenst,
stadium overgaat, is sprake van verwaarlozing. Dit kan bijvoorbeeld
gelden voor heideterreinen, (schraal-)graslanden, stuifzanden, delen
van de duinen, rietlanden, bepaalde bostypen en sommige kleine
landschapselementen. Veelal kan door een extra beheersinspanning dit
proces worden gestopt en teruggedraaid.

Ook ten aanzien van cultuurhistorische waarden kan verwaarlozing
optreden. Daarbij gaat het vooral om het achterwege blijven van het
onderhoud van tuinen, parken, historische gebouwen, archeologische
landschapselementen en cultuurhistorisch belangrijke elementen en
patronen (onder andere perceelsscheidingen). Er is onlangs een
globale inventarisatie onder de terreinbeherende organisaties verricht
van de noodzakelijke investeringen in achterstallig beheer en onder-
houd van natuurterreinen. Herstel en de verbetering van de waterhuis-
houding, oeververdediging en de inrichting en het onderhoud van
terreinen vormen de belangrijkste knelpunten.
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2.3 Kanttekeningen bij de huidige inspanningen

Vanuit de samenleving is vanaf de jaren zeventig een toenemende
druk ontstaan om de aantasting van natuur en landschap te keren. Op
verschillende niveaus hebben organisaties op het gebied van natuur-
behoud en milieubeheer en de overheden daartoe initiatieven ont-
plooid. Dit heeft zeker gunstige effecten gehad.

Door aankoop van terreinen of toepassing van de Natuurbescher-
mingswet is een flinke oppervlakte natuurterreinen veiliggesteld.
Daarnaast is het tot op heden gevoerde planologisch beleid er in
geslaagd om belangrijke open ruimten, zoals het Groene Hart, en
gebieden met een hoofdfunctie natuur, zoals de duinen, te beschermen
tegen ruimtelijke ingrepen. Verder wordt op alle overheidsniveaus in
toenemende mate aandacht besteed aan de onderlinge beïnvloeding
van functies in het landelijke gebied en aan de noodzaak zwakke
functies door ruimtelijke en milieuhygiënische maatregelen in stand te
houden.

Voorts is de bescherming en het beheer van bestaande natuur- en
landschapswaarden versterkt, onder meer door de inzet van het Rela-
tienotabeleid en de financiële ondersteuning van terreinbeherende
instanties door het rijk en de provinciale overheid. Bij grootschalige
projecten worden meer dan in het verleden kansen voor natuurontwik-
keling benut. Een spectaculair voorbeeld van dit laatste is het Oost-
vaardersplassengebied.

Ten slotte hebben ontwikkelingen in eigen land en in broed- en
trekgebieden in een aantal andere landen ertoe geleid, dat de ganzen-
populaties weer een stijgende lijn vertonen.

Dit alles neemt niet weg dat bij de huidige inspanningen een aantal
kanttekeningen te plaatsen is. De huidige beleidsinspanningen kennen
namelijk enkele beperkende factoren.

Kennis en gedrag
Er is op grote schaal nog lang geen sprake van een alom aanwezig

natuur- en milieuvriendelijk gedrag, hoewel het natuur- en milieubesef
is toegenomen. Daar is globaal een drietal redenen voor te geven:
Velen ontbreekt het aan de kennis over de relatie tussen eigen gedrag
en de effecten daarvan op natuur en milieu.
De concurrentie tussen maatschappelijke belangen en individuele
belangen en tussen maatschappelijke belangen onderling speelt een
belangrijke rol. Daarbij overheerst te vaak het korte-termijn denken.
Er bestaat onvoldoende bekendheid met de aanwezigheid van keuze-
mogelijkheden. Zonder alternatief lijkt het huidige natuur- en milieu-
onvriendelijke gedrag moeilijk te veranderen.

Na-ijling en onzekerheden
Het natuur- en landschapsbeleid kent specifieke planningsproblemen

die samenhangen met de aard van het onderwerp. Het belangrijkste
probleem is de tijdsfactor bij het realiseren van natuur- en landschaps-
beleid en daarmee samenhangend de relatief geringe mate van voor-
spelbaarheid van de beleidseffecten. Vele inspanningen werpen pas na
geruimte tijd vruchten af vanwege na-ijlingseffecten. Daar komt nog bij
dat op ecologisch en milieukundig gebied nog veel kennis ontbreekt.
De vorderingen die de laatste jaren zijn gemaakt onder andere op het
gebied van de ecotoxicologie, de biogeografie, de landschapsecologie
en de ecohydrologie hebben de voorspelbaarheid al wel aanzienlijk
verhoogd.
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Vermindering combinatiemogelijkheden natuur-landbouw
Door de opgetreden intensivering van de landbouwbedrijfsvoering

zijn de mogelijkheden voor het combineren van hoogwaardige land-
bouw- en natuurfuncties minder geworden. Wil men bijvoorbeeld op
graslandpercelen omstandigheden creëren waarbij ook kansen worden
geboden aan minder algemene plantesoorten, dan moet in het alge-
meen het bemestingsniveau drastisch omlaag. Een dergelijke reductie
van de bemesting is moeilijk inpasbaar in de bedrijfsvoering en vergt
hoge beheervergoedingen. Hoewel in grote delen van het land de
mogelijkheden om op de percelen natuur- en landbouwfuncties te
combineren beperkt zijn, doen zich goede mogelijkheden voor. Dit
betreft met name de weidevogelgebieden waar ook bij een vrij inten-
sieve bedrijfsvoering nog hoge dichtheden weidevogels kunnen
voorkomen en gebieden waar de landbouw fysieke beperkingen
ondervindt, zoals in delen van het diepe veenweidegebied. Ook per-
ceelsranden, slootkanten, overhoeken en dergelijke bieden vaak
gunstige condities voor natuur(ontwikkeling).

Onvoldoende aandacht voor bijzondere milieukwaliteiten
Het algemene milieubeleid is van groot belang voor het voortbestaan

van natuurlijke processen. Een aantal plante- en diersoorten stelt
echter specifieke eisen aan de milieukwaliteit van hun leefomgeving.
Om dergelijke bijzondere milieukwaliteiten in stand te houden danwei
tot stand te brengen zijn extra inspanningen vereist. Voor het realise-
ren van die bijzondere kwaliteiten kunnen zowel brongerichte als
effectgerichte maatregelen, alsmede bufferbeleid noodzakelijk zijn. Dit
aspect heeft nog weinig aandacht gekregen.

Instrumentele knelpunten
In vele sectorwetten wordt langs vastgelegde procedures voorzien in

een afweging van de belangen van natuur en landschap ten opzichte
van het belang waarop de wet zich richt. In de concrete situatie bete-
kent dit veelal een "alles-of-niets" keuze, in het bijzonder ten aanzien
van kleinere natuurgebieden en elementen in het landschap. Voor
natuur en landschap gelden een groot aantal regelingen die beogen de
waarden te beschermen, maar gelden geen regelingen die voorzien in
het vervangen van waarden bij onontkoombare ingrepen ten behoeve
van andere sectoren. Dit in tegenstelling tot bossen waar een vervan-
gingsplicht is vastgelegd in de Boswet. In vele projecten (zoals bij de
landinrichting) vindt een compensatie wel feitelijk plaats zonder dat dit
evenwel juridisch verplicht is. Het ontbreken van een formele voorzie-
ning draagt mede bij aan de substantiële achteruitgang van de waar-
den van natuur en landschap, terwijl herstelmogelijkheden onbenut
blijven. Daarnaast heeft het ruimtelijk ordeningsbeleid op bestem-
mingsplanniveau het verdwijnen van kleine landschapselementen en
het wijzigen van kenmerkende landschapspatronen slechts in beperkte
mate kunnen verhinderen.

Waar het grondgebruik in Nederland als bijzonder intensief kan
worden gekenschetst en hieraan grote groepen van de bevolking hun
inkomen ontlenen, is aan bestemming tot en beheer en inrichting van
natuurfuncties in het landelijke gebied in veel gevallen een belangrijk
financieel aspect verbonden. Dit vraagt om aanzienlijke financiële
inspanningen van de samenleving.

Dit betekent uiteraard niet, dat het doen of nalaten van handelingen
ten gunste van natuur en landschap leidt tot of gehouden is aan
vergoedingen daarvoor.

Voorschriften voortvloeiend uit een wettelijke bepaling, bijvoorbeeld
neergelegd in bestemmingsplannen, geven de algemene grenzen aan
waarbinnen een ieder zich dient te bewegen.
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3. DOELSTELLINGEN

In het voorgaande zijn aan de hand van voorbeelden ontwikkelingen
in natuur en landschap geschetst. De (beleids)inspanningen van
velerlei kanten hebben tot aanzienlijke resultaten geleid. De totaal-
balans is echter niet positief. Het beleid staat dan ook voor de opgave
het optredende kwaliteitsverlies te stoppen en de kansen voor kwali-
teitsverbetering te benutten.

Om een dergelijk beleid te kunnen formuleren, is het van belang zo
duidelijk mogelijk aan te geven welke waarden van belang worden
geacht, en wat de te hanteren doelstellingen zijn.

3.1 Motieven en visies op de natuur

Bij het formuleren van beleidsdoelstellingen wordt rekening gehou-
den met de uiteenlopende motieven die de drijfveer vormen voor het
natuur- en landschapsbeleid. Deze motieven zijn weergegeven in
eerdere nota's, zoals de Structuurvisie en het Structuurschema Natuur-
en Landschapsbehoud (deel a). Zij zijn nog onverkort van kracht.

Het gewicht dat aan de verschillende motieven wordt toegekend, kan
in de loop der tijd veranderen. Zo hebben zowel in het nationale als het
internationale beleid de ecologische motieven aan gewicht gewonnen,
door een toenemend inzicht in de gevolgen van aantasting van tropi-
sche regenwouden, wetlands, verontreiniging van de zee en dergelijke.

Daarnaast is het gewicht toegenomen dat aan de genenreservoir-
functie wordt toegekend in verband met de ontwikkelingen op biotech-
nologisch gebied.

In het internationale beleid heeft het welzijnsmotief aan belang
gewonnen in verband met de toename van het belang van ecosyste-
men in het buitenland voor de recreatie en het toerisme.

Het gewicht dat men aan de verschillende motieven toekent verschilt
echter ook tussen groeperingen in de samenleving. Dit komt tot uit-
drukking in het scala van opvattingen over natuur en landschap en de
relatie van de mens daarmee. Deze visies op de natuur lopen sterk
uiteen: van een accent op het nut voor de mens tot een accent op de
intrinsieke waarden van natuur en landschap zelf; van een verbonden-
heid met de natuur tot een sterke neiging tot ingrijpen en beheersen. In
de praktijk is er veelal sprake van "gemengde" opvattingen, waarbij
soms tegenstrijdige elementen zijn waar te nemen. Bij het formuleren
van de beleidsdoelstellingen is het van belang met deze verschillende
visies rekening te houden.
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E: Vijf visies op natuurbehoud en natuurontwikkeling
In een in 1988 gepubliceerde studie van de Raad voor Milieu- en

Natuuronderzoek worden vijf te onderscheiden visies op de natuur en
op het te voeren natuurbeleid geïntroduceerd. Deze visies zijn:

1. Klassieke natuurvisie
Centraal staan de bescherming, de instandhouding en waar nodig

het herstel van natuurlijke en landschappelijke waarden, die in het
algemeen gebonden zijn aan oude cultuurlandschappen. In het natuur-
begrip van de klassieke visie spelen menselijke activiteiten een in
principe positieve en essentiële rol bij het behoud van natuurwaarden
die aan het cultuurlandschap zijn gebonden.

2. Natuurontwikkelingsvisie
Centraal staan zelfregulatie, oorspronkelijkheid van processen en

volledigheid van levensgemeenschappen. Natuurwaarden zijn in deze
visie onafhankelijk van landschappelijke waarden en gerelateerd aan
een evolutionair referentiekader. Minimalisering van menselijk ingrij-
pen wordt gezien als voorwaarde voor maximalisering van natuur-
waarden.

3. Functionele natuurvisie
Centraal staan functionaliteit van ruimtegebruik, flexibiliteit van

grondgebruik en inrichting, harmonie met menselijke activiteiten en
acceptatie van dynamiek in het gebruik van de ruimte. Behoud en
ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden komt voort
uit functionele beheersvormen met een optimale benutting van ruimte
en een daaraan aangepaste schaalgebonden technologie.

4. Ecosofische natuurvisie
Centraal staan harmonie met de natuur, een samenlevingsmodel op

kleinschalige, menselijke maat, mondiale verantwoordelijkheid, demo-
cratische besluitvorming en spiritualiteit, ook in de relatie met de
natuur. Technologie moet functioneel kunnen worden ingepast in de
harmonische relatie met de natuur.

5. Duurzame technologie-visie
Centraal staat het optimaal gebruik van innovatieve en duurzame

technologie. Hoogwaardige technologie wordt gezien als een voor-
waarde voor de overleving van mens en milieu, waarbij door optimali-
sering en ruimtelijke scheiding van sterke en zwakke functies de sterke
productie- en draagfuncties kunnen worden geconcentreerd. Daardoor
ontstaat er ruimte voor de zwakke functies, waaronder natuurbehoud
en -ontwikkeling.

Voor het dagelijks beleid is het van belang onder ogen te zien dat
discussies over natuur en landschap zowel te maken hebben met
wetenschap of met feiten, als ook met waarden en normen. Zo spelen
bijvoorbeeld bij de discussies omtrent het beheer van agrarische
cultuurlandschappen en de jacht waarden en normen een belangrijke
rol.

Daarbij is het vanuit de overheid bezien relevanter om na te gaan wat
verbindende elementen tussen de verschillende visies zijn, dan om in
te gaan op verschillen.

Het streven naar een duurzame relatie tussen de menselijke samenle-
ving en natuur en milieu komt in toenemende mate in de verschillende
visies tot uitdrukking. Het begrip duurzaamheid zal een centrale lei-
draad zijn bij de formulering van beleidslijnen voor de toekomst.
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3.2 Hoofddoelstelling

Rekening houdend met de uiteenlopende motieven en opvattingen
ten aanzien van het natuur- en landschapsbeleid geldt als hoofddoel
voor het rijksbeleid:

Duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van
natuurlijke en landschappelijke waarden.

Deze hoofddoelstelling geldt allereerst voor Nederland (inclusief het
Nederlandse deel van het Continentaal Plat), maar is in zijn algemeen-
heid ook geldig voor het internationale natuurbeleid. De bovengefor-
muleerde hoofddoelstelling wordt nagestreefd met het oog op de
betekenis van natuur en landschap voor de mens en uit respect voor
de zelfstandige waarden die aan de natuur worden toegekend-.

Binnen het algemene kader van de hoofddoelstelling streeft de
rijksoverheid op nationaal niveau naar het bevorderen van algemene
natuur- en landschapswaarden en het bevorderen van bijzondere
natuur- en landschapswaarden. Op internationaal niveau streeft de
rijksoverheid naar een bescherming van die natuurgebieden en migra-
tieroutes buiten Nederland waarvan bepaalde Nederlandse natuur-
waarden afhankelijk zijn, en voorts streeft zij naar het leveren van een
bijdrage aan de gezamenlijke internationale inspanningen ter bescher-
ming van de biosfeer en de meest belangrijke en kwetsbare delen
daarvan.

Duurzaamheid is een invalshoek die mede is ontleend aan de door de
regering onderschreven uitgangspunten van het rapport "Our Com-
mon Future" van de World Commission on Environment and Develop-
ment (Commissie Brundtland). Het begrip "duurzame ontwikkeling"
houdt volgens dit rapport in een ontwikkeling die voorziet in de be-
hoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige
generaties de mogelijkheden in gevaarte brengen om ook in hun
behoeften te voorzien. De uitwerking van dit begrip impliceert een
zodanige beleidsinspanning, dat niet alleen aan waarden van volksge-
zondheid en welbevinden, maar ook aan de intrinsieke waarden van
planten, dieren en ecosystemen recht wordt gedaan. Dit uitgangspunt
vormt een gemeenschappelijke basis voor zowel dit plan als het Natio-
naal Milieubeleidsplan, het Nationaal Milieubeleidsplan-plus, de Derde
Nota Waterhuishouding en de Structuurnota Landbouw.

3.3 Prioriteiten voor het nationaal beleid

3.3.1 Inleiding

Overal in Nederland komt een bepaalde mate aan natuurlijke en
landschappelijke waarden voor. Als zodanig is dan ook geen enkel deel
van Nederland "waardenloos". Wel is er sprake van een glijdende
schaal: van gebieden met grote concentraties aan bijzondere natuur-
en landschapswaarden tot gebieden met meer algemene natuur- en
landschapswaarden.

Deze glijdende schaal is van betekenis voor de accenten in het beleid
van de verschillende overheden. Het rijk zal zich binnen het kader van
complementair beleid verantwoordelijk beschouwen voor het nemen
van initiatieven met betrekking tot het vormen en uitvoeren van beleid
ten opzichte van internationaal of nationaal van belang zijnde natuur-
en landschapswaarden. Voor de regionaal of locaal van belang zijnde
waarden - de algemene natuur- en landschapswaarden - ligt de initia-
tiefrol bij respectievelijk de provincies en de gemeenten. Een nadere
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beschouwing over de relatie rijk - andere overheden in het kader van
het natuurbeleid is te vinden in 6.1.

De rijksoverheid hecht zeker belang aan de instandhouding en
ontwikkeling van algemene natuur- en landschapswaarden. Deze
waarden vormen de basis voor het natuurbeleid en zijn mede daarom
van grote betekenis. Het rijksbeleid is er op gericht via een adequaat
milieu- en waterbeleid en via ondersteunende maatregelen op het
gebied van het natuur- en landschapsbeleid de voorwaarden te schep-
pen voor het instandhouden van de algemene natuur- en landschaps-
waarden. Het rijksbeleid richt zich op het aangeven van perspectieven
en op het treffen van maatregelen in de zin van voorlichting, onderzoek
en stimulering. In dit verband zal ook aandacht worden besteed aan
natuur in de bebouwde omgeving. In 5.4.2 zal nader op de algemene
natuur- en landschapswaarden worden ingegaan.

3.3.2 Prioriteitstelling bijzondere natuur- en landschapswaarden

Het veiligstellen van bijzondere natuur- en landschapswaarden heeft
altijd een belangrijk onderdeel gevormd van het natuur- en land-
schapsbeleid op nationaal niveau. Het betreft in veel gevallen waarden
die kwetsbaar zijn, dat wil zeggen die zeer gevoelig zijn voor (verande-
ringen in) menselijk handelen. In de analyse van problemen (hoofdstuk
2) is naar voren gebracht dat juist de bijzondere natuurwaarden sterk
onder druk staan. Dit vraagt om een intensivering van het beleid.
Aangezien de middelen beperkt zijn, vergt een dergelijke intensivering
een duidelijke prioriteitstelling.

De vraag doet zich voor welke bijzondere natuur- en landschapswaar-
den bij voorrang dienen te worden behouden, hersteld en ontwikkeld.
Ten behoeve van deze prioriteitstelling zijn een viertal aspecten onder-
scheiden:
ecologische waarden;
aardkundige waarden;
cultuurhistorische waarden;
belevingswaarde.

Ecologische waarden
Om keuzen te kunnen maken voor wat betreft ecologische waarden

zijn criteria nodig. De hier gehanteerde criteria hebben globaal gespro-
ken betrekking op:

a. verscheidenheid.
Verscheidenheid is een criterium dat van oudsher centraal staat in

het nationale beleid. Daarnaast kan verscheidenheid worden gemeten
aan soortenrijkdom of aan diversiteit. Het is het best te meten aan de
hand van de regionale, nationale of mondiale zeldzaamheid.

b. natuurlijkheid.
Het criterium natuurlijkheid heeft vooral te maken met de mate

waarin het ecosysteem:
past in een groter verband (ecosystemen van een grotere omvang);
ongestoord en volledig is; het eerste heeft vooral betrekking op de
proceskenmerken van het ecosysteem, de volledigheid op de patroon-
kenmerken.

c. kenmerkendheid.
Kenmerkendheid heeft met name betrekking op de mate waarin een

populatie of levensgemeenschap van nature in zijn omgeving past.
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Figuur 13: Mondiale vogeltrekbanen. (Bron: Zonneveld, 1986).

Tabel 2: De internationale betekenis van een aantal vogelpopulaties in Nederland

steltlopers

watervogels

moerasvogels

kustvogels

grutto
scholekster
kluut
kievit

lepelaar
aalscholver
sfobeend
blauwe reiger

blauwe kiekendief
blauwborst

grote stern
visdief

brandgans
kolgans
kleine zwaan

aantal paren
in Nederland

85.000
90.000
8.000
237.000

350
10.000
10.000
9.000

100
900

10.000
12.500

aantal
in Nederland

80.000
300.000
8.800

%-age van broedpopulatie
van West- en Midden-Europa

64
49
41'
27

58
50
40
30

77
55

25
20

%-age van trekbaan dat Nederland
doortrekt of hier overwinterd

100*)
75-100**)
55***)

*l : trekbaan Midden- en West-Europa * * ) : trekbaan westelijk continentaal Europa * * * ( : Westpalearctische trekbaan
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Lepelaar, kievit en grutto; soorten waarvan een
belangrijk deel van de poputatie van West- en Midden
Europa in Nederland broedt.

*) Bij deze selectie is onder andere
gebruik gemaakt van het achter-
gronddocument De internationale
betekenis van de Nederlandse
Natuur. De ecosystemen zijn
gegroepeerd naar fysisch- geografi-
sche regio's, waarover meer in
hoofdstuk 4.

Daarbij gaat het om soorten en ecosystemen, die kenmerkend zijn voor
het abiotisch milieu in Nederland, waarbij nader aan te duiden referen-
tiesituaties houvast kunnen bieden. Ook de positie van ecosystemen in
nationaal of internationaal verband is in dit opzicht van belang.
Zo vervult Nederland een bijzondere functie als pleisterplaats voor
trekvogels en als broedgebied voor onder andere weidevogels (fig. 18
en tabel 2) .

Door menselijk ingrijpen zijn veel natuurlijke ecosystemen veran-
derd, zelfs zodanig, dat daardoor een aantal kenmerkende systemen uit
ons land reeds lang zijn verdwenen. Voorbeelden hiervan zijn verschil-
lende bosecosystemen en systemen die getypeerd werden door de
aanwezigheid van grote zoogdieren. Het menselijk handelen heeft
echter ook waardevolle nieuwe systemen doen ontstaan, zoals heide-
velden, blauwgraslanden en veenweidegebieden.

De rijksoverheid beschouwt verscheidenheid afgemeten aan de
(inter)nationale zeldzaamheid van soorten en ecosystemen als het
belangrijkste criterium voor de strategische beleidskeuzen. Derhalve
wordt prioriteit gegeven aan de volgende voor ons land kenmerkende
ecosystemen *):

1.beken, schrale graslanden, struwelen, hellingbossen en bronbossen in
het Zuid-Limburgse heuvelland;

2.stuifzanden, heide en vennen, hoogveengebieden, schraalgraslanden,
beken, moerassen en oudere bossen op de hogere zandgronden;

3.afgesneden meanders, wielen, moerassen, (schraal)graslanden en
bossen in het rivierengebied en in het bijzonder in het winterbed van
de Maas en de uiterwaarden van de grote rivieren;

4.fschraal)graslanden (inclusief sloten), moerassen en plassen en vaar-
ten in het laagveengebied;

5.natte graslanden (inclusief sloten), moerassen en bossen in het zeeklei-
gebied;

6.jonge duinen, alsmede schraalgraslanden, struwelen en bossen in de
binnendu inzoom;

7.afgesloten zee-armen en estuaria;
8.getijdegebieden (wadden, estuaria);
9. Noordzee.
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F: Relatie ecosysteembeleid - soortenbeleid
Het beleid inzake duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling

van natuurwaarden richt zich primair op ecosystemen. Binnen de
hoofddoelstelling is mede een uitgangspunt instandhouding en herstel
van een zo natuurlijk mogelijke verscheidenheid aan in het wild leven-
de dier- en plantesoorten als elementen van de ecosystemen, waarvan
zij deel uitmaken. Voor de realisering van dit uitgangspunt zijn naast
het ecosysteemgerichte beleid aanvullende maatregelen nodig. Im-
mers niet alle (inter)nationaal belangrijke soorten zijn gebonden aan de
meer kwetsbare en bijzondere ecosystemen waarvan de instandhou-
ding wordt beoogd binnen de ecologische hoofdstructuur. Ganzen bij-
voorbeeld zijn voor hun fourageergebieden (mede) aangewezen op
(grootschalige) agrarische gebieden, al dan niet intensief gebruikt.

r i
*

-Jftttrr; ,, ,

Voorts functioneren de ecosystemen binnen de ecologische hoofd-
structuur veelal (nog) niet (meer) op een dusdanig niveau, dat aan de
habitat- of leefomgevingeisen van alle soorten als vanzelf door natuur-
lijke processen wordt voldaan. Voor soorten die specifieke aandacht
behoeven kan het daarom nodig zijn óók binnen de gebieden van de
ecologische hoofdstructuur aanvullende voorzieningen of beheersmaa-
tregelen te treffen. Het behoud van de boomkikker vergt bijvoorbeeld
een zeker beheer van poelen en de omringende vegetatie. Roerdomp
en purperreiger behoeven overjarig riet, zodat een bepaald maairegi-
me is geboden. Voorts is er aandacht nodig voor aspecten die zich, óók
ten aanzien van algemene soorten, kunnen voordoen tijdens bepaalde
fasen van hun jaarlijkse levenscyclus. Vaak kan daarin door het treffen
van relatief eenvoudige maatregelen worden voorzien. Voorbeelden
zijn paddenoverzetacties tijdens de jaarlijkse trek van overwinterings-
naar voortplantingsgebied, het afsluiten van een (voormalige) ijskelder
om deze geschikt te maken als overwinteringsplaats voor vleermuizen
of bij inrichting van agrarische gebieden zorgdragen voor dekkingsmo-
gelijkheden voor een soort ais de patrijs. Naast dergelijke vormen van
actieve bescherming blijft het ten slotte nodig het soortenbeleid te
richten op het voorkomen van handelingen die ten koste gaan van een
soort, zoals het doden en vangen van dieren, het verstoren van dieren
of hun leefomgeving en het plukken van planten.
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*) Bij deze keuze is gebruik gemaakt
van het achtergronddocument Interna-
tionale betekenis van de Nederlandse
natuur en van Nederland in vorm -
aardkundige waar-den van het Neder-
landse landschap.

Voor duurzame instandhouding van deze ecosystemen zijn in veel
gevallen specifieke milieucondities vereist. Het betreft onder andere:
ongestoorde tot weinig gestoorde bodems;
een min of meer ongestoorde waterhuishouding;
voedselarme tot matig voedselrijke omstandigheden;
zwakzure tot basische omstandigheden.
Daarnaast zijn in het algemeen natuurlijke processen een voorwaarde
voor duurzame instandhouding van de ecosystemen. Het gaat om:
fysische processen, zoals erosie/sedimentatie, kwel/infiltratie, opper-
vlaktewaterstroming;
biologische en chemische processen, zoals concurrentie, predatie,
begrazing, migratie, etc. en opbouw/afbraak van organische stof.

De mogelijkheden om bovengenoemde condities en processen in
stand te houden zijn niet alleen bepalend voor de mogelijkheden
bestaande waarden duurzaam te behouden, maar ook voor de moge-
lijkheden nieuwe waarden te ontwikkelen. Bij de beleidskeuzen speelt
de beoordeling van mogelijkheden op basis van genoemde condities
en processen dan ook een belangrijke rol.

Gelet op het feit dat de duurzaamheid van bestaande waarden sterk
onder druk staat door verlies, versnippering en externe beïnvloeding,
is het van groot belang dat de mogelijkheden voor het ontwikkelen van
nieuwe, vergelijkbare waarden goed worden benut. De regering
beschouwt dit als een belangrijk onderdeel van het beleid met betrek-
king tot de ecologische waarden.

Het ecologische aspect van het natuurbeleid richt zich primair op
ecosystemen. Aanvullend zijn maatregelen nodig gericht op instand-
houding en ontwikkeling van in het wild in Nederland voorkomende
plante- en diersoorten. De rijksoverheid zal het beleid met name
richten op:
bedreigde of kwetsbare soorten;
soorten waarvoor Nederland een internationale verantwoordelijkheid
heeft;
soorten die door biotoopverlies sterk zijn achteruitgegaan;
soorten die in klein aantal in voor ons land karakteristieke biotopen
voorkomen.

Aardkundige waarden
Bij de aardkundige waarden gaat het om de zelfstandige betekenis

van abiotische structuren, elementen en processen, zoals stuwwallen,
pingo-ruïnes en kreken en getijdeprocessen en kustprocessen.

Voor de waardering van aardkundige structuren en processen han-
teert de rijksoverheid de volgende criteria:
(inter)nationale zeldzaamheid;
vervangbaarheid, bijvoorbeeld structuren ontstaan onder invloed van
de Ijstijden of onvervangbare structuren ontstaan voor de bedijking
van de (grote) rivieren worden hoog gewaardeerd;
het nog werkzaam zijn van aardkundige processen wordt hoog ge-
waardeerd in verband met hun hoge informatiewaarde.

Op basis van bovenstaande criteria wordt aan de volgende typen van
aardkundige verschijnselen in het rijksbeleid prioriteit gegeven *):
landschapsstructuren die zijn gevormd onder invloed van bewegingen
van de aardkorst, met name breuktrappen;
landschapsstructuren die zijn gevormd tijdens de Ijstijden, met name
stuwwallen, (fluvio)glaciale ruggen, doodijsgaten, pingo-ruïnes en
smeltwaterdalen;
landschapsstructuren en -elementen die zijn gevormd onder directe en
indirecte invloed van de zee, met name wadden, estuaria, schorren,
kwelders en kreken;
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Voormalige kreek in de Wieringermeer

landschapsstructuren en -elementen die zijn gevormd onder invloed
van de wind, met name kustduinen, landduinen, rivierduinen en
donken;
landschapselementen, die zijn ontstaan door oplossing van gesteenten
in de ondergrond, met name dolines;
hoogveengebieden en delen van laagveengebieden.

Voor een aantal van deze landschapsstructuren en -elementen zijn
natuurlijke processen een voorwaarde voor duurzame instandhouding.
Het gaat om:
getijde-processen en golfwerking, waaronder sedimentatieprocessen
die leiden tot wad-, kwelder- en duinvorming;
eolische processen (door wind veroorzaakte processen), waar onder
erosie- en sedimentatieprocessen die leiden tot duinvorming;
bodemvormende processen;
organogene processen, zoals hoog- en laagveenvorming.

Het al dan niet werkzaam (kunnen) zijn van deze processen zal een
belangrijke rol spelen bij de beleidskeuzen. Daarnaast zal vooral ook de
gaafheid, als zijnde de mate waarin de ontstaansgeschiedenis nog
herkenbaar is in de structuur van aardkundige verschijnselen, een
belangrijke rol spelen bij de beleidskeuzen.

Cultuurhistorische waarden
Het cultuurhistorische aspect omvat archeologische, historisch-

geografische en historisch-bouwkundige waarden. In dit plan wordt
vooral aandacht besteed aan cultuurhistorische structuren, patronen
en elementen in het landelijk gebied welke zijn voortgekomen uit
vroeger menselijk grondgebruik en benutting van de natuurlijke leef
omgeving.

Historisch bouwkundige waarden blijven in dit plan buiten beschou-
wing. Zij zijn onderwerp van het monumentenbeleid, dat niettemin in
nauwe relatie staat tot het natuur- en landschapsbeleid, vooral waar
het het esthetische en informatie-motief betreft.
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Eendenkooi

*) Deze keuze is mede gebaseerd op het
achtergronddocument Levend verleden.
Dit document geeft een uitvoerige
beschrijving van de hier genoemde
typen en elementen.
**) Het betreft hier landgoederen en
buitenplaatsen die voldoen aan de
criteria in de Beschikking bijdragen ach-
terstallig onderhoud historische parken,
tuinen en buitenplaatsen.

Het rijk streeft op dit punt naar het verwezenlijken van de nodige
samenhang tussen het tot uitvoering brengen van het natuur- en
landschapsbeleid en het monumentenbeleid.

Dit komt onder meer tot uiting in het beleid met betrekking tot de
historische buitenplaatsen.

Voor de waardering van cultuurhistorische kwaliteiten, die in dit plan
aan de orde zijn, hanteert de rijksoverheid de volgende criteria:
(inter)nationale zeldzaamheid;
samenhang, als zijnde de mate waarin verschillende onderdelen van
een landschap (nog) een functionele samenhang vertonen (bijvoor-
beeld de relatie tussen een streekdorp, de opstrekkende verkaveling en
het agrarisch grondgebruik).

Op basis van de bovenstaande criteria wordt prioriteit gegeven aan
de bescherming van de volgende landschapstypen en -elementen *):
rivierterrasontginningen;
stroomrug- en komontginningen;
duinontginningen;
droogmakerijen;
lössontginningen;
oude zeekleipolders met terpen, wierden en vliedbergen;
relatief gave delen van veenontginningen;
relatief gave delen van kampontginningen met plaatselijk essen;
Natuurschoonwet-landgoederen en historische buitenplaatsen en
parken **) ;
schurvelingen, tuunwallen, hollestellen, dobben en eendenkooien.

Het rijksbeleid is gericht op handhaving van de aard en betekenis van
de patronen en structuren die aan deze gebieden ten grondslag liggen.
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Speciale aandacht wordt geschonken
aan gebieden met een kleinschalig
karakter, zoals hier op de Veluwe.

Op dit moment ontbreekt een systematisch overzicht van het voor-
komen en de verspreiding van de overige cultuurhistorisch belang-
wekkende elementen in het landelijk gebied en daardoor ontbreekt ook
een goede basis voor de waardering ervan.

In de komende jaren zal onderzoek naar deze aspecten worden
verricht. Dit onderzoek zal ook gericht worden op verdere beleidsfor-
mulering terzake, waarbij ook een relatie zal worden gelegd met
historisch-bouwkundige en archeologische elementen en de toeris-
tisch-recreatieve betekenis.

Bij de verdere uitwerking van het beleid speelt met name de gaaf-
heid, als zijnde de mate waarin de ontwikkelingsgeschiedenis van het
landschap of van de afzonderlijke elementen nu nog afleesbaar is uit
vorm of functie, een belangrijke rol.

Belevingswaarde
Esthetische waarden zijn gekoppeld aan visuele aspecten van een

landschap en aan de beleving van de natuurwaarden die daarin voor-
komen. Juist de belevingswaarde motiveert en inspireert mensen om
zich in te zetten voor de natuurbescherming danwei de doelstellingen
dienaangaande te ondersteunen. Het bepaalt tevens in belangrijke
mate de toeristisch-recreatieve betekenis van een gebied.

De belevingswaarde is in tegenstelling tot de ecologische, aardkundi-
ge en cultuurhistorische waarden in hoge mate persoonsgebonden.
Toch is ook hier een gemeenschappelijke noemer aanwezig. Zo zijn er
gebieden in ons land die een grote rijkdom vertegenwoordigen aan
natuur- en cultuurhistorische waarden en die een dusdanig samenhan
gend en herkenbaar geheel vormen, dat zij uit een oogpunt van toeris-
tisch-recreatieve beleving van bijzondere betekenis worden geacht.
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Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken naar beleving van het
landschap, dat de waardering in hoge mate samenhangt met de schaal
van het landschap. Over het algemeen worden duidelijk begrensde
ruimten meer gewaardeerd dan minder duidelijk begrensde ruimten.

De ruimtelijke maat of schaal van het landschap wordt steeds meer
uniform, de ruimtelijke contrasten worden geringer. Dit proces heeft
een negatieve invloed op de belevingswaarde van het Nederlandse
landschap. Daarom geeft de regering in dit plan - overeenkomstig de
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening - prioriteit aan het hand-
haven van schaaluitersten, te weten:
gebieden met een nog gave kleinschaligheid;
gebieden met een nog aanwezige openheid.

Verder zal, met het oog op het feit dat de natuur in de stedelijke om-
geving voor velen in belangrijke mate bepalend is voor de dagelijkse
(directe) natuurbeleving, de uitwerking van het idee van de "de natuur-
lijke stad" worden gestimuleerd.

3.4 Internationaal beleid

Het zijn in het bijzonder de ecologische motieven, die er naar de
mening van de regering toe leiden dat de internationale aspecten van
het natuurbeleid nadrukkelijk in het Natuurbeleidsplan aan de orde
moeten worden gesteld. Op mondiaal niveau spelen zich processen af
die van wezenlijke invloed zijn op de kwaliteit van het bestaan op
aarde.

Daarnaast is sprake van directe relaties tussen de natuur in Neder-
land en elders; sprekend voorbeeld daarvan zijn de wetlands, die door
onze trekvogels worden bezocht.

Evenzeer als in het nationale beleid, wordt in het internationale
beleid gekozen voor het bevorderen van duurzaamheid van natuur en
landschap en een duurzame ontwikkeling van maatschappelijke secto-
ren, waaronder de landbouw. Het is van groot belang dat ook elders
het besef doordringt, dat ontwikkeling op langere termijn niet mogelijk
is zonder behoud van essentiële ecologische processen, instand-
houding van genetische diversiteit en een verstandig gebruik van
natuur-lijke hulpbronnen, soorten en systemen. Het rijk acht het zijn
verantwoordelijkheid eraan bij te dragen dat dit besef verder wordt
versterkt. Een versterking hiervan is niet alleen noodzakelijk in andere
landen. Ook in Nederland dienen de burgers, bedrijfsleven en overheid
zich meer bewust te worden van de effecten van hun handelen op de
natuurwaarden elders in de wereld. Door maatregelen, met name in
het kader van de ontwikkelingssamenwerking, zal de regering bijdra-
gen aan het streven naar duurzame ontwikkeling zonder roofbouw op
het natuurlijk milieu. Tegen de achtergrond van het Regeringsstand-
punt inzake Milieu en Ontwikkelingssamenwerking en op grond van
het Regeringsstandpunt over het rapport van de World Commission on
Environment and Development streeft de regering dan ook naar
integratie van ecologische uitgangspunten in internationaal relevante
beleidsvelden.

In het internationale natuurbeleid worden enkele specifieke aan-
dachtsvelden gemarkeerd die van bijzondere betekenis worden geacht.
Accent wordt gelegd op die ecosystemen en soorten die aan één of
meer van de volgende criteria voldoen:
sterk bijdragen aan de natuurlijke verscheidenheid op aarde;
van belang zijn voor het welzijn van de bevolking en/of voor het milieu-
beheer in brede zin;
sterk aan bedreiging onderhevig zijn;
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Wetland in Tanzania

via activiteiten van Nederland in positieve of negatieve zin kunnen
worden beïnvloed;
direct danwei indirect in relatie staan met de Nederlandse natuur.

Op basis van deze criteria kiest de regering bij haar internationale
activiteiten op het terrein van het natuurbeleid voor het geven van
prioriteit aan de volgende ecosystemen:
wetlands;
tropische bossen;
zeeën en kustzones;
Antarctica.

Voorts wordt een accent gelegd op de bescherming van trekvogels
en grote zoogdiersoorten.
Gezien de specifieke aard van het internationale natuurbeleid is geko
zen voor een afzonderlijke behandeling (zie hoofdstuk 8).
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3.5 Het realiseren van duurzaamheid

Om het beleid succesvol te kunnen realiseren is het van wezenlijk
belang om processen zo te sturen en functies zo te rangschikken dat
natuur- en landschapswaarden ook op langere termijn blijven bestaan
en nieuwe duurzame waarden tot stand kunnen komen. Dit geldt zowel
voor ecologische waarden als voor aardkundige en cultuurhistorische
waarden. Bezien vanuit het nut van de natuur- en landschapswaarden
voor de mens spreekt men wel van "wise use". Het bevorderen van
"wise use" is daarmee een eerste stap op weg naar het realiseren van
duurzaamheid. Echter, het duurzaamheidsbegrip in het natuurbeleid
gaat verder (zie kader G).

Vergroting draagvlak
Eén van de mogelijkheden om de duurzaamheid te bevorderen is het

vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor het te voeren beleid.
Dit draagvlak is niet alleen van belang voor de acceptatie van maatre-
gelen, maar ook in verband met de mogelijkheden die individuen en
groeperingen in onze samenleving hebben om actief bij te dragen aan
een grotere kwaliteit van natuur en landschap. Het bezitten van kennis
over de betekenis van natuur en landschap kan bijdragen aan een
verantwoord omgaan ermee. Het verantwoord omgaan met natuur en
landschap beperkt zich niet tot Nederland, maar heeft een nadrukkelij-
ke internationale component; het speelt een belangrijke rol in het
internationale beleid. Natuur- en milieu-educatie en een gericht doel-
groepenbeleid zijn belangrijke instrumenten om het draagvlak te
vergroten.

Normbesef
Het bevorderen van het normbesef bij derden houdt vanzelfsprekend

in dat de rijksoverheid de normen zelf ook zal hanteren. Dit komt onder
meer tot uiting door het uitvoeren van activiteiten die bijdragen tot het
verwezenlijken van de hoofddoelstelling. Tevens kan het gaan om
het nalaten van activiteiten, voorzover deze met de hoofddoelstelling
in strijd zijn. Deze handelwijze kan worden aangeduid met de term
"zelfbinding".

Samenhangend beleid
De gewenste duurzaamheid van natuurlijke en landschappelijke

kwaliteiten wordt ook bevorderd door het realiseren van een goede
samenhang tussen de beleidsvelden natuur en landschap, milieu,
water en ruimtelijke ordening. Een goede onderlinge afstemming is
dan ook van essentieel belang.

Het beleid zal moeten zorgdragen voor een goede algemene milieu-
kwaliteit, zodat water, bodem en lucht overal aan zekere milieu-eisen
voldoen. Dit vindt zijn beslag in de doelstellingen en uitwerking van
het milieu- en waterbeleid, mede vanuit de belangen van natuur en
landschap. Aansluitend daarop zal het beleid moeten zorgdragen voor
een mede op de natuurfunctie afgestemde ruimtelijke ordening.

Voor duurzame instandhouding van natuur- en landschapswaarden
is het noodzakelijk om niet alleen natuurlijke processen in beschou-
wing te nemen, maar vooral ook acht te slaan op maatschappelijke
processen die verbonden zijn aan de functies die het landelijk gebied
vervult. Dit houdt in dat het natuurbeleid ook richting zal geven aan het
beleid in andere maatschappelijke sectoren.

Waar nodig zal het onderzoek de informatie moeten leveren omtrent
de nadere invulling van de randvoorwaarden voor het realiseren van
duurzame natuur- en landschapswaarden.
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G: De uitwerking van het begrip duurzaamheid
De biosfeer waarvan wij deel uitmaken, vormt van oorsprong een

duurzaam systeem, ongeacht de geleidelijke en plotselinge veranderin-
gen die zich daarbinnen afspelen, zoals de evolutie naar climaxvormen
of natuurlijke catastrofes. De mens heeft deze duurzaamheid verbroken
door overexploitatie van zijn omgeving. De vraag wanneer al dan niet
van overexploitatie sprake is, is voor discussie vatbaar en sterk afhan-
kelijk van de visie die men heeft op de natuur.

Deze algemene beschouwing over het begrip duurzaamheid geldt
evenzeer voor de natuur als voor het milieu in brede zin. Het begrip
duurzaamheid uit dit Natuurbeleidsplan is daarmee voor een belangrijk
deel identiek aan dat uit het Nationaal Milieubeleidsplan; de uitwerking
ervan vormde een bouwsteen voor de doelstellingen en eisen zoals die
zijn geformuleerd ten aanzien van milieu, water, ruimte en inrichting in
de betreffende rijksnota's. Op hun beurt hebben deze weer hun invloed
op de verschillende maatschappelijke sectoren.

Echter, bezien vanuit het natuurbeleid is dit begrip duurzaamheid
nog te beperkt. Het recht op duurzaam voortbestaan wordt in het
begrip, zoals dit in het Nationaal Milieubeleidsplan wordt gehanteerd,
gekoppeld aan het nut dat de natuur heeft voor de mens. Vanuit de
doelstelling van het natuurbeleid om de verscheidenheid aan soorten
en ecosystemen in stand te houden, moet het bovenstaande duur-
zaamheidsbegrip worden uitgebreid tot een verantwoordelijkheid voor
al wat leeft, ongeacht direct dan wel indirect nut voor de mens. Deze
brede opvatting van duurzaamheid ligt aan de basis van dit Natuur-
beleidsplan.

Concrete invulling zal plaatsvinden via de zogenaamde natuurgerich-
te normstelling, waarover meer in 6.2.

Dynamiek
De kansen voor het realiseren van duurzame natuur- en landschaps-

waarden worden vergroot door niet alleen acht te slaan op de strijdig-
heid tussen natuur en landschap en andere maatschappelijke functies,
maar ook oog te hebben voor de mogelijkheden samen op te trekken.
In veel gevallen zullen op onderdelen van beleid de belangen samen
vallen, zodat een elkaar versterkend effect kan optreden. Het niet op
voorhand uitgaan van de strijdigheid van belangen zal de duurzaam-
heid van natuur en landschap ten goede komen. De diverse functies en
gebruiksvormen van het landelijk gebied kennen ieder hun eigen dyna-
miek. Een aantal functies is gebonden aan lange tot zeer lange ontwik
kelingstijden en is daarom gebaat bij een zo groot mogelijke ruimtelijke
stabiliteit en rust. Andere functies worden gekenmerkt door een
geringe ruimtelijke dynamiek en relatief weinig verstorende processen.

Met het oog op de gewenste duurzame instandhouding en ontwikke-
ling van natuur- en landschapswaarden is daarom van de volgende
algemeen structurerende principes uitgegaan:
Het verdient de voorkeur om bestaande grotere ruimtelijke eenheden
met een lage dynamiek zoveel mogelijk deel uit te laten maken van een
stabiele structuur. Niet alleen is het behoud van deze eenheden daar-
mee beter gewaarborgd; ook biedt een grotere samenhangende
eenheid betere mogelijkheden voor een effectief beheer.
Voor het ontwikkelen van een stabiele ruimtelijke structuur is het uit
een oogpunt van doelmatigheid van belang om zoveel mogelijk aan te
sluiten op de bestaande hoofdstructuur van een gebied en het bijbeho-
rende grondgebruik.
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- De gewenste flexibiliteit voor functies met een hoge dynamiek zal
onder meer moeten worden bereikt door een goede maatvoering van
de ruimtelijke structuur. Naast eisen met betrekking tot de omvang van
gebieden is ook een goede inrichting van de gebieden van belang. Dat
voorkomt ongewenste ontwikkelingen elders.

Deze structurerende principes worden wel aangeduid met het begrip
"casco-concept". Een en ander zal nader gestalte krijgen in de herzie-
ning van de Visie Landschapsbouw 1977. Met het oog op het realiseren
van de gewenste duurzaamheid is het van belang tevens rekening te
houden met de factoren (natuur)rendement en kansrijkdom.

(Natuur)rendement
Voor het herstel of de ontwikkeling van ecosystemen is het van

belang na te gaan welke specifieke natuurwaarden en welke ontwikke-
lingsstadia de grootste bijdrage leveren aan de instandhouding van de
verscheidenheid in (inter)nationaal verband. Hierbij speelt het rende-
ment van de inspanningen een belangrijke rol.

In bepaalde gevallen kan dit een keuze betekenen voor systemen
waarin de mens een ondergeschikte rol speelt. Natuurlijke processen,
zoals opbouw en afbraak, predatie en begrazing door grote zoogdie-
ren, nemen hier een belangrijke plaats in. Er liggen in ons land goede
mogelijkheden voor het herintroduceren van dergelijke ecosystemen.
Het achtergronddocument Natuurontwikkeling - een verkennende
studie geeft een schets van de mogelijkheden die ons land in dit
opzicht biedt. In andere gevallen kan het een keuze betekenen voor een
beheer waarbij de mens blijft ingeschakeld.

Is de keuze gemaakt voor het type ecosysteem dat de grootste
bijdrage levert aan de (inter)nationale verscheidenheid, dan zijn nog
verschillende keuzen mogelijk ten aanzien van de realisering van het
gekozen type ecosysteem. Ook hier spelen weer rendementsoverwe-
gingen een rol.

Onlangs is een onderzoeksrapport verschenen waarin de kosten-
baten verhouding van verschillende beheersregimes in het kader van
de Relatienota (reservaten en beheersgebieden) zijn vergeleken. *)
Dergelijke studies kunnen meer inzicht geven in het natuurrendement
van verschillende vormen van beleid.

Bij de rendementsvraag speelt tijd een belangrijke rol. Er moet
behoedzaam worden omgaan met ecosystemen waarvan de ontwikke-
ling geruime tijd vergt. Voor pioniergemeenschappen (stuifzanden,
open wateren etc.) geldt een ontwikkelingstijd van enkele jaren. Voor
schraalgraslanden, heideterreinen, rietmoerassen, struwelen en derge-
lijke geldt een ontwikkelingsduur van enkele tientallen jaren. Met de
ontwikkeling van bepaalde typen bossen, hoogvenen en laagvenen zijn
honderden tot duizenden jaren gemoeid.

Kansrijkdom
De maatschappelijke ontwikkelingen hebben hun - soms onomkeer-

bare - invloed doen gelden op natuur en landschap. Geconstateerd
moet worden dat het in de huidige situatie niet meer mogelijk is alles
overal te behouden, herstellen of ontwikkelen. Met name het abiotisch
milieu stelt grenzen. Veel hangt af van de positie die ecosystemen in
het landschap innemen. Daarbij gaat het om essentiële relaties tussen
ecosystemen en hun omgeving en de mate waarin die relaties zijn
verstoord. Gebieden die weinig verstoorde relaties met hun omgeving
hebben dan wel weinig milieubelasting kennen zullen goede kansen
hebben voor behoud, herstel of ontwikkeling van ecosystemen. Het
opsporen van dergelijke kansrijke gebieden is vooral van belang voor

l Lei-rapport nr. 2.185 natuurontwikkeling.
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Ten aanzien van bestaande natuurgebieden is enige terughoudend-
heid betracht bij het hanteren van kansrijkdom als bepalende factor,
omdat er vanuit het natuurbeleid naar wordt gestreefd moeilijk ver-
vangbare ecosystemen van {internationale betekenis in stand te
houden, ook al is een duurzaam behoud op dit moment niet volledig
verzekerd.

H: Kansrijkdom
De beoordeling van kansrijkdom kan deels worden gebaseerd op

beschikbaar kaartmateriaal.Zo kan voor de beoordeling van kansrijk-
dom van ecosystemen die sterk worden beïnvloed door het grondwa-
ter gebruik worden gemaakt van gegevens die zijn verzameld ten
behoeve van het vervaardigen van een grondwatersystemenkaart van
Nederland. Figuur 19 is een vereenvoudigde versie van de kaart uit het
achtergronddocument Grondwaterstromingsstelsels in Nederland. Op
basis van die gegevens kan per grondwatersysteem een inschatting
worden gegeven van de kansrijkdom, rekening houdend met de ver-
droging en de mestbelasting. In aanvulling op dit kaartmateriaal kan
het voorkomen van bijzondere plante- of diersoorten eveneens indica-
ties geven voor potenties van natuurontwikkeling.

Goede kansen doen zich voor in kwelgebïeden van grondwatersyste-
men waarvan het hoofdinfiltratiegebied nog niet te zeer is verdroogd
en nog voor een belangrijk deel is bedekt met bos- en natuurgebied.
Het betreft onder andere de binnenduinrand, randzones van de Velu-
we, de Utrechtse Heuvelrug, het Drents plateau, de Brabantse wal en
het oostelijk deel van het Maasdal,

In het Natuurbeleidsplan wordt, mede op basis van bovenstaande
inschatting van de kansrijkdom gekozen voor natuurontwikkeling in de
binnenduinrandzone, in het rivierengebied, in het laagveengebied, in
delen van het zeekleigebied, in beekdalen op de hogere zandgronden
en in Zuid-Limburg. Het betreft hier vooral gebieden die dankzij hun
geologische gesteldheid en/of toevoer van kwelwater kansrijk worden
geacht, mede omdat zij redelijk gebufferd zijn tegen verzuring. De
natuurontwikkelingsgebieden zijn zodanig gesitueerd dat zij zoveel
mogelijk aansluiten bij bestaande natuurgebieden. Dit om een zo groot
mogelijk functioneel oppervlak natuurgebied te creëren, zoveel moge-
lijk gradiënten veilig te stellen, ontbrekende componenten aan de
bestaande natuurgebieden toe te voegen (bijvoorbeeld natte biotopen)
en zo goed mogelijk verbindingen tussen bestaande gebieden te
realiseren.

Met betrekking tot de aquatische systemen geldt eveneens dat er
goede kansen voor behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaar-
den liggen in wateren die nu nog relatief weinig milieubelasting ken-
nen. De kansrijkdom is groter indien relatief schone oppervlaktewate
ren (eventueel na saneringsmaatregelen) waterhuishoudkundig kun-
nen worden gescheiden van vervuilde systemen.

Het scheiden van schone en vervuilde systemen lijkt op het eerste
gezicht geen duurzame oplossing, maar bedacht moet worden dat de
grote verscheidenheid aan watertypen, die Nederland in de natuurlijke
situatie kent, is gerelateerd aan regionale karakteristieken die worden
genivelleerd bij inlaat van (rivier)water van elders.

Kansrijke grote binnenwateren zijn onder andere Grevelingen,
Markiezaat en Markermeer. Wat betreft de getijdewateren doen zich
goede kansen voor natuurontwikkeling voor in de Voordelta.
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Holocene systemen
1 poldersystemen en kwelderwalsystemen (oudere-jongere polder - kwelderwal-

polder)
2 systemen gevoed vanuit Waddenzee en Noordzee
3 systemen gevoed vanuit rivieren
4 systemen gevoed vanuit duinen

Pleistocene systemen
5 systemen gevoed vanuit stuwwallen
6 systemen gevoed vanuit

Glaciale Plateau
7 systemen gevoed vanuit hoger

gelegen versneden dekzandviakten

Oudere systemen
8 systemen gevoed vanuit

tertiaire en oudere gesteenten

C ) infiltratiegebied

grens grond waterstromingsstelsel

grens tussen takken van één grondwaterstromingsstelsel

grondwaterstroming onder een bovenliggend systeem door

Figuur 19: Voorlopige indeling van de grondwatersystemen in Nederland - vereenvoudigde versie.
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Ecologische hoofdstructuur
De ruimtelijke structuur waarin de natuur op dit moment in ons land

voorkomt is te verbrokkeld voor een duurzame instandhouding van de
voor ons land kenmerkende ecosystemen en de daarin thuishorende
plante- en diersoorten. Voor de duurzaamheid van de ecologische
waarden is het van belang dat de zelfstandige instandhouding en
ontwikkeling van de natuur beter wordt gewaarborgd en dat natuurge-
bieden onderling weer worden verbonden.

In het achtergronddocument Natuurontwikkeling, een verkennende
studie is reeds het begrip ecologische hoofdstructuur geïntroduceerd
als mogelijke strategie voor het toekomstig natuurbeleid.

Dit begrip sluit aan op het veel gebruikte begrip ecologische infra-
structuur, dat ook reeds in het Structuurschema Natuur- en Land-
schapsbehoud voorkomt. De ecologische hoofdstructuur bestaat uit
enkele samenhangende stelsels van grotere gelijksoortige natuurge-
bieden die met elkaar zijn verbonden door verbindingszones. Daar
waar de natuurgebieden in dergelijke stelsels te klein zijn of ontbreken
kan door natuurontwikkeling een stelsel worden verbeterd. Door
middel van natuurontwikkeling kunnen ook verbindingszones worden
aangelegd of verbeterd. De toekomst van de voor Nederland prioritaire
ecosystemen is in een ecologische hoofdstructuur beter verzekerd,
omdat enerzijds door een juiste localisering en een minimaal formaat
de invloeden van buitenaf kunnen worden geminimaliseerd. Ander-
zijds zullen de populaties planten en dieren groter zijn, doordat subpo-
pulaties met elkaar worden verbonden en derhalve de uitsterfkansen
eveneens worden geminimaliseerd. Zoals hierboven al genoemd, is
het van groot belang rekening te houden met de duurzaamheid van en
kansrijkdom voor de verschillende ecosysteemtypen.

I: Eilandtheorie, omvang ecosystemen
Natuurgebieden worden in Nederland in principe niet meer ontgon-

nen. Betekent dat nu dat wat er aan plante- en diersoorten leeft, er ook
duurzaam behouden kan blijven? Helaas is dat niet waarschijnlijk.

Behalve areaalverlies en verslechtering van milieucondities, is ook de
isolatie van de overblijvende natuurgebieden ten opzichte van elkaar
belangrijk voor wat er in reservaten kan overleven. Die isolatie treedt
op, doordat de omgevende cultuurgronden steeds intensiever worden
gebruikt en daarop ook worden ingericht.

De natuurgebieden krijgen meer en meer het karaktervan eilanden in
een zee van cultuurland. Met name soorten die deel uitmaken van
zogenaamde stabiele ecosystemen, dat wil zeggen ecosystemen die in
hun oorspronkelijke toestand weinig grote veranderingen kenden, zijn
veelal slechte verbreiders. Als zij, als gevolg van areaalverlies in
combinatie met isolatie, in een eilandsituatie terecht komen, lopen zij
kans daar voorgoed uit te sterven. Soorten kunnen alleen op een
bepaalde plek in kleinere gebieden op de lange duur voortbestaan, als
vanuit andere levenskrachtige populaties regelmatig herkolonisatie
plaatsvindt. In eilandsituaties kunnen alleen goede verbreiders dat. Het
gevolg is, dat door het proces van locaal uitsterven, slechte verbreiders
op den duur uit geïsoleerde systemen wegvallen. Over blijven alleen
de goede verbreiders, die slechts een deel van de oorspronkelijke
aanwezige soorten omvatten.

Met name voor soorten van stabiele milieus, die van huis uit al
slechte verbreiders zijn, is het dus van belang dat de uitsterfkans wordt
verkleind, door natuurgebieden te vergroten en/of met elkaar te ver
binden.
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De structuur moet in belangrijke mate ruimtelijk "stabiel" zijn om
allerlei natuurlijke ontwikkelingen de ruimte èn de tijd te geven. Daar-
naast is zoveel mogelijk onafhankelijkheid gewenst van ontwikkelingen
in andere maatschappelijke sectoren {èn van fluctuaties in de econo-
mie als geheel). Een zekere robuustheid aan de "buitenkant", tegen
externe beïnvloeding kan van belang zijn, om meer kwetsbare onder-
delen "binnenin" te kunnen handhaven. Tegenover de gewenste
robuustheid staat een zekere flexibiliteit om aan te sluiten bij de moge-
lijkheden in de praktijk of om in te kunnen spelen op veranderingen in
de toekomst, bijvoorbeeld door met andere functies, zoals waterbe-
heer, bosbouw, waterwinning en extensieve recreatie samen te wer-
ken.Ten slotte zal de ruimtelijke structuur waar mogelijk aan moeten
sluiten bij de natuur over onze grenzen heen.

Het besef dat het uitvoeren van natuurbeleid via een benadering van
een ecologische hoofdstructuur het meest doelmatig en efficiënt is
geeft nog geen antwoord op de vraag naar de gewenste omvang en
localisering van een dergelijke hoofdstructuur. Aangezien de houd-
baarheid van en kansrijkdom voor ecosystemen sterk verschillen per
regio en per type ecosysteem wordt in het navolgende hoofdstuk eerst
een regionale verkenning van de toestand van natuur en landschap,
knelpunten en perspectieven uitgevoerd, alvorens tot de beleidsmatige
keuze van een ecologische hoofdstructuur van Nederland voor de
komende circa 30 jaar te komen.
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Fig. 20 Fysisch-geografische regio's van Nederland.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989 - 1990, 21 149, nrs. 2 - 3 54



4. REGIONALE VERKENNINGEN

4.1 Algemeen

Voor het realiseren van de doelstellingen is het van groot belang
inzicht te hebben in de situering van de belangrijkste natuur- en land-
schapswaarden. Tevens is het van belang om een beeld te hebben van
de mogelijkheden om de betreffende waarden duurzaam in stand te
houden en te ontwikkelen. Een regionale verkenning is daartoe onont-
beerlijk, met name waar het het ecologisch aspect betreft. Ten behoeve
van deze verkenning is Nederland in een negental regio's verdeeld die
in fysisch-geografisch opzicht min of meer homogeen zijn (fig. 20). De
stedelijke omgeving is als tiende "regio" beschouwd.

Per regio wordt aandacht besteed aan de betekenis van de aanwezi-
ge natuur- en landschapswaarden, de knelpunten die optreden bij de
bescherming van die waarden en de perspectieven die er in de betref-
fende regio zijn om het natuurbeleid te versterken. Voor nadere infor-
matie over de regio's (betekenis van de natuur, grondwaterstroming,
cultuurhistorie, veranderingen natuur en landschap, aardkundige
waarden, mogelijkheden voor natuurontwikkeling en kartering van
natuurwaarden) wordt verwezen naar de achtergronddocumenten.

In de regio-verkenning worden de contouren geschetst van een reeds
eerder genoemde ecologische hoofdstructuur, waarbij uiteraard reke-
ning wordt gehouden met de prioriteiten die in hoofdstuk 3, doelstel-
lingen, zijn gesteld en met de duurzaamheidsfactoren die daar zijn
genoemd. Eveneens wordt ingegaan op de natuur in de stad.
Dit hoofdstuk levert tevens een eerste aanzet tot de gebiedsgerichte,
projectmatige uitwerking van de doelstellingen.

4.2 Heuvelland Zuid-Limburg

Betekenis
Het heuvelland van Zuid-Limburg wordt, onder meer als gevolg van

de grote variatie in bodemtypen, gekenmerkt door een grote botani-
sche en faunistische verscheidenheid. Bijzonder voor het gebied zijn
met name soorten en levensgemeenschappen van akkers, kalkgraslan-
den, heischrale graslanden, bronbossen, beken en beekdalmoerassen,
hellingbossen en mergelgroeven. Ook de vele nog aanwezige land-
schapselementen als heggen, graften, holle wegen en drinkpoelen
herbergen bijzondere soorten.

Het heuvelland van Zuid-Limburg bestaat overwegend uit door de
mens beïnvloede natuur. Meer natuurlijke ecosystemen zijn schaars.
De hoger gelegen plateaus zijn zeer open, waarbij plaatselijk hoog-
stamboomgaarden voor afwisseling zorgen.

Aardwetenschappelijk is het gebied bijzonder waardevol in verband
met het voorkomen van voor Nederland zeldzame aardkundige structu-
ren en elementen, zoals dolines, terrassen en rivierdalen. De lössont-
ginningen en de rivierterrasontginningen in het heuvelland zijn vanuit
cultuurhistorisch oogpunt van nationale betekenis. Kenmerkend voor
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het heuvelland zijn de open akkercomplexen, de oude wegen in de
dalen en de ontsluitingswegen op de plateaus.

Het gehele gebied is in nationaal opzicht van uitermate grote beteke-
nis. Het herbergt een groot aantal soorten en levensgemeenschappen
die elders in Nederland niet worden aangetroffen. In combinatie met
de landschappelijke schoonheid leidt dit tot een hoge waardering van
het gebied bij bewoners en bezoekers.

Knelpunten
De beekdalecosystemen en bronbossen hebben te lijden van verdro-

ging ten gevolge van waterwinning en versnelde afvoer van het neer
slagoverschot. Aan bepaalde kwelmilieus gebonden levensgemeen-
schappen zijn daardoor ernstig aangetast of verdwenen; sommige
bronnen en beken zijn drooggevallen.

Door de diepe grondwaterstanden op de plateaus en de goede door-
latendheid van de bodem treedt ondermeer een snelle uitspoeling van
nitraat op waardoor het grondwater verontreinigd raakt. Dit heeft ertoe
geleid dat in vele bronnen de huidige concentraties nitraat tot een
veelvoud van de natuurlijke hoeveelheden zijn opgelopen.

Dit heeft negatieve gevolgen voor de grondwaterafhankelijke natuur-
waarden in beekdalen en bronbossen.

Door atmosferische depositie zijn van nature min of meer voedselar-
me systemen (bijvoorbeeld hellingbossen en kalkgraslanden) geëutro-
fieerd. Een specifiek probleem voor het heuvelland van Zuid-Limburg
vormt de erosie. Het opruimen van graften en houtwallen en de agrari-
sche bedrijfsvoering hebben bijgedragen tot toename van de erosie.
Ook grootschalige delfstofwinning in dagbouw vormt een specifiek
probleem voor het heuvelland van Zuid Limburg.

Door afgravingen, met name ten behoeve van de mergelwinning,
egalisaties en bebouwing zijn veel aardkundige waarden aangetast.
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Figuur 21: Oppervlakte heide
in Nederland sinds 1800

Perspectieven
De fysische gesteldheid, de relatief geringe veranderingsdruk vanuit

de landbouw en de combinatiemogelijkheden met onder andere de
recreatiefunctie bieden goede perspectieven voor een versterking van
het natuur- en landschapsbeleid in deze regio.

De delen met de hoogste waarden en kansrijkdom passen in ieder
geval in een ecologische hoofdstructuur. Het betreft met name helling-
bossen, bronbossen, kalkgraslanden op hellingen, beekdaten, enkele
heideterreinen en enkele grotere complexen plateau-bossen. Zij kun-
nen als kerngebieden van de hoofdstructuur worden beschouwd.

Vooral in de beekdalen en op de hellingen waar kalkrijke gesteentes
aan het oppervlak komen zijn grote potenties voor de natuur aanwezig.
De meest perspectief biedende delen passen als natuurontwikkelings-
gebied in een ecologische hoofdstructuur, waarbij de functie van beken
en beekdalen als natuurlijke verbindingsroute kan worden versterkt.
Voor een duurzame instandhouding van de hoofdstructuur is het
noodzakelijk de huidige inspoeling van meststoffen vanaf de plateaus
te verminderen. Dit kan worden bereikt door het stimuleren van gras-
landgebruik, het toepassen van beheersregelingen, het herstel van
graften en (voor bouwland) het evenwijdig aan de hoogtelijn ploegen,
uitbreiding van de werking van de Bergboerenregeling en het aanbren-
gen van graften en terassen op erosiegevoelige hellingen. Deze maat-
regelen leveren ook een bijdrage aan het tegengaan van de erosie en
de verdroging. De verdrogingsbestrijding zou tevens kunnen worden
ondersteund door een strategisch beheer van grondwatervoorraden.

4.3 Hogere zandgronden

Betekenis
De hogere zandgronden omvatten de dekzandgebieden in oost- en

zuid-Nederland, de stuwwallen in midden-Nederland en de grondmo
renegebieden in noord-Nederland. Het overwegend zwak golvende, in
het pleistoceen gevormde landschap wordt doorsneden door beekda-
len. Tegenwoordig resteren slechts relatief geringe oppervlakten van
de waardevolle (half)natuuriijke levensgemeenschappen waaraan deze
regio nog geen honderd jaar geleden zo rijk was. Figuur 21 geeft de
drastische achteruitgang van de oppervlakte heide sinds 1800.

1800 1850 1900 1950
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Vanuit cultuurhistorisch oogpunt zijn vooral de nog relatief gave
delen van het landschapstype "kampen met plaatselijk essen" en de
daarmee samenhangende landschapselementen van belang. De
hogere zandgronden herbergen een grote verscheidenheid aan aard-
kundige waarden. Gewezen kan onder andere worden op de stuwwal-
lencomplexen en de dekzandvlaktes, de pingoruïnes en de stuifzanden.
Delen van de hogere zandgronden hebben een hoge belevingswaarde
en daarmee een grote aantrekkingskracht voor recreatie en toerisme.

Knelpunten
Grote delen van de hogere zandgronden zijn in intensief landbouw-

kundig gebruik. Vrijwel alle intensieve veehouderij is hier geconcen-
treerd, terwijl ook in de melkveehouderij de veebezetting hoog is. Door
de overmatige mestdosering op de hogere zandgronden wordt het
grondwater zwaar belast met meststoffen, die door de goede doorlaat-
baarheid van de bodem versneld uitspoelen. Een deel van de zand-
gronden wordt bedreigd door fosfaatverzadiging, waardoor fosfaat-
doorslag naar het grondwater zal optreden.

De verzuringsproblematiek speelt op de voor verzuring gevoelige
zandgronden zeer sterk (zie ook 2.2). De hogere zandgronden hebben
relatief sterk te lijden van verdroging, onder andere als gevolg van de
waterwinning.

Het intensieve agrarische gebruik van de hogere zandgronden draagt
ook bij aan de eutrofiëring en verontreiniging van het oppervlaktewa-
ter. Daarnaast zijn er omvangrijke effluentlozingen van waterzuiverings-
installaties op relatief kleine waterlopen.

Door allerlei ingrepen (onder andere ontginning, afgraving, beekre-
gulatie) zijn veel aardkundige en cultuurhistorische waarden aangetast
of verloren gegaan, terwijl er voortdurend kleinere natuurlijke en
landschappelijke elementen verdwijnen.

Perspectieven
De fysische gesteldheid en de sterke veranderingsdruk vanuit de

landbouw beperken de mogelijkheden voor het natuurbeleid op
de hogere zandgronden. Juist in deze regio speelt de problematiek van
verzuring en eutrofiëring (vermesting) het sterkst. Een bundeling van
natuurfuncties met bosbouw-, recreatie- en waterwinfuncties is op de
hogere zandgronden tot op zekere hoogte mogelijk, waarbij een gelijk-
tijdige aanpak van de "zure regen" en de verontreiniging van het
grondwater van groot belang is.

De resterende grotere heidevelden en bijbehorende vennen, de
laatste levende stuifzanden, de laatste restanten van de hoogvenen en
de oudere boscomplexen op de hogere gronden passen als kerngebie-
den in een ecologische hoofdstructuur. Ook de grotere naaldboscom-
plexen passen daarbinnen. Mogelijkheden voor natuurontwikkeling zijn
met name aanwezig in gradiëntzones (hoog-laag, droog-nat, voedsel-
rijk-voedselarm), zoals die langs stuwwallen en in beekdalen gelegen
zijn. Daarnaast vormen de beekdalen een belangrijke bouwsteen voor
een ecologische hoofdstructuur, omdat ze vaak nog zeer hoge waarden
herbergen, omdat zij natuurlijke verbindingswegen in het landschap
vormen en tenslotte omdat zij laaggelegen delen van het landschap
zijn, die een belangrijke rol kunnen spelen bij het tegengaan van
verdroging. De grote externe invloeden maken het noodzakelijk veel
aandacht te schenken aan buffering. In en rond de beekdalen en langs
stuwwallen zal moeten worden gestreefd naar een vermindering van
de mestbelasting en het voorkomen van ingrepen in de hydrologie.

Verdroging kan deels worden tegengegaan door een verstandig
grondwatergebruik. Daartoe behoort ook het in stand houden danwei
weer tot stand brengen van voorraden schoon grondwater in de
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Goede mogelijkheden voor natuur-
ontwikkeling in beekdalen.

belangrijkste grondwaterstromingssystemen. Daarmee kunnen diverse
belangen worden gediend. De waterwinning kan in perioden van
schaarste of grote calamiteiten over hoeveelheden schoon grondwater
beschikken, in de natuurterreinen kan verdroging deels worden opge-
heven en op de hogere gronden kan de droogteschade in de landbouw
worden beperkt. Door het vasthouden van gebiedseigen water vermin-
dert de behoefte aan wateraanvoer vanuit de grote rivieren, hetgeen
gunstig is voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Op heideterreinen, in vennen en mogelijk ook in bossen zal aan
effectbestrijding moeten worden gedaan ter overbrugging van de
periode dat nog niet aan natuurgerichte normen voor de kwaliteit van
de atmosfeer wordt voldaan.

4.4 Rivierengebied

Betekenis
Van oudsher vormt het rivierengebied een zeer dynamisch systeem

van ondiep en dieper open water in het meanderende geulsysteem van
de rivieren zelf met daarlangs ooibossen, afgewisseld met natte tot
drogere graslanden. Deze natuurlijke dynamiek is door menselijk
ingrijpen sterk beperkt.

Botanisch waardevol zijn vooral de hogere delen van de uiterwaar-
den, dijken en zomerkaden, waar verspreid stroomdalgraslanden
worden aangetroffen. Botanisch en zoölogisch waardevol zijn verder
de heggen en laaggelegen ruigten in de uiterwaarden, de oude loof-
bossen van buitenplaatsen op de oeverwallen, oude rivierarmen,
tichelgaten, grienden en eendekooien. Het rivierengebied is in zoölo-
gisch opzicht vooral waardevol door de rijkdom aan amfibieën en
vogels. Het gebied van de grote rivieren moet worden beschouwd als
de migratieroute bij uitstek voor tal van land- en waterorganismen.
Naast migratie in de lengterichting van de rivieren, vervullen onderde-
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len van het rivierengebied ook in de dwarsrichting als "stepping-
stone" een belangrijke functie in bijvoorbeeld internationale vogeltrek
(zie 3.4.2). Daarnaast vervult het rivierengebied een belangrijke positie
als overwinteringsgebied voor watervogels. Vanuit het rivierengebied
bestaan verbindingen met onderdelen van de moeraszone en met
andere grote wateren. De rivierdalen zijn in aardwetenschappelijk
opzicht zeer waardevol omdat de kenmerkende processen - hoewel in
afgezwakte vorm - nog steeds plaatsvinden. Kenmerkende elementen
vormen de stroomruggen, rivierduinen en de Maasterrassen.

De Blauwe Kamer als voorbeeld van
de mogelijkheden voor natuur-
ontwikkeling in het rivierengebied.

Grote delen van het rivierengebied zijn vanuit cultuurhistorisch
oogpunt van (inter)nationale betekenis. Cultuurhistorische waarden
bevinden zich vooral op de stroomruggen. Nederzettingspatronen en
verkavelingspatronen, zoals de open akkercomplexen en de draai- of
kromakkers, geven aan hoe de mens het rivierengebied in cultuur heeft
gebracht.

Het rivierenlandschap is als zeer karakteristiek voor Nederland te
beschouwen en bezit een hoge belevingswaarde en daarmee een grote
aantrekkingskracht voor recreatie en toerisme. Het gebied bezit een
weids, ruimtelijk karakter, met plaatselijk de beslotenheid van boom-
gaarden, buitenplaatsen, grienden en andere kleinere elementen.

Knelpunten
Het landbouwkundige gebruik in het rivierengebied is intensief, met

name in de binnendijkse delen van dit gebied en in iets mindere mate
in de uiterwaarden en het winterbed van de Maas.

De grote hoeveelheden zand, klei en grind die in het rivierengebied
worden gewonnen leiden plaatselijk tot een ernstige aantasting van
natuur en landschap.

De grote rivieren hebben, naast hun functie voor de afvoer van water
en ijs, een grote betekenis voor de scheepvaart. Er zijn ten behoeve
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van de scheepvaart en de waterafvoer op grote schaal werken uitge-
voerd, zoals de afsnijding van bochten, de aanleg van kribben, dam-
men en stuwen, het uitbaggeren van de vaargeul, het versterken van
de oevers (verstening) en het realiseren van dijkverzwaringen. Veront-
reiniging is een groot probleem in het rivierengebied. Door de slechte
kwaliteit van het rivierwater zijn in de loop der jaren in de uiterwaarden
zeer veel verontreinigingen gesedimenteerd, met negatieve effecten
voor natuur, landschap en openluchtrecreatie. Met name door de
aanleg van stuwen zijn de migratiemogelijkheden voor tal van rivier-
vissen sterk beperkt.

Perspectieven
Er zijn goede perspectieven voor het natuurbeleid in het uiterwaar-

dengebied, hetgeen mede samenhangt met het feit dat de functies
scheepvaart (beroeps- en pleziervaart), waterafvoer en delfstofwinning
onder voorwaarden goed zijn te combineren met de natuurfunctie en
dat de landbouw in het uiterwaardengebied belangrijke fysieke beper-
kingen ondervindt. De verbetering van de waterkwaliteit van de rivie-
ren in het kader van het waterbeleid is hierbij van wezenlijk belang.
Grote delen van het uiterwaardegebied passen dan ook in een ecologi-
sche hoofdstructuur. Bijzondere aandacht voor oevers en buitendijkse
gebieden vindt tevens plaats vanuit (en in samenhang met) het water-
beleid.

Daar waar in de huidige situatie geen belangrijke waarden meer
aanwezig zijn, kunnen in de meeste uiterwaarden deze relatief eenvou-
dig weer worden hersteld, mede dankzij de dynamiek van de rivieren.
De rivierdynamiek moet in het uiterwaardengebied als een belangrijk
natuurlijk gegeven worden beschouwd. Het verdient dus de de voor-
keur op veel grotere schaal dan thans erosie- en sedimentatieproces-
sen hun gang te laten gaan, waarbij het scheppen van met de rivier in
open verbinding staande wateren met het karakter van een oude
rivierarm gewenst is. Aangezien bij een beheer gericht op het verho-
gen van de zelfordening de natuurwaarden, die plaatselijk nog hoog
zijn, nog aanzienlijk kunnen worden verhoogd, kan het uiterwaarden-
gebied grotendeels als natuurontwikkelingsgebied worden be-
schouwd. De natuurontwikkelingsprojecten Duursche Waarden (IJssel),
Blauwe Kamer (Neder-Rijn) en Millingerwaard (Waal) illustreren de
mogelijkheden in het rivierengebied en dragen in belangrijke mate bij
aan het vergroten van de expertise.

In het Maasplassengebied kan bij het afbouwen van de grindwinning
natuurontwikkeling als einddoel worden toegepast.

Ook in het bedijkte deel van het rivierengebied zijn op enkele plaat-
sen gebieden aanwezig die passen in een ecologische hoofdstructuur.
Het betreft met name complexen moerassen en grienden. In die delen
van het rivierengebied die worden gevoed door schoon kwelwater
vanuit de hogere zandgronden zijn belangrijke potenties voor natuur-
ontwikkeling aanwezig. De gebieden die het meeste perspectief als
natuurontwikkelingsgebied bieden passen eveneens in een ecologi-
sche hoofdstructuur. Het betreft onder andere landgoederenzones
langs de IJssel en aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. Voor het
herstel van de migratiemogelijkheden voor vis in de grote rivieren zijn
vispassages bij alle huidige migratiedrempels noodzakelijk, hetgeen
mede in het kader van het waterbeleid zal worden nagestreefd.

Daarnaast zal in de uiterwaarden met mogelijkheden voor behoud en
ontwikkeling van natuurwaarden in landbouwgebieden de Relatienota
kunnen worden ingezet.
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4.5 Laagveengebied

Betekenis
Het laagveengebied is door het in cultuur nemen door de mens in

belangrijke mate gewijzigd. Veel van de huidige natuurwaarden zijn
ontstaan onder invloed van agrarische activiteiten. De laagveenmoe-
rassen vormen daarbij bijzonder waardevolle natuurlijke ecosystemen.
Het laagveengebied kent een grote vogelkundige en botanische ver-
scheidenheid, vooral ten gevolge van een hoge waterstand en het
aanwezig zijn van kwelsituaties. Een aanzienlijk deel van de in Neder-
land voorkomende weidevogels broedt in het laagveengebied.

Aardwetenschappelijk belangwekkende fenomenen zijn de nog op
enige plaatsen voorkomende donken en oude stroomruggen van zowel
oude veenstromen als kreken.

In cultuurhistorisch opzicht kenmerkt het laagveengebied zich met
name door de liniaire structuren en patronen, zoals lintdorpen en een
opstrekkende verkaveling. De wat oudere ontginningen zijn doorgaans
wat onregelmatiger van karakter. In cultuurhistorisch opzicht is het
laagveengebied van (inter)nationale betekenis.

Het waterrijke laagveengebied wordt vaak gezien als een typisch
Hollands landschap. Het wordt tegenwoordig ook vooral gewaardeerd
vanwege de openheid, die het op veel plaatsen nog vertoont.

Knelpunten
Landbouw en met name de veeteelt vormt de belangrijkste functie in

het laagveengebied. De voor de veenweidegebieden kenmerkende
hoge grondwaterstanden vormden en vormen in grote delen van het
laagveengebied nog steeds een natuurlijke productiebelemmering.

De duurzaamheid van de agrarische bedrijfsvoering staat momenteel
in delen van het veenweidegebied ter discussie.

Het waterbeleid vormt een sleutelfactor in het laagveengebied.
Daarbij is zowel het kwantiteitsbeheer als het kwaliteitsbeheer van
essentieel belang. De eisen van de moderne bedrijfsvoering leiden er
in het algemeen toe dat het wateroverschot in het voorjaar versneld
wordt afgevoerd. In combinatie met waterwinning in het laagveenge-
bied, wegzijging naar dieper gelegen polders en een verminderde
voeding via het grondwater vanuit de hogere zandgronden leidt dit,
met name in de overgangszone, op verschillende plaatsen tot verdro-
ging. In droge perioden wordt op grote schaal voedselrijk en verontrei-
nigd water vanuit de grote rivieren ingelaten. Te zamen met het mest-
stoffengebruik in het gebied zelf en de atmosferische depositie leidt dit
tot aanzienlijke eutrofiëringsproblemen. Tevens leidt de waterinlaat tot
verontreiniging van de waterbodem nabij inlaatpunten van rivierwater.

Met name in de Randstad wordt het laagveengebied doorsneden met
wegen. In combinatie met een (nog steeds uitbreidende) stedelijke
bebouwing heeft dit op verschillende plaatsen geleid tot aantasting
van belangrijke natuurwaarden alsook van de kenmerkende cultuurhis-
torische structuren.

Perspectieven
De fysische gesteldheid, de daarmee samenhangende beperkingen

voor de landbouw en de combinatiemogelijkheden met onder andere
de recreatiefunctie bieden goede perspectieven voor het natuur- en
landschapsbeleid in deze regio.

De laagveenmoerassen en -plassen, sloten en slootkanten en delen
van het agrarische cultuurlandschap zijn van grote internationale
betekenis, zowel in ecologisch als in cultuurhistorisch opzicht. Buiten
Nederland komt dit landschapstype in deze vorm slechts in beperkte
mate voor. De belangrijkste delen passen als kerngebied binnen een
ecologische hoofdstructuur.
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Met name in de overgangszones van het taagveengebied naar de
hogere zandgronden en de duinen zijn belangrijke natuurontwikke-
lingsmogelijkheden aanwezig. De meest perspectief biedende delen
passen als natuurontwikkelingsgebied binnen een ecologische hoofd-
structuur. Verdroging maakt het noodzakelijk rond kerngebieden
hydrologische bufferzones in te stellen en gebiedsvreemd water te
weren.

Voor het realiseren van een ecologische hoofdstructuur staan vanuit
het natuur- en landschapsbeleid bezien enkele opties open.

In de eerste plaats is het denkbaar dat een duurzame verweving van
landbouw en natuur gestalte krijgt, waarbij natuur en landschap als
nevenproduct van de bedrijfsvoering zijn te beschouwen. In feite ligt
dit in het verlengde van de huidige situatie; de Relatienota is in het
laagveengebied relatief succesvol.

Een tweede optie, al dan niet in samenhang met het voorgaande, is
dat er in het laagveengebied een bedrijfs- en inrichtingssituatie tot
stand wordt gebracht, waarbij de bedrijfskundig meest gunstig gesi-
tueerde delen van een bedrijf in intensief agrarische gebruik blijven,
terwijl de op grotere afstand van de bedrijven gelegen delen worden
ingericht voor extensief gebruik.

Perspectieven voor het laagveengebied:
veenweide en moeras!bos).

\/v.

Een derde optie is dat delen van het laagveengebied uit productie
worden genomen. Naar verwachting zal de bestaande landschapsstruc-
tuur ter plaatse dan moeilijk kunnen worden gehandhaafd. Daar staat
tegenover dat een ontwikkeling in de richting van moeras(bos) goede
perspectieven biedt, zeker wanneer kan worden aangesloten bij gebie-
den met reeds aanwezige hoge natuurwaarden of bij hydrologisch
slecht beheerbare polders die "geïnundeerd" zouden kunnen worden.

Voor belangrijke delen van het gebied is het in ieder geval van groot
belang dat de landbouw een economisch draagvlak houdt. Bezien zal
worden of specifieke maatregelen (aangepaste machines, specialisatie
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tot ecologische of biologisch-dynamische landbouw) hiertoe noodzake-
lijk en mogelijk zijn.

Voor het versterken van de natuurlijke processen in het laagveen-
gebied is het voorts van belang dat de kwantitatieve en kwalitatieve
relaties tussen inzijggebied en kwelzones (trilvenen) in goede samen-
hang worden beheerd en beheerst. In het algemeen geldt: hoe korter
de afstand tussen inzijg- en kwelgebied en hoe korter de verblijfstijd
van het water, hoe beter het hele systeem beheersbaar is. Daarom zijn
met name de overgangszones naar de hogere zandgronden van grote
betekenis. In dit kader is het ook belangrijk dat uitwisseling tussen
natuurgebieden kan plaatsvinden. Er zal ook aandacht moeten worden
geschonken aan het instandhouden van de ecologische waarden in het
oppervlaktewater, het versterken van de floristische rijkdom van
perceelsranden en de betekenis van cultuurgrasland voor weidevogels.

Voor het handhaven en ontwikkelen van natuurwaarden is de realisa-
tie van integraal waterbeheer van groot belang. Een uitgebalanceerd
beheer van waterhuishoudkundige eenheden is noodzakelijk. Door
uitbreiding van de bergingscapaciteit van de boezem kan het neerslag-
overschot zo veel mogelijk aan de watervraag van de verschillende
grondgebruiksvormen tegemoet komen. Eutrofiëring kan onder andere
worden voorkomen door het weren van gebiedsvreemd water, hetgeen
kan bijdragen aan de instandhouding van ecologische waarden in het
oppervlaktewater. Dit sluit aan bij het idee "blauwe kamer in het
groene hart" uit de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening. De
natuur- en landschapswaarden kunnen worden versterkt door ontwik-
keling van stromingsmoerassen (helofytenfilters).

4.6 Zeekleigebied

Betekenis
Nederland is oorspronkelijk over een aanzienlijke oppervlakte een

kwelder- (of schorren)landschap geweest. Het oorspronkelijke karakter
is in de loop der eeuwen verdwenen als gevolg van bedijkingen en
inpolderingen. In abiotisch opzicht zijn locaties met ondiep (zout)
grondwater nog kenmerkend voor de oorspronkelijke situatie.

Vanwege het voorkomen van belangrijke ganzengebieden en broed-
en fourageerplaatsen van weidevogels en specifieke vogels van akker-
bouwgebieden is het zeekleilandschap op verschillende plaatsen in
vogelkundig opzicht van nationale en internationale betekenis. Het
gaat hier om waarden, die nauw samenhangen met de grond gebon-
den agrarische bedrijfsvoering (in het zuidelijk zeekleigebied en de
IJsselmeerpolders voornamelijk akkerbouw, in het noordelijk zeekleige-
bied deels akkerbouw, deels veeteelt). Dit geldt ook voor de botanische
waarden in restanten van drasse hooi- en weilanden. Verder zijn er
belangrijke natuurwaarden in wateren, bermen en dijken. Plaatselijk
komen nog relatief natuurlijke landschapselementen voor zoals delen
van oude kwelders, oeverwallen en kreekrestanten, die in het reliëf en
het waterstelsel herkenbaar zijn. In Zeeuws-Vlaanderen komen deze
veelvuldig en met een grote mate van gaafheid voor.

Door de aanwezigheid van nederzettingspatronen, zoals terpdorpen,
bijbehorende verkavelingspatronen en elementen als vliedbergen en
dijken zijn delen van het zeekleilandschap ook in cultuurhistorisch
opzicht van bijzondere betekenis. Voormalige geulen, oeverwallen en
erosiekliffen zijn aardwetenschappelijk van betekenis. Het zeekleige-
bied bestaat hoofdzakelijk uit een open en enigszins uniform agrarisch
landschap. Plaatselijk is een wat meer onregelmatig en/of meer beslo-
ten landschapsbeeld aanwezig, bijvoorbeeld in de Oudlandgebieden in
Zeeland en rond de terpdorpen in het noorden van Nederland.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989 - 1990, 21 149, nrs. 2 -3 64



Landschap in de buurt van
IMisse (Zuid-Beveland)

Knelpunten
De aanvankelijk algemeen voorkomende drasse, halfnatuurlijke hooi-

en weilanden zijn door ontwatering en intensivering van de landbouw
voor een groot deel verdwenen. Plantesoorten van de voor deze regio
karakteristieke kalkrijke akkers en van dijkbermen gaan achteruit of zijn
inmiddels geheel verdwenen. De stand van de patrijs is de laatste jaren
duidelijk teruggelopen, waarschijnlijk als gevolg van de intensivering
van de landbouw.

De eutrofiëring van het oppervlaktewater hangt samen met het
intensieve agrarisch gebruik. Karakteristieke aquatische levensge-
meenschappen, die veelal afhankelijk zijn van het van nature brakke
oppervlaktewater, zijn op veel plaatsen verdwenen, temeer daar in het
zeekleigebied op grote schaal water uit de grote rivieren wordt ingela-
ten (zie 2.2 onder verzoeting). Een aantal nieuwe projecten voor wate-
raanvoer zijn nog in voorbereiding. Hoewel het doorspoelen van de
polderwateren met Rijnwater vanuit landbouwkundig oogpunt voorde-
len biedt, is het ecologisch gezien in veel gevallen ongunstig, zeker op
de langere termijn.

Perspectieven
Gezien de fysische gesteldheid van het zeekleigebied en de op veel

plaatsen geringe veranderingsdruk vanuit de landbouw zijn er in delen
van het zeekleigebied goede perspectieven voor het natuurbeleid. Het
betreft met name gebieden met zeer zware gronden en de gebieden
met brak grondwater. In deze gebieden zijn er goede mogelijkheden
voor natuurontwikkeling, mogelijkerwijs in combinatie met bosbouw
(bosontwikkeling).
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De grotere moerasgebieden en de belangrijkste lage natte grasland-
gebieden met veel weidevogels in het zeekleigebied zijn van internatio-
nale betekenis. Zij passen dan ook in een ecologische hoofdstructuur.
In vrijwel het gehele zeekleigebied zijn goede perspectieven voor het
ontwikkelen van voedselrijke laagveenmoerassen en bossen dankzij de
relatief goede kwaliteit van de atmosfeer en het hoge bufferend vermo-
gen van de bodem. De meest perspectief biedende delen passen als
natuurontwikkelingsgebied binnen een ecologische hoofdstructuur.
Voor de bossen gaat het daarbij om zones aansluitend bij de hogere
zandgronden (rijk aan gradiënten) en bij de grote wateren (broedgele-
genheid voor vogels). Om bestaande mogelijkheden voor natuuront-
wikkeling te behouden is het van belang dat gebieden waar nu nog
geen aanvoer van water uit de grote rivieren plaatsvindt, van deze
aanvoer gevrijwaard blijven, dat mogelijkheden voor het scheiden van
schone en vervuilde systemen worden benut en dat het beheer gericht
is op het instandhouden van de laatste resterende brakke wateren en
de laatste natte graslandcomplexen.

4.7 Duinen

Betekenis
Het duingebied kan worden onderscheiden in de oude duinen, die

enkele duizenden jaren geleden zijn gevormd, en de jonge duinen, die
vanaf de middeleeuwen - gedeeltelijk over de oude duinen heen - zijn
ontstaan. De totale oppervlakte van het duingebied bedraagt circa
48.000 hectare. Tal van ingrepen hebben ertoe geleid dat circa tweeder-
de deel van het duingebied zijn oorspronkelijke karakter geheel of ge-
deeltelijk heeft verloren. Voor de oude duinen (circa 8.000 ha) geldt dit
in nog grotere mate. Het Nederlandse duingebied is, nog steeds, het
meest gave uitgestrekte duingebied van Noordwest-Europa. Door de
grote variatie in abiotische factoren is de natuurwetenschappelijke
waarde van de duinen bijzonder hoog; tweederde deel van de Neder-
landse hogere planten (waaronder relatief veel zeldzame soorten) komt
voor in de duinen; bijna 10% groeit zelfs uitsluitend in de duinen. Veel
landelijk minder algemene tot zeer schaarse broedvogels komen in
hoge dichtheden in de duinen voor. Een belangrijke vogeltrekroute van
Noord-Europa naar het zuiden loopt over het duingebied langs de
Noordzee (west-palearctische trekroute; fig. 18). Aardwetenschappelijk
gezien zijn grote delen van het duingebied nog bijzonder gaaf. Plaatse-
lijk zijn geologische processen nog werkzaam (kustsedimentatie en
erosie, verstuivingsprocessen). Van cultuurhistorische waarde zijn de
hofsteden en buitenplaatsen die in de zestiende en zeventiende eeuw
langs de binnenduinrand werden aangelegd. De ontginningen van de
binnenduinzone hebben geresulteerd in een overwegend blokvormige
percelering. Opvallend is het voorkomen van enkele open akkers op de
oude strandwallen, de zogenaamde "geesten", en van de onregelmati-
ge ontginningen rond de "zeedorpen" (het zogenaamde zeedorpen-
landschap). Vanaf de zeventiende eeuw zijn op de strandwallen op
grote schaal landgoederen en buitenplaatsen aangelegd. Mede gezien
de geringe verspreiding van het duinontginningenlandschap in Neder-
land en buitenland is dit landschapstype van internationale betekenis.
De belevingswaarde voor de mens is bijzonder hoog. De beeldbepalen-
de elementen en structuren zijn de variërende mate van openheid, het
reliëf, de duinvalleien en -plassen en de begroeiing (struwelen en
bossen).

Knelpunten
Ongeveer de helft van het Nederlandse duingebied is verdroogd als

gevolg van waterwinning, kustafslag, toegenomen verdamping door
vegetatieontwikkeling en bebossing en toegenomen wegzijging door
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peilverlaging in aangrenzende poldergebieden. Met name de water-
winning (in de vorm van grondwaterwinning en infiltratie) en de
versnipperde beheersituatie vormen een belangrijk probleem in het
duingebied. Veel gemeentelijke bestemmingsplannen voor het duinge-
bied zijn (sterk) verouderd, waardoor een afdoende planologische
bescherming niet altijd is gegarandeerd.

De grote aantrekkingskracht van duin en strand heeft geleid tot een
plaatsetijk te zware recreatiedruk. Locaal vormt militair gebruik een
belemmering voor de optimale ontwikkeling van het duingebied. Nog
steeds worden er plannen ontwikkeld voor de aanleg van wooncom-
plexen en voorzieningen voor de intensieve verblijfs- of dagrecreatie in
het duingebied, vooral in de directe omgeving van kustplaatsen. De
aanleg van deze complexen en voorzieningen is niet te verenigen met
de natuurfunctie van het duingebied.

Het statisch beheer in het duingebied, zoals het beheer van de
zeewering, vormt plaatselijk een belemmering voor de ontwikkeling
van natuurwaarden.

Perspectieven
De relatief beperkte menselijke beïnvloeding biedt goede perspectie-

ven om in grote delen van het duingebied versterking van natuurlijke
processen na te streven. Verstuiving, (kust)erosie en sedimentatie zijn
van wezenlijk belang om de natuurlijke verscheidenheid duurzaam in
stand te houden.

Alle als zodanig nog herkenbare delen van het duingebied passen als
kerngebied binnen een ecologische hoofdstructuur. Langs de binnen-
duinrand zijn er zeer grote perspectieven voor het verder ontwikkelen
van de natuur- en landschapswaarden in het duingebied. Deze gra-
diëntrijke zone wordt veelal gevoed door schoon kwelwater uit de
duinen. De meest kansrijke gebieden kunnen als natuurontwikkelings-
gebied in een ecologische hoofdstructuur worden opgenomen.

Om deze perspectieven te realiseren zou de begrenzing van het
duingebied in planologische zin ruimer moeten zijn en gebaseerd op
ecologische gradiënten en samenhangen (dus ook binnenduinrand,
voormalige strandvlakten en oude duinen). Bij het tot ontwikkeling
brengen van de natuurwaarden langs de binnenduinrand is extensief
graslandgebruik in beginsel goed verenigbaar met dit streven.

Het is van groot belang kansen voor herstel en ontwikkeling van
natuurwaarden in het duingebied te benutten. De mogelijkheden om in
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de infiltratiegebieden verloren gegane waarden te herstellen zijn
doorgaans geringer dan in gebieden waar alleen grondwater wordt
gewonnen. Het ligt dan ook voor de hand het terughoudend beleid
inzake de duinwaterwinning (zoals ondermeer geformuleerd in het
Tweede Structuurschema Drink- en Industriewaterwinning) vooral te
richten op het terugdringen van de winning van het grondwater in
laatstgenoemde gebieden, het consolideren van de winning in infiltra-
tiegebieden en het omschakelen van oppervlaktewater naar diepteinfil-
tratie in die gebieden. Niettemin zal ook binnen de huidige infiltratiege-
bieden zo goed mogelijk moeten worden ingespeeld op de mogelijkhe-
den voor natuurontwikkeling. Naast het terugdringen van de waterwin-
ning zijn enkele belangrijke aanvullende maatregelen denkbaar. De
verdamping van de duinbossen kan worden verminderd door belang-
rijke delen van de naaldbossen om te zetten in loofbos. Een en ander is
reeds aangekondigd in het Meerjarenplan Bosbouw.

Naast conserverend beheer in de duinen ten behoeve van de zeewe-
ring zullen natuurlijke processen zoals verstuiving worden gestimu-
leerd. In de kuststrook zou de dynamiek van de zee weer meer een rol
moeten gaan spelen. Op diverse plaatsen zal worden onderzocht of het
laten verstuiven van de zeereep en het laten ontstaan van slufters
mogelijk is zonder de kustverdediging in gevaar te brengen.

In het recente verleden zijn op veel plaatsen maatregelen getroffen
om de recreatieve drukte reguleren. Positieve effecten zijn hiervan
reeds kenbaar behalve in de binnenduinrand. Perspectieven liggen in
het afleiden van de druk naar nieuw aan te leggen recreatie-objecten,
alsmede in het voor het gehele duingebied nastreven van adequate
beheer- en zoneringsmaatregelen. De duinen kunnen zo ontwikkeld
worden tot een gebied dat duurzaam kan functioneren voor recreatief
medegebruik.

4.8 Afgesloten zee-armen

Betekenis
De afgesloten zeearmen vormen het natte hart van Nederland, waar-

toe behoren: het Grevelingenbekken, Veerse Meer, Krammer Volkerak,
Markiezaatsmeer, Haringvliet, Hollands Diep, Biesbosch, Oostvoornse
Meer, Lauwersmeer en het IJsselmeer (met de Randmeren) als groot-
ste zoetwatermeer en centrale schakel tussen de natte ecosystemen
van Nederland. Door het wegvallen van de invloed van de zee hebben
de gebieden sterke veranderingen ondergaan. De grienden en gorzen
in het voormalige brakwatergetijdengebied ontwikkelen zich langzaam
tot opgaand bos op plaatsen waar menselijk ingrijpen achterwege blijft
en tot grasland waar begrazing plaatsvindt.

In de voormalige zoutwatergetijdegebieden gaat de ontwikkeling op
de drooggevallen gronden uiteindelijk ook in deze richting. De oor-
spronkelijke aquatische levensgemeenschappen zijn grotendeels ver-
loren gegaan. Daarvoor in de plaats kwamen relatief vrij eenvormige
en soortenarme aquatische levensgemeenschappen die voor een
belangrijk deel gevoed worden door de grote rivieren.

Het voedselrijke karakter, de grote mate van rust en de ligging in de
west-palearctische trekroute (zie figuur 18) maken echter dat deze
gebieden zeer vogelrijk zijn. Het IJsselmeer bijvoorbeeld is van enorme
betekenis als doortrek- en overwinteringsgebied voor watervogels
door het grote aanbod van vissen en bodemdieren en door de aanwe-
zigheid van voldoende rust. In zijn algemeenheid behoren alle afgeslo-
ten zee-armen dan ook tot de belangrijkste wetlands van West-Europa.
Niet alle wateren zijn na afsluiting verzoet. In het Deltagebied staan
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Haringvliet drie gebieden niet onder invloed van water uit de grote rivieren. De
Greveiingen is ontwikkeld tot een stagnant zout meer dat rijk is aan
bijzondere soorten. In het Markiezaat treedt onder invloed van natuur-
lijke processen een langzame verzoeting op. Verwacht mag worden dat
via brakke tussenstadia uiteindelijk een ondiep voedselarm zoet meer
zal ontstaan van grote betekenis. Het Veerse meer is een brak meer dat
onder invloed van de lozing van polderwater een sterk wisselend
zoutgehalte kent, waardoor de aquatische levensgemeenschap niet rijk
ontwikkeld is. Ook dit gebied is echter zeer vogelrijk.

Knelpunten
Een groot deel van de afgesloten zee-armen wordt als boezem

gebruikt, waarbij veelal ten behoeve van de landbouw een tegenna-
tuurlijke peilregeling wordt nagestreefd (hoog zomerpeil/laag winter
peil).

Door het wegvallen van het getijde is het sedimentatie/erosie-even-
wicht verstoord. Door de golfaanslag bij stagnant peil eroderen de
oevers. Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van de drooggevallen
gronden verdwijnen en dat de geulen met het vrijkomende materiaal
worden opgevuld.

Verontreiniging vormt een groot knelpunt voor de afgesloten zee-
armen en estuaria. Dit geldt in het bijzonder voor de gebieden die
worden gevoed door de grote rivieren en fungeren als bezinkingsbek-
kens voor het sediment. Vooral de waterbodems van Haringvliet,
Hollands Diep, Biesbosch en Ketelmeer zijn hierdoor sterk verontrei-
nigd. Met de grote rivieren worden ook grote hoeveelheden eutrofië-
rende stoffen aangevoerd. Ook de direct aangrenzende afwateringsge-
bieden die op de afgesloten zee-armen lozen dragen daartoe bij. Dit
leidt met name in gebieden met een wat langere verblijfstijd (bijvoor-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989 - 1990, 21 149, nrs. 2 3 69



beeld Krammer-Volkerak, Randmeren) tot eutrofiëringsproblemen
(blauwalgenbloei). Ook in het Veerse Meer treedt eutrofiëring op.

Verontrusting door watersporters en oeverrecreanten vormt locaal
een probleem in verband met de voor verstoring gevoelige natuur-
waarden. Er kan een spanningsveld bestaan tussen bevissing en het in
voldoende mate beschikbaar zijn van voedsel voor watervogels.

Perspectieven
Het gehele gebied past als kerngebied binnen een ecologische hoofd-

structuur, voor zover het het water betreft. Dit geldt ook voor het over-
grote deel van de drooggevallen gronden en belangrijke delen van de
oeverzones. Goede zonering van de verschillende gebruiksvormen is
van belang bij een optimale natuurontwikkeling in de verschillende
wateren en aangrenzende oeverzones. Perspectieven hiervoor zijn dui-
delijk aanwezig doordat voor de meeste gebieden een Integraal Be-
leidsplan of vergelijkbaar plan reeds opgesteld of in voorbereiding is.

Het streven zou op de meeste plaatsen gericht moeten zijn op het
begeleiden en versterken van natuurlijke processen, zij het binnen
zekere randvoorwaarden ten aanzien van de erosie- en sedimentatie-
processen en ten aanzien van de overeengekomen functieverdeling.

Het verbeteren van de waterkwaliteit van de grote rivieren vereist
een grote inzet van het natuurbeleid, waarbij aansluiting moet worden
gezocht bij andere belanghebbenden. In de gebieden die niet worden
gevoed door de grote rivieren zijn de perspectieven voor de natuur
bijzonder gunstig. Dit geldt met name voor het Markiezaat, de Greve-
lingen en het Veerse Meer. In de andere wateren kan het perspectief
worden verbeterd door mogelijkheden om schone en vervuilde syste-
men te scheiden optimaal te benutten, zonder de migratiemogelijkhe-
den voor onder andere vissoorten al te zeer te belemmeren. In sommi-
ge wateren kan een meer natuurlijke peilregeling aansluitend bij de
dynamiek van de benedenloop van riviersystemen leiden tot een
verbetering van de natuurlijke kwaliteit van de oeverzones.

In enkele gebieden biedt het vergroten van het areaal aan ondiepe
waterzones goede perspectieven voor verbetering van natuurwaarden.
Ondermeer de locale verondieping, de aanleg van eilanden en ver-
lenging van de oeverzone door de aanleg van lagunes in delen van het
IJsselmeer en de randmeren is in dit opzicht interessant.

Wijziging van het spuiregime van de Haringvlietsluizen kan leiden tot
verbetering van de natuurlijke kwaliteit van het Haringvliet en het
Hollands Diep.

Maatregelen ter verbetering van de water(bodem)kwaliteit mogen
niet ten koste gaan van omringende nog relatief schone systemen
zoals getijdewateren, IJsselmeer of de Noordzee.

4.9 Getijdegebieden

Betekenis
Zoutwater getijdegebieden zijn in ons land beperkt tot de Waddenzee

en de Oosterschelde (voorheen estuarium). Ze behoren tot de belang-
rijkste watergebieden langs de gehele Atlantische kust van Europa en
Afrika en vormen onvervangbare schakels in een internationale keten
van vergelijkbare gebieden. Momenteel resten in Nederland slechts
twee echte estuaria: die van de Eems en de Schelde. Alleen daar
vinden we nog een relatief ongestoorde overgang tussen zoet en zout.
Ze behoren daarmee tot de laatste grootschalige brakwatergetijde
landschappen van Europa.
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Waddenzee

In nationaal opzicht zijn de getijdegebieden in feite de laatste werke-
lijk grootschalige ecosystemen waar de menselijke invloed minimaal is
en de natuurlijke processen (weliswaar binnen zekere grenzen) vrij spel
hebben. De natuurwaarden van de brakke en zoute getijdewateren zijn
van vitale betekenis voor het functioneren van het Noordzee-ecosys-
teem. Ze vormen de kraamkamers, paai- en opgroeigebieden voor tal
van vissoorten en voor onder andere garnalen. De bodemfauna, de
vissen en tevens de vegetatie van de buitendijkse gebieden vormen de
voedselbron voor een zeer grote hoeveelheid steltlopers en andere
watervogels, die de zoute en brakke getijdegebieden tevens gebruiken
als rustgebied en soms ook als rui- en broedgebied.

Gedurende de laatste decennia is het areaal getijdegebied aanzienlijk
teruggelopen. De getijdelandschappen worden bij uitstek ervaren als
grootschalige natuurlijke landschappen die met het getij iedere zes uur
van aanzien veranderen. De invloed van het getij, de golfwerking en de
wind is er bepalend voor de belevingswaarde. Ook de overgang naar
het aangrenzende duinlandschap en zeekleilandschap is op veel
plaatsen van een bijzondere schoonheid.

Knelpunten
De toename van gassen in de atmosfeer die het broeikaseffect ver-

oorzaken zal eveneens gevolgen hebben voor de getijdewateren. De
klimaatsverandering zal kunnen leiden tot verandering van neerslag,
verdamping en stormintensiteit. Bovendien zal de zeespiegel als
gevolg van uitzetting en het afsmelten van landijs sneller kunnen
stijgen. De effecten hiervan voor de getijdegebieden zijn vooralsnog
niet eenduidig weer te geven, in verband met de onzekerheidsmarges
in de prognoses ten aanzien van de zeespiegelrijzing en gezien de
grote ruimtelijke verschillen in water- en sedimentatiehuishouding.

Het grootste actuele knelpunt vormt de verontreiniging van getijde-
ecosystemen met systeem-vreemde stoffen, met uitzondering van de
relatief schone Oosterschelde waar de rivierinvloed minder sterk is.
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De accumulatie van verontreinigingen in organismen is een gevolg
van de opname van systeemvreemde stoffen in de stofkringlopen. In
hoeverre dierlijke en plantaardige organismen hiervan daadwerkelijk
schade ondervinden is niet bekend, met uitzondering van de directe
relatie die tussen PCB-gehalte en reproductiesucces van zeehonden is
aangetoond. Ook het verdwijnen van de bruinvis en tuimelaar wordt
mede in verband gebracht met de toenemende verontreiniging.

Ook de toenemende eutrofiëring van het oppervlaktewater heeft
vooral in de estuaria en de Waddenzee ingrijpende gevolgen voor het
ecosysteem. In combinatie met de grote troebelheid als gevolg van
baggeractiviteiten kan de enorme toevoer aan organisch materiaal in
de estuaria leiden tot zuurstofloosheid.

Ten behoeve van de scheepvaart wordt met name in Eems-Dollard en
Westerschelde op grote schaal gebaggerd, wat leidt tot vertroebeling,
afname van primaire productie en het opnieuw beschikbaar komen van
microverontreinigingen en nutriënten.

Verstoring heeft een negatieve invloed op de geschiktheid van het
getijdehabitat van vooral zeezoogdieren en vogels. Bruinvissen en tui-
melaars bijvoorbeeld zijn gevoelig voor onderwatergeluiden veroor-
zaakt door onder meer scheepvaart en offshore-activiteiten. Zeehon-
den en vogels zijn gevoelig voor diverse recreatieve en militaire activi-
teiten.

Verstoring door zandwinning leidt tot aantasting van het bodemleven
en staat een natuurlijke ontwikkeling van het systeem in de weg.
Afhankelijk van de locatie en de intensiteit van de ingreep kan herstel
één tot vijftien jaar duren. Schelpdiervisserij (met name mosselzaad,
kokkels) is locaal van invloed op het bodemleven. Dit geldt met name
voor de mechanische kokkelvisserij. Herstel treedt over het algemeen
op in een periode van maximaal enkele jaren. In kokkelarme jaren kan
voedselconcurrentie optreden met vogels (scholeksters, eidereenden).

Door een intensief agrarisch gebruik van de karrevelden en een
dikwijls niet op de natuurfunctie gericht beheer van de inlagen vervult
de binnendijks gelegen randzone niet de samenhang met de buiten-
dijkse delen van het gebied. Hierdoor komt de functie als broedgebied,
fourageergebied en hoogwatervluchtplaats in het geding.

Perspectieven
De perspectieven voor duurzame instandhouding, herstel en ontwik-

keling van natuurwaarden in de Nederlandse getijdegebieden zijn
goed, ook al zijn op langere termijn de perspectieven moeilijker in te
schatten vanwege de effecten van klimaatverandering en zeespiegelrij-
zing. Het gehele getijdegebied past, met uitzondering van de havenge-
bieden, als kerngebied binnen de ecologische hoofdstructuur. Recrea-
tief (mede)gebruik is in veel gevallen mogelijk, mits goed gereguleerd
en de hoofddoelstelling niet in gevaar brengend. Daarbij past een
terughoudend vestigingsbeleid met betrekking tot ondermeer indus-
triële activiteiten in en in de directe nabijheid van deze gebieden en
een terugdringing en stringentere regulering van (potentieel) schadelij-
ke activiteiten.

4.10 Noordzee

Betekenis
De Noordzee is in ecologisch opzicht van nationaal en internationaal

belang. Belangrijke actuele waarden worden gevormd door de hoge
primaire productie in de kustzones, de biologisch rijke bodemflora en -
fauna, het voorkomen van zeevogels en zeezoogdieren.
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Knelpunten
De verontreiniging is een van de grootste knelpunten voor de ecolo-

gische waarden van de Noordzee. Er komt langs diverse transportwe-
gen (vooral rivieren, atmosfeer, maar ook scheepvaart, offshore win-
ning van olie en gas) een groot scala aan gebiedsvreemde stoffen in de
Noordzee terecht; in de diverse sedimentatiegebieden wordt ophoping
van schadelijke stoffen in de sedimenten en organismen waargeno-
men. In de Noordzee ontstaan plaatsen waar de hogere bodemflora en
-fauna aan het verdwijnen is, danwei reeds is verdwenen.

In zee terechtgekomen plastics, andere niet of moeilijk afbreekbare
materialen en olie veroorzaken in toenemende mate sterfte onder
zeevogels, vissen en zoogdieren.

De Noordzee wordt intensief bevist waardoor de voedselketens in en
de soortensamenstelling van de Noordzee sterk worden beïnvloed en
de bodem wordt verstoord.

Verstoring van met name het bodemleven treedt verder op door
zandwinning, de dumping van baggerspecie, de aanleg van buisleidin
gen en bepaalde militaire oefeningen.

Perspectieven
De Noordzee past, gezien de nationale en internationale betekenis,

als kerngebied binnen de ecologische hoofdstructuur. Voor een duurza
me instandhouding is vanuit het natuurbeleid gezien een maximale
inspanning om de verontreiniging terug te dringen noodzakelijk. Zowel
in nationale als internationale kaders zijn afspraken gemaakt voor een
drastische vermindering van de verontreiniging.

Voorts zijn de doelstellingen voor de Noordzee in het kader van de
Noordzeeministersconferentie verbreed van enkel waterkwaliteits-
aspecten tot een watersysteembenadering, waarin nadrukkelijk aan-
dacht wordt geschonken aan bescherming van diersoorten en hun
biotopen.

De belangen van de visserijfunctie en de natuurfunctie lopen, on-
danks de knelpunten die er zijn, op dit punt in belangrijke mate paral-
lel. Beide functies zullen meer dan voorheen samen kunnen optrekken
tegen de vervuiling van de Noordzee.
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Voorts is er onlangs op de Noordzeeministersconferentie ten aanzien
van het visserijbeleid overeengekomen dat de daarvoor verantwoorde-
lijke authoriteiten gevraagd wordt door te gaan met hun inspanningen
teneinde te bewerkstelligen dat visserij-activiteiten en de omvang van
de bevissing in de Noordzee verenigbaar zijn met het instandhouden
van het visbestand als een vernieuwbare bron en dat hierbij ontwrich-
ting van het ecosysteem zal worden voorkomen.

Het kan van belang zijn gebieden aan te wijzen waar de menselijke
verstoring tot een minimum wordt beperkt zodat de natuur zich kan
herstellen en relatief ongestoord ontwikkelen. Dergelijke "beschermde
gebieden" kunnen een belangrijke functie vervullen voor behoud en
herstel van (benthische en pelagische) levensgemeenschappen en/of
voor specifieke soorten. Hierdoor zullen zij tevens een belangrijke
ecologische uitstraling hebben naar aangrenzende gebieden waar het
menselijk ingrijpen intensiever is.

Beschermde gebieden kunnen ook een belangrijke functie hebben als
referentiegebied, zowel voor het wetenschappelijk onderzoek als voor
het formuleren en aanscherpen van de doelstellingen voor het natuur-
beleid van de Noordzee.

4.11 Natuur in de stad

Betekenis
De bebouwde omgeving wordt in het algemeen beschouwd als een

gebied waar natuur niet of nauwelijks (meer) aanwezig is. Door de
uitbreiding van het stedelijk milieu ten koste van het landelijk gebied
zijn vele waardevolle levensgemeenschappen verdwenen of ernstig
aangetast.

Niettemin kan de bebouwde omgeving ook gunstige condities bieden
voor de aanwezigheid van bepaalde plante- en diersoorten. Op terrei-
nen die (tijdelijk) buiten gebruik zijn en terreinen waar het beheer be-
perkt is (spoorwegterreinen, fabrieks- en haventerreinen, natuurtuinen,
sommige parken en begraafplaatsen) is een min of meer natuurlijke
vegetatie aanwezig. Van bijzonder belang zijn de "groene en blauwe
vingers" die vanuit het landelijk gebied vervlochten zijn met de groene
ruimten in de stad en de elementen die ten dele een groene structuur
door de stad vormen (parken en singels, spoorbermen en -dijken,
wegbermen, rivier- en kanaaloevers).

De stedelijke omgeving vormt het leefmilieu van verscheidene, soms
waardevolle soorten en levensgemeenschappen (zoals muurbegroei-
ingen). Sommige soorten die gebonden zijn aan rotsachtige milieus,
bijvoorbeeld vogelsoorten als gierzwaluw en kuifleeuwerik, en reptie-
len als muurhagedis zouden zonder stedelijke gebieden in ons land een
veel kleinere verspreiding kennen of ontbreken. Voor andere soorten is
de stedelijke omgeving een dusdanig geschikt leefmilieu, onder andere
door het ontbreken van concurrentie met en predatie door andere
soorten, dat zij er in hoge dichtheden voorkomen. Dit geldt voor
verschillende vogelsoorten, zoals merel, turkse tortel, zwarte rood-
staart en huiszwaluw.

Van bepaalde soorten is bekend, dat zij zich in toenemende mate ook
in stedelijke milieus vestigen. Genoemd kunnen worden: reiger, fuut,
scholekster, meerkoet, sperwer, vos en eekhoorn. Ook vleermuizen
komen relatief veel in de stedelijke omgeving voor. Naast de aanwezig-
heid van een aantal bijzondere plantesoorten, als muurleeuwebek en
gele helmbloem, is de stedelijke vegetatie vooral van belang als onder-
deel van het stedelijke ecosysteem.
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Groen in de stad vervult een belangrijke functie voor de mens. De
groene ruimten en elementen vergroten de kwaliteit van de dagelijkse
leefomgeving. Doordat het merendeel van de Nederlandse bevolking
in een verstedelijkte omgeving woont, geldt de natuur in de stad
tegenwoordig als één van de belangrijkste bronnen van (dagelijkse)
natuurervaring. De natuur in de stedelijke omgeving vormt hierdoor
een goed aanknopingspunt voor natuur- en milieu-educatie. Ook voor
recreatie is natuur in stad en stadsrand van grote betekenis.

Knelpunten
Het gevoerde groenbeleid heeft meestal niet geleid tot een optimale

ontwikkeling van natuur in de stad. Dit is mede het gevolg van onvol-
doende waardering van inheemse plantesoorten en spontane be-
groeiingen ("onkruid"). Een (te) intensief groenbeheer en in het stede-
lijk gebied relatief grote milieuverontreiniging en (intensief) recreatief
gebruik vormen de belangrijkste knelpunten voor de natuurwaarden in
en rond de bebouwde kom.

Als gevolg van het gevoerde verstedelijkingsbeleid (verdichting)
staan veel open, groene ruimten onder druk en vindt aantasting van de
"groene vingers" plaats. Bij de planning en inrichting van nieuwbouw-
wijken wordt onvoldoende rekening gehouden met bestaande natuur-
lijke elementen en met vervlechting van de natuur in het landelijk
gebied en de stad. De restauratie van oude muren gaat vaak ten koste
van specifieke muurvegetaties.

Stadsbossen, -parken en -tuinen en aangrenzende buitengebieden
dreigen als gevolg van het grondwaterbeheer (onder meer ontwatering
in woon- en industriewijken) en de toename van het verhard oppervlak
te verdrogen.

Perspectieven
De bebouwde omgeving biedt goede mogelijkheden voor de ontwik-

keling van belangrijke natuurwaarden, hetgeen is gebleken uit onder-
zoek en uit inspanningen van een aantal gemeenten. De nadruk dient
te liggen op ontwikkeling van de groene ruimte binnen een totale
ecologische visie voor het stedelijk gebied. Op basis van het concept
"de natuurlijke stad" kan bij de inrichting meer rekening worden
gehouden met de instandhouding en ontwikkeling van ecologische en
belevingswaarden. In figuur 22 wordt voorbeeldsgewijs aangegeven
welke componenten de ecologische kwaliteiten van het stedelijk milieu
kunnen versterken en kunnen bijdragen aan een meer "natuurlijke"
stedelijke omgeving.

Versterking van de relaties tussen groenzones binnen het stedelijk
gebied en tussen natuur in stad en landelijk gebied levert een belang-
rijke bijdrage aan versterking van natuurwaarden.

Bij de planvorming kan meer aandacht worden besteed aan de
ligging van groenzones in een groter verband, waarbij afstemming
tussen (bestemmings)plannen voor stedelijk en landelijk gebied nood-
zakelijk is. Behalve een "groene dooradering" is eveneens de "blauwe
dooradering" van het aquatische milieu (grachten, vijvers, plassen)
van belang. In een gemeentelijk groenstructuurplan kan dit nader
worden uitgewerkt.

In de stedelijke omgeving kunnen mogelijkheden voor kleinschalige
natuurontwikkeling worden benut, zoals inrichten van overhoeken met
een natuurfunctie, stimuleren van natuurvriendelijke tuinen, herstel
van nestgelegenheden voor gierzwaluwen door kleine aanpassingen
van dakconstructies, etc.
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Daarnaast is echter ook aandacht gewenst voor het behoud en de
ontwikkeling van specifieke "stadsbiotopen" die van grote betekenis
zijn voor het voortbestaan van een aantal in hoge mate aan het ste
delijk milieu gebonden inheemse plante- en diersoorten (bijvoorbeeld
de muurhagedis).

Voorts biedt het groenbeheer aanknopingspunten om meer met
natuurlijke processen rekening te houden. Hierbij gaat het met name
om een extensiever maaibeheer van grasvelden, bermen en vijverkan-
ten, een meer natuurlijke begroeiing langs oevers en een aangepast
beheer van plantsoenen en parken.

De "gebruiksnatuur" is een belangrijk onderdeel van de kwaliteiten
van de stedelijke omgeving, door het samengaan van educatieve,
recreatieve en natuurwaarden. Initiatieven op het gebied van natuur-
en milieu-educatie dragen mede bij aan vergroting van het draagvlak
en betrokkenheid van de bewoners bij de vormgeving van een groene
stad met hoge natuur(belevings)waarde.

Figuur 22: Natuur in de stad.
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Water: Belangrijke ecologische verbindings-
functie ("blauwe dooradering"} te versterken
door verbetering waterkwaliteit en natuuront-
wikkeling langs oevers.

Parken en heemparken: Versterking na-
tuurfunctie door extensief groenbeheer. In
grotere parken mogelijkheden voor zonering
(rustige gedeelten). Potentiële natuur-educa-
tieve functie. Voor heemparken zeer belangrij-
ke natuur-educatieve functie. Mogelijkheden
voor experimenten ten behoeve van "natuur
in de bebouwde omgeving".

Tuinen: Mogelijkheden voor natuurvriende-
lijk tuinieren, bijvoorbeeld ten behoeve van
vlinders en vogels.

Spoor- en wegbermen: Refugiumfunctie
voor flora en fauna. Belangrijke rol als ecolo-
gische verbindingszones "groene doorade-
ring", te versterken door overdimensionering.

i '$; , - ' • • % •

.t

Binnenstad: Beperkte mogelijkheden voor
natuur in stadstuinen en parken.

Laagbouwwijken: Mogelijkheden voor
versterking van natuurfunctie door natuur-
vriendelijk tuin- en groenbeheer.

Hoogbouwwijken: Mogelijkheden voor
natuur(ontwikkeling) in openbaar groen, dat
vaak nauwelijks recreatief wordt gebruikt.

Industriegebieden: Mogelijkheden voor
natuur(ontwikketing) op braakliggende
gedeelten en in groenzones.

Natuurterreinen en bossen in stad en
stads-randzone: "Hotspots" van genetisch
materiaal in het stedelijk gebied. Functie te
versterken doorverbinding van natuurterrei-
nen en bossen met stedelijke groenzones.

Recreatiegebied in stadsrandzone:
Natuurontwikkelingsmogelijkheden, bijvoor-
beeld langs oevers en recreatiepiassen.
Vogelbroed- en rustgebied in extensief
gebruikte en beheerde zones.
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5. HOOFDLIJNEN VAN BELEID

In hoofdstuk 2 zijn de problemen voor natuur en landschap geschetst.
Uit de analyse is naar voren gekomen dat het tot nu toe gevoerde beleid
niet in alle opzichten succesvol is geweest. Voor het oplossen van de
problemen is een meer geconcentreerde en gecoördineerde inzet van
beleidsinstrumenten noodzakelijk. Om dit te realiseren is het noodzake-
lijk meer dan voorheen prioriteiten te stellen en keuzen te maken.

In hoofdstuk 3 is aangegeven dat vanuit het natuurbeleid van het rijk
prioriteit zal worden gegeven aan het veiligstellen van bijzondere
natuur- en landschapswaarden van (inter)nationale betekenis; daarbij is
vermeld welke die waarden zijn.

Zowel voor het nationaal als internationaal natuurbeleid staan het
bevorderen van duurzaamheid van natuur en landschap en een duur-
zame ontwikkeling van maatschappelijke sectoren voorop. In hoofdstuk
8 wordt verder ingegaan op het internationaal natuurbeleid.

Het nationaal natuurbeleid zal vooral gestalte krijgen via een eco-
systeemgericht beleid, maar daarnaast zijn voor bepaalde plante- en
diersoorten aanvullende maatregelen noodzakelijk (soortenbeleid).
Voorts is aangegeven dat op dit moment het versterken van de duurza-
me instandhouding van ecosystemen één van de belangrijkste beleids-
opgaven is. Betoogd is dat duurzaamheid het beste kan worden verze-
kerd door het beleid voor de prioritaire ecosystemen te concentreren op
een ruimtelijk stabiele en samenhangende ecologische hoofdstructuur.
In 5.1 zal worden aangegeven waar en hoe zo'n ecologische hoofdstruc-
tuur voor Nederland zal worden gerealiseerd.

Voor wat betreft de bijzondere landschapswaarden is op basis van de
in hoofdstuk 3 gestelde prioriteiten voor aardkundige waarden, voor
cultuurhistorische waarden en voor belevingswaarden een aantal
gebieden geselecteerd, die naar de mening van de regering van bijzon-
dere betekenis zijn voor het behoud van de grote landschappelijke
verscheidenheid in ons land (zie 5.2).

Binnen de aldus geselecteerde gebieden (ecologische hoofdstructuur
en gebieden met specifieke landschappelijke waarden) zullen de instru-
menten van het rijk voor veiligstelling en beheer van natuur- en land-
schapswaarden bij voorrang en geconcentreerd worden ingezet. Buiten
deze gebieden zal de inzet van het rijk zowel beleidsmatig als instru-
menteel een andere zijn. In de eerste plaats gaat het om de verantwoor-
delijkheid die het rijk heeft voor de instandhouding van de aandachts-
soorten (zie 5.3). De hiertoe noodzakelijke aanvullende maatregelen
zullen niet alleen van toepassing zijn binnen de ecologische hoofdstruc-
tuur maar ook daarbuiten (zie 5.4.1). In de tweede plaats gaat het dan
om (mede-)verantwoordelijkheden die het rijk heeft voor de instandhou-
ding van algemene natuur- en landschapswaarden, voor de in de Vierde
Nota over de Ruimtelijke Ordening genoemde veenweidegebieden en
kleinschalige gebieden en voor de planologische bescherming van de
(kleinere) natuurgebieden. Instrumenten die hier vooral aan de orde zijn
zijn planologische maatregelen, voorlichting en stimulering. In 5.4 wordt
dit nader uitgewerkt.
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Om het boven weergegeven beleid te kunnen realiseren is een mede
daarop toegesneden milieu-, water- en ruimtelijk ordeningsbeleid een
fundamentele voorwaarde. Vanuit het natuurbeleid zal de natuurcom-
ponent dan ook worden ingebracht in deze beleidsvelden.

Het is van wezenlijk belang dat er in de samenleving een draagvlak is
voor de zorg voor natuur en landschap. Draagvlakvergroting mede als
ondersteuning voor het beleid is dan ook één van de hoofdlijnen van
beleid (zie 6.2). Ten slotte is het beleid er op gericht de systematisering,
onderbouwing en toetsing van het beleid verder te versterken door de
beleidsgerichte onderzoeksinspanning te vergroten (zie 5.6).

Samengevat zijn de hoofdlijnen van het nationaal natuurbeleid:
prioriteit van rijkszijde voor duurzaam behoud, herstel en ontwikkeling
van nationaal en internationaal belangrijke ecosystemen binnen een
ruimtelijk stabiele ecologische hoofdstructuur;
prioriteit van rijkszijde voor de instandhouding van aardkundige,
cultuurhistorische en belevingswaarden van gebieden met specifieke
landschappelijke waarden;
stimulering van behoud en ontwikkeling van meer algemene natuur- en
landschapswaarden in het gehele landelijk gebied alsmede in de
stedelijke omgeving;
instandhouding en herstel van een zo natuurlijk mogelijke verscheiden-
heid aan in het wild levende plante- en diersoorten als elementen van
de ecosystemen, waarvan zij deel uitmaken (soortenbeleid);
versterking van de natuurcomponent van het milieu- en waterbeleid en
van het ruimtelijk beleid;
ondersteuning van het beleid door vergroting van het draagvlak voor
natuur(beleid) binnen de samenleving;
systematisering, verdere onderbouwing en toetsing van het beleid
door een verhoogde onderzoeksinspanning.

5.1 De ecologische hoofdstructuur

In het voorgaande is aangegeven dat het natuurbeleid zich zal con-
centreren op een ruimtelijk stabiele en samenhangende ecologische
hoofdstructuur. Voor de localisering van zo een ecologische hoofdstruc-
tuur in Nederland is uitgegaan van de in 3.4.2 gestelde prioriteiten ten
aanzien van ecosystemen en de in 3.6 weergegeven uitgangspunten
voor het streven naar duurzaamheid en de opbouw van een ecologi-
sche hoofdstructuur. Daarbij is gebruik gemaakt van de contouren voor
een ecologische hoofdstructuur, die in de regioverkenningen in hoofd-
stuk 4 zijn geschetst. De in hoofdstuk 4 onderscheiden fysisch-geografi-
sche regio's zijn daarbij vanuit een ecologische benadering samen-
gevoegd tot vijf zones ofwel ecologische structuren. Daarmee wordt
aangesloten bij de in het achtergronddocument Natuurontwikkeling
weergegeven inventarisatie. De bij dit plan gevoegde kaart geeft de
localisering van de ecologische hoofdstructuur voor Nederland weer.
Deze ecologische hoofdstructuur is opgebouwd uit de volgende ecolo-
gische structuren: het duingebied; het laagveen- en kleigebied dat de
zoetwater(moeras)zone en de omringende lage delen van ons land
omvat; de zandgrondenzone die de hogere zandgronden en het heuvel-
land van Zuid-Limburg omvat; ook de beken en beekstroomgebieden
die weliswaar gekoppeld zijn aan het rivierengebied worden hiertoe
gerekend; het rivierengebied en de grote wateren, waartoe gerekend
worden de Noordzee, de getijdengebieden of estuariene zone en de
afgesloten zee-armen.

Binnen deze ecologische hoofdstructuur zijn gebieden met bestaande
waarden van internationale of nationale betekenis van voldoende
omvang als kerngebied aangeduid. Bij de localisering van de kern-
gebieden is rekening gehouden met de bestaansvoorwaarden voor
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specifieke (groepen van) diersoorten. Gebieden die reële perspectieven
bieden voor het ontwikkelen van natuurwaarden van (inter)nationale
betekenis of voor het aanzienlijk verhogen van de bestaande natuur-
waarden, zijn aangeduid als natuurontwikkelingsgebied. Ten slotte zijn
gewenste verbindingszones tussen de verschillende onderdelen van de
ecologische hoofdstructuur indicatief aangegeven.

De duurzame instandhouding van de ecologische hoofdstructuur
wordt ondersteund door een bufferbeleid, gericht op het wegnemen,
dan wel minimaliseren van negatieve externe invloeden.

Met betrekking tot het aspect natuurontwikkeling behoeft het onder-
scheid tussen kerngebieden en natuurontwikkelingsgebieden enige
verduidelijking. Natuurontwikkeling omvat de sturing van processen in
de richting van een gewenste ecologische ontwikkeling. Natuurontwik-
keling kan derhalve zowel in kerngebieden als in natuurontwikkelings-
gebieden aan de orde zijn. Immers ook in kerngebieden kunnen de
natuurbeleidsdoelstellingen (zie 5.1.1) aanleiding geven tot het na-
streven van bijvoorbeeld structuurdifferentiatie en completering van de
aanwezige ecosystemen, opdat deze systemen beter gaan functione-
ren. Voorbeelden hiervan zijn de regeneratie van natte duinvalleien in
de kustduinen, de (integrale) natuurtechnische begrazing van (vooral
de grotere) natuurgebieden en het opheffen van de bestaande compar-
timentering van natuurgebieden.

Het nationaal park in oprichting
De Hamert, gelegen aan de grens
met Duitsland.
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Voorts is het op grond van het soortenbeleid (zie 5.3) gewenst om
plaatselijk in te grijpen in de abiotische omstandigheden. Ten slotte
liggen in kerngebieden plaatselijk nog enclaves of randgebiedjes
waarvan de huidige waarde door natuurontwikkeling kan worden
vergroot. Indien tot verwerving van zulke gebieden wordt overgegaan
zal hier een proces van natuurontwikkeling in gang worden gezet
overeenkomstig de natuurbeleidsdoelstellingen die voor het betrokken
kerngebied zijn vastgesteld.

In natuurontwikkelingsgebieden is precies het omgekeerde het geval.
In grote delen van deze gebieden liggen de actuele waarden op een
laag niveau. Plaatselijk kunnen de actuele waarden wèl hoog zijn en
kan ook het gebruik (mede) gericht zijn op de natuurfunctie. Bijvoor-
beeld daar waar (kleinere) natuurgebieden, landgoederen, kleinere
bosjes of landschapselementen voorkomen binnen de natuurontwikke-
lingsgebieden. Binnen de circa 150.000 hectaren natuurontwikkelings-
gebied bevinden zich voorts ook nog 5.000 hectare van de eerste
tranche Relatienotagebieden.

Grensoverschrijdende aspecten
De ecologische hoofdstructuur houdt niet op bij de grenzen van

Nederland. Op de kaart is daarom ook aangegeven welke relatie met
bestaande concentraties van natuurwaarden in België en Duitsland ver-
sterking behoeven. Afstemming is vanwege de wederzijdse afhankelijk-
heid en uitwisseling van soorten vereist. Ook is nader overleg nodig
over waterkwantiteit en -kwaliteit van grensoverschrijdende rivieren en
beken die deel uitmaken van de hoofdstructuur. Afstemming kan voorts
plaatsvinden in het verband van de Europese Gemeenschap, waar
wordt gestreefd naar het totstandbrengen van een samenhangend
netwerk van de belangrijkste habitats onder de benaming Natura 2000.

5.1.1 Kerngebieden

Voor de minimum-omvang van kerngebieden is gekozen voor in
beginsel circa 250 hectare, indien een kerngebied geheel wordt ge-
vormd door een bestaand natuurterrein, een landgoed of een bos of
een combinatie daarvan. In alle andere gevallen is een ondergrens van
500 hectare aangehouden, tenzij het naaldbossen betreft. In dat geval is
een minimum-omvang van circa 1000 hectare aangehouden.

In de kerngebieden zijn opgenomen bestaande natuurterreinen,
landgoederen en bossen (te zamen circa 450.000 hectare), waardevolle
agrarische cultuurlandschappen behorende tot de eerste 100.000
hectare Relatienotagebieden (80.000 hectare), beken en hun beekdalen,
meren, grote wateren en de (kustzone van de) Noordzee. Tot de kern-
gebieden behoren alle (potentiële) nationale parken, zoals deze zijn
aangegeven in het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud. In
een aantal gevallen zijn ook de biotopen van diersoorten die kenmer-
kend zijn voor Nederland en die van grote internationale betekenis zijn
als kerngebied opgenomen. Voorts heeft de soorten-invalshoek een rol
gespeeld bij de keuze van de locatie en omvang van de kerngebieden,
onder andere door ook fourageergebieden van belangrijke diersoorten
binnen de kerngebieden te laten vallen.

De ligging van deze gebieden is met een globale gebiedsaanduiding
op de bij dit plan behorende kaart aangegeven. Voorts zijn in de kern-
gebieden waardevolle agrarische cultuurlandschappen opgenomen die
in aanmerking kunnen komen voor aanwijzing als Relatienotagebied in
de tweede fase van de Relatienota. Hiervoor is ruimte voor circa
200.000 hectare op kaart aangegeven. Dit is ruimer dan het uiteindelijke
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Oostvaardersplassen, opgenomen
als kerngebied in de ecologische
hoofdstructuur

beleidsdoel van de tweede 100.000 hectare Relatienotagebied. Deze
tijdelijk ruimere omvang wordt gehanteerd om de nodige ruimte te
hebben voor de ecologische en bestuurlijke vertaling in concrete
beheersplannen (ex RBO '88) en de uitwerking in het kader van de
ruimtelijke ordening. Bij de totstandkoming van beheersplannen - voor
wat betreft de toepassing van de Relatienota -, waarin de begrenzing en
statusbepaling van de gebieden zijn opgenomen, zullen de landbouw-
kundige potenties zorgvuldig worden afgewogen tegen de natuur- en
landschapswaarden.

Voor wat betreft de grote wateren en de Noordzee heeft het begrip
kerngebied een iets andere inhoud. Tussen de problematiek van de
natuur op het land en die op het water bestaat immers een wezenlijk
verschil. Op het land is de versnippering van de natuur door menselijke
activiteiten aanleiding om verbindingszones te ontwikkelen ofte
versterken. De grote wateren en de Noordzee zijn weliswaar ook op tal
van plaatsen verstoord, echter van een sterke versnippering is geen
sprake (zij het dat plaatselijk moeilijk passeerbare barrières aanwezig
kunnen zijn). Het medium water is een verbindende factor. Deze samen-
hang bepaalt in hoge mate het functioneren van de watersystemen.
Om deze reden worden de grote wateren en de Noordzee in hun geheel
als kerngebied aangeduid en wordt gestreefd naar een algehele ver-
sterking van de natuurfunctie. Bij verdere planvorming kan binnen deze
kerngebieden een zonering worden aangebracht. In de Noordzee kan
zo bijvoorbeeld sprake zijn van het instellen van beschermde gebieden.

Zoals uit het bovenstaande blijkt komen binnen de kerngebieden
naast gebieden met de functie natuur ook gebieden voor met een
functie voor de landbouw, een functie voor de bosbouw of een functie
voor de visserij. Daarnaast komen er plaatselijk gebieden voor met een
functie voor de waterwinning, met een militaire functie, met een functie
voor de zeedefensie, met een functie voor toerisme en verblijfsrecreatie
en met een functie voor de scheepvaart. Deze functies sluiten immers
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een duurzaam voortbestaan van natuurwaarden niet bij voorbaat uit en
zijn daarmee, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, juist te combi-
neren. Een nadere precisering van het beleid terzake wordt gegeven in
hoofdstuk 6. In een groot deel van de kerngebieden is sprake van
recreatief (mede)gebruik. Het beleid is er op gericht de mogelijkheden
hiervoor te handhaven, dan wel te vergroten voor zover in te passen in
de beheersdoelstellingen voor kerngebieden, onder andere door
zonering.

Vanwege de schaal van de kaart komt het voor dat gebieden waarvan
het gebruik niet is te verenigen met het beleid voor de kerngebieden
toch bij de kaartaanduidingen zijn inbegrepen. Het betreft industrie-
gebieden, havengebieden, bebouwde gebieden en gebieden die voor
nieuwbouw van woningen zijn bestemd. Waar dit het geval is worden
deze gebieden geacht niet te behoren tot de kerngebieden.

Basisbescherming
Het beleid voor de kerngebieden is gericht op duurzame instandhou-

ding van de na te streven natuurwaarden (bestaande dan wel verder te
ontwikkelen). Het beleid beoogt in de eerste plaats voor alle kern-
gebieden een basisbescherming te garanderen. Deze basisbescher-
ming is er op gericht om vanuit het natuurbeleid ongewenste (onom-
keerbare) veranderingen in de abiotische situatie en de ruimtelijke
structuur te voorkomen. In concreto betekent dit, afhankelijk van de
specifieke situatie in een kerngebied(sdeel) het handhaven van:
de bestaande situatie met betrekking tot de bodemopbouw en -struc-
tuur;
de bestaande situatie met betrekking tot het bodemreliëf;
de bestaande situatie met betrekking tot de waterhuishouding (grond-
waterstand, grondwaterstromen, kwel en infiltratie, hydrologische
isolatie);
de kwaliteit van bodem, water en lucht;
bestaande natuurlijke processen (onder meer migratiemogelijkheden);
de bestaande situatie met betrekking tot sedimentatie- en erosie-
processen;
de bestaande situatie met betrekking tot de ontsluiting en de rust;
de bestaande landschapsstructuur.

De hier aangegeven basisbescherming is nagenoeg geheel verankerd
in het vigerend ruimtelijk beleid, zoals dat is neergelegd in Structuur-
schema Natuur- en Landschapsbehoud, streek- en bestemmings-
plannen. Er wordt derhalve van uitgegaan dat de basisbescherming
geen nieuwe beperkingen inhoudt. In de praktijk betekent dit dat nu
reeds de mogelijkheid bestaat om nieuwe ontwikkelingen in het huidig
gebruik en nieuwe activiteiten die tot achteruitgang van natuurwaarden
zouden kunnen leiden te weren.

Voor gebieden waar de basisbescherming als bovenbedoeld niet
verankerd is in vigerend beleid geldt dat deze in de ruimtelijke lijn eerst
formeel gerealiseerd zal worden na verwerking van de inhoud van deze
regeringsbeslissing in het Structuurschema Landbouw, Natuur en
Openluchtrecreatie en vervolgens in de streek- en bestemmingplannen.
Voor deze gebieden is de basisbescherming primair het uitgangspunt
voor het handelen van het rijk zelf. Voorts wordt de provincies en
gemeenten gevraagd zoveel als bestuurlijk en juridisch mogelijk te
anticiperen op het nieuwe beleid.

De basisbescherming geldt overigens - voor zover relevant en langs
dezelfde lijnen - ook voor de kustgebieden, de grote wateren en voor de
Noordzee. Voor de Noordzee zullen de afspraken gemaakt in het kader
van de Noordzeeministersconferentie richtinggevend zijn.
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Het streven is er op gericht de periode tussen de globale gebiedsaan-
wijzing en de concrete begrenzing niet langer dan vijf jaar te doen zijn.
Na de concrete begrenzing zal alleen het aangewezen Relatienotage-
bied tot de ecologische hoofdstructuur behoren.

Natuurbeleidsdoelstellingen
Voor een deel van de kerngebieden zijn concrete natuurbeleidsdoel-

stellingen geformuleerd en vastgesteld. Dit betreft onder meer nationa-
le parken (in oprichting) en Grote Eenheden Natuurgebied (Oostvaar-
dersplassen, Lauwersmeer, Markiezaat, Veluwe). Voor sommige grote
wateren (onder andere Oosterschelde, Grevelingen, Krammer-Volkerak,
Waddenzee) zijn natuurbeleidsdoelstellingen vastgesteld in samenhang
met integrale beleidsplannen.

Voor die gebieden waarvoor dat nog niet is gebeurd zullen natuur-
beleidsdoelstellingen worden vastgesteld in het kader van de verdere
planvorming door het rijk met betrekking tot deze gebieden. Dit zal
gebeuren op basis van referentiebeelden. Een referentie of referentie-
systeem is een vergelijkbaar ecosysteem, waarvan processen en
patronen goed bekend zijn en waaraan aldus inzichten kunnen worden
ontleend voor de mogelijkheden in de Nederlandse situatie. De referen-
tie kan zo als hulpmiddel worden gebruikt om de richting van het
beheer te bepalen, zonder dat de exacte omstandigheden in het refe-
rentiesysteem behoeven te worden gehaald.

De natuurbeleidsdoelstellingen zullen invloed kunnen hebben op de
toelaatbaarheid van verschillende vormen van medegebruik en van
eventuele ontwikkelingen in dat gebruik.

De natuurdoelstellingen zullen mede richtinggevend zijn voor het
ruimtelijk beleid, het inrichtingsbeleid, het milieubeleid en het water-
beleid. Zij kunnen tevens aanleiding geven tot nadere invulling of nuan-
cering van het hierboven geschetste doel van basisbescherming.

5.1.2 Natuurontwikkelingsgebieden

De natuurontwikkelingsgebieden hangen ruimtelijk samen met de
kerngebieden. Zij kunnen worden ontwikkeld tot nieuwe kerngebieden
dan wel bijdragen aan de vergroting van bestaande kerngebieden.
Natuurontwikkelingsgebieden betreffen met name gebieden die ge-
schikt zijn voor de ontwikkeling van (natte) schraallanden, moerassen
en (broek)bossen, niet alleen in laag-Nederland maar ook in de natte
delen van hoog-Nederland. Met het ontwikkelen van deze ecosystemen
komt een netwerk van natte natuurgebieden binnen bereik. Dit sluit aan
op het ruimtelijke ontwikkelingsperspectief Nederland-Waterland uit de
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening. Het netwerk omvat de as
Friesland-Zeeland uit de Vierde Nota met daaraan gekoppeld de grote
wateren, de oost-west as van de grote rivieren en de beekdalen en
kwelzones op en rond de hogere zandgronden en in Zuid-Limburg.
Daarnaast zijn ook kansrijke gebieden in meer droge situaties opgeno-
men als natuurontwikkelingsgebied.

De op de kaart aangegeven natuurontwikkelingsgebieden hebben om
dezelfde reden als delen van de kerngebieden een grotere omvang
(circa 150.000 hectare) dan het uiteindelijke beleidsdoel met betrekking
tot natuurontwikkeling (50.000 hectare). Na de begrenzing zal uitslui-
tend het feitelijke natuurontwikkelingsgebied tot de hoofdstructuur
behoren.
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Het beleid voor de natuurontwikkelingsgebieden is gericht op het tot
(verdere) ontwikkeling brengen van natuurwaarden van (inter)nationale
betekenis. Bij de verdere uitwerking van het beleid zullen voor de
verschillende natuurontwikkelingsgebieden natuurbeleidsdoelstellin-
gen worden vastgesteld. Deze doelstellingen zullen uiteindelijk tevens
richtinggevend zijn voor het ruimtelijk beleid, het inrichtingsbeleid, het
waterbeleid en het milieubeleid met betrekking tot deze gebieden. Zo
kunnen bijvoorbeeld de natuurbeleidsdoelstellingen zicht geven op
situaties waarin ontgrondingen of bepaalde vormen van bodembewer-
king zouden kunnen worden ingepast in de betrokken gebieden of er in
positieve zin aan zouden kunnen bijdragen.

In de periode voorafgaand aan het moment van vaststelling van deze
doelstellingen zal het beleid gericht zijn op het voorkomen van het
onomkeerbaar verloren gaan van de ontwikkelingsmogelijkheden. Er
wordt vanuit gegaan dat dit zal kunnen op grond van het vigerend
ruimtelijk beleid. In concreto betekent dit, afhankelijk van de specifieke
situatie in een natuurontwikkelingsgebied(sdeel), een basisbescher-
ming welke met het oogmerk onomkeerbare veranderingen tegen te
gaan in beginsel gericht is op het handhaven van:
de bestaande situatie met betrekking tot de bodemopbouw en de
bodemstructuur dan wel de mogelijkheden tot herstel daarvan;
de bestaande situatie met betrekking tot het bodemreliëf;
de bestaande situatie met betrekking tot de grondwaterbewegingen;
de kwaliteit van bodem, water en lucht voor zover eventuele verande-
ringen daarin zouden leiden tot ongewenste onomkeerbare situaties;
de bestaande ruimtelijke structuur;
de bestaande situatie met betrekking tot het grondwaterpeil, voor zover
eventuele veranderingen daarin tot ongewenste onomkeerbare veran-
deringen in de abiotische situatie zouden kunnen leiden.

Zoals vermeld kunnen de natuurbeleidsdoelstellingen voor de betrok-
ken gebieden aanleiding geven deze basisbescherming te nuanceren.

Het bovenstaande betekent met name dat het beleid erop is gericht
de volgende vormen van ruimtegebruik te weren:
woningbouw;
wegenbouw/infrastructuur;
industrie;
grotere bebouwingcomplexen.

Ingrepen die in deze gebieden in beginsel niet dienen plaats te vinden
zijn waterbeheersingswerken met irreversibele gevolgen voor de
bodemstructuur (hiermee wordt aangesloten bij het reeds geformu-
leerde beleid terzake van peilverlaging in diepe veenweidegebieden).
Voorts geldt dat ingrepen in de bodemstructuur, zoals diepploegen en
omspuiten, en waterwinnings- en infiltratiewerken met gevolgen voor
de grondwaterbewegingen moeten worden geweerd. Zoals reeds in de
paragraaf over kerngebieden is uiteengezet heeft deze basisbescher-
ming primair betrekking op het handelen van de rijksoverheid zelve.
Eerst in het Structuurschema Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie
zal deze basisbescherming een formele planologische status krijgen.

Daar waar in de natuurontwikkelingsgebieden nu reeds belangrijke
natuurgebieden voorkomen geldt voor die gebieden hetzelfde beleid
als geformuleerd bij de kerngebieden en kunnen derhalve dezelfde
instrumenten worden toegepast.

Nadat de verdere besluitvorming ten aanzien van begrenzing, functie-
toekenning, inrichting en beheer heeft plaatsgevonden zal voor de dan
aangewezen natuurontwikkelingsgebieden in hun geheel hetzelfde
beleid gelden als voor de kerngebieden. Het streven is er op gericht de
periode tussen globale begrenzing en concrete begrenzing niet langer
dan vijf jaar te doen zijn.
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5.1.3 Verbindingszones

Verbindingszones zijn gebieden of structuren die verbreiding, migra-
tie en uitwisseling van soorten tussen verschillende kerngebieden mo-
gelijk maken. In het achtergronddocument Natuurontwikkeling is meer
uitgebreid ingegaan op de functionele en vormgevingsaspecten van
verbindingszones. Zo kunnen ze de vorm hebben van (smalle) verbin-
dende corridors of van "stepping stones" van wisselende omvang. De
vorm is mede afhankelijk van de wijze van verbreiding van (groepen
van) diersoorten. De localisering van verbindingszones zal op verschil-
lende schaalniveau's dienen plaats te vinden (nationaal, regionaal,
locaal). Op nationaal niveau is het op basis van de thans beschikbare
kennis mogelijk voor een beperkt aantal soorten die voor kerngebieden
functioneel belangrijk en/of kenmerkend zijn verbindingszones aan te
duiden. Het betreft soorten waarvan de huidige en historische verbrei-
ding goed bekend is en waarvan de eisen bekend zijn die zij aan verbin-
dingen stellen, te weten: otter, das, edelhert en enkele vissoorten (zee-
forel, beekforel, zalm). Voorzieningen voor deze soorten zullen echter
tevens van positieve betekenis zijn voor andere soorten van de kern-
gebieden. Op de bij dit plan gevoegde kaart van de ecologische hoofd-
structuur zijn deze verbindingszones aangeduid.

De grote rivieren vormen een hoofdcomponent voor het nationale
netwerk van verbindingszones tussen en binnen kerngebieden, maar
zijn niet als zodanig op de kaart aangegeven.

Het beleid is er op gericht binnen deze indicatief op kaart aangegeven
verbindingszones de migratiemogelijkheden in stand te houden dan
wel te herstellen ofte ontwikkelen. De zones bevinden zich grotendeels
in gebieden die andere hoofdfuncties hebben, maar waarin wel klei-
nere natuurgebieden en landschapselementen verspreid aanwezig zijn.
Deze zullen dan zoveel mogelijk de basis vormen voor de (verdere)
ontwikkeling van deze verbindingszones. Daarnaast kan worden aange-
sloten bij de aanwezige waterlopen en wegbermen; de inrichting en
vormgeving kan mede worden gericht op de te ontwikkelen verbin-
dingszones. Ook overhoeken vormen een goed aanknopingspunt in dit
opzicht (zie fig. 23).

Figuur 23: Verbindingszones, onder andere in de vorm van verbindende corridors,
vormen een essentieel onderdeel van de ecologische hoofdstructuur.
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Een punt van aandacht vormt voorts het opheffen van barrières
tussen deelpopulaties van soorten of tussen een bewoond leefgebied
en een leefgebied waar soorten recent zijn uitgestorven. Ook van
belang zijn situaties waar binnen één leefgebied barrières aanwezig
zijn, bijvoorbeeld tussen burchten en het fourageergebied van een das-
senpopulatie of tussen paai- en opgroeigebieden van vissoorten.

In het ruimtelijk en inrichtingsbeleid zal worden voorkomen dat
binnen de aangegeven verbindingszones (nieuwe) belemmeringen
voor migratie van diersoorten ontstaan. Dit betekent onder meer dat bij
de globale locatiekeuze van voorzieningen en bij de nadere bepaling
van tracé's en locaties zal moeten worden toegezien op de instandhou-
ding van migratiemogelijkheden voor diersoorten binnen de verbin-
dingszones.

Bij de verdere vormgeving van deze voorzieningen en bij inrichtings-
projecten (recreatie, ontgrondingen, landinrichting, infrastructurele
projecten, etc.) zal, waar het rijk mede verantwoordelijk is, worden
bevorderd dat de mogelijkheden om tot herstel of ontwikkeling van
migratiemogelijkheden te komen zullen worden benut. Daarbij gaat het
niet alleen om de op de kaart van de ecologische hoofdstructuur
weergegeven op nationaal niveau herkenbare verbindingszones, maar
ook om verbindingszones op regionaal en locaal schaalniveau.

5.1.4 Bufferbeleid

Het te voeren bufferbeleid heeft tot doel om door middel van structu-
rele maatregelen buiten de ecologische hoofdstructuur zodanige
duurzame condities te scheppen dat in de ecologische hoofdstructuur
de gewenste natuurwaarden kunnen worden gerealiseerd danwei
gehandhaafd. Het gaat daarbij om het tegengaan van de negatieve
effecten van verzuring, eutrofiëring en verontreiniging, verdroging,
verzoeting en verstoring. Bufferbeleid onderscheidt zich van het gang-
bare generieke brongerichte beleid doordat het gericht is op de aanpak
van bronnen waarvoor geldt dat er een eenduidige en substantiële
relatie bestaat tussen de bron en het effect in een bepaald gebied. Het
gaat dus om maatregelen op locale of regionale schaal met betrekking
tot:
kwantiteit en kwaliteit van het toestromend grondwater en het opper-
vlaktewater (verdroging, eutrofiëring, verontreiniging, verzoeting);
atmosferische invloeden (verzuring, eutrofiëring en verontreiniging);
geluid en fysieke invloeden (verstoring).

Het bufferbeleid zal voor de kerngebieden meer inspanningen vergen
dan voor de natuurontwikkelingsgebieden. Dit vloeit voort uit het
gegeven dat het bij kerngebieden om bestaande waarden gaat, waar-
van de locatie en begrenzing al goeddeels vastliggen. Met betrekking
tot de natuurontwikkelingsgebieden bestaan er in dit opzicht meer
keuzemogelijkheden. Naast geografische samenhang met de bestaan-
de waarden is voor deze gebieden bij de localisering immers ook
kansrijkdom een uitgangspunt geweest (zie 3.5). Kansrijkdom in de zin
van een zo gunstig mogelijke uitgangspositie ten aanzien van negatieve
externe beïnvloeding. Ook bij de nadere begrenzing van natuurontwik-
kelingsgebieden zal dit een belangrijk uitgangspunt zijn.

De diverse natuurgebieden stellen verschillende eisen ten aanzien
van buffering. Die eisen zijn afhankelijk van de aard van de ecosyste-
men, de omvang van het betreffende gebied en de aard van de invloed
waartegen moet worden gebufferd. Het is dan ook niet goed mogelijk
op voorhand algemeen geldende uitspraken te doen over de benodig-
de omvang van bufferzones en over inrichting en grondgebruik binnen
de bufferzones. Per gebied vindt een verdere uitwerking plaats. Wel zijn

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989 - 1990, 21 149, nrs. 2 -3 88



I diep grondwater

j ondiep grondwater

grof zand

k\\\J veen

• stromingsrichting

stroomtakgrens

F2 CaHCO3 waterkwalitietstypering
volgens Stuyfzand

indicaties te geven voor de aard van de gewenste maatregelen. Deze
worden in hoofdstuk 6 per thema en per beleidsveld nader aangeduid.
Ten aanzien van buffering tegen beïnvloeding via het grondwater kan in
zijn algemeenheid het volgende worden opgemerkt. Deze vorm van
buffering speelt met name op de hogere gronden rond beek- en rivier-
dalen, op de overgang holoceen/pleistoceen en andere delen van het
zandgebied die de kwelgebieden van water voorzien. De kwelstroming
kan worden veroorzaakt door locale systemen (ondiep grondwater) of
door meer regionale systemen (diep grondwater). Twee typen buffer-
zones kunnen hiermee worden onderscheiden: hoofdinfiltratiegebieden
voor het diepere grondwater en de direct aan het natuurgebied gren-
zende zone voor het ondiepe grondwater.

Het diepe grondwater heeft een lange ondergrondse verblijftijd {in de
orde van honderd jaar of langer). Als uitwerking van het wise-use
beginsel wordt in het milieu- en waterbeleid gestreefd naar de bescher-
ming van deze grote grondwaterreservoirs.

Het ondiepe grondwater zal echter na een relatief korte verblijftijd
{uiteenlopend van enkele tot enkele tientallen jaren) in de lage delen
van natuurgebieden opkwellen (zie fig. 24). Voor het natuurbeleid heeft
het beschermen van dit ondiepe grondwater een hoge prioriteit omdat
het hier gaat om een directe bedreiging op korte termijn.

Figuur 24: Verdringing van schoon grondwater door ondiep, vervuild
grondwater bij beekdal. (Bron: DGV-TNO)

5.1.5 Effectgericht beleid

Binnen de natuurterreinen en bossen zal ook effectgericht beleid
worden gevoerd. Het effectgerichte beleid richt zich door het treffen
van (tijdelijke) maatregelen op het scheppen van zodanige condities dat
bepaalde typen van ecosystemen kunnen worden hersteld, gehand-
haafd of ontwikkeld. In tegenstelling tot het bufferbeleid staan effectge-
richte maatregelen niet in relatie tot het ruimtelijk, het milieu-, het
water- en het inrichtingsbeteid, maar tot het beheersbeleid.

Er zijn diverse milieuproblemen die via effectgerichte aanpak kunnen
worden tegengegaan. Het kan gaan om het saneren van verontreinigde
locaties (bijvoorbeeld met metallisch lood). Eutrofiëring van oppervlak-
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tewateren zal, in aanvulling op het brongerichte beleid, ook via effect-
gerichte maatregelen worden tegengegaan. Vooralsnog zal het hierbij
gaan om proefprojecten. Hetzelfde geldt voor de aanpak van de verdro-
gingsproblematiek. Via waterkundige werken binnen natuurterreinen
zullen bestaansvoorwaarden van ecosystemen, gebonden aan een
hoge grondwaterstand, worden hersteld.

Ten slotte worden er effectgerichte maatregelen uitgevoerd om de
verzurende en eutrofiërende werking op zwak gebufferde ecosystemen
als gevolg van luchtverontreiniging (in het bijzonder van ammoniak)
tegen te gaan. De effecten daarvan gaan vaak samen met die als gevolg
van verdroging, met name als het gaat om vochtige terreintypen. De
effecten uiten zich in natuurterreinen en bossen met name door woeke-
ring van stikstofminnende plantesoorten, zoals grassen, bramen en
diverse mossen, alsmede door het verdwijnen van critische plante-
soorten (zie hoofdstuk 2). Veel kruidachtige planten sterven af wanneer
de bodem of het water waarin ze leven te zuur wordt. Maatregelen hier-
tegen zijn te splitsen in de volgende groepen:

a. Het verwijderen van de overtollige biomassa die onder andere
door de eutrofiërende werking van atmosferische stikstof in de eco-
systemen is opgehoopt, door middel van baggeren, plaggen, maaien
en begrazen.

b. Het vergroten van het bufferend vermogen van verzuurde bo-
dems en wateren door toevoeging van systeemeigen stoffen, teneinde
de oorspronkelijke zuurgraad, kenmerkend voor zwak gebufferde situa-
ties, te herstellen.
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Effectgerichte maatregelen mogen in geen geval in de plaats komen
van brongericht beleid. Ze dienen slechts om, in de tijd dat een bron-
gerichte aanpak nog onvoldoende effectief is, de natuurwaarden een
overlevingskans te bieden.

Gezien het feit dat met een aantal van de voorgestelde maatregelen
nog onvoldoende beheerservaring in de praktijk is opgedaan, wordt
een aantal van deze technieken op praktijkschaal beproefd.

Bij de uitwerking van genoemde maatregelen zal zo veel mogelijk
rekening worden gehouden met de nog aanwezige natuurwaarden,
alsmede met de effectiviteit van de maatregelen en kansrijkdom van
natuurherstel.

Zoveel mogelijk zal aansluiting worden gezocht met extra brongerich-
te maatregelen, die gebiedsspecifiek worden genomen.

5.1.6 Realisering ecologische hoofdstructuur vanuit de sector van het
natuurbeleid

Realisering van het beleid voor de ecologische hoofdstructuur zal
vanuit het natuurbeleid plaatsvinden langs twee hoofdlijnen;
verdere concretisering van de ecologische hoofdstructuur door
planvorming;
toepassing van de instrumenten voor veiligstelling, beheer en
bufferbeleid.

Planvorming
De nadere uitwerking van het NBP-beleid zal op hoofdlijnen gestalte

krijgen in onder meer het Structuurschema Landbouw, Natuur en
Openluchtrecreatie. Voorts zal een meerjarenuitvoeringsprogramma,
gebaseerd op het Natuurbeleidsplan, worden uitgebracht (zie 7.4).

In het voorgaande is reeds vermeld dat voor de kerngebieden (voor
zover nog niet gebeurd) en de natuurontwikkelingsgebieden natuur-
beleidsdoelstellingen zullen worden vastgesteld. Deze doelstellingen
zullen richtinggevend zijn voor de verdere uitwerking van het beleid.
Voor de kerngebieden zullen zij tevens aangeven of, en zo ja in hoever-
re, er binnen de betrokken gebieden sprake zal zijn van (verdere)
ontwikkeling van natuurwaarden. Bijvoorbeeld door een ontwikkelings-
beheer gericht op het gehele gebied of door plaatselijke maatregelen
(zoals het graven van poelen). De vaststelling van deze natuurbeleids-
doelstellingen zal gebeuren in het kader van de verdere planvorming,
maar kan in bepaalde situaties ook los daarvan plaatsvinden.

De verdere planvorming door het rijk zal vanuit de sector in belangrij-
ke mate plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de in dit plan
aangekondigde gebiedsgerichte projecten (zie hoofdstuk 7). Daarnaast
zal uitvoeringsgerichte planvorming ook aan de orde zijn in het kader
van:
inrichting en beheer in (land)inrichtingsprojecten;
het opstellen van beheersplannen (ex RBO'88);
de opstelling van integrale beleidsplannen voor de grotere wateren;
het beleid voor de Noordzee;
aanwijzingen op basis van de Natuurbeschermingswet;
de instelling van nationale parken (i.o.);
realisatie natuurontwikkeling (begrenzingsprocedure).

Met betrekking tot verbindingszones zullen ook de (op te stellen)
(relevante) soortenbeschermingsplannen nadere indicaties geven.Ook
de bufferzones zullen in het kader van de planvorming worden vast-
gelegd.
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Ook de resultaten van het thematische project "Opheffen en voor-
komen van versnippering" (zie 7.2.3) zullen worden betrokken in de
verdere uitwerking van het beleid. Voorts zal onderzoek worden gesti-
muleerd naar de migratiemogelijkheden en -eisen van meer diersoor-
ten dan de in 5.1.3 genoemde. De resultaten daarvan zullen worden
betrokken in de verdere vormgeving van de aangegeven verbindings-
zones.

Sectorinstrumenten
Om het bovengeschetste beleid ten aanzien van de ecologische

hoofdstructuur in een periode van circa 30 jaar op het vlak van veilig-
stelling en beheer te realiseren wordt gekozen voor:
planmatige toepassing van de Natuurbeschermingswet op natuur-
gebieden, landgoederen en bossen in de ecologische hoofdstructuur;
afronding van natuurgebieden, bossen en landgoederen binnen de
ecologische hoofdstructuur door middel van verwerving (maximaal
40.000 hectare);
verwerven en inrichten van gronden voor natuurontwikkeling (circa
50.000 hectare);
uitbreiding van het gebied waarop de Relatienota van toepassing is
(openstellen tweede 100.000 hectare Relatienota). Dit ter verwerving
van gronden binnen de kerngebieden en met het oog op het creëren
van de mogelijkheid in de ecologische hoofdstructuur beheersovereen-
komsten te kunnen afsluiten;
uitbreiding van de Bergboerenregeling (50.000 hectare buiten de eerste
100.000 hectare Relatienotagebieden). De uitbreiding van de Berg-
boerenregeling heeft bij voorrang betrekking op uiterwaarden, diepe
veenweidegebieden, beekdalen en kleinschalige (zand)gebieden. Bij de
invulling van dit beleid is de ecologische hoofdstructuur richting-
gevend. De betreffende gebieden moeten voldoen aan de daarvoor
geldende (EG-)criteria. Deze gebieden kunnen ook deel gaan uitmaken
van de tweede 100.000 hectare Relatienotagebied;
toepassing van de Natuurschoonwet;
Subsidiëring van beheer in kerngebieden in eigendom van particuliere
eigenaren zal plaats kunnen vinden op basis van een natuurbijdrage-
regeling nieuwe stijl (zie voorts 6.3.5 en 9.1.10). Subsidiëring van
beheer in kerngebieden in eigendom van erkende particuliere terrein-
beherende natuurbeschermingsorganisaties zal worden gecontinueerd
op grond van de hectarebijdrageregeling. In specifieke gevallen kunnen
Natuurschoonwet-landgoedeigenaren in aanmerking komen voor een
eenmalige inrichtingssubsidie ten behoeve van natuurontwikkeling,
verdere realisering van een stelsel van nationale parken in de grote
natuurgebieden in de ecologische hoofdstructuur;
toepassing Regeling Bos- en Landschapsbouw;
natuursponsoring;
terreinbeheer door het Staatsbosbeheer.

Ten aanzien van het bufferbeleid geldt dat dit beleid primair zal moe-
ten worden gerealiseerd via het milieu- en waterbeleid. In aanvulling en
volgend daarop zal:
de uitbreiding van het gebied waarop de Relatienota van toepassing is
(openstellen tweede 100.000 hectare Relatienota) ook worden gebruikt
om bufferbeheer in inzijggebieden van ondiep grondwater mogelijk te
maken. Dit bufferbeheer heeft zowel betrekking op waterkwantiteit als
-kwaliteit;
de uitbreiding van de Bergboerenregeling eveneens bij voorrang
worden betrokken op hydrologische bufferzones;
toepassing van artikel 12 van de Natuurbeschermingswet (externe
werking) plaatsvinden.
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In bufferzones kan voorts de aanleg van bos bijdragen aan de vorm-
geving van het bufferbeleid, vooral waar het het terugdringen van eu-
trofiëring en verontreiniging betreft. Aanplant van naaldhout kan in
situaties waar ook verdroging moet worden tegengegaan echter
minder gewenst zijn.

Voor de verdere uitwerking van het bufferbeleid is voorts van belang
de case-study die naar aanleiding van een advies van de Voorlopige
Commissie Nationale Parken betreffende randgebieden van nationale
parken wordt verricht. In deze studie zal worden getracht voor een
aantal nationale parken een indicatieve begrenzing aan te geven voor
bufferzones.

De gebiedsgerichte toepassing van het sector-instrumentarium zal
zoveel mogelijk projectmatig geschieden. Waar nodig zullen de instru-
menten van het ruimtelijke, het water- en het milieubeleid worden
ingezet ter veiligstelling van de ecologische hoofdstructuur (zie hoofd-
stuk 6). Zoals aangegeven zal het bufferbeleid in hoge mate met behulp
van deze instrumenten worden gerealiseerd.

Voorts kan voor de noodzakelijke inrichting van kerngebieden, met
name in de randzone, gedacht worden aan A2-werken of integrale
landinrichting (zie 6.3.4>.

Verbindingszones zullen vooral worden gerealiseerd met het best-
aand instrumentarium op het vlak van natuurbeleid, landinrichting, re-
creatie, ontgrondingen en infrastructuur.

Voor een aantal landinrichtingsprojecten is bestudeerd wat daarbin-
nen de mogelijkheden zijn voor natuurontwikkeling in samenhang met
de ontwikkeling van verbindingszones (ecologische infrastructuur) op
locaal niveau. Thans wordt nagegaan welke van deze mogelijkheden bij
de uitvoering van het landinrichtingsplan kunnen worden gerealiseerd.

J: Verbindingszones in landinrichtingsprojecten
Het realiseren van verbindingszones in landinrichtingsverband heeft

veelal betrekking op een natuurtechnische inrichting van nieuwe of
bestaande landschapselementen en op de aanleg van stroken van
verschillende breedte langs wegen, paden en waterlopen. Voorbeelden
hiervan zijn te vinden in de projecten Tietjerksteradeel, Waterland en
Vijfheerenlanden. In nieuwe projecten maken de mogelijkheden van
natuurontwikkeling integraal deel uit van het planontwerp. Voorbeel-
den waarbij verbindingszones tussen kerngebieden een rol spelen zijn
de projecten Roden-Norg (otter en das), Groesbeek (das) en Amstelland
(otter). Ook voor vissoorten worden verbindingszones gecreëerd door
het opheffen van barrières in waterlopen, beken en riviertjes. Voorbeel-
den zijn vistrappen bij stuwen in Roden-Norg en Land van Thorn en
vispassages bij gemalen in Achtkarspelen en Wonseradeel-Zuid.

In Groesbeek worden de mogelijkheden van zowel vestiging als
migratie van dassen bevorderd. Maatregelen die de vestiging bevorde-
ren bestaan uit het creëren van een geleidelijke overgang van bos
(waar de burchten liggen) naar het cultuurland (waar gefourageerd
wordt) met behulp van enkele extensief gebruikte percelen en hout-
wallen. Een veilige migratie tussen verschillende leefgebieden wordt
bevorderd door enkele migratieroutes aan te leggen die bestaan uit
verbindende beplantingsstroken langs ontsluitingswegen en eigen-
domsgrenzen en door het opheffen van barrières in deze routes door
het aanleggen van tunnels onder wegen.
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*) De projecten aardkundige
waarden (project 32) en cultuurhis-
torische waarden (project 33) zullen
mede worden gericht op de - waar
noodzakelijk - nadere aanduiding
van deze gebieden.

Met betrekking tot de realisering van de basisbescherming van kern-
gebieden en natuurontwikkelingsgebieden dient het volgende te
worden opgemerkt.

Daar waar de sectorinstrumenten binnen de ecologische hoofdstruc-
tuur (nog) niet van toepassing zijn zal de basisbescherming vooral door
middel van het ruimtelijk beleid moeten worden nagestreefd. Voor een
groot deel gaat het hierbij evenwel niet om nieuw ruimtelijk beleid.
Zoals uit 5.1.1 blijkt bestaan met name kerngebieden uit beleidscatego-
rieën van het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud waar-
voor eenzelfde ruimtelijk beleid geldt als voor de kerngebieden wordt
voorgestaan.

Dit structuurschema blijft van kracht tot aan de uiteindelijke, na
parlementaire behandeling, vaststelling van het Structuurschema
Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie. Voor die (kleine) delen van
de ecologische hoofdstructuur waar de basisbescherming wel nieuw
ruimtelijk beleid kan gaan betekenen, zal de regering bij vaststelling
van het Structuurschema Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie ook
de rol van de provincies nader aangeven. Voorts zal nader worden
ingegaan op de extra bijdrage die de andere overheden hieraan kunnen
geven. Waar de provincies het in het Natuurbeleidsplan neergelegde
beleid onderschrijven, mag worden verwacht dat zij hierop, zo nodig in
overleg met het rijk, in hun ruimtelijk beleid zullen anticiperen.

5.2 Gebieden met specifieke landschappelijke waarden

Zoals vermeld aan het begin van dit hoofdstuk zijn op basis van de in
hoofdstuk 3 gestelde prioriteiten voor aardkundige waarden, voor
cultuurhistorische waarden en voor belevingswaarden een aantal
gebieden geselecteerd, die naar de mening van het rijk van bijzondere
betekenis zijn voor het behoud van de landschappelijke verscheiden-
heid in ons land. Deze gebieden zijn aangegeven in figuur 25 a. t/m d.*)

Het beleid voor de gebieden met specifieke landschappelijke waarden
is gericht op instandhouding en herstel van de aardkundige en cultuur-
historische kenmerken en structuren en op instandhouding en ontwik-
keling van de belevingswaarden. Waar deze gebieden samenvallen met
de ecologische hoofdstructuur zullen de aardkundige en cultuurhistori-
sche kenmerken en structuren worden betrokken bij de natuurbeleids-
doelstellingen voor de kerngebieden en de natuurontwikkelingsgebie-
den.

Het beleid van het rijk zal zijn gericht op instandhouding van:
reliëf, bodemstructuur en aardkundige processen waar het aardkundige
waarden betreft;
verkavelingspatronen, patronen van wegen en waterlopen, nederzet-
tingspatronen en structurerende elementen in het landschap waar het
cultuurhistorie betreft;
de kleinschaligheid waar het belevingswaarden betreft.

Belevingswaarden vallen ten dele samen met aardkundige en cultuur-
historische waarden. Waar dat niet het geval is kan instandhouding van
de kleinschaligheid zowel worden bereikt door behoud van bestaande
als door aanleg van nieuwe landschapselementen.

De eventuele belemmeringen die voortvloeien uit het zorgvuldig
rekening houden met deze waarden grijpen veelal niet in op de indivi-
duele bedrijfsvoering van agrarische bedrijven.

Met betrekking tot de verschillende deelaspecten valt binnen het
kader van het bovenstaande beleid nog het volgende op te merken.
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Aardkunde
De belangrijkste aantastingen van aardkundige waardevolle structu-

ren en elementen die in het kader van het boven aangegeven beleid
grote aandacht behoeven zijn:
grootschalige cultuurtechnische en waterstaatkundige werken;
bebouwing;
ontgrondingen (waaronder egalisaties);
aanleg of uitbreiding infrastructuur;

alsmede het remmen of stoppen van nog actieve aardkundige pro-
cessen, door activiteiten zoals:
het vastleggen van verstuivingen;
ingrepen in de waterhuishouding;
aanleg van waterstaatswerken.

Cultuurhistorie
Vanuit het cultuurhistorisch aspect is het van belang bijzondere aan-

dacht te besteden aan:
het voorkomen van "dissonerende" ingrepen in de kenmerkende
verkaveling en percelering en het kenmerkende patroon van wegen en
waterlopen, danwei het zodanig inpassen dat de bestaande cultuurhis-
torische kwaliteiten in het landschap herkenbaar blijven. Hierbij is de
relatie tussen nederzettingsstructuur en het verkavelingspatroon een
belangrijk aandachtspunt. Dissonerende structuuringrepen kunnen
vooral worden veroorzaakt door kavelverbeteringswerken, verandering
in infrastructuur (wegen en waterlopen), ontgrondingen en bebouwing;
het instandhouden van structurerende elementen in het landschap, met
name die elementen die functioneel dan wel ruimtelijk samenhangen
met het omringende cultuurlandschap (terp met terpdorpenlandschap,
duinlandgoederen in het duinontginningeniandschap, etc.};
het bij (uit)bouw van woonwijken en (ver)plaatsing van boerderijen
zoveel mogelijk aansluiten bij het nederzettingspatroon van het cultuur-
landschap.

Bijzondere aandacht zal worden geschonken aan de historische
parken en tuinen, die voldoen aan de criteria van de Regeling Achter-
stallig Onderhoud Historische Parken en Tuinen en de onder de Natuur-
schoonwet gerangschikte landgoederen (figuur 26). Ook de tuunwallen,
schurvelingen, eendekooien, hollestellen en dobben blijven tot de
prioriteiten behoren.
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Figuur 25a: Gebieden met specifieke landschappelijke waarden.
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Figuur 25b: Gebieden aardkundig van betekenis
(inclusief grote wateren).

Figuur 25c: Gebieden cultuur-historisch van betekenis.

Figuur 25d: Kleinschalige gebieden.
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Figuur 26: Historische buitenplaatsen en landgoederen met een oppervlakte
van meer dan vijf hectaren die zijn gerangschikt onder de Natuurschoonwet.
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Tuunwal op Texel.

Belevingswaarde
Zoals aangegeven in hoofdstuk 3, doelstellingen, is de schaal in feite

het enige meetbare criterium aan de hand waarvan de mate van bele-
vingswaarde wordt bepaald. Het contrast tussen grootschalige en
kleinschalige gebieden dient zo vee! mogelijk aanwezig te blijven.
Kleinschalige gebieden hebben een hoge belevingswaarde en zijn in
het algemeen ook van een meer dan gemiddelde waarde uit cultuurhis-
torisch, aardkundig en ecologisch oogpunt. Bij grootschalige gebieden
is de beleving van weidsheid en ruimte van belang. Hiertoe behoren
grote delen van de voor Nederland karakteristieke veenweidegebieden,
zeekleigebieden en droogmakerijen.

De kleinschalige gebieden van Noord-Nederland, Twente en de Ach-
terhoek alsmede een groot deel van de veenweidegebieden hebben
een speciale status in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening.

In de regeringsbeslissing over de Vierde Nota is voor de kleinschalige
gebieden gekozen voor een beleid gericht op actieve handhaving van
de landschappelijke karakteristiek (zeer kleinschalig, grote mate van
verweving van functies) en van de recreatieve en ecologische waarden.
Voor het veenweidegebied ten noorden van het Amsterdam-Noordzee-
kanaal is gekozen voor de ruimtelijke strategie "actieve handhaving",
hetgeen het instandhouden van het verweven karakter van landbouw
en natuur inhoudt, alsmede dat het huidige open, waterrijke karakter en
de structuur van het landschap behouden moeten worden. Voor de
overige veenweidegebieden van Holland en Utrecht en voor die van
Friesland geldt de ruimtelijke strategie "actieve aanpassing".

Dit betekent in algemene zin in deze gebieden dat door wijzigingen
van de ruimtelijke structuur op beperkte schaal, het benutten van
kansen voor natuurontwikkeling, landschapsbouw en recreatie en het
scheppen van ruimtelijke voorwaarden voor veranderingen binnen de
landbouw mogelijk zijn. Voor delen van deze gebieden kan dit neigen
naar een vernieuwing, voor andere delen kan de aanpassing slechts be-
scheiden zijn. Hoewel de zonering van de landelijke gebieden, die
richting geeft aan de verweving van de functies landbouw en natuur in
plannen op rijks- en provinciaal niveau, in 1990 in het kader van de
Vierde Nota Extra zal worden herzien, wordt in dit Natuurbeleidsplan
vooralsnog rekening gehouden met de hier genoemde kleinschalige

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989 - 1990, 21 149, nrs. 2 -3 99



gebieden (zie fig. 25d) en veenweidegebieden. Ook het gebied Heuvel-
land heeft een kleinschalig karakter. Bovendien is Heuvelland gekozen
als één van de tien gebieden waar een gebiedsgerichte, geïntegreerde
inzet van ruimtelijk en milieubeleid zal plaatsvinden. Deze keuze is
mede gebaseerd op het bijzonder waardevolle landschap.

Realisering van het beleid vanuit de sector van het landschapsbehoud
Bij de instandhouding van de bijzondere landschapswaarden gaat het

primair om het ruimtelijk beleid, het inrichtingsbeleid en de Wet
Bodembescherming. Voor wat betreft aardkundige waarden kan daar-
naast in belangrijke situaties de Natuurbeschermingswet worden
toegepast. In een incidenteel geval kan ook worden gedacht aan het
Relatienota-instrumentarium, vooral waar het gaat om de verwerving
van objecten of om inpasbaar actief beheer.

Voor de veiligstelling van cultuurhistorische waarden is de Natuur-
beschermingswet thans minder geschikt, maar in het voorontwerp tot
wijziging van deze wet is een titel opgenomen om zogenoemde
beschermde landschapsgezichten te kunnen aanwijzen. In de Land-
inrichtingswet is de cultuurhistorie als zelfstandig doel en toetsings-
criterium opgenomen. Voor het actieve beheer van cultuurhistorisch
belangrijke elementen en structuren zijn naast de regelingen gericht op
herstel en periodiek onderhoud van historische parken en tuinen, van
belang de Regeling Bos- en Landschapsbouw en de Regeling Onder-
houd Landschapselementen. De Regeling Bos- en Landschapsbouw
heeft momenteel ook betrekking op lanen van landgoederen gerang-
schikt onder de Natuurschoonwet. Daardoor wordt - langs indirecte
weg - een instandhouding van de cultuurhistorische betekenis van deze
lanen bereikt. Voor de planvorming is ook het gemeentelijk landschap-
beleidsplan van betekenis.

Met betrekking tot belevingswaarden is voor de instandhouding van
grootschalige gebieden de toepassing van beheersinstrumenten niet
aan de orde. Dit beleid zal uitsluitend via de ruimtelijke ordening en het
inrichtingsbeleid moeten worden gerealiseerd.

Het beleid inzake de instandhouding van kleinschalige gebieden zal
daarnaast gestalte krijgen door het stimuleren van het landschapson-
derhoud en het actief begeleiden van ontwikkelingen.

Aan de gebieden die zijn aangewezen op basis van de Regeling Aan-
wijzing Landschapselementen voor toepassing van de Regeling Onder-
houd Landschapselementen zullen geen nieuwe gebieden worden
toegevoegd.

Het rijk zal, waar relevant, initiatieven van andere overheden en
particulieren gericht op bescherming van aardkundige en cultuurhisto-
rische waarden ondersteunen.

5.3 Soortenbeleid

Het beleid inzake soorten richt zich voor wat betreft de bijzondere
natuurwaarden op de in 3.3.2 genoemde categorieën van soorten. Deze
worden aangeduid als aandachtssoorten. Bij het soortenbeleid gaat het
om op specifieke soorten gerichte inrichtings- en beheersactiviteiten,
om specifieke (technische) voorzieningen en om het toepassen van
wettelijke regelingen ter voorkoming van handelingen die ten koste
gaan van een soort. In sommige gevallen kan het voorts nodig zijn
aanvullende eisen met betrekking tot de milieukwaliteit te stellen. Dit
beleid zal worden ondersteund door onderzoek, het beschikbaar stellen
van expertise en door voorlichting aan particulieren, zoals terreinbe-
heerders, wildbeheerders, visstandbeheerders, agrariërs, landgoed-
eigenaren en anderen die actief kunnen bijdragen aan de instandhou-
ding van soorten.
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De koniginnepage was vroeger een
algemene standsvlinder en is nu vrij
zeldzaam.

In de afgelopen jaren zijn van overheids- en particuliere zijde diverse
lijsten en documenten opgesteld met betrekking tot bedreigde en/of
kwetsbare soorten ("rode lijsten"), die specifieke aandacht vragen op
het gebied van bescherming, herstel en beheer. Zo stelde de Minister
van Landbouw en Visserij in 1985 op basis van de EG-Vogelrichtlijn een
nationale lijst vast van bedreigde en anderszins met uitroeiing bedreig-
de of speciaal gevaar lopende vogelsoorten. Recent is de zgn. FLORON
Rode-lijst van de bedreigde inheemse planten gepubliceerd. Mede aan
de hand van dergelijke lijsten en op basis van de in hoofdstuk 3 ge-
noemde criteria zijn de soorten aan te geven, waarvoor niet kan wor-
den volstaan met de wettelijke "passieve" bescherming, maar die voor
specifieke maatregelen in aanmerking komen. Het betreft bijna 1800
soorten, waarvan het overgrote deel (+ 1600) wordt gevormd door
hogere en lagere plantesoorten.

Deze zogenoemde aandachtssoorten vragen zowel om maatregelen
binnen de ecologische hoofdstructuur als daarbuiten. Binnen de ecolo-
gische hoofdstructuur zullen deze soorten mede richting geven aan de
beheerdoelstellingen voor gebieden. Het (potentieel) voorkomen van
dergelijke soorten zal voor bijvoorbeeld terreinbeheerders aanleiding
kunnen zijn in hun beheer maatregelen te treffen die in het belang zijn
van de betrokken soorten. Daarnaast kan uit de aantalsontwikkeling van
de betrokken soorten de effectiviteit van het gevoerde beheer worden
afgelezen. De buiten de ecologische hoofdstructuur te treffen maat-
regelen zullen in de volgende paragraaf aan de orde komen.

Uit de categorie van aandachtssoorten is bovendien een aantal soor-
ten geselecteerd waaraan in de planperiode van het Natuurbeleidsplan
bijzondere aandacht zal worden gegeven, bijvoorbeeld op basis van
voor deze soorten op te stellen soortbeschermingsplannen (zie 7.3.3).

5.4 Het beleid buiten de ecologische hoofdstructuur en buiten
gebieden met specifieke landschappelijke waarden

Buiten de prioritaire gebieden voor het natuur- en landschapsbeleid
van het rijk heeft het rijksbeleid, zoals vermeld in de inleiding van dit
hoofdstuk, betrekking op:
het soortenbeleid
instandhouding van algemene natuur en landschapswaarden
de in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening genoemde gebieden
die vanuit het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief "behoud en vernieu-
wing van het landelijk gebied" speciale aandacht behoeven vanuit
ondermeer het natuur- en landschapsbeleid, te weten de veenweide-
gebieden en de kleinschalige gebieden van Noord-Nederland, Twente,
Achterhoek en Midden-Brabant. (Deze gebieden vallen ten dele samen
met de ecologische hoofdstructuur en de gebieden met specifieke
landschappelijke waarden).
de planologische bescherming van buiten de ecologische hoofdstruc-
tuur gelegen kleinere natuurgebieden.

Eerder (zie 3.3.1) is al aangegeven dat de inzet van het rijk zowel
beleidsmatig als instrumenteel in deze gebieden in het algemeen een
andere is dan in de prioritaire gebieden. In de prioritaire gebieden
neemt het rijk het initiatief, in de gebieden daarbuiten ligt een sterk,
doch niet voor alle categorieën even groot accent op de initiatiefrol van
de provincies en gemeenten. In de prioritaire gebieden zullen de
gebiedsgerichte sectorinstrumenten voor veiligstelling en beheer
geconcentreerd worden ingezet. Dit betreft onder meer het instrument
verwerving, de Natuurbeschermingswet, de Relatienota en de Berg-
boerenregeling. Buiten de prioritaire gebieden zullen deze instrumen-
ten in beperkte mate worden ingezet (onder andere bufferzones ondiep
grondwater en de genoemde Vierde Nota Ruimtelijke Ordening-gebie-
den). Wel blijft de toepassing van deze instrumenten in het licht van
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gemaakte afspraken gehandhaafd. Het voorgaande betekent niet dat
geen herijking van de inzet van de beleidsinstrumenten op langere
termijn zal kunnen plaatsvinden. Over een dergelijke herijking zal alsdan
nader overleg worden gevoerd met provincies en andere betrokkenen.
Voor het overige zal het buiten de ecologische hoofdstructuur gaan om
de generieke instrumenten van het natuur- en landschapsbeleid (voor-
lichting, subsidiemogelijkheden). Deze instrumenten zullen overigens
worden versterkt (zie hoofdstuk 9). Dit alles houdt in dat circa 10% van
de (financiële) middelen van het rijk in deze gebieden kan worden
ingezet. Daarnaast zal het in deze gebieden gaan om planologische
maatregelen (die in de veenweidegebieden en kleinschalige gebieden
reeds op rijksniveau worden aangezet in het kader van de Vierde Nota
over de Ruimtelijke Ordening) en voorts om maatregelen gericht op het
bereiken van een algemene milieukwaliteit en op het gebruik maken van
de mogelijkheden voor algemene natuur- en landschapswaarden
binnen inrichtingsmaatregelen en beheersactiviteiten ten behoeve van
andere functies en vormen van grondgebruik.

Uit het beleid met betrekking tot natuur en landschap kunnen in het
kader van de ruimtelijke ordening gebruiksbeperkingen voortvloeien.
Deze leiden in het algemeen niet tot vergoeding (dus geen "no pay-no
cure"); eerst wanneer ze zodanig zijn dat er sprake is van onevenredige
beperkingen van het grondgebruik voor betrokkenen ligt het in de rede
financiële compensatie te bieden.

K: Natuurwaarden buiten de ecologische hoofdstructuur, per regio.
Navolgende beschrijving vormt een indicatieve schets van natuur-

waarden die buiten de ecologische hoofdstructuur zijn gelegen en
karakteristiek zijn voor bepaalde regio's. Voor het veenweidegebied is
de beschrijving gebaseerd op onderzoek, waardoor een systematische
opsomming mogelijk is. Voor de natuurwaarden in de "regio" natuur in
de bebouwde omgeving wordt verwezen naar 4.11.

Veenweidegebied
Soorten van de dottergroep (o.a. moeraswiigeroosje, kale jonker,

dotter) in graslanden op natte matig voedselrijke bodem en soorten van
de moerasspireagroep (o.a. moerasspirea, moeraswederik, wolfspoot)
in ruigten op natte matig voedselrijke bodem, verlandingsvegetaties in
matig voedselrijk water met soorten van de egelskopgroep {o.a. water-
zuring, grote waterweegbree, zwanebloem), watervegetaties in matig
voedselrijk water met soorten van de watergentiaangroep {o.a. kikker-
beet, krabbescheer, stijve waterranonkel), duurzame weidevogelpopula-
ties van de gruttogroep (o.a. grutto, kievit), vogels van de rietgorsgroep,
houtkaden met hermelijn, wezel, bunzing, goede hazenstand, sloten en
vaarten met soorten als groene kikker, bruine kikker en gewone pad.

Heuvelland Zuid Limburg
Akkerkruiden als bolderik, korenbloem, margriet, verder bosrand-

gemeenschappen met kruidvlier, schaduwgras, gevlekte dovenetel,
hellingbossen met gele dovenetel, gevlekte aronskelk, gewone pad,
hazelworm, kramsvogel, alsmede poelen en andere watertjes met kleine
watersalamander.

Hogere zandgronden
Akkerkruiden als korenbloem, klaproos, berm-, sloot- en slootkant-

vegetaties, ruigtekruidsoorten van de bijvoet-groep (o.a. boerenworm-
kruid), groene dooradering van houtwallen en -singels, duurzame
populaties van ree en kleinere zoogdieren als spitsmuizen en kleine
marterachtigen, zangvogels als fitis, grasmus, geelgors en gekraagde
roodstaart.
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Behoud, herstel en ontwikkeling van
natuurlijke en landschappelijke waarden
is ook buiten de ecologische hoofdstruc-
tuur van belang.

Rivierengebied (binnendijkse gebieden)
In grasfanden en dijkbermen soorten als groot streepzaad, cichorei,

pastinaak en kaardebol, soorten van heggen, grienden, eendenkooien;
gewone pad, bruine en groene kikker, winterkoning, rietzanger, steen-
uil, torenvalk en verder vissoorten, bijvoorbeeld rietvoorn.

Akkerbouwgebieden op zeeklei
Meer algemene akkerkruiden (paarse morgenster, echte kamille,

grote ereprijs e.d.) in overhoeken en perceelranden en soorten van dijk-
bermen, houtsingels langs akkers en wegen, duurzame populaties van
bestuivende insecten en klein koolwitje, vogelsoorten als kneu, patrijs,
fazant, kwartelkoning en roofvogels als torenvalk en bruine kiekendief.

Graslanden op zeeklei
Pinksterbloem, veldzuring, smalbladige weegbree, kamgras, in

bermen en bij boerderijen soorten als kaasjeskrurd, smeerwortel,
verder goudplevier, knobbelzwaan, haas, buizerd.

5.4.1 Soorten buiten de ecologische hoofdstructuur

Het soortenbeleid is aan de orde geweest in 5.3. Daarin is aangege-
ven dat ook buiten de ecologische hoofdstructuur maatregelen zullen
worden getroffen gericht op instandhouding van aandachtssoorten.

In veel gevallen zal deze instandhouding kunnen worden bereikt met
andere dan ruimtelijke maatregelen. In beperkte mate zijn evenwel ook
ruimtelijke, gebiedsgerichte maatregelen nodig voor biotoopbescher-
ming (bijvoorbeeld biotopen als bosjes kleiner dan 10 ha of houtsingels
of poelen). Deze ruimtelijke maatregelen bewegen zich op het regionale
of locale niveau van planning. In (op te stellen) soortenbeschermings-
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plannen zijn/worden indicaties voor zulke maatregelen gegeven. Deze
soortenbeschermingsplannen zullen als richtsnoer voor het te voeren
beleid aan de andere overheden worden toegezonden.

Voor een aantal soorten kunnen nu reeds indicaties voor ruimtelijke
maatregelen worden gegeven. Dit betreft weidevogels, ganzen en
zwanen.

Het beleid voor de instandhouding van levenskrachtige populaties
van deze vogelsoorten, dan wel van de overwinteringsfunctie van
Nederland voor deze soorten, zal voor een deel worden gerealiseerd
binnen de ecologische hoofdstructuur. Binnen de ecologische hoofd-
structuur gaat het in het bijzonder om de kritische weidevogelsoorten
(naast de minder kritische) en de kwetsbare ganze(onder)soorten. In-
standhouding van deze soorten kan alleen worden gerealiseerd door
toepassing van de Relatienota of een daarop toegesneden beheer van
natuurgebieden.

Buiten de ecologische hoofdstructuur gaat het om minder kritische
weidevogelsoorten en tevens om belangrijke fourageergebieden voor
ganzen en wilde en kleine zwanen. Wel zal ten aanzien van de in de
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening genoemde veenweidegebie-
den op beperkte schaal toepassing van de Relatienota tot de mogelijk-
heden behoren. Voor het overige kan worden volstaan met planologi-
sche maatregelen en met geringe aanpassingen in het agrarische
beheer.

De nadere invulling van het laatste zal onder meer geschieden in het
kader van de projecten 12 (Diepe veenweidegebieden), 24 (Toekomst-
perspectief weidevogels) en 36 (Natuurvriendelijk boeren), waarover
meer in hoofdstuk 7.

De belangrijke weidevogelgebieden en de voor ganzen, wilde en
kleine zwanen belangrijke gebieden zijn indicatief aangegeven in
respectievelijk figuur 27 a. en b..

Met betrekking tot de belangrijke weidevogelgebieden zal het beleid
van het rijk zijn gericht op instandhouding van:
de bestaande ontwateringstoestand;
de openheid (vrij van bebouwing en opgaande beplanting);
de rust.

Met betrekking tot de voor ganzen en zwanen belangrijke gebieden is
het beleid gericht op instandhouding van:
de openheid;
de rust.

Met dit beleid wordt voortgebouwd op het beleid zoals aangegeven
in het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud, de Ganzennoti-
tie (binnenkort aan te bieden aan de Tweede Kamer) en de EG-Vogel-
richtlijn. Nadere begrenzing en afweging zal plaatsvinden in het kader
van het Structuurschema Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie.
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"Groene dooradering"

5.4.2 Algemene natuur- en landschapswaarden

Algemene natuurwaarden
Bij algemene natuurwaarden gaat het om plante- en diersoorten die

op landelijk dan wel regionaal niveau algemeen (kunnen) voorkomen,
mits wordt voldaan aan algemene milieu en waterkwaliteitseisen en
aan een zekere mate van "groene dooradering" van het landelijk en
stedelijke gebied.

Het betreft de soorten waarvoor aan de bestaansvoorwaarden kan
worden voldaan ook binnen gebieden met meer intensieve vormen van
grondgebruik. Ze kunnen zowel binnen als buiten de ecologische
hoofdstructuur voorkomen. Het beleid van de regering voor deze
algemene natuurwaarden zal vooral een stimulerend beleid zijn in de
richting van andere overheden en van andere betrokkenen {grondge-
bruikers en beheerders). Waar het rijk (mede) betrokken is bij ruimtelij-
ke plannen en inrichtingsactiviteiten zal het deze uitgangspunten voor
eigen handelen hanteren, gericht op instandhouding van deze natuur-
waarden. Per concreet geval zullen de mogelijkheden op basis van die
uitgangspunten worden bezien. De te hanteren uitgangspunten zijn
weergegeven in 5.4.5.

Voor een belangrijk deel zal het beleid inzake algemene natuurwaar-
den mede kunnen worden gerealiseerd in het kader van het soorten-
beleid. Immers door het (op locaal niveau) scheppen van de bestaans-
voorwaarden voor de aandachtssoorten zullen andere soorten kunnen
meeprofiteren. Daarnaast zal het beleid zich tevens richten op alge-
meen voorkomende soorten (deels aandachtssoorten), soortgroepen
en kleinere ecologische eenheden die indicatief zijn voor de omstandig-
heden en functies van een bepaald gebied (zie box K).

Indien deze soorten(groepen) vóórkomen kan gesteld worden dat
gewenste minimale natuur-, milieu- en waterkwaliteiten aanwezig zijn.
Het beleid zal er op zijn gericht deze te handhaven en waar mogelijk te
versterken. Waar deze soorten niet aanwezig zijn, zal het beleid gericht
zijn op herstel van de algemene natuurwaarden en de daarbij horende
condities. Voor een aantal soorten is hiervoor verder onderzoek naar de
habitateisen noodzakelijk.
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Figuur 27a: Belangrijke weidevogelgebieden.
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belangrijk voor ganzen

belangrijk voor wilde en/of kleine zwaan

belangrijk voor ganzen en wilde en/of kleine zwaan

Figuur 27b: Gebieden belangrijk voor ganzen en gebieden
belangrijk voor kleine en / of wilde zwanen
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Zwerfkei: voorbeeld van individueel
gelegen aardkundig element in ons
landschap.

Algemene landschapswaarden
Buiten de gebieden met specifieke landschappelijke waarden zijn

eveneens belangrijke cultuurhistorische en aardkundige waarden
aanwezig. Zoals in hoofdstuk 3 is vermeld onderscheiden de cultuur-
historische waarden buiten genoemde gebieden zich door de geringere
(inter-)nationale zeldzaamheid en relatief geringere samenhang.

Het gaat hierbij veelal om kleinere landschapselementen van regiona-
le betekenis, zoals daliegaten, kleiputten en dobben. De aardkundige
waarden zijn vooral onderscheiden op basis van (inter)nationale zeld
zaamheid. Buiten de specifieke gebieden zijn met name aardkundige
elementen die individueel gelegen zijn van belang, zoals huisterpen,
pingoruïnes, dolines, donken en zwerfstenen.

Het rijk zal, waar relevant, initiatieven van andere overheden en parti-
culieren gericht op bescherming van deze waarden ondersteunen.
Waar het rijk is betrokken bij inrichtings- en beheersacitivteiten zullen
deze aardkundige en cultuurhistorische waarden in de planvorming
worden betrokken.

5.4.3 Veenweidegebieden en kleinschalige gebieden

In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening zijn in het kader van
het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief "behoud en vernieuwing in het
landelijk gebied" enkele (te weten de veenweidegebieden, en klein-
schalige gebieden Noord-Nederland, Twente, Achterhoek en Midden-
Brabant) gebieden aangegeven die speciale aandacht vanuit onder
meer het natuur- en landschapsbeleid behoeven. De uitoefening van
een duurzame landbouw is hier tevens in het geding. Deze gebieden
vallen ten dele samen met delen van de ecologische hoofdstructuur en
gebieden met specifieke landschappelijke waarden (zie 5.1 en 5.2).

Hoewel wordt beoogd het instrumentarium voor veiligstelling en
be-heer van natuur en landschap te concentreren op de ecologische
hoofdstructuur en de gebieden met specifieke landschappelijke waar-
den wordt, gelet op de aard van de ruimtelijke vraagstukken, gedacht
aan ook een zekere inzet van deze instrumenten in de in de Vierde Nota
genoemde gebieden. In concreto zal bij de toewijzing van hectares van
de tweede 100.000 ha Relatienotagebieden aan de provinciale besturen
worden aangegeven, dat hoewel aanwending binnen de ecologische
hoofdstructuur prioriteit geniet, ook een beperkte aanwending daarbui-
ten in de in de Vierde Nota genoemde veenweidegebieden mogelijk is.
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In delen van de veenweidegebieden kan bovendien de Bergboeren-
regeling worden toegepast.

Voor de kleinschalige gebieden staat vooral binnen het kader van de
aanwijzingsgebieden (Regeling Aanwijzing Landschapselementen) een
ruime toepassing van het onderhoudsinstrumentarium voor ogen. In
de beekdalen en de kleinschalige gebieden zal plaatselijk de Bergboe-
renregeling worden toegepast.

5.4.4 Kleinere natuurgebieden buiten de ecologische hoofdstructuur.

Buiten de ecologische hoofdstructuur liggen eveneens natuurgebie-
den, die op zich niet voldoen aan de criteria voor het bepalen van deze
structuur. Het reeds in de Oriënteringsnota vastgelegde beleid, dat in
beginsel alle natuurgebieden worden veiliggesteld, blijft gehandhaafd.
Dit beleid is ook bevestigd in het Structuurschema Natuur- en Land-
schapsbehoud. Voor deze gebieden gaat het vooral om de planologi-
sche bescherming. De reeds bestaande toepassingen van de instru-
menten van het natuurbeleid blijfven voor deze gebieden gehandhaafd,
overeenkomstig het vermelde in de inleiding op 5.4. Daarbuiten zal het
beheer van deze natuurgebieden in handen blijven van andere over-
heden en van particuliere eigenaren.

5.4.5 Realisering vanuit het natuurbeleid

Het boven in beeld gebrachte beleid van het rijk in de gebieden bui-
ten de ecologische hoofdstructuur en buiten de gebieden met speci-
fieke landschappelijke waarden zal gestalte krijgen langs twee lijnen:
het hanteren van uitgangspunten voor het handelen van het rijk zelf in
die gevallen waar het rijk op enigerlei wijze is betrokken bij ruimtelijke
plannen en inrichtingsmaatregelen;
het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van andere overheden
en van gebruikers van het landelijk gebied.

Uitgangspunten voor het handelen van het rijk zelf
De door het rijk te hanteren uitgangspunten zijn:

voorgenomen activiteiten zullen mede worden bezien op de mogelijk-
heden om bij te dragen aan de instandhouding en/of ontwikkeling van
algemene natuur- en landschapswaarden en worden getoetst aan de in
soortenbeschermingsplannen gegeven indicaties voor de instand-
houding van aandachtssoorten. Waar voorgenomen activiteiten in deze
opzichten belemmeringen zouden kunnen inhouden zullen ook mogelij-
ke alternatieven voor die activiteit worden bezien. Voor bepaalde
activiteiten zal dit kunnen plaatsvinden in het kader van de milieu-
effectrapportage. Indien na afweging van belangen wordt besloten tot
uitvoering van projecten die tot verlies van natuur- en/of landschaps-
waarden leiden, zullen voorzieningen worden getroffen om dit verlies
door compenserende en/of mitigerende maatregelen zoveel mogelijk
op te heffen;
bij het scheppen van noodzakelijke voorzieningen en bij inrichtings-
maatregelen wordt bevorderd dat nadelige uitstralingseffecten voor de
ecologische en landschappelijke kwaliteiten van het omliggende gebied
zoveel mogelijk worden voorkomen;
bij de globale locatiekeuze van voorzieningen en bij de nadere bepaling
van tracé's en locaties wordt rekening gehouden met de verspreidings-
of migratiepatronen van planten en dieren. Waar doorbreking van deze
patronen onvermijdelijk is worden voorzieningen getroffen om de
barriërewerking van de doorbreking zoveel mogelijk op te heffen;
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Nestbeschermer

bij de realisering en inpassing van nieuwe voorzieningen wordt zoveel
mogelijk aangesloten bij de in het landschap nog aanwezige cultuur-
historische en aardkundige kenmerken. Deze kenmerken zullen daarbij
waar mogelijk en wenselijk tevens worden versterkt in hun ecologisch
functioneren en/of belevingswaarden.

Voor zover deze uitgangspunten voor rijkshandelen betrekking hebben
op het ruimtelijk ordeningsbeleid zullen deze eerst formeel van kracht
worden in het kader van de vaststelling van het Structuurschema Land-
bouw, Natuur en Openluchtrecreatie. Overigens sluiten deze uitgangs-
punten aan bij het beleid, zoals geformuleerd in het Structuurschema
Natuur- en Landschapsbehoud.

Stimuleren initiatieven andere overheden en particulieren
Het beleid inzake stimulering en ondersteuning van andere overheden

en van particulieren tot instandhouding van algemene natuur- en land-
schapswaarden en van aandachtssoorten zal gestalte krijgen door de
inzet van de volgende instrumenten:
het opstellen van provinciale natuurbeleidsplannen zal worden gestimu-
leerd. De provincies Friesland, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Noord-
Brabant komen in aanmerking voor een eenmalige rijksbijdrage voor de
uitwerking van een experimenteel provinciaal natuurbeleidsplan,
onderzoek naar combinatiemogelijkheden van natuur met (andere)
gebruiksfuncties zal worden ondersteund. In dit kader zullen een aantal
(voorbeeld)projecten worden uitgevoerd (zie hoofdstuk 7);
monitoringonderzoek gericht op algemene natuurwaarden zal worden
gestimuleerd;
regelmatige rapportage over de toestand van natuur en landschap;
onderzoek naar waarden, ingreep-effect relaties en beleidseffectiviteit zal
worden bevorderd;
het stimuleren van de mogelijkheden tot natuurvriendelijk handelen
door specifieke doelgroepen bijvoorbeeld door middel van financiële
prikkels;
verspreiding van kennis over de mogelijkheden om op betrekkelijk
eenvoudige wijze bij te dragen aan de instandhouding of het herstel van
natuur- en landschapswaarden door doelgroepen als agrariërs, wild-
beheerders, visstandbeheerders, water- en wegbeheerders en recreatie-
ondernemers. Voorbeelden van zulke mogelijkheden zijn het voeren van
een natuurvriendelijk berm- en slootbeheer, het plaatsen van nest-
beschermers, wildredders op maaimachines en de aanleg van erfbeplan-
ting;
het opstellen van soortenbeschermingsplannen (zie ook 5.3);
versterking van de inbreng van de natuurcomponent in het algemene
milieu- en waterbeheer (CUWVO rapport met betrekking tot uitvoering
ecologische eisen ten aanzien van waterkwaliteit).

5.5 Draagvlakvergroting

Bij de zorg voor natuur en landschap is het van wezenlijk belang dat er
een draagvlak bestaat in de samenleving. Bij de Nederlandse bevolking
dienen een houding en een gedrag te worden bevorderd die positieve
effecten hebben op het behoud van natuur en landschap. In meer speci-
fieke zin moet aandacht worden gegeven aan hen die vanwege hun
beroep of activiteiten een bijzondere betrokkenheid hebben bij het
streven natuur- en landschapswaarden te behouden ofte verbeteren.
Het vergroten van het draagvlak is zowel van belang voor de algemene
natuurwaarden als voor het tot stand brengen van de ecologische hoofd-
structuur. Van belang hierbij is dat de begrenzing van kerngebieden en
natuurontwikkelingsgebieden op zodanige wijze tot stand komt, dat
daardoor een vergroting van het draagvlak voor het natuurbeleid mede
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het gevolg is. De aanwezigheid van een gevarieerde natuur in de
directe dagelijks leefomgeving van mensen is van belang. Het bevorde-
ren van algemene natuurwaarden als ook van de natuur in de bebouw-
de omgeving vormen daarom een belangrijk onderdeel van het natuur-
beleid. Dit kan bovendien stimulerend werken op het natuur- en milieu-
vriendelijk gedrag van mensen.

Het beleid inzake vergroting van het draagvlak voor het natuur- en
landschapsbeleid heeft de volgende pijlers:
particulier initiatief;
natuur- en milieu-educatie;
voorlichting.

Hieronder worden deze drie benaderingen nader toegelicht.

Particulier initiatief
Er bestaat al gedurende langere tijd in Nederland een goed ontwik-

keld particulier initiatief op het terrein van natuur- en landschapsbeleid
en milieubeheer. De betreffende organisaties ontvangen in veel geval-
len op structurele basis financiële middelen van de rijks- en provinciale
overheid om hun activiteiten tot uitvoering te brengen en hun apparaat
in stand te houden. Als zodanig zijn zij daadwerkelijk actief met betrek-
king tot de verwerving en het beheer van natuurterreinen, landgoede-
ren en bossen, de natuur- en milieu-educatie en het signaleren van
negatieve ontwikkelingen met betrekking tot natuur- en landschaps-
waarden.

Gezien hun bijdrage aan de verwezenlijking van de doelstelling van
het natuur- en landschapsbeleid en hun mobiliserende effect op brede
lagen van de bevolking zal het rijk haar beleid met betrekking tot deze
organisaties continueren. Dit geldt ook voor de educatieve taken van de
particuliere organisaties. Dit betekent dat het subsidiebeleid zal worden
gehandhaafd en dit type organisaties in staat blijft zijn rol als behartiger
van het natuur- en landschapsbelang in de richting van de overheid te
vervullen.

Bij de toedeling van de financiële middelen zal met name worden
toegezien op de effectiviteit van de besteding hiervan. De activiteiten
van de betreffende organisaties zullen permanent worden getoetst op
hun bijdrage aan het beleid en eventuele gewijzigde omstandigheden
in het beleidsveld. Dit laat overigens de eigen verantwoordelijkheid van
deze organisaties voor hun taakuitoefening onverlet.

Voorts zal een accent worden gelegd op het verbreden van het maat-
schappelijk draagvlak naar organisaties en groeperingen die natuur- en
landschapsbelangen niet als (hoofd)doel van hun activiteiten hebben,
maar die niettemin wel een belangrijke rol (kunnen) vervullen bij de
effectuering van het beleid. In dit verband dient ook melding te worden
gemaakt van de particuliere landgoedeigenaren. De regering hecht
grote betekenis aan de inspanningen van deze eigenaren tot instand-
houding van de natuur- en landschapswaarden op hun bezittingen. Om
de lasten die deze instandhouding met zich meebrengt te verlichten en
daarmee tevens recht te doen aan het maatschappelijk belang er van, is
onder meer de Natuurschoonwet 1928 in het leven geroepen. Onder
deze wet zijn thans circa 1.000 landgoederen gerangschikt met een
gezamenlijk areaal van 100.000 ha (zie fig. 26). Een groot deel van deze
landgoederen is gelegen in de ecologische hoofdstructuur. Dit betekent
dat er ook voor deze landgoedeigenaren een rol is weggelegd voor de
realisering van het natuurbeleid.

Een duurzame betrokkenheid van diverse maatschappelijke organisa-
ties bij de ontwikkeling en het behoud van natuur- en landschapswaar-
den zal worden nagestreefd. Hiertoe worden drie hoofdlijnen van
beleid ontwikkeld.
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De eerste betreft de zogenaamde "meekoppeling" met activiteiten in
andere maatschappelijke sectoren. Meekoppeling houdt in het geza-
menlijk optrekken met andere activiteiten als daardoor meerdere
doelen tegelijk kunnen worden gediend. Te denken valt bijvoorbeeld
aan natuurontwikkeling in het kader van ontgrondingsprojecten en de
aanleg van golfbanen in gebieden met geringe natuur- en landschappe-
lijke waarden. Daarbij kan dan ook nog de situering van zulke projecten
zodanig worden gekozen, dat wordt bijgedragen aan een ruimtelijke
structuur van natuur en landschap. In het beleid gericht op meekoppe-
ling zal vooral aandacht worden geschonken aan de volgende sectoren:
recreatie, ontgrondingen, bosbouw, waterwinning, waterbeheer,
visserij, visstandbeheer en (extensieve) landbouw. Met vertegenwoor-
digers van deze sectoren zal overleg worden geopend; daarbij zullen
ook de mogelijkheden om tot concrete samenwerkingsvormen te
komen worden verkend.

Een tweede vorm van particuliere betrokkenheid betreft de zoge-
naamde publiek-private samenwerkingsvormen (partnerships) tussen
overheid en private sector (PPP) gericht op gezamenlijke realisering van
plannen en projecten. Een eerste analyse leert dat ook in het kader van
het natuurbeleid PPP's mogelijk zijn. Het betreft hier vooral (potentiële)
relatief grootschalige projecten met een natuurontwikkelingscompo-
nent, waarbij het raakvlak tussen het natuurbeleid en de belangen van
de andere sectoren betrekkelijk breed is en de (technische) kennis en
marktgerichte oriëntatie van het particulier initiatief een positieve
bijdrage kan leveren.

De toepassingsmogelijkheid van dit instrument zal nader worden
verkend.

Een derde vorm van particulier initiatief betreft de zogenaamde "na-
tuursponsoring". Voorbeelden in Engeland en Frankrijk geven aan dat
(veelal grote) bedrijven bereid blijken te zijn om bedragen beschikbaar
te stellen voor activiteiten op het gebied van natuur en landschap. Het
ligt dan ook in de bedoeling (financiële) contacten te stimuleren tussen
het bedrijfsleven en particuliere organisaties die werkzaam zijn op het
gebied van natuur en landschap.

Natuur- en milieu-educatie
Natuur- en milieu-educatie vormt een belangrijk instrument voor het

creëren van een voldoende maatschappelijk draagvlak voor het natuur-
beleid. Dit instrument is gericht op de burger in algemene zin. In de in
1989 gepubliceerde Nota Natuur- en Milieu-educatie is het beleid op dit
terrein vastgelegd. Belangrijke uitgangspunten zijn:
Natuur- en milieu-educatie vereist een procesmatige benadering,
waarbij het gaat om bewustwording, bevordering van de betrokken-
heid, het op gang brengen van leerprocessen en het wijzen op verant-
woordelijkheid voor eigen handelen.
Natuur- en milieu-educatie houdt zich niet alleen met de samenleving
bezig, of alleen met natuur en milieu, maar met de relaties tussen
beide.

Van wezenlijk belang voor de werkwijze die wordt gevolgd is het on-
derscheid in hoofdrichtingen dat in de nota wordt gemaakt, namelijk:
ecologische basisvorming, dat wil zeggen het bevorderen van een
algemeen niveau van ecologische kennis en inzichten, in beginsel
gericht op iedereen;
toepassingsgerichte ecologische vorming, dat wil zeggen het bevorde-
ren van voldoende kennis, inzicht en vaardigheid bij degenen die
beroepshalve, als vrijwilliger of anderzins met natuur en milieu in
aanraking komen.
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Ecologische vorming van mensen die
beroepshalve of als vrijwilliger te maken
hebben met natuur- en milieu-educatie.

Naar zijn aard leent de ecologische basisvorming zich voor het
creëren van een algemeen draagvlak, onder meer voor maatregelen
met betrekking tot gebieds- en soortenbescherming, zoals die in het
kader van dit beleidsplan zijn voorgenomen. Naast natuur- en milieu-
educatie in het onderwijs is ook een intensief buitenschools aanbod
voor zowel jongeren als volwassenen gewenst. Bijzondere aandacht
verdient daarbij de natuur in de stedelijke omgeving.

De toepassingsgerichte ecologische vorming zal meer accent krijgen,
onder meer in het kader van het doelgroepenbeleid. Het landbouw-
onderwijs vormt hierbij een belangrijke ingang omdat het direct een
beroepsgroep bereikt die een wezenlijke betrokkenheid heeft bij de
realisering van de doelstellingen van het natuurbeleid. De rijksoverheid
zal de beleidsvoornemens, zoals neergelegd in de Nota Natuur- en
Milieu-educatie, uitvoeren.

Hierbij zal tevens uitvoering worden gegeven aan de toezeggingen
aan de Tweede Kamer, gedaan tijdens de parlementaire behandeling
van de nota (in de Tweede Kamer).

Voorlichting
Voorlichting is nauw gelieerd aan natuur- en milieu-educatie. Het

wezenlijke onderscheid is evenwel dat voorlichtingsactiviteiten - in
tegenstelling tot natuur- en milieu educatie - in het algemeen gericht
zijn op één onderwerp en een meer incidenteel karakter hebben.

De voorlichting vanuit het natuur- en landschapsbeleid zal zich
richten op het vergroten van het draagvlak voor het in dit plan neer-
gelegd beleid. Het gaat daarbij primair om het geven van voorlichting
omtrent het te voeren beleid.
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De nadruk zal daarbij worden gelegd op groepen die als gebruikers
van het landelijk gebied kunnen worden gekenschetst. Daarnaast zullen
voorlichtingsinstrumenten ook worden benut om deze groepen inzicht
te geven in de wijze waarop men kan bijdragen aan handhaving en/of
vergroting van de kwaliteit van natuur en landschap. De mogelijkheden
die met name de landbouwvoorlichting op dit punt kan bieden zullen
worden benut.

Overigens vervult in het kader van natuur in de stad voorlichting aan
groenbeheerders via het consulentschap Stedelijk Groen een cruciale
rol.

5.6 Doelgroepenbeleid

Onder doelgroepenbeleid wordt verstaan het ontwikkelen en uitvoe-
ren van op speciale groepen in de samenleving gerichte maatregelen
en acties. Het betreft dan groepen die door hun maatschappelijke
positie van bijzonder belang zijn voor de realisering van doelstellingen
in het natuur- en landschapsbeleid.

Voor het in dit plan aangegeven natuurbeleid zijn goede condities van
milieu, water en ruimtelijke ordening essentieel. De vanuit natuurbeleid
gewenste condities staan aangegeven in 6.2. De genoemde condities
zullen primair tot stand worden gebracht in het kader van het milieu-
beleid - in het bijzonder via uitwerking van het Nationaal Milieubeleids-
plan en het NMP-plus -, in het kader van het waterbeleid - in het bijzon-
der via uitwerking van de Derde Nota Waterhuishouding - en in het
kader van het ruimtelijk beleid - in het bijzonder via de Vierde Nota over
de Ruimtelijke Ordening en de Vierde Nota over de Ruimtelijke Orde-
ning-extra. Het spreekt vanzelf dat vanuit het natuurbeleid steun zal
worden gegeven aan het in die kaders te voeren doelgroepenbeleid.

Daarenboven kent het natuurbeleid een eigen specifiek doelgroepen-
beleid. Dit beleid is gebaseerd op de visie dat tal van beheerders in het
landelijk gebied via wijzigingen en aanvullingen in hun beheersmaat-
regelen per saldo vaak meer voor instandhouding en ontwikkeling van
natuurwaarden kunnen doen dan nu het geval is. Het gaat bij dit doel-
groepenbeleid in beginsel om maatschappelijke sectoren die tot ecolo-
gisch inpasbaar handelen kunnen worden aangezet, of die in dergelijk
handelen kunnen worden gesteund.

Als belangrijkste doelgroepen in het kader van het natuurbeleid kun-
nen worden genoemd: natuur- en landschapsbeheerders, wildbeheer-
ders (zie fig. 28), visstandsbeheerders, weg- en waterbeheerders, agra-
riërs, agrarische organisaties, ontgronders, waterwinners, recreatie-
ondernemers, recreatieschappen en recreanten.

In het kader van dit plan zal voor deze doelgroepen een gericht beleid
worden voorbereid. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van educatie
en voorlichting, alsmede van de financiële ondersteuning van projec-
ten. Vaak zal sprake zijn van een combinatie van instrumenten, bepaald
primair vanwege de specifieke doelgroep en de aard van de problema-
tiek. Gestreefd wordt, per doelgroep, naar het maken van concrete
afspraken over activiteiten.Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn
afspraken met watersportverenigingen over terughoudend gebruik van
gebieden met het oog op verstoring van watervogels, afspraken met de
hengelsportverenigingen over beheer en betreding van beekoevers en
afspraken met boeren en wildbeheerders over perceelsrandbeheer.
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Figuur 28: Wildbeheereenheden in
Nederland (januari 1990}.

J wildbeheereen heden

overige samenwerkingsvormen
V;

L: Wildbeheereenheden
De doelgroep wildbeheerders bestaat voornamelijk uit jachthouders.

De jachthouders vormen een specifieke doelgroep vanwege hun posttie
in het landelijk gebied. Jachthouders hebben op basis van wetgeving
rechten en plichten ten aanzien van de fauna. Zij hebben door opleiding
en ervaring kennis van de wildstand en stellen belang in de instand-
houding (en herstel) van een goed biotoop ten behoeve van de wild-
stand. Daarnaast heeft deze doelgroep een goede relatie met de grond-
gebruikers, hetgeen voor het nemen van maatregelen ter verbetering
van de biotoop van betekenis is.

Jachthouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de in-
standhouding van de algemene natuurwaarden door hun activiteiten te
richten en af te stemmen op de beheers- en beschermingsplannen die
in het kader van het Natuurbeleidsplan worden uitgevoerd. Mede met
het oog daarop werken jachthouders in toenemende mate samen in
wildbeheereenheden. De wildbeheereenheden stellen voor hun werk-
gebied een beheerplan op, waarin de maatregelen zijn omschreven die
zorgen voor de ontwikkeling en instandhouding van een goede wild-
stand en een bijdrage leveren aan de algemene natuurkwaliteit in het
landelijk gebied.

Voorbeelden van beheersactiviteiten van wildbeheereenheden zijn
het in overleg met agrariërs instellen van rust- en fourageergebieden
voor wintergasten, het opknappen en beheren van poelen en dobben in
samenwerking met natuurbeschermingsorganisaties, het aanleggen of
herstellen van landschapselementen, het maken van beheersafspraken
met landbouwers, recreatieschappen, gemeenten en waterschappen
over perceelsrandbeheer, maaibeheer en berm- en oeverbeheer.
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5.7 Onderzoek, inventarisatie, monitoring en kennisdoorstroming

De uitgezette beleidslijnen in de voorgaande hoofdstukken maken het
noodzakelijk op een aantal velden van het beleidsonderbouwend onder-
zoek de onderzoeksinspanning te vergroten. Het betreft met name het
biogeografisch onderzoek, het populatiedynamisch onderzoek, de na-
tuurgerichte normstelling, de selectie van en het onderzoek naar refe-
rentiesystemen en het ecohydrologisch onderzoek. Daarnaast vergen
ook inventarisatie en monitoringactiviteiten verdergaande aandacht.

Dit is geen uitputtende opsomming; in bijlage 3 is een meer uitgebrei-
de beschouwing gewijd aan dit belangrijke veld. Over de hoofdlijnen
van het natuuronderzoek dat in het kader van het Natuurbeleidsplan
wenselijk wordt geacht, rapporteert de NRLO in samenwerking met de
RMNO en het BION op korte termijn. Een verdere uitwerking zal plaats-
vinden in het kader van onderzoeksprogramma's, in de Meerjaren-
programma's Natuur en Landschap en in de vorm van thema-gewijze
uitwerkingen. Daarnaast zal bij de nadere planvorming van projecten
toespitsing van onderzoeksvragen plaatsvinden.

Biogeografisch en populatie onderzoek
Met het oog op het goed functioneren van ecosystemen dient voor

meer soorten inzicht te worden verkregen in de noodzaak van en moge-
lijkheden voor het creëren van verbindingszones. Een modelmatige
benadering van dit onderzoek waarbij uitsterfkansen op locale schaal in
relatie tot de kwaliteit van de ecologische (hoofd)structuur en zijn omge-
ving kunnen worden gegenereerd, zal de bruikbaarheid van de onder-
zoeksresultaten in het beleid vergroten.

Natuurgerichte normstelling
Het vaststellen van natuurgerichte normen wordt gezien als een

belangrijk beleidsinstrument. Natuurgerichte normen houden verband
met de eisen die aan de leefomgeving van soorten en levensgemeen-
schappen moeten worden gesteld met het oog op hun duurzaam
voortbestaan. Verder onderzoek op dit punt, gericht op prioritaire
stoffen en ecosystemen of soorten, is noodzakelijk om te komen tot ge-
kwantificeerde normen. Kennis over achtergrond- of referentiewaarden
is essentieel. Een benadering volgens de risico-analyse zal de bruikbaar-
heid van de onderzoeksresultaten in het beleid vergroten.

Onderzoek naar referenties
De toegenomen aandacht in het beleid voor natuurontwikkeling

resulteert in een grotere onderzoeksbehoefte ten aanzien van de wijze
waarop natuurontwikkeling gestuurd kan worden. Van belang hierbij is
de keuze van referentiesystemen. Op basis daarvan kan een goed
inzicht worden verkregen in de te verwachten ontwikkelingstadia en het
benodigde ontwikkelingsbeheer. Het gaat om zowel terrestrische als
aquatische ecosystemen.

Ecohydrologie
Voor duurzame instandhouding van natuurwaarden is kennis over

hydrologische processen van wezenlijk belang. De ter beschikking
staande basisinformatie is nog te beperkt. Gebiedsdekkende gedetail-
leerde overzichten van de hydrologische en hydrochemische gesteld-
heid van het ondiepe grondwater ontbreken; grondwaterstromings-
patronen, relaties tussen infiltratie- en kwelgebieden en de relatie op-
pervlaktewater - grondwater zijn op veel plaatsen nog onvoldoende be-
kend en/of zijn gebaseerd op de interpretatie van verouderde gegevens.
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Inventarisatie en monitoring
Voor de uitvoering van het beleid dient basis-informatie over locale/

regionale situaties voorhanden te zijn. De basis-informatie dient betrek-
king te hebben op:
natuur- en landschapswaarden;
abiotische milieu-omstandigheden met relevantie voor natuur- en
landschapswaarden;
menselijke activiteiten.

Er is behoefte aan het onderling afstemmen van de huidige inventari-
satie- en monitoringactiviteiten (met name ten aanzien van flora en
vegetatie, vogels) en het uitbreiden van deze activiteiten ten aanzien
van zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen en sommige groepen
ongewervelde dieren, zowel op het land als in het water. Ook afstem-
ming met de gegevensverzameling ten aanzien van abiotische milieu-
factoren is van belang. Methodiek-ontwikkeling hiervoor dient plaats te
vinden. Tevens zal inzicht moeten worden verkregen in de verspreiding
en veiligstelling van genetisch materiaal onder andere met relevantie
voor natuurontwikkeling.

Aparte aandacht verdient het verkrijgen van een systematisch over-
zicht van het voorkomen en de verspreiding van cultuurhistorisch
belangwekkende landschapselementen en -patronen en aardkundige
waarden.

Voorziening in informatiebehoeften
Om in de informatiebehoefte te voorzien dient een versterking van de

wetenschappelijke ondersteuning plaats te vinden. De benodigde
omvang van deze versterking kan globaal worden afgeleid van de
geformuleerde inhoudelijke informatiebehoefte.

De huidige Nederlandse, voor het natuur- en landschapsbeleid rele-
vante, onderzoekscapaciteit is verdeeld over verscheidene ministeries,
instituten van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO), organisatie voor Toegepast Natuurkundig Onder-
zoek, universiteiten, para-universitaire instituten en onderzoeksbu-
reaus. Een deel van deze capaciteit is verbonden aan het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in de vorm van instituten van de
Directie Landbouwkundig Onderzoek en proefstations.

In de nota "Landbouwkundig Onderzoek in Perspectief" is onder
andere geconstateerd dat het natuuronderzoek ten opzichte van het
overige landbouwkundige onderzoek een achterstand heeft. Om aan de
vraag naar kennis te voldoen is het noodzakelijk om effectieve uitbrei-
ding van de onderzoekscapaciteit te realiseren. Buiten het landbouw-
kundig onderzoek bevindt zich veel expertise op voor het natuurbeleid
relevante onderzoeksvelden. De directe stuurbaarheid van dit onder-
zoek is echter beperkt. De relatie tussen beleid en onderzoek is derhalve
bij het natuurbeleid van een ander karakter dan bij het beleid ten
aanzien van landbouwproductie waar zich de (nationale) relevante
onderzoekscapaciteit grotendeels binnen het ministeriële landbouw-
kundig onderzoek bevindt.

Afstemming van het onderzoek vindt op nationaal niveau plaats via
coördinerende en adviserende organisaties als de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek, Raad voor Milieu- en Natuuronderzoek en
Nationale Onderzoeksprogramma's. Een relevante ontwikkeling hierbij
is het formuleren van onderzoeksthema's waarbinnen een bundeling
van fundamentele en op toepassing gerichte aspecten wenselijk wordt
geacht. Het uitbrengen van het Programma voor Oecologisch Onder-
zoek door de Stichting BION en van de NRLO-nota "Op toepassing
gericht ecologische onderzoek" draagt bij tot deze afstemming.
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Routinematige inventarisaties en monitoring van biotische objecten
vindt in het algemeen slechts op beperkte schaal binnen onderzoeks-
instituten plaats. Steeds meer vindt een bundeling van werkzaamheden
van vrijwilligers plaats waardoor in georganiseerd verband omvang-
rijke inventarisaties tot stand worden gebracht. Zo zijn bijvoorbeeld
naar schatting vijfduizend vrijwilligers in SOVON-verband actief het-
geen resulteert in verspreidingskaarten van alle Nederlandse vogels en
informatie over voor- of achteruitgang van de vogelstand in de tijd.

Op regionaal en locaal niveau zijn provinciale overheden, water-
schappen en locaal opererende rijksdiensten belangrijke instanties met
betrekking tot inventarisaties en monitoring. De gegevensverwerking
vindt plaats door de inventariserende organisaties en/of door het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het recent opgerichte
Biogeografisch Informatie Centrum (BIC).

Ten aanzien van monitoring-activiteiten geldt dat momenteel een
integratiekader in bestuurlijk en inhoudelijk opzicht vrijwel ontbreekt
voor lopende en nog verder te ontwikkelen monitoring-activiteiten. Een
eerste aanzet vormt het achtergronddocument "Toestand van de
Natuur". Geconstateerd kan worden dat in toenemende mate aan de
benodigde randvoorwaarden vooreen samenhangend monitorings-
systeem voor biotische aspecten voldaan wordt. Er zijn overlegkaders
tussen provinciale- en rijksdiensten (Werkgroep Samenwerking Milieu-
inventarisaties) en rijks- en particuliere organisaties (onder andere in
het kader van het Biogeografisch Informatie Centrum) en rijksdiensten
onderling, evenals capaciteit voor de verwerking van gegevens (CBS,
BIC) en een toenemende belangstelling van methodologisch onderzoek
naar de kosten-effectiviteit van monitoring. Door de grote inzet van
vrijwilligers en door de inbreng van met name de provinciale overhe-
den en waterschappen zijn inventarisaties en monitoring van biotische
kenmerken voor de rijksoverheid relatief goedkoper dan inventarisaties
en monitoring van abïotische kenmerken.

Ten aanzien van inventarisaties geldt vanuit de nationale optiek dat
tot nu toe maar in beperkte mate tegemoet kan worden gekomen aan
de behoefte om de werkzaamheden van de overkoepelende vrijwilli-
gersorganisaties te ondersteunen teneinde stimulering, coördinatie en
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verwerking van gegevens mogelijk te maken. Voor specialistische
kennis en voor de toepassing van specifieke dataverwerkingsmethoden
wordt eveneens een beroep gedaan op de nationale overheid.

Kenn isdoorstrom ing
Een bijzonder punt van aandacht vormt de kennisdoorstroming in

relatie tot het natuurbeleid.
Een aantal ontwikkelingen rechtvaardigen een nadere beschouwing

van de wijze waarop uitwisseling van relevante kennis tussen factoren
in het veld van het natuurbeleid (maatschappelijke groeperingen,
onderzoek, beheer, beleid, onderwijs) plaatsvindt. In de eerste plaats is
het aantal relevante kennisbronnen (aantal onderzoeksinstituten, maar
ook wetenschappelijke disciplines) toegenomen als gevolg van de
toenemende complexiteit en intensivering van de problemen waarvoor
het natuurbeleid zich gesteld ziet. Tevens bevinden deze kennisbronnen
zich deels buiten het landbouwkundig onderzoek. In de tweede plaats
zijn de gebruikers van de gegenereerde kennis in de laatste jaren in
diversiteit en aantal toegenomen en dit zal bij de uitvoering van het
natuurbeleid conform het Natuurbeleidsplan nog verder toenemen. Het
gaat daarbij onder meer om provinciale diensten, terreinbeheerders,
maatschappelijke belangengroepen, educatieve organisaties en rijks-
diensten. Deze toename in aantal en diversiteit van de kennisbronnen
en gebruikers maakt de schakel tussen kennisbron en gebruiker van
cruciaal belang.

Bij nadere beschouwing blijkt dat aan deze schakel op het terrein van
het natuurbeleid op slechts beperkte wijze vorm is gegeven. Binnen het
landbouwkundig onderzoek bestaan voorzieningen die gericht zijn op
het ontsluiten van de zelfgegenereerde kennis (met name bij het Rijks-
instituut voor Natuurbeheer).

Aan gebruikerszijde zijn voorzieningen gerealiseerd die gericht zijn op
het eigen gebruik (bijvoorbeeld bij Staatsbosbeheer, Landinrichtings-
diensten Natuurmonumenten) en bij uitzondering op (mede) gebruik
door derden.

Door het nagenoeg ontbreken van een schakel die ten behoeve van
de relevante actoren fungeert komen contacten en adequate overdracht
van kennis tussen kennisbronnen en gebruikers ad hoc, inefficiënt en
langs onsystematische lijnen tot stand. Bestaande barrières tussen
kennisbronnen en gebruikers blijven hierdoor in stand, met als gevolg
onderbenutting van de nationale onderzoekscapaciteit en suboptimale
onderbouwing van activiteiten in het kader van het natuurbeleid. Beide
gevolgen leiden tot rendementsverlies van gedane investeringen. In het
kader van het Natuurbeleidsplan zal in een oplossing voor deze proble-
matiek worden voorzien door de instelling van een Informatie en
Kenniscentrum (zie 7.3.7).

5.8 Relatie tot het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud

Vergelijking van de ruimtelijke aspecten van de in het voorgaande
neergelegde hoofdlijnen van beleid met het in het Structuurschema
Natuur- en Landschapsbeleid (1986) neergelegde beleid laat zien dat er
een zekere bijstelling van het beleid heeft plaatsgevonden.

Deze bijstelling is in de eerste plaats voortgevloeid uit de verdiepte
inzichten in de ecologische voorwaarden waaraan moet worden vol-
daan om een duurzame instandhouding van natuurwaarden te berei-
ken. Tevens is het door de snelle ontwikkelingen in sommige andere
maatschappelijke sectoren noodzakelijk dat er in het beleid een sterker
accent wordt gelegd op de voor ontwikkeling en instandhouding van

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989 - 1990, 21 149, nrs. 2 -3 119



(bijzondere en kwetsbare) natuurwaarden noodzakelijk ruimtelijke
stabiliteit. Dit heeft uitgemond in een aanpak via het concept ecologi-
sche hoofdstructuur. Het concept ecologische hoofdstructuur is tevens
het ruimtelijk-ecologisch kader voor de ontwikkeling van natuurwaar-
den, een hoofdlijn van beleid die ten opzichte van het Structuurschema
Natuur- en Landschapsbehoud een sterker accent krijgt. Het structuur-
schema kende (nog) niet een dergelijk kader voor natuurontwikkeling,
mede doordat het structuurschema zich primair richt op ruimtelijk te
localiseren kenmerken van natuur en landschap, gekoppeld aan be-
staande waarden. Binnen het concept ecologische hoofdstructuur wor-
den instandhouding van bestaande waarden en ontwikkeling van
natuurwaarden geïntegreerd binnen één hoofdlijn van beleid, gericht
op duurzame instandhouding van de bestaansvoorwaarden van eco-
systemen en de daarin thuishorende plante- en diersoorten.

In het Natuurbeleidsplan zijn anders dan in het Structuurschema
Natuur- en Landschapsbehoud natuur en landschap afzonderlijk behan-
deld. Dit omdat de oplossing van de problemen met betrekking tot de
instandhouding van natuurwaarden een andere instrumentele inzet
vergt dan die met betrekking tot landschapswaarden, mede doordat
instandhouding van landschapswaarden vooral vraagt om aandacht
voor ruimtelijke patronen en structuren, terwijl het bij ecosystemen óók
om processen gaat.

Aldus is in het Natuurbeleidsplan een andere duiding van beleids-
categorieën voor het natuur- en landschapsbeleid van het rijk toegepast
dan in het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud (1986). In
het binnenkort uit te brengen Structuurschema Landbouw, Natuur en
Openluchtrecreatie, waarvan een herziening van het Structuurschema
Natuur- en Landschapsbehoud een onderdeel is, zullen de beleids-
categorieën van het Natuurbeleidsplan uitgangspunt zijn.

Hierbij is ook betrokken de in verschillende kaders uitgesproken
wenselijkheid om tot een vereenvoudiging van het stelsel van beleids-
categorieën te komen. De gebiedscategorie kerngebieden omvat in
grote lijnen de beleidscategorieën met het accent op natuur uit het
Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud (natuurgebieden,
bossen, nationale parken), de ecologische aspecten van de beleids-
categorieën met het accent op natuur en landschap (rivierenlandschap
en laaglandstromen, landgoederen, afzonderlijke elementen in het
landschap, waardevolle agrarische cultuurlandschappen en grote land-
schapseenheden) en de beleidscategorieën Noordzee en grote wateren.
De "Gebieden met specifieke landschappelijke waarden" omvatten de
landschappelijke aspecten van de beleidscategorieën met accent op
natuur en landschap. Dit wil overigens niet zeggen dat alle concrete
gebieden die aan de verschillende beleidscategorieën van het Struc-
tuurschema Natuur- en Landschapsbehoud zijn toe te rekenen deel
uitmaken van de ecologische hoofdstructuur en de gebieden met
specifieke landschappelijke waarden, zoals deze zijn aangegeven op de
kaart van de ecologische hoofdstructuur achterin dit plan en figuur 25.

Immers, zoals is aangegeven, is door het rijk de keuze gemaakt om de
toepassing van het - versterkte - sectorinstrumentarium voor veiligstel-
ling en beheer van natuur en landschap te concentreren op deze
prioritaire gebieden.

Met betrekking tot de gebieden aangegeven op de kaarten 1 t/m 4 bij
het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud, zij het volgende
opgemerkt.

De grote eenheden natuurgebied, de nationale parken, de waarde-
volle beken en beekdalen en de uiterwaarden zijn begrepen in de ecolo-
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gische hoofdstructuur; dit geldt eveneens voor een deel van de weide-
vogelgebieden en voor een klein deel van de voor ganzen belangrijke
gebieden (met name de slaapplaatsen van ganzen vallen binnen de
ecologische hoofdstructuur). De grote landschapseenheden zijn voor
een zeer groot deel begrepen in de ecologische hoofdstructuur en de
gebieden met specifieke landschappelijke waarden te zamen. Voor de
voor ganzen belangrijke gebieden ligt, zoals aangegeven in het Struc-
tuurschema Natuur- en Landschapsbehoud, toepassing van de Relatie-
nota-instrumenten minder in de rede en kan grotendeels worden
volstaan met planologische maatregelen. Dit beleid wordt voor de
buiten de ecologische hoofdstructuur vallende ganzengebieden voort-
gezet. Voor de meer kwetsbare weidevogels is toepassing van het
Relatienota-instrumentarium wel nodig. Hiervoor wordt nu een gecon-
centreerde inzet in de ecologische hoofdstructuur voorzien (zie echter
ook 5.4.3). Het beleid uit het structuurschema, om in aanvulling daarop
instandhouding van minder kwetsbare weidevogelsoorten in hoofdzaak
door planologische maatregelen na te streven, zal worden voortgezet.
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6. DOORWERKING VAN HET BELEID

Het beleid op hoofdlijnen, zoals dat in het vorige hoofdstuk is be-
schreven, vindt zijn doorwerking in andere beleidsvelden en beleids-
sectoren van het rijk. Dit is zowel een consequentie van het te voeren
beleid als een voorwaarde, die noodzakelijk is voor het kunnen realise-
ren van het beleid.

Het is van belang om voor de realisatie van beleid nauw met andere
overheden samen te werken (6.1). Mede op basis van een beschou-
wing over het Natuurbeleidsplan zoals dit per thema (zie hoofdstuk 2)
zal worden gevoerd (6.2). Aangegeven welke de doorwerking van het
beleid is voor het beleid op andere beleidsvelden en beleidssectoren
van het rijk (6.3).

6.1 Relatie met andere overheden

Hoewel het Natuurbeleidsplan een plan op rijksniveau is, betekent dit
niet dat de tenuitvoerlegging zich tot het rijk beperkt. Integendeel, de
gestelde doelen kunnen alleen worden bereikt als de andere overhe-
den, maar ook maatschappelijke organisaties en particulieren, bijdra-
gen aan dat beleid.

In hoofdstuk 3 is al aangegeven dat er tussen de overheidslagen
sprake is van complementair beleid inzake de duurzame instandhou-
ding van natuur- en landschapswaarden. In concreto betekent dit voor
de in het voorgaande hoofdstuk geformuleerde hoofdlijnen van het
rijksbeleid het volgende.

Het rijk zal de toepassing van een aantal (rijks)instrumenten voor de
instandhouding van natuur en landschap concentreren op de ecologi-
sche hoofdstructuur en de gebieden met specifieke landschappelijke
waarden. Het instrument verwerving evenwel wordt ten dele toegepast
via een gezamenlijke inzet van rijks- en provinciale middelen: de
provincies participeren in de subsidiëring van de aankopen van de
provinciale Landschappen en van Natuurmonumenten. Tijdens het
bestuurlijk overleg over het beleidsvoornemen inzake het Natuurbe-
leidsplan hebben de provinciale besturen zich bereid verklaard in
beginsel hun medewerking te verlenen aan de beoogde geconcentreer-
de inzet van dit instrument. Dit geldt ook met betrekking tot de belang-
rijke rol die de provincies spelen bij de uitvoering van het Relatienota-
beleid, zoals die rol is vastgelegd in de Regeling Beheersovereenkom-
sten 1988. Een vergelijkbare rol is voor de provincies voorzien waar het
gaat om de uitvoering van het natuurontwikkelingsbeleid (zie 5.1.6). De
in 5.4.5 genoemde provinciale natuurbeleidsplannen zouden een goed
kader kunnen bieden om de afstemming tussen de beleidsontwikkeling
en -uitvoering van respectievelijk rijk en provincies nader gestalte te
geven.

De complementaire positie van de provincies is niet alleen aan de
orde bij de toepassing van de sectorinstrumenten. Voor de realisering
van het rijksbeleid zullen ook de instrumenten van de ruimtelijke
ordening, de landinrichting, het waterbeleid en het milieubeleid moe-
ten worden ingezet. Voor de realisering van het bufferbeleid ligt er
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zelfs een accent op deze instrumenten. Met name de opstelling van
provinciale waterhuishoudingsplannen en van provinciale milieube-
leidsplannen zullen van cruciale betekenis zijn voor de realisering van
het beleid voor de ecologische hoofdstructuur. Ook bij landinrichtings-
projecten spelen de provincies een belangrijke rol. Voor het areaal
buiten de prioritaire gebieden dragen provincies, gemeenten en het rijk
samen verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid, maar ligt de
initiatiefrol bij de andere overheden. Het rijk zal voor dit areaal waar
nodig en mogelijk ondersteuning verlenen. Deze ondersteuning zal het
karakter dragen van informatieverstrekking, het verstrekken van advie-
zen en bijdragen aan onderzoek en experimenten. In 5.4.5 is vermeld
welke instrumenten het rijk daarbij zal inzetten. Waar deze instrumen-
ten zich daartoe lenen kunnen zij op basis van projectmatige initiatie-
ven van de andere overheden ook gericht worden ingezet.

De rijksoverheid zal over de hoofdlijnen van beleid zoals neergelegd
in dit Natuurbeleidsplan regelmatig overleg blijven voeren met de
andere overheden. Belangrijk aandachtspunt zal daarbij de realisering
van deze hoofdlijnen zijn in relatie tot het beleid van de verschillende
andere overheden. In dit kader zal ook overleg worden gevoerd met de
Unie van Waterschappen.

Het rijk wil daarbij streven naar structurele samenwerking en afspra-
ken bij de uitwerking van het beleid. Dit houdt ook nader overleg in
over de mate waarin door het rijk via ondersteunende maatregelen in
de vorm van voorbeeldprojecten en kennisoverdracht ondersteuning
kan worden verleend. Terzake reeds bestaande afspraken zullen daarbij
worden betrokken.

6.2 Natuurbeleid per thema

Met het formuleren van de hoofdlijnen van beleid wordt een duurza-
me instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en land-
schappelijke waarden beoogd. Dit geldt zowel voor de waarden binnen
de ecologische hoofdstructuur en de gebieden met specifieke land-
schappelijke waarden (prioritaire gebieden) als daarbuiten.

In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven hoe hiertoe het sector-
instrumentarium van het natuurbeleid zal worden ingezet. Daarbij is
reeds aangegeven dat ook maatregelen zullen moeten worden getrof-
fen vanuit het milieu- en waterbeleid, alsmede vanuit het ruimtelijk en
inrichtingsbeleid.

Verzuring

Ecologische hoofdstructuur
De meeste voor verzuring gevoelige gebieden liggen binnen de

ecologische hoofdstructuur. Afgezien van de grote wateren is ongeveer
driekwart van de ecologische hoofdstructuur als voor verzuring gevoe-
lig te bestempelen. Vanwege het feit dat de bronnen van verzuring
buiten de natuurgebieden liggen, kan slechts in geringe mate met het
sectorinstrumentarium van het natuurbeleid zélf (beheersmaatregelen)
aan deze problematiek het hoofd worden geboden. Voor de bronge-
richte aanpak is het milieubeleid primair verantwoordelijk. In het
Nationaal Milieubeleidsplan vormt verzuring één van de hoofdthema's.

Vanwege de voornamelijk grootschalige verspreiding van verzurende
stoffen is gekozen voor een algemeen landelijk beleid. De einddoelstel-
ling voor dit beleid, zoals dat is verwoord in het bestrijdingsplan
verzuring, te weten een streefwaarde van 400 zuurequivalenten per ha
per jaar, is met name gericht op een duurzaam behoud van ecosyste-
men. Deze streefwaarde kan echter pas op de lange termijn worden
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Figuur 29: Deposities van potentieel zuur
in Nederland in 2000 bij maatregelen
volgens Bestedingsplan verzuring en
maximale reductie in Europa.
(Bron: Bestrijdingsplan verzuring, 1989)

Depositie in equivalenten
potentiee! zuur per jaar.

H u 1500-2000

| 2000-2500

H 2500-3000

I 3000-3500

Tabel 3: Critische niveaus van zure deposities mol (H*)/ha/jr en concentraties jug/m3. (Bron: Bestrijdrngsplan verzuring, 1989)

stoffen criterium

ter voorkoming van alle schade

totaalN
totaal zuur

03-conc.**
(gem. overdag)
SO2 (jaargeml

vastlegging in biomassa
soortensamenstelling
Al-conc.gr.w.<0.2 mg.1-1

visuele schade
visuele schade

ter voorkoming van de meest ernstige schade

NHx-N
totaal N

totaal zuur
03-conc.**
(gem.overdag)
SO2 (jaargem)

balans voedingsstoffen
vorstgevoeligheid
nitraat gr.w.<50 mg.1-1
nitraat gr.w.<25 mg.l-1
vergrassing
Ca/Al-ratio >1,0

visuele schade
visuele schade

*
* •

naaldbos loofbos
arme zandgronden

400 - 800
400 - 700
200

50
25

1000
1500
1600
1000

1400

100
100

400 - 800
400 - 700
200

50
25

1500
1500
2800
1600

1800*

100
100

heide
arm zand

350 - 700
400 - 700

10

40

vennen

350 - 700
400 - 700

3600
2000
1400

-

-
-2100*

: bij frequenter plaggen en/of begrazen
: groeiseizoengemiddelde
: voor loofbos op rijkere gronden 2400 mol (H)/ha/jr
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gerealiseerd. De doelstelling voor het jaar 2010 (een grenswaarde van
1400 zuurequivalenten per ha per jaar) is voor een aantal ecosystemen
nog te hoog. Dit geldt in nog sterkere mate voor de tussendoelstelling
voor het jaar 2000 van 2400 zuurequivalenten per ha per jaar. Boven-
dien zal deze gemiddelde doelstelling voor Nederland niet overal
worden gehaald (fig. 29). De belasting van de meeste gevoelige eco-
systemen zal dan ook bij het landelijke beleid vooralsnog boven het
critische niveau (tabel 3) blijven. In dit licht is het van groot belang dat
vanuit het natuurbeleid wordt aangedrongen op het zo snel mogelijk in
Nederland en in internationaal kader realiseren van stringent anti-
verzuringsbeleid.

Omdat ammoniak in tegenstelling tot de overige verzurende stoffen
een meer locaal/regionaal verspreidingspatroon heeft en op die schaal
dan vaak een zeer aanzienlijk deel van de zure depositie vormt, kan met
behulp van bufferbeleid tegen emissies van ammoniak vanuit de
veehouderij een zinvolle aanvulling op het algemene beleid worden
geleverd. Dit bufferbeleid richt zich met name op de bescherming van
heiden, hoogvenen, schrale graslanden, duinen, vennen en bossen.
Het betreft ten eerste het tegengaan van een verdere toename van de
belasting van gevoelige ecosystemen (Hinderwet Richtlijn Ammoniak
en Veehouderij). Om ook tot een daadwerkelijke afname van de belas-
ting in gevoelige ecosystemen te kunnen komen, wordt een objectge-
richt ammoniakbeleid geformuleerd. Hiernaast zal het echter voorlopig
voor een groot aantal gebieden noodzakelijk zijn om de effecten van te
hoge deposities te bestrijden met behulp van interne beheersmaat-
regelen. (Effectgerichte Maatregelen - zie 5.1.5).

Met behulp van de gecoördineerde inzet van dit objectgerichte
ammoniakbeleid en effectgerichte beleid kan - in afwachting van het
bereiken van een milieukwaliteit waarbij de natuur duurzaam in stand
kan blijven - voldoende bescherming worden geboden aan de meest
bedreigde gebieden binnen de ecologische hoofdstructuur.

In algemene zin blijft het echter noodzakelijk waar mogelijk ook
andere instrumenten in te zetten om tot een afname van de belasting
van verzuringsgevoelige gebieden in de ecologische hoofdstructuur te
komen. Zo kunnen de ruimtelijke ordening en de landinrichting even-
eens worden ingezet bij de uitvoering van het bufferbeleid.

Overige gebieden
Voor zover ook buiten de ecologische hoofdstructuur verzurings-

gevoelige gebieden voorkomen, worden deze in dezelfde mate be-
schermd door het algemene verzuringsbeleid als de daarbinnen
gelegen gebieden. De inzet van objectgericht ammoniak-beleid en
effectgerichte maatregelen kan in beperkte mate plaatsvinden in
bestaande natuurgebieden buiten de ecologische hoofdstructuur. Voor
deze gebieden wordt gestreefd naar het voorkomen van een verdere
toename van de belasting (stand-still).

Voor een aantal aandachtssoorten, waarvan de leefomgeving niet
(geheel) binnen de ecologische hoofdstructuur ligt, kan het noodzake-
lijk blijken op kleine schaal ook in andere gebieden buffer- of effect-
gericht beleid ten aanzien van ammoniak te voeren. Waar dit relevant
is, zal dit in de soortenbeschermingsplannen nader worden uitgewerkt.

Eutrofiëring

Ecologische hoofdstructuur
De voor eutrofiëring meest gevoelige ecosystemen liggen voor een

groot deel binnen de ecologische hoofdstructuur; de meeste gebieden
binnen de ecologische hoofdstructuur zijn wel in meer of mindere
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mate gevoelig voor eutrofiëring. Omdat de eutrofiëring in de ecologi-
sche hoofdstructuur met name door externe bronnen wordt veroor-
zaakt, wordt dit probleem primair via het brongerichte milieu- en
waterbeleid aangepakt (zie 6.3.2). Eutrofiëring (vermesting) vormt dan
ook een belangrijk thema in het Nationaal Milieubeleidsplan en de
Derde Nota Waterhuishouding met betrekking tot het grond- en opper-
vlaktewater.

Voor het grondwater is een algemene milieukwaliteitseis voor nitraat
geformuleerd, gericht op de bescherming van de functie "drinkwater-
winning". Deze kwaliteitseis van 50 mg NO3 per liter (in het grondwa-
ter op een diepte van 2 meter onder de grondwaterspiegel) is onvol-
doende voor de bescherming van alle voedselarme ecosystemen
(waarvoor een waarde in de orde van grootte van 1 mg NO3/I wenselijk
is). Wel is een brongericht mestbeleid ontwikkeld met als einddoel
voor het jaar 2000 het bereiken van een evenwichtssituatie voor fos-
faat. Voor nitraat is in het Nationaal Milieubeleidsplan eenzelfde
einddoel geformuleerd, doch dit dient nog nader te worden uitgewerkt.
Als tussendoel is naar aanleiding van de Derde Noordzeeministerscon-
ferentie een streven naar 50% emissiereductie voor stikstof per 1995
afgesproken. Bij het bereiken van een evenwichtssituatie wordt de
duurzame instandhouding van kwel-afhankelijke natuurgebieden en
eutrofiëringsgevoelige wateren gerealiseerd. Voor het oppervlaktewa-
ter zijn algemene milieukwaliteitseisen (inspanningsverplichting) voor
fosfaat (0,15 mg P/l) en stikstof (2,2 mg N/l) geformuleerd, mede op
ecologische grondslag. Voor kwetsbare/waardevolle wateren kunnen
extra scherpe normen worden nagestreefd.

Deze doelstellingen zullen veelal pas op middellange termijn worden
gerealiseerd. De belasting van een aantal voor eutrofiëring gevoelige
ecosystemen zal derhalve bij het landelijk gebied vooralsnog te hoog
blijven of dreigen te worden.

Vooruitlopend en in enkele gevallen in aanvulling op het generieke
beleid is derhalve aanvullend gebiedsgericht beleid noodzakelijk. De
aard van de verspreiding - via grond- en oppervlaktewater - maakt het
voeren van gebiedsgericht beleid goed mogelijk. Ook hier gaat het in
eerste instantie om het tegengaan van een toename van de belasting
van gevoelige systemen en vervolgens om het doen afnemen van de
belasting door het instellen van bufferzones en het nemen van bron-
gerichte maatregelen hierbinnen. Met betrekking tot het grondwater
betreft het dan beperkende maatregelen ten aanzien van de mestgift in
inzijggebieden.

Soms kan meekoppeling met bosaanleg of de drinkwaterfunctie (ten
behoeve waarvan eveneens bufferbeleid wordt gevoerd) een ingang
vormen (beschermingszones; zie 6.3.3).

Gebiedsgerichte maatregelen vanuit het waterbeleid die ook in de
Derde Nota Waterhuishouding zijn aangekondigd zijn onder meer
verdergaande brongerichte maatregelen, biologische zuivering, het
handhaven van het gebiedseigen karakter van het water en het tegen-
gaan van de inlaat van voedselrijk rivierwater, maar ook waterhuis-
houdkundige buffer-maatregelen, zoals het aanleggen van bufferbek-
kens.

Met deze gebiedsgerichte aanpak via bron- èn effectgerichte maat-
regelen kan - in afwachting van het bereiken van het einddoel van het
milieu- en waterbeleid voor eutrofiëring, waarbij duurzaam behoud,
herstel en ontwikkeling van de meeste ecosystemen is gewaarborgd -
aan de voor eutrofiëring meest gevoelige gebieden binnen de ecologi-
sche hoofdstructuur voldoende bescherming worden geboden. Voor
sommige ecosystemen blijft gebiedsgericht beleid ook op de lange
duur noodzakelijk.
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Het welslagen van dit beleid is echter in belangrijke mate mede
afhankelijk van de inzet van provincies en waterbeheerders. Indien zich
hierdoor knelpuntsituaties voordoen, zal in sommige gevallen tot ver-
werving worden overgegaan voor het effectueren van het bufferbeleid
(zie 9.1.3). Het bufferbeleid zal nader onderbouwd worden middels
onderzoek naar de vereiste milieukwaliteitseisen ten aanzien van
nitraat en fosfaat in verschillende voedselarme kwel-ecosystemen. Ook
is verder ecohydrologisch onderzoek nodig om de benodigde omvang
van bufferzones te kunnen vaststellen.

Overige gebieden
Het algemene vermestingsbeleid heeft tevens een positieve uitwer-

king op voor eutrofiëring gevoelige natuurwaarden buiten de ecologi-
sche hoofdstructuur. Ook de provincies hebben terzake verantwoorde-
lijkheden. Vanuit het rijk zal worden gestreefd naar een betere afstem-
ming van het agrarisch beheer op bescherming, herstel en ontwikke-
ling van algemene natuurwaarden op cultuurgronden die gevoelig zijn
voor eutrofiëring, zoals perceelsranden en slootkanten (project 36).

Voor een aantal aandachtssoorten waarvan de leefomgeving niet
(geheel) binnen de ecologische hoofdstructuur ligt, kan het - in aanvul-
ling op het vorenstaande - noodzakelijk blijken op kleine schaal ook in
deze gebieden buffer- of effectgericht beleid voor eutrofiëring te
voeren. Waar dit relevant is, zal dit in de soortenbeschermingsplannen
nader worden uitgewerkt.

Verdroging

Ecologische hoofdstructuur
Van de voor verdroging gevoelige terreinen waarin effecten van

verdroging reeds zijn gesignaleerd, ligt ongeveer tweederde binnen de
ecologische hoofdstructuur. Een groot deel van de ecologische hoofd-
structuur is als verdrogingsgevoelig aan te merken.

De oorzaken van verdroging liggen deels binnen de ecologische
hoofdstructuur, maar meestal daarbuiten, in gebieden die via grond en/
of oppervlaktewater hydrologische relaties vertonen met natuurgebie-
den.

Het probleem speelt voornamelijk op locale tot regionale schaal.
Naast een generiek beleid ten aanzien van de waterwinning, de berege-
ning en de landbouwwaterhuishouding is het verdrogingsbeleid dan
ook voor een belangrijk deel gebiedsgericht. Dit beleid is nader uitge-
werkt in de Derde Nota Waterhuishouding, die op nationale niveau het
primaire kader vormt voor de aanpak van de verdrogingsproblematiek.

Einddoel van het algemene grondwaterbeleid is een zodanig be-
heerste grondwatersituatie dat een duurzaam gebruik van grondwater
en een duurzame ontwikkeling van natuur, bos en landschap gewaar-
borgd zijn. Dit betekent een herstel of instandhouding van de natuurlij-
ke kwelstroming alsmede een voldoende hoog waterpeil in moerassen,
natte schraallanden, vennen, plassen, beken en watergangen. De
doelstelling voor 2000 is dat het areaal natuur in Nederland met teke-
nen van verdroging niet mag zijn toegenomen ten opzichte van 1985.

Als tussendoel voor 1995 wordt een stabilisatie op het niveau van
1989 (zowel wat betreft het areaal als de intensiteit) nagestreefd.
Tevens dient voor 1995 een feitelijk begin te zijn gemaakt met de
waterhuishoudkundige regeneratie van verdroogde bos- en natuur-
gebieden.

De gebiedsgerichte aanpak, specifiek gericht op behoud en herstel
van de natte en vochtige omstandigheden in natuurgebieden kan
concreet worden vertaald in ondermeer de volgende inrichtingsmaat-
regelen:
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gerichte verplaatsing van grondwateronttrekkingen naar minder
verdrogingsgevoelige gebieden of overschakeling op oppervlaktewater
of - in het duingebied - op diepte-infiltratie;
terugdringen van de beregening uit grondwater;
het instellen van hydrologische bufferzones en het treffen van maat-
regelen zoals het opzetten van het oppervlaktewaterpeil en andere
waterconserveringsmaatregelen ten behoeve van het natuurterrein
(bufferbeleid);
wateraanvoer van elders. Hierbij geldt als uitgangspunt dat eerst
andere mogelijkheden moeten worden onderzocht en dat - indien
noodzakelijk - alleen water wordt aangevoerd dat niet tot eutrofiërings-
verschijnselen in het natuurgebied kan leiden en ook met betrekking
tot het CO3-gehalte overeenkomt met het gebiedseigen water.

Nadere uitwerking van het beleid inzake verdrogingsbestrijding vindt
plaats in de provinciale waterhuishoudingsplannen.

Behalve in het waterbeleid en het milieubeleid wordt de verdroging
ook aangepakt in het kader van de landinrichting. In toenemende mate
maakt hydrologische buffering van verdrogingsgevoelige natuurwaar-
den deel uit van het landinrichtingsplan.

Voorts wordt er naar gestreefd een toename van de verdroging door
nieuwe grondwateronttrekkingen ten behoeve van drink- en industrie-
watervoorziening zoveel mogelijk te voorkomen (zie 6.4.7).

Met dit maatregelenpakket kan een duurzaam behoud, herstel en
ontwikkeling van voor verdroging gevoelige natuurwaarden in de
ecologische hoofdstructuur worden gewaarborgd. Het welslagen van
het beleid is echter voor een belangrijk deel afhankelijk van de inzet
van de provincies en de waterbeheerders. Indien zich hierdoor knel-
puntsituaties voordoen, zal in sommige gevallen tot verwerving wor-
den overgegaan voor het effectueren van het bufferbeleid (zie 9.1.3).

Overige gebieden
Het algemene verdrqgingsbeleid, zoals omschreven in de Derde Nota

Waterhuishouding, heeft tevens tot doel de voor verdroging gevoelige
natuurwaarden buiten de ecologische hoofdstructuur te beschermen.
Ook hierbij geldt dat de provincies een eigen verantwoordelijkheid
hebben voor het voeren van aanvullend gebiedsgericht beleid. In het
kader van de landinrichting zal meer rekening worden gehouden met
de verdrogingsproblematiek. In het beleid van de waterschappen is dit
eveneens gewenst. In de beheersplannen voor bestaande natuurgebie-
den buiten de ecologische hoofdstructuur wordt aangegeven op welke
wijze verdroging zal worden tegengegaan of voorkomen.

Voor een aantal aandachtssoorten waarvan de leefomgeving (deels)
buiten de ecologische hoofdstructuur ligt, kan het versneld bereiken
van een duurzame situatie eveneens noodzakelijk zijn. Waar dit rele-
vant is, zal dit aspect in de soortenbeschermingsplannen worden
uitgewerkt. Met betrekking tot de belangrijke weidevogelgebieden
buiten de ecologische hoofdstructuur is het beleid van het rijk gericht
op instandhouding van de bestaande ontwateringstoestand (zie 5.4.1).

Verontreiniging

De gevoeligheid voor verontreinigende stoffen is veel minder dan bij
de voorafgaande thema's gebonden aan specifieke ecosystemen. Het
probleem speelt derhalve in dezelfde mate binnen als buiten de ecolo-
gische hoofdstructuur. Wel is er een verschil in de mate van risico-
acceptatie. De verontreiniging wordt - onder het thema verspreiding -
primair brongericht aangepakt vanuit het milieubeleid. In het NMP is
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hiervoor als doelstelling voor 2010 opgenomen dat de risico's ook voor
de natuur tot een aanvaardbaar en zo mogelijk tot een verwaarloos-
baar niveau moeten worden gereduceerd. Voor prioritaire stoffen dient
deze doelstelling reeds in 2000 te zijn bereikt. Deze doelstelling wordt
uitgewerkt in de vorm van milieukwaliteitseisen en brongerichte
maatregelen die tot het realiseren van deze eisen moeten leiden.

Hierbij zal meer aandacht worden geschonken aan de onderbouwing
van de milieukwaliteitseisen, zodanig dat duurzaam behoud, herstel en
ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden is gewaarborgd. Dit
vindt ook zijn doorwerking in het gewasbeschermingsbeleid (zie 6.3.1
en 6.3.2).

In afwachting van de realisering van deze milieukwaliteitseisen is in
sommige gevallen een gebiedsgerichte aanvulling op het milieubeleid
gewenst, namelijk:
voor reeds verontreinigde natuurgebieden: gestreefd wordt - binnen
het vigerende bodemsaneringsbeleid - naar een sanering waar dat
vanuit natuur-oogpunt wenselijk is. Daarbij wordt aandacht besteed
aan de ontwikkeling van natuurvriendelijke saneringstechnieken;
voor nog onaangetaste natuurgebieden of de leefomgeving van
aandachtssoorten die worden bedreigd door verontreinigingen in de
omgeving via grond- of oppervlaktewater, teneinde voor deze gebie-
den de natuurlijke situatie te kunnen handhaven (stand-still) dient
bufferbeleid, eventueel aangevuld met effectgericht beleid te worden
gevoerd (bijvoorbeeld beperkingen aan het gebruik van verontreini-
gende stoffen in inzijggebieden of beperking van de inlaat van veront-
reinigd rivierwater).

Verzoeting

Verzoeting is een probleem van beperkte geografische omvang dat
op locale/regionale schaal speelt en ook op dat niveau wordt aange-
pakt. Het provinciale waterhuishoudingsplan is daarvoor het geëigen-
de kader. Aan de provincies wordt daarom gevraagd dit aspect mee te
nemen in de planvorming, met hoge prioriteit voor de voor verzoeting
gevoelige gebieden binnen de ecologische hoofdstructuur.

In het eigen sectorbeleid en de landinrichting zijn reeds voldoende
mogelijkheden voorhanden om - indien dat in aanvulling op het pro-
vinciale beleid noodzakelijk blijkt - buffer- dan wel beheersmaatregelen
te treffen om een duurzaam behoud, herstel en ontwikkeling van waar-
devolle zoute/brakke levensgemeenschappen te kunnen realiseren.

Verwaarlozing

Verwaarlozing is een oorzaak van achteruitgang van natuur- en
landschapswaarden, die binnen de terreinen waar dit speelt zelf dient
te worden bestreden. Hiertoe zal een project "Noodzakelijke investerin-
gen in het natuurbeheer" worden uitgevoerd.

Terreinen in eigendom en/of beheer van de Staat of de particuliere
terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties komen in aanmer-
king voor financiële ondersteuning vanuit dit project. De prioriteit zal
daarbij liggen bij gebieden gelegen binnen de ecologische hoofdstruc-
tuur en bij de gebieden met specifieke landschappelijke waarden.

Verstoring

Ecologische hoofdstructuur
Verstoring is een vorm van aantasting van de fauna die zich op

relatief korte afstand van de bron voordoet. Het gaat derhalve om
bronnen in of nabij de ecologische hoofdstructuur. Voor wat betreft het
aspect geluid wordt het probleem aangepakt in het kader van de Wet
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Geluidhinder (Regeling Stiltegebieden). Dit beleid zal zodanig worden
aangepast dat het beter wordt toegesneden op de bescherming van
storingsgevoelige soorten. Voor andere bronnen van verstoring binnen
de ecologische hoofdstructuur zullen ruimtelijke maatregelen nodig
zijn welke per situatie kunnen verschillen. Het kan dan gaan om zone-
ring of om sanering in die gevallen waar de knelpunten niet op andere
wijze kunnen worden opgelost. Met betrekking tot bepaalde typen
kerngebieden, waaronder de nationale parken, kan het nodig zijn een
zodanige invulling te geven aan bufferzones dat deze tevens fungeren
als een opvang voor storende vormen van recreatie. Ze kunnen in dit
opzicht worden betrokken in de recreatie-zonering van de kerngebie-
den. In bepaalde situaties kunnen nadelige effecten uitgaan van sterke
nachtelijke verlichting. Met name verlichting van (snel)wegen in open
kerngebieden of verlichting van kassen langs de randen van kerngebie-
den kunnen in dit opzicht een bedreiging inhouden voor de fauna. Het
beleid zal er op gericht zijn zulke verstorende invloeden in en langs
kerngebieden tegen te gaan. Ter verdere onderbouwing van het beleid
zal nader onderzoek worden verricht naar de aard en de omvang van
de verstoringsproblematiek.

Overige gebieden
Verstoring leidt ook tot de aantasting van natuurwaarden buiten de

ecologische hoofdstructuur. De provincies hebben een eigen verant-
woordelijkheid om daartegen maatregelen te treffen indien dat voor
behoud, herstel of ontwikkeling van natuurwaarden noodzakelijk wordt
geacht. Het rijk wil hierbij stimulerend optreden (bijvoorbeeld door het
uitvoeren van een project natuurvriendelijk boeren) en zal optreden
waar het gaat om het voorkomen van schade aan broedvogels door
het in het broedseizoen aanwenden en uitrijden van mest op het land.

De bijstelling van het stiltegebiedenbeleid zal tevens gericht zijn op
de storingsgevoelige soorten buiten de ecologische hoofdstructuur.
Indien voor de duurzame instandhouding van de aandachtssoorten
voor de planperiode aanvullende maatregelen nodig blijken, zal dat in
de soortenbeschermingsplannen worden uitgewerkt.

Met betrekking tot de belangrijke weidevogelgebieden en de voor
ganzen en zwanen belangrijke gebieden buiten de ecologische hoofd-
structuur is het beleid van het rijk gericht op instandhouding van de
rust (zie 5.4.1).

Verlies/versnippering

Ecologische hoofdstructuur
Het verschijnsel verlies/versnippering is één van de belangrijkste

redenen die net totstandbrengen van het beleid voor prioritaire gebie-
den in de vorm van de ecologische hoofdstructuur en de gebieden met
specifieke landschappelijke waarden noodzakelijk maken. Het beleid zal
zich daarbinnen richten op enerzijds het voorkomen van verder verlies/
versnippering in het kader van het ruimtelijk en inrichtingsbeleid en
anderzijds het terugdraaien van bestaande bronnen van versnippering.

Op een aantal punten vormt op dit moment met name de infrastruc-
tuur (rijks-, provinciale en gemeentewegen) nog grote barrières binnen
de ecologische hoofdstructuur (zie fig. 30). Hiervoor wordt op korte
termijn naar een oplossing gezocht (zie 6.4.2).
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Daarnaast zijn of dreigen er ook op kleinere schaal nog knelpunten
ten gevolge van vooral de landbouw (versnippering van de land-
schapsstructuur), de infrastructuur (barrièrewerking), de delfstofwin-
ning (verlies van ecologische, aardwetenschappelijke en cultuurhistori-
sche waarden), de aanleg van stuwen en dergelijke ten behoeve van de
scheepvaart en de waterafvoer (belemmering migratiemogelijkheden
vis) en de verstedelijking. Deze zullen worden opgelost in het kader
van het betreffende sectorbeleid. In algemene zin wordt dit thema
nader uitgewerkt binnen het project "Opheffen en voorkomen van ver-
snippering" (project 30), dat zal resulteren in een beleidsnota betreffen
de het thema versnippering van natuur en landschap. Hierbij zal een
relatie worden gelegd met versnipperingsprojecten uit het Structuur-
schema Verkeer en Vervoer.

Natuurgerichte normstelling

Uit het overzicht van het natuurbeleid per thema komt een scala van
wenselijk geachte condities voor de instandhouding en ontwikkeling
van natuur- en landschapswaarden naar voren. Soorten en ecosyste-
men stellen naast milieukwalïteitseisen aan chemische factoren ook
eisen aan fysische en biologische factoren, zoals de vochtvoorziening,
de steilheid van oevers of het minimumareaal. Het totaal van eisen aan
de omgeving is samen te vatten onder het begrip natuurgerichte
normstelling. Dit omvat derhalve eisen in de richting van milieu-,
water-, ruimtelijk, inrichtings- en beheersbeleid. Het begrip vereist in
de planperiode nadere invulling, gericht op het totstandbrengen van
een samenhangend stelsel van natuurgerichte normstelling voor
aandachtssoorten en (inter)nationaal waardevolle ecosystemen (zie
7.3.7).
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Figuur 30: Knelpunten vanuit natuuroptiek {migratie van diersoorten)
in het bestaande hoofdwegennet. (Bron: CML, 1990)
Knelpunten die kunnen worden opgeheven door mitigerende maatregelen:

• otter-onderdoorgangen

O kleine tunnels of bruggen t.b.v. kleinere soorten als das en boommarter

# grote tunnels of "eco"ducten t.b.v. grotere soorten als ree, wild zwijn en edelhert

Knelpunten die kunnen worden opgeheven door compenserende
maatregelen als biotoopverbetering en/of -uitbreiding nabij de
weg (ruimtelijke, inrichtings- en beheersmaatregelen), te onder-
scheiden naar:

M moerasvogels
W weidevogels
V vogels kleinschalig landschap
H heidevogels
B bosvogels

J
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6.3 Maatregelen gericht op milieu, water, bestemming, inrichting en
beheer

6.3.1 Milieu

Het duurzaam instandhouden van ecosystemen (bestaande en te
ontwikkelen), soorten en gebieden is bij de formulering van het alge-
mene milieubeleid mede een uitgangspunt. Daarbij is echter het begrip
duurzaamheid gerelateerd aan de betekenis van het milieu voor de
mens en niet aan de intrinsieke waarde van de natuur (zie hoofdstuk 3).
Ook omdat de hoofddoelstelling van het milieubeleid pas op de lange-
re termijn (2010) zal zijn gerealiseerd zal bij dit algemene beleid een
irreversibele aantasting van natuur- en landschapswaarden niet altijd
kunnen worden voorkomen. Zoals aangegeven in 6.2 kan het daarom
nodig zijn om een aanscherping ten behoeve van bepaalde gebieden of
soorten te realiseren. De aanscherping kan gelden voor de geformu-
leerde milieukwaliteitseisen (streef- en grenswaarden) als ook voor de
brongerichte maatregelen, teneinde de gewenste milieukwaliteit
sneller te kunnen realiseren. In het algemeen geldt dat het stand-still
beginsel in het milieubeleid ook wordt toegepast op de instandhouding
van natuurwaarden.

Milieukwaliteitseisen
Het milieubeleid is primair gericht op het realiseren van algemene

milieukwaliteitseisen, welke zullen worden onderbouwd vanuit het
risicobeleid, zoals dat is verwoord in de nota "Omgaan met Risico's".
Deze dienen zodanig te worden vastgesteld dat ze tenminste bescher-
ming bieden aan de algemene natuurwaarden. Doch ook de duurzame
bescherming van aandachtssoorten met een brede verspreiding over
ons land zal met de algemene milieukwaliteitseisen moeten zijn ge-
waarborgd. Dit kan een aanscherping inhouden van het maximaal
toelaatbaar risico volgens de nota "Omgaan met Risico's".

De algemene milieukwaliteitseisen beogen daarmee eveneens
voldoende bescherming te bieden aan een groot aantal andere aan-
dachtssoorten en ecosystemen.

In twee opzichten bestaan er echter redenen om vanuit het natuurbe-
leid - gebiedsgerichte - bijzondere milieukwaliteitseisen te formuleren.
Ten eerste geldt ten aanzien van milieuvreemde stoffen dat deze in
natuurgebieden niet thuishoren. De streefwaarde voor deze stoffen
wordt daarom voor gebieden binnen de ecologische hoofdstructuur
gelijk gesteld aan nul. Ten tweede geldt ten aanzien van milieu-eigen
stoffen het volgende. Enkele stoffen, zoals met name de nutriënten
(maar ook bijvoorbeeld chloride en calcium), vormen milieufactoren
die in hoge mate de natuurlijke differentiatie in soorten en ecosyste-
men bepalen. Gebiedsgericht gedifferentieerde milieukwaliteitseisen
op het niveau van het natuurlijke achtergrondgehalte zijn dan ook een
voorwaarde voor het behoud dan wel herstel van de natuurlijke ver-
scheidenheid in ons land. Voor de overige milieu-eigen stoffen (zoals
bijvoorbeeld zware metalen als arseen en zink) geldt weliswaar in veel
mindere mate dat zij bijdragen aan behoud dan wel herstel van de
verscheidenheid, doch wordt om dezelfde redenen eveneens het
natuurlijk achtergrondgehalte als streefwaarde gehanteerd.

Deze uitgangspunten vinden hun doorwerking in het meerjarenpro-
gramma Gewasbescherming en ook in de voorgenomen operationali-
sering van de Milieucriteria-nota.

Ter nadere uitwerking in het kader van de natuurgerichte normstel-
ling zal ten aanzien van de volgende onderwerpen het onderzoek
worden geïntensiveerd:
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er zal worden gewerkt aan de totstandkoming van een gedifferentieerd
stelsel van milieukwaliteitseisen voor nutriënten voor zover dit thans
nog niet beschikbaar is;
er wordt nagegaan op welke wijze de vaststelling van de algemene
milieukwaliteitseisen mede gericht kan worden op de bescherming van
de algemene natuurwaarden en aandachtssoorten met een breed
verspreidingsgebied.

Hierover zal in de planperiode worden gerapporteerd.

Maatregelen
Het milieubeleid omvat voornamelijk generieke maatregelen, gericht

op het bereiken van de algemene milieukwaliteit. Een gebiedsgerichte
aanscherping van het maatregelenpakket is, zoals aangegeven in
hoofdstuk 5, vanuit het natuurbeleid noodzakelijk als in een bepaald
gebied ten aanzien van één of meer schadelijk geachte stoffen:
de algemene milieukwaliteit versneld bereikt dient te worden omdat
anders (inter)nationale waarden irreversibel worden aangetast;
een bijzondere milieukwaliteit dient te worden gerealiseerd; er zal dan
een maximaal brongericht beleid worden gevoerd.

In 6.2 is per thema aangegeven of gebiedsgerichte maatregelen
moeten worden getroffen. Voor het milieubeleid van rijk en provincies
betekent dit het volgende:

Het bufferbeleid omvat de volgende aspecten:
ten aanzien van vermesting is voor grondwaterafhankelijke voedsel-
arme natuurgebieden binnen de ecologische hoofdstructuur een strin-
gentere eis voor het nitraatgehalte in toestromend grondwater ge-
wenst dan de eisen die nu worden gehanteerd met het oog op de
gewenste kwaliteit ten behoeve van de drinkwatervoorziening. De pro-
vincies wordt daarom verzocht om bij het beleid ten aanzien van
bodembeschermingsgebieden zorg te dragen voor het realiseren van
een zodanige kwaliteit van het instromende water in de gebieden dat
het aanwezige ecosysteem duurzaam in stand kan blijven dan wel zich
kan herstellen. Dit geldt ook voor verontreinigende stoffen;

voorts zal de regeling fosfaatverzadigde gronden met prioriteit worden
ingezet ter bescherming van de beekdalen binnen de ecologische
hoofdstructuur waar deze worden bedreigd door een hoge fosfaat-
aanvoer via het grondwater ten gevolge van verzadiging van de bodem
in het inzijggebied;

met het oog op het tegengaan van de verzuring via de lucht wordt een
objectgericht NH3-beleid ontwikkeld om op korte termijn op locaal
niveau te hoge belastingen te reduceren tot een niveau waarop het
ecosysteem ter plaatse duurzaam behouden kan blijven. In het NMP is
aangekondigd dat hiervoor nog in 1990 een Plan van Aanpak wordt
opgesteld. Daarnaast zullen in dit jaar al enkele experimenten worden
gestart. Criteria voor de keuze van objecten die zullen worden aange-
pakt zijn onder meer de ligging binnen de ecologische hoofdstructuur
en de effectiviteit van de maatregelen. Dit laatste houdt in dat het
object ook ten aanzien van andere vormen van beïnvloeding duurzaam
moet zijn of worden beschermd. De Richtlijn Ammoniak en Veehoude-
rij, welke dient om aan het begrip "stand-still" invulling te geven, zal
op meer gebieden van toepassing worden. De uitbreiding geldt met
name de gebieden die gevoelig zijn voor eutrofiëring ten gevolge van
atmosferische depositie van NH3 (duinen, schraalgraslanden, hoog-
venen);

in het kader van de bestrijding van de geluidhinder is het beleid erop
gericht om de lijst van uitzonderingen van stiltegebieden, voor zover
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relevant, in omvang te doen afnemen. Daarnaast wordt momenteel
nagegaan hoe de regeling stiltegebieden kan worden toegespitst op de
habitats van voor verstoring gevoelige aandachtssoorten. Dit krijgt
ondermeer zijn vertaling in een verzoek aan de provincies om met
bepaalde natuurwaarden meer rekening te gaan houden bij de vast-
stelling van het intentieprogramma.

Voor het bufferbeleid vormt de regeling bodembeschermingsgebie-
den een zeer belangrijk instrument. Binnenkort wordt deze regeling
vervangen door de regeling milieubeschermingsgebieden; deze omvat
eveneens de grondwaterbeschermingsgebieden en de stiltegebieden.

De provincies hebben de bevoegdheden over dit instrumentarium en
hun bijdrage wordt dan ook van groot belang geacht.

Overige bron- en effectgerichte maatregelen worden getroffen op het
gebied van de preventieve toetsing (m.e.r.), de preventie zelf (bodem-
bescherming), de sanering van verontreiniging en de bestrijding van
verzuringseffecten.

Bezien zal worden in hoeverre het gewenst is op basis van het in dit
plan neergelegd beleid generiek dan wel ter bescherming van de
ecologische hoofdstructuur en/of gebieden met specifieke landschap-
pelijke waarden voor specifieke activiteiten de drempelwaarde voor de
m.e.r.-plicht te verlagen of meer activiteiten m.e.r.-plichtig te stellen '
(onder meer voor grondwateronttrekkingen, uitbreidingen van ver-
blijfsrecreatieterreinen in de ecologische hoofdstructuur en activiteiten
in de Waddenzee).

De regeling bodembeschermingsgebieden kan ook van belang zijn
voorde bescherming van natuur- en landschapswaarden tegen ingre-
pen in het gebied zelf. Dit geldt met name voor de gebieden met
specifieke landschappelijke waarden.

In de planperiode zal een programma van effectgerichte maatregelen
tegen de effecten van verzuring en eutrofiëring in uitvoering worden
genomen in daarvoor gevoelige terreintypen binnen de ecologische
hoofdstructuur, te weten: duinen, heiden, vennen, bossen, hoogvenen,
droge en natte schraallanden, laagvenen en kalkgraslanden. Bij de
uitvoering zal een relatie worden gelegd met het overige gebieds-
gericht milieu- en waterbeleid en met het objectgerichte ammoniakbe-
leid, ten einde de (kosten-)effectiviteit van de afzonderlijke maatregelen
te vergroten.

Een inventarisatie naar gevallen van bodemverontreiniging in of nabij
natuurgebieden is uitgevoerd. Bij de herziening van de leidraad bo-
demsanering wordt aandacht besteed aan de beoordeling van de ernst
van deze bodemverontreiniging. Er zal worden gewerkt aan de ontwik-
keling van "natuurvriendelijke" saneringstechnieken. Gestreefd wordt
naar een hogere prioriteit van verontreinigde natuurgebieden op
provinciale bodemsaneringsprogramma's.

Afstemmingskaders
Voor zover het natuurbeleid leidt tot gebiedsgericht milieubeleid

vindt dit zijn nadere uitwerking mede in het kader van het in het NMP
aangekondigde actieplan gebiedsgericht milieubeleid.

Bij de invulling van de regeling milieubeschermingsgebieden (indien
nodig ook voor de bestaande regelingen voor bodembeschermings-
gebieden en stiltegebieden) zal aansluiting worden gezocht met de
gebiedscategorieën uit dit plan. Dit geldt eveneens voor het besluit
m.e.r., voor zover daarin specifieke drempels voor de m.e.r.-plicht zijn
opgenomen voor activiteiten in extra gevoelige gebieden.
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Elaasjeskruid

Een aantal projecten voor de planperiode uit dit plan is gelegen binnen
de gebieden waarin "Geïntegreerd gebiedsgericht ruimtelijk en milieu-
beleid" wordt uitgevoerd (ROM-beleid). Dit maakt het mogelijk om door
een gecoördineerde inzet van instrumenten de gewenste aanscherping
van het milieubeleid op efficiënte wijze te realiseren. In het kader van
het voornoemd actieplan zal worden bezien of het vanuit het natuurbe-
leid gewenst is het aantal ROM-projecten uitte breiden.

6.3.2 Water

Water is van vitaal belang voor de natuur. Dit geldt zowel voor water
als milieuconditie voor planten en dieren als voor het water zelf als
aquatisch ecosysteem. Dit gegeven vormde een van de uitgangs-
punten bij het opstellen van zowel dit plan als de Derde Nota Water-
huishouding.

Een andere overeenkomst tussen het natuurbeleid en het water-
beleid vormt de gebiedsgerichte oriëntatie. De uitwerking zal vooral
gestalte krijgen in de verschillende wateren (Noordzee, grote wateren,
regionale wateren, grondwatersystemen) en concreet op project-
niveau.
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Behalve op rijksniveau in de Derde Nota Waterhuishouding zal het
Natuurbeleidsplan ook moeten doorwerken in de provinciale water-
huishoudingsplannen en de beheersplannen van de waterbeheerders.
Behoud, herstel en ontwikkeling van waardevolle waterecosystemen
en aan water gebonden ecosystemen binnen de ecologische hoofd-
structuur staan voorop. De doorwerking heeft betrekking op de kwali-
teitseisen en functietoekenning van oppervlaktewateren en grondwater
en tevens op de voorbereiding en uitvoering van NBP-projecten en de
praktijk van inrichting, beheer en onderhoud.

Het provinciaal waterhuishoudingsplan vervult een sleutelrol van-
wege de centrale taak van de provincie in het waterbeleid.

Kwaliteitseisen
Bij de invulling van de voorlopige algemene milieukwaliteit voor

oppervlaktewateren (kwaliteitsdoelstelling 2000, voorheen basiskwali-
teit) is een schatting van de effecten op het aquatische ecosysteem
maatgevend geweest. De verder uitwerking van deze algemene milieu-
kwaliteit zal worden gebaseerd op de eisen die vanuit de algemene
natuurwaarden en vanuit aandachtssoorten met een brede versprei-
ding worden gesteld (zie 6.3.1).

Naast de algemene milieukwaliteit worden ook hogere ecologische
kwaliteitsdoelstellingen gehanteerd voor wateren waar de natuurfunc-
tie voorop staat. Deze zijn mede van toepassing op de wateren binnen
de ecologische hoofdstructuur en op de wateren die van belang zijn
voor aandachtssoorten. De verdere uitwerking zal plaatsvinden binnen
het kader van de natuurgerichte normstelling (zie 6.2). Hierbij komen
ook fysische aspecten als stroming, peilvariaties, morfologie en over-
bouw aan de orde.

Maatregelen
De doorwerking van het natuurbeleid in het waterbeleid kan worden

toegelicht aan de hand van de vier "schermen" die in de Derde Nota
Waterhuishouding worden onderscheiden:

Verontreiniging.
de toepassing van natuurgerichte normstelling binnen het water-
beheer;
een verdergaande terugdringing van de eutrofiëring door middel van
intensivering van het preventief brongericht beleid en het stimuleren
van een integrale gebiedsgerichte aanpak middels proefprojecten,
waarin zowel bron- als effectgerichte maatregelen in combinatie
worden ingezet;
het handhaven van het gebiedseigen karakter van het water; indien
nodig ook door middel van het scheiden van schone en vervuilde
oppervlaktewateren (met name in poldersystemen) met inachtname
van de migratiemogelijkheden;
de functietoekenning binnen de ecologische hoofdstructuur in be-
schouwing nemen bij het opstellen van onderzoeks- en sanerings-
programma's voor de waterbodems;
het ecologisch functioneren van oppervlaktewateren als uitgangspunt
nemen bij het ontwikkelen van het gewasbeschermingsbeleid; dit zal
worden uitgewerkt in het meerjarenplan Gewasbescherming.

Inrichting.
het verbeteren van migratiemogelijkheden voor vis door de aanleg van
vispassages, paai- en opgroeiplaatsen. De ministeries van Verkeer en
Waterstaat en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij brengen
vispassages aan bij de drie stuwen in het Rijnsysteem en bij vijf stu-
wen in het Maassysteem, alsmede bij vier stuwen in de Overijsselse
Vecht;
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het realiseren van proefprojecten gericht op het benutten van helofy-
tenfilte^als voorzuivering in situaties met een hoge natuurwaarde
(meren en plassen);
het vergroten van de rol van meer natuurlijke fysische, chemische en
biologische processen. Een van de mogelijkheden hiertoe is het stimu-
leren van natuurvriendelijke oevers;
het verder uitwerken van het begrip ecologische kansrijkdom, gericht
op gebieden die relatief weinig zijn beïnvloed door verontreinigingen
via grond- of oppervlaktewater, met nog relatief schone waterbodems
of gebieden die betrekkelijk eenvoudig zijn te isoleren van watersyste-
men van slechte kwaliteit. Het onderzoeken welke instrumenten het
best kunnen worden ingezet om deze gebieden schoon te houden;
het bevorderen van de toepassing van visstandsbeheer als maatregel
in de eutrofieringsbestrijding;
vanuit het waterhuishoudkundig beheer medewerking verlenen aan de
voorbereiding en uitvoering van de projecten genoemd in dit plan.

Geleiding gebruik.
een mede op de natuurfunctie toegesneden waterkwantiteitsbeheer
(peilbeheer, dimensionering watergangen, grondwaterbeheer, etc). Zie
ook 6.4.7 (waterwinning);
het binnen het kader van de gebiedsgerichte uitwerking van het beleid
herstellen van natuurlijke grondwatersystemen en stromingspatronen:
in relatie tot verdroging (wateronttrekkingen en waterafvoer), in relatie
tot eutrofiëring (buffering) en in relatie tot de aanvoer van gebieds-
vreemd water (waterconservering);
het ontwerpen van richtlijnen hoe om te gaan met gebiedsvreemd
water, verdroging, isolatie van gebieden, etc, afgestemd op de diversi-
teit van watertypen;
in alle gevallen dienen wateraanvoerplannen te worden beoordeeld op
de aantasting van karakteristieke natuurwaarden in de regionale
aquatische en terrestrische ecosystemen;
het uitvoeren van proefprojecten verdrogingsbestrijding, waar zowel
bron- als effectgerichte maatregelen in combinatie gebiedsgericht
worden ingezet;
het uitvoeren van proefprojecten gericht op het weren van negatieve
effecten dan wel het voorkomen van de aanvoer van gebiedsvreemd
water (bijvoorbeeld door conservering van gebiedseigen water, hydro-
logische isolatie en/of zuivering van aanvoerwater). Er zal zoveel
mogelijk aansluiting worden gezocht bij de voorbeeldprojecten inte-
graal waterbeheer die in de Derde Nota Waterhuishouding zijn aange-
kondigd.

Organisatie en instrumentarium.
het onderling afstemmen van plannen op het gebied van het water-
beheer en het natuurbeheer, voor alle schaalniveaus;
de waterbeheerders hebben gezamenlijk mede een taak voor behoud,
herstel en ontwikkeling van plante- en diersoorten die in en rond onze
wateren leven of afhankelijk zijn van grondwater (Derde Nota Water-
huishouding, pag. 92);
de watersysteembenadering is richtinggevend bij de uitwerking van
het waterbeleid en -beheer. Dit betekent onder meer dat in het grond-
waterbeheer in toenemende mate sprake zal dienen te zijn van een
interprovinciale aanpak;
in het provinciaal waterhuishoudingsplan, zal aandacht worden ge-
schonken aan het natuuraspect-
in het kader van de voorgenomen verbreding van het wateraccoord,
als wettelijk instrument in de zin van de Wet op de Waterhuishouding,
tot instrument waarin naast afspraken over aan- en afvoer van water
ook afspraken over andere waterbeheersaspecten (oppervlaktewater-
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kwaliteit, grondwater, infrastructureel beheer) kunnen worden ge-
maakt, zal tevens worden bezien of ook andere beheerders (waaronder
natuurbeheerders) dan waterbeheerders bij de vaststelling van zo een
accoord kunnen worden betrokken.

Aparte aandacht verdienen de gebiedsgerichte projecten die door
alle betrokken instanties gezamenlijk worden uitgevoerd. Het gaat in
algemene zin om het uitvoeren van een buffer- en effectgericht beleid
om negatieve invloeden op natuurgebieden via het grond- of opper-
vlaktewater te verminderen ofte voorkomen. Dit beleid zal geleidelijk
vanzelfsprekend deel moeten gaan uitmaken van het integraal water-
beheer.

Het rijk zal dit gebiedsgerichte waterbeleid stimuleren door het
subsidiëren van proefprojecten waarin oplossingen worden gezocht
voor de eutrofiëring, de verdroging en de aanvoer van gebiedsvreemd
water. Ligging in of samenhang met de ecologische hoofdstructuur is
een van de selectiecriteria. Waar proefprojecten ruimtelijk overlappen
dienen ze in onderlinge afstemming te worden voorbereid.

Doorwerking in het beleid voor de grote wateren
De toekenning van de status kerngebied voor alle grote wateren (in

beheer bij het rijk) en de Noordzee vindt zijn doorwerking in de functie-
toekenning in de Derde Nota Waterhuishouding en zal verder worden
uitgewerkt in de gebiedsgerichte integrale beleidsplanning en in de
beheersplanning. De samenhang tussen de diverse sectorale beheers-
plannen die voor een watersysteem worden opgesteld zal worden
verbeterd. De volgende beleidsaccenten worden gelegd:
er zal meer aandacht worden geschonken aan de onderlinge samen-
hang van de grote wateren. Het gaat hierbij onder meer om de over-
gangen zout-zoet in de estuaria en het verbeteren van de mogelijkhe-
den voor vismigratie. De functie van de grote rivieren als ecologische
hoofdverbinding zal worden versterkt. In de zoetwaterzone die loopt
van het Lauwersmeer via de Friese meren, het IJsselmeer en de Hol-
landse plassen naar de Delta komt de samenhang vooral tot uiting in
elkaar deels overlappende leefgebieden van aan water gebonden
soorten, welke door gerichte herstel- en inrichtingsmaatregelen zal
worden versterkt;
de huidige waterstaatkundige toestand wordt (met uitzondering van
Haringvliet, Veerse Meer en Zoommeer) als uitgangspunt voor een
duurzaam beheer beschouwd: Waddenzee inclusief de Eems-Dollard,
Ooster- en Westerschelde als getijdegebied,IJsselmeer inclusief de
Randmeren als groot zoetwatermeer en de Grevelingen als zoutwater-
meer.
In de zich ontwikkelende Voordelta voor de Zuidhollandse en Zeeuwse
kust wordt de natuurlijke ontwikkeling als uitgangspunt gekozen in
relatie tot de kustbescherming. In het kader van de integrale planvor-
ming wordt bezien in hoeverre andere functies, waaronder visserij en
recreatie, hierin inpasbaar zijn;
voor het Haringvliet wordt als optie naast de huidige situatie een
studie gemaakt naar een variant waarbij zich door aangepast spui-
regime van de Haringvlietsluizen in het Haringvliet een brak-zoetwater-
getijdegebied kan ontwikkelen;
het duurzaam beheer van het Zoommeer als zoetwatermeer wordt in
1991 geëvalueerd. De evaluatie dient onder meer gericht te zijn op de
waterkwaliteit inclusief het zoutgehalte, de verontreiniging van de
waterbodem, de ontwikkeling van het ecosysyteem en de ontwikkeling
in de waterbehoefte van de landbouw. Bij deze evaluatie zullen de
tussentijdse resultaten van het "actief biologisch beheer", waarvoor
het Krammer-Volkerak een proefgebied is, van groot belang zijn. Echter
nu al is duidelijk dat, om eutrofiëring van met name het Krammer-
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Volkerak te voorkomen extra aandacht nodig is voor een vergaande
reductie van eutrofiërende stoffen in de Brabantse beken die in het
Krammer-Volkerak uitmonden (Mark/Dintel en Steenbergsche Vliet);
voor het Veerse Meer worden de mogelijkheden nagegaan voor een
verbetering van de waterkwaliteit en voor een meer op de natuurlijke
situatie afgestemd peilbeheer en het terugdringen van de eutrofiëring;
voor wat betreft de Noordzee wordt onderzocht of toekenning van een
beschermde status aan bepaalde gebieden haalbaar en noodzakelijk is,
mede gelet op de aanwezigheid van bijzondere natuurlijke kwaliteiten;
voor de Waddenzee zal de instandhouding, het herstel en de ontwikke-
ling van natuurwaarden bij de heroriëntatie op de planologische
kernbeslissing een zwaar gewicht krijgen;
voor het IJsselmeer is een integraal beleidsplan in voorbereiding
waarin de verschillende gebruiksvormen via een ruimtelijke zonering
op elkaar worden afgestemd. Delen van het IJsselmeer krijgen hierbij
de hoofdfunctie natuur toebedeeld. De natuurontwikkeling krijgt hier
vorm door locale verondieping en de aanleg van eilanden in delen van
het IJsselmeer en de Randmeren. Voor het Markermeer zal de uiteinde-
lijke besluitvorming in het kader van de planologische kernbeslissing
van invloed zijn op de plaats in en de betekenis voor de ecologische
hoofdstructuur van het gebied;
voor het Zeeuwse en Zuidhollandse deltagebied zijn voor alle afzonder-
lijke grote wateren beleidsplannen opgesteld. Er zal nu meer aandacht
worden besteed aan de onderlinge ecologische samenhang binnen de
delta, waarbij ook zal worden gekeken naar de rol die natuurontwikke-
ling hierin kan spelen;
in de grote rivieren zal de vismigratie worden bevorderd door het
aanleggen van vispassages en zal de natuurfunctie worden versterkt
door uitvoeren van natuurontwikkelingsprojecten in de uiterwaarden;
voor alle grote wateren is van belang dat er in internationaal verband
maatregelen worden genomen om de waterkwaliteit en de kwaliteit
van de waterbodem te verbeteren. Realisering van het Rijnactiepro-
gramma en het Noordzee-actieprogramma is een stap in de goede
richting. In internationaal verband zal er door de regering naar worden
gestreefd ook voor de Maas, de Schelde en overige waterstroomgebie-
den vergelijkbare actieprogramma's op te stellen.

6.3.3 Ruimtelijke ordening

Vanuit de ruimtelijke ordening op rijksniveau zal het natuurbeleid
worden ondersteund door het sturen van ruimtelijke ontwikkelingen op
een wijze die zoveel mogelijk recht doet aan het beleid zoals omschre-
ven voor de ecologische hoofdstructuur en voor de gebieden met
specifieke landschappelijke waarden en voor de overige gebieden. Dit
houdt ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor het rijk zelf
verantwoordelijkheid draagt onder meer het volgende in:
voor de kerngebieden van de ecologische hoofdstructuur zullen in
beginsel de ruimtelijke ontwikkelingen worden afgestemd op de in
hoofdstuk 5 weergegeven basisbescherming; waar voor kerngebieden
meer concrete natuurbeleidsdoelstellingen zijn vastgesteld, zullen deze
in het ruimtelijk beleid worden betrokken. Ruimtelijke ontwikkelingen
die hiermee strijdig zijn zullen worden geweerd;
in natuurontwikkelingsgebieden zal het ruimtelijk beleid zich richten op
het voorkomen van een onomkeerbaar verloren gaan van de ontwikke-
lingsmogelijkheden, zonder onevenredige beperkingen op te leggen
aan de aanwezige functies in deze gebieden, overeenkomstig het in
5.2.2 geformuleerde beleid;
met betrekking tot de verbindingszones zal het ruimtelijk beleid zich
richten op het voorkómen van belemmeringen voor migratie van
diersoorten;
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inzake het bufferbeleid zullen in het ruimtelijk beleid de mogelijkheden
voor een adequate zonering in de randgebieden van de ecologische
hoofdstructuur worden benut. Met name door - waar mogelijk - in deze
randgebieden functies met zo min mogelijk externe beïnvloeding te
situeren. Bij de toetsing van nieuwe locaties voor bijvoorbeeld ver-
blijfsrecreatie, voor permanent of tijdelijk bos of voor militaire oefen-
terreinen kan hieraan worden gedacht-
met betrekking tot de gebieden met specifieke landschappelijke waar-
den zal het ruimtelijk beleid zich richten op de instandhouding van de
in 5.2 aangegeven kenmerken van deze gebieden door het weren van
ruimtelijke ontwikkelingen die daarin niet inpasbaar zijn;
met betrekking tot de overige gebieden zullen de mogelijkheden om
ruimte te bieden aan meer algemene natuur- en landschapswaarden
zoveel mogelijk worden benut. Voorts zal het ruimtelijk beleid zich
richten op de instandhouding van de leefgebieden van aandachtssoor-
ten overeenkomstig het in 5.3 omschreven beleid en op de planologi-
sche bescherming van (kleinere) natuurgebieden.

De bovengenoemde uitgangspunten zullen door het rijk worden
gehanteerd bij de herziening van de Structuurschets voor de landelijke
en stedelijke gebieden. Dit houdt onder meer in dat de ecologische
hoofdstructuur, zoals weergegeven op de bij dit plan gevoegde kaart,
zal worden ingebed in een zonering voor de landelijke gebieden.

Het is van belang dat het bovenstaande door het rijk te hanteren
(ruimtelijk) beleid zijn doorwerking vindt naar alle overheidsniveaus.

In het Structuurschema Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie zal
dit beleid worden opgenomen. Daarbij zal tevens worden aangegeven
wat het rijk terzake van de andere overheden verwacht.

Het volgende dient te worden opgemerkt. Gaat het bij de instandhou-
ding van bestaande waarden in kerngebieden en gebieden met speci-
fieke landschappelijke waarden om planologische bescherming door
bevestiging van de natuurfuncties en de landschapwaarden, voor
natuurontwikkelingsgebieden komt daar nog een dimensie bij. Bij deze
gebieden gaat het niet alleen om bescherming van de potenties, maar
ook om het ontwikkelen daarvan. Het is daarom van belang dat in
streek- en bestemmingsplannen in het stelsel van voorschriften en
respectievelijk aanlegvergunningen - naast bescherming van de poten-
ties - ook ruimte wordt geboden voor die ruimtelijke ingrepen, die voor
het tot ontwikkeling doen komen van de in de natuurbeleidsdoelstellin-
gen aangegeven natuurwaarden in deze gebieden nodig zijn. Dit geldt
met name voor die gebieden waarvoor uitvoering van het beleid is
voorzien in de planperiode (zie hoofdstuk 7). Voor deze gebieden is ter
bescherming van de potenties een positieve bestemming natuuront-
wikkelingsgebied gewenst; voor de overige gebieden zou hiertoe
kunnen worden volstaan met fysiek openhouden.

Het in dit plan geformuleerde beleid is reden om het ruimtelijk beleid
ten aanzien van scheiding en verweving te nuanceren. In de Stelling-
name-brief van 15 januari 1990 is reeds aangegeven dat in het zone-
ringsbeleid voor het landelijk gebied de verhouding tussen intensieve
en extensieve vormen van ruimtegebruik opnieuw zal worden bepaald.

6.3.4 Landinrichting

Voor het realiseren van het natuur- en landschapsbeleid is een
gerichte inzet van het instrumentarium krachtens de Landinrichtings-
wet van belang.

Het accent ligt op de inzet van het landinrichtingsinstrumentarium
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ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur. Daarbij is met name
van belang de realisering van natuurontwikkelingsgebieden en verbin-
dingszones in het kader van landinrichting. Daarnaast kan door middel
van landinrichting een bijdrage worden geleverd aan de veiligstelling
en een doelmatig beheer van kerngebieden en aan de realisering van
het bufferbeleid, terwijl voorts gestalte kan worden gegeven aan het
beleid betreffende gebieden met specifieke landschappelijke waarden.

Buiten de ecologische hoofdstructuur zijn vanzelfsprekend ook bij
landinrichting de uitgangspunten, zoals die in 5.4.5 zijn geformuleerd,
voor het handelen van het rijk van kracht.

De inzet van het integrale landinrichtingsinstrument is met name aan
de orde in gebieden met een complexe inrichtingsproblematiek. Het
gaat hier als regel niet alleen om de verwerving van reservaten en
gronden voor natuurontwikkeling, maar ook - en vaak in directe sa-
menhang daarmee - om de interne en externe verbetering van de
waterhuishoudkundige situatie, ontsluiting (onder meer ten behoeve
van de gewenste zonering) en boerderijverplaatsing.

Verwerving van gronden voor realisering van het natuurbeleid kan
binnen landinrichting op een relatief snelle wijze plaatsvinden, omdat
vanwege de ruilmogelijkheden niet alleen ter plaatse behoeft te wor-
den aangekocht.

Op figuur 31 zijn indicatief weergegeven de gebieden waarbinnen
sprake is van de geschetste complexe inrichtingsproblematiek. De in
deze gebieden te nemen inrichtingsmaatregelen dienen bij te dragen
aan de duurzame ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur en/
of specifieke landschappelijke waarden. Een nadere uitwerking zal
plaatsvinden in het kader van de opstelling van het Structuurchema
Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie. De nadere instrumentele
uitwerking zal plaatsvinden in de Beleidsnota Landinrichting.

In de Nota Overwegingen en Uitgangspunten die wordt opgesteld bij
de start van de voorbereiding zullen vanuit het natuur- en landschaps-
beleid de globale inrichtingswensen worden geformuleerd. Daarnaast
wordt aangeduid wat de functionele en ecologische relaties zijn in het
betreffende gebied, die mede bepalend zijn voor de bepaling van de
begrenzing van het landinrichtingsproject. Bij de begrenzing van de
projecten zal voorts rekening worden gehouden met de noodzaak voor
het creëren van ruime mogelijkheden tot uitruil van gronden.

In gevallen waarin voor realisering van de ecologische hoofdstruc-
tuur een snelle uitwerking is vereist en ruime mogelijkheden moeten
ontstaan voor grondverwerving en uitruil van gronden ten behoeve
van de ecologische hoofdstructuur en de inrichting hiervan, ligt een
nadere uitwerking en uitvoering hiervan binnen een herinrichting met
een hierop toegesneden bijzondere (functie)doelstelling, het meest in
de rede.

Naast de inzet van het integrale landinrichtingsinstrumentarium zal
een gerichte inzet van het A2-instrumentarium een ondersteuning
bieden voor realisering van het natuur- en landschapsbeleid. Inzet van
A2 is daarbij voornamelijk aan de orde bij inrichtingswensen gekop-
peld aan de waterhuishouding ten behoeve van de realisering van
verbindingszones. Bij de uitwerking zal gebruik worden gemaakt van
de gunstige ervaringen die in een aantal landinrichtingsprojecten zijn
opgedaan met proefnemingen terzake. Door toepassing van natuur-
techniek is in deze projecten een nieuwe uitgangssituatie gecreëerd
voor de ontwikkeling van natuurwaarden.

Tevens zullen op ruimere schaal dergelijke natuurtechnische voorzie-
ningen worden opgenomen in landinrichtingsplannen.
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Figuur 31: Gebieden waar behoefte is aan integrale landinrichting
vanuit het Natuurbeleidsplan.
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In het subsidiebeleid ten aanzien van landinrichting heeft de Minister
van Landbouw en Visserij in juni 1988 een aantal aanpassingen aange-
bracht die onder meer ten gunste zijn van natuur en landschap. Het
betreft:
in de basisinrichting van in landinrichtingsprojecten te vormen reser-
vaten wordt een rijksbijdrage geleverd van 100%. Dit in aanvulling op
de subsidiëring van natuurtechnische maatregelen, in het bijzonder
langs lijnelementen, en analoog aan de subsidiëring van delen van de
landschappelijke structuur. Onder "basisinrichting" wordt verstaan een
zodanige beïnvloeding van de abiotische factoren grond en water, dat
het betreffende gebied zo goed mogelijk kan beantwoorden aan de
doelstellingen die aan het reservaat worden gesteld. Onder een "be-
heerbare ecologische structuur" wordt in dit verband verstaan een
ecologische structuur die niet alleen technisch realiseerbaar is, maar
ook te onderhouden en beheren is tegen maatschappelijk aanvaardba-
re kosten;
met het oog op de "hydrologische houdbaarheid" van reservaten
wordt er bij de subsidiëring van waterbeheersingswerken van uitge-
gaan dat, indien er reële belangen van natuur en landschap in het
geding zijn, de opvang van nadelige gevolgen van peilverlaging steeds
plaats dient te vinden buiten (te vormen) reservaten. Het begrip "reële
belangen" dient zo te worden verstaan dat een beperkt belang van
natuur en/of landschap geen onevenredige schade mag berokkenen
aan andere belangen. Voor ieder gebied afzonderlijk zal bij de opstel-
ling van het landinrichtingsplan moeten worden bezien of er sprake is
van reële belangen in bovengenoemde zin. Bij de keuze van de locatie
van reservaten zal, zeker in die gevallen dat actuele natuurwaarden
onder druk staan en/of nieuwe natuurwaarden moeten worden ontwik-
keld, terdege rekening worden gehouden met de terreinsituatie. Dit
niet alleen vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt, maar ook bezien
vanuit de gedachte de beperking in agrarische bufferzones niet groter
te doen zijn dan strikt noodzakelijk is;
subsidiëring van (extra) wateraanvoer vindt alleen plaats, indien er
geen schade optreedt ten aanzien van reële natuurwetenschappelijke
belangen. Voor elk gebied afzonderlijk zal bij de opstelling van het
landinrichtingsplan moeten worden bezien of er sprake is van reële
belangen in de bovengenoemde betekenis;
de verplaatsing van melkveehouderijbedrijven buiten gebieden met
een aanwezige of aanwezig geweest zijnde opstrekkende verkaveling
wordt niet meer gesubsidieerd als er ten aanzien van natuur en/of
landschap in de betreffende gebieden reële belangen in het geding zijn
met betrekking tot boerderijverplaatsing, tenzij andere dan agrarische
belangen daarmee gediend zijn, of tenzij er geen bezwaren bestaan uit
niet-agrarische overwegingen. Voor elk gebied afzonderlijk zal bij de
opstelling van het landinrichtingsplan moeten worden bezien of sprake
is van reële belangen in de bovenbedoelde betekenis;
de extra kosten bij boerderijverplaatsing, welke het gevolg zijn van
dwingende bouwtechnische eisen gericht op verbetering van het
milieu, worden in de te subsidiëren genormeerde bouwkosten betrok-
ken. Voorts wordt in de formele stukken, die tijdens de voorbereiding
van een landinrichtingsproject worden opgesteld, een aparte paragraaf
gewijd aan milieuhygiënische omstandigheden. Waar mogelijk worden
in landinrichtingsprojecten binnen de normen van een verantwoorde
kosten-baten verhouding via de werk met werk-methode milieuhygië-
nische verbeteringen tot stand gebracht in het kader van werken ten
behoeve van de waterbeheersing en de verkaveling.

Het bovenstaande beleid wordt doorgevoerd in landinrichtingspro-
jecten waarvoor per 1 juli 1988 nog geen voorontwerp-programma dan
wel voorontwerpplan was gepubliceerd. Doorvoering in landinrich-
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tingsprojecten waarvoor de publicatie op die datum wel had plaatsge-
vonden kan niet zonder meer. Bevorderd zal echter worden dat ook in
deze projecten het beleid wordt geïmplementeerd. Dit geldt ook voor
het natuur- en landschapsbeleid krachtens het Natuurbeleidsplan.
Indien de landinrichtingscommissie elementen van het nieuwe beleid
alsnog wil invoeren, dan zullen haar daartoe voor de projecten in voor-
bereiding, waarvan het voorontwerpprogramma c.q. -plan reeds is ge-
publiceerd, en de projecten in uitvoering, waarvan de richtlijnen voor
het plan van toedeling nog niet aan de CLC zijn aangeboden, binnen de
gebruikelijke planologische, procedurele en financiële kaders de
mogelijkheden moeten worden geboden. Het rijk zal stimuleren dat de
daartoe noodzakelijke initiatieven worden ontplooid. In nieuwe projec-
ten is het nieuwe beleid uitgangspunt bij het opstellen van het planont-
werp.

6.3.5 Beheer

Het beheer en het beheersbeleid vormen het sluitstuk in de trits
bestemming - inrichting - beheer. Als algemeen uitgangspunt voor het
beheersbeleid geldt dat het beheer van natuur- en landschapswaarden
gericht is op het duurzaam in stand houden daarvan en wel tegen
maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Dit algemene uitgangspunt van beheersbeleid blijft binnen de geko-
zen beleidsdoelstellingen voor terreintypen, gebieden en situaties,
zoals onder meer weergegeven in hoofdstuk 5. De per gebiedstype en
gebied te kiezen ecologische referentie geldt als belangrijkste houvast
voor het beheersbeleid. Voor sommige gebiedstypen is dit reeds
vastgelegd in een beheersdoeltypensysteem (o.a. bossen en heiden).

Waar het beheersbeleid in beginsel volgend is op de beleidsmatig
gekozen terreindoelstellingen, gelden voor het beheer een aantal
aanvullende principes:
het beheer kan het meest doelmatig en efficiënt plaatsvinden in grote
beheerseenheden. Door de oppervlakte-effecten komen immers in
grotere gebieden doelstellingen binnen bereik die in kleinere gebieden
niet realiseerbaar zijn. Ook de negatieve invloeden van buiten zijn in
grote gebieden relatief geringer. Ten slotte is in grote eenheden het
rendement van de inspanningen hoger en zijn de beheerskosten per
oppervlakte eenheid als regel lager;
bij het beheer wordt zo min mogelijk ingegrepen in de ecologische
processen. Slechts wanneer de gekozen referentie een structureel
intensief beheer noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld in historische parken
en tuinen of in hakgrienden, is een structureel intensief beheer ge
wenst. Daarnaast is intensiever beheer noodzakelijk vanwege het
behoud van de halfnatuurlijke ecosystemen. Het gaat dan o.a. om
heiden, stuifzanden, graslanden.
Door zo extensief mogelijk te beheren, wordt het meest aangesloten bij
de natuurlijke "zelfregulerende" processen, hetgeen tegemoet komt
aan het in hoofdstuk 3 genoemde kwaliteitscriterium van natuurlijk-
heid. Extensief beheer heeft als regel minder ongewenste ecologische
neveneffecten en is veelal ook goedkoper;
bij de keuze voor de meest adequate beheerders geldt dat waar moge-
lijk de huidige eigenaren en beheerders in staat zullen worden gesteld
het noodzakelijke beheer te voeren. Daar waar het noodzakelijke
beheer niet inpasbaar is in de bedrijfsvoering of vanwege de kwets-
baarheid van waarden een professioneel natuurbeheer gewenst is,
staat verwerving in eigendom door de erkende terreinbeherende
natuurbeschermingsorganisaties voor ogen. Het beleid is erop gericht
het aantal "erkende" professionele beherende organisaties zo klein
mogelijk te houden.
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Het gewenste beheer ten behoeve van de realisering van de natuur-
beleidsdoelstellingen zal op de volgende wijze worden geëffectueerd:
het Staatsbosbeheer zal binnen vijf jaar voor alle grotere terreinen een
beheersplan vaststellen;
de andere rijksbeheerders van belangrijke natuurterreinen zullen via
een stelsel van openbare beheersplannen zicht geven op de realisering
van de beleidsdoelen uit dit plan. Voor wat betreft de grote rijkswate-
ren is dit beleid reeds ver gevorderd, veelal als vervolg op de Beleids-
plannen Grote Wateren of als onderdeel van een beheersvisie of -plan
voor Staatsnatuurmonumenten. Op de terreinen in beheer van Defen-
sie wordt ingegaan in 6.4.5. Met de Dienst der Domeinen zal ten
aanzien van de terreinen die niet vallen onder het "groenbeheer" een
schema van totstandkoming van beheersplannen worden opgesteld.
Dit schema zal in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma van het Natuur-
beleidsplan worden opgenomen;
er zal een programma worden opgezet om noodzakelijke investeringen
in het terreinbeheer te realiseren, gericht op het wegwerken van
achterstallig onderhoud (project 37);
om de bestaande situatie van samenwerking tussen de erkende ter-
reinbeherende natuurbeschermingsinstanties te bestendigen zal een
landelijke invloedsferenkaart tot stand worden gebracht die ook als
richtsnoer kan dienen bij de subsidiëring in verwerving en beheer van
de nieuwe Relatienotareservaten en natuurontwikkelingsprojecten;
er is geen aanleiding om nieuwe gesubsidieerde terreinverwervende
en beherende natuurbeschermingsorganisaties te erkennen. Samen-
werking tussen de reeds erkende beherende organisaties zal worden
bevorderd. De oprichting van de Unie van Landschappen past in dit
beleid;
het streven is er op gericht versnipperd eigendom in beheersobjecten
te doen beëindigen door afrondingsaankopen en door ruil van gron-
den;
de nieuwe inzichten van dit Natuurbeleidsplan brengen met zich mee
dat bestaande beheersplannen verouderd raken. Teneinde ook het
beheersbeleid te effectueren wordt een subsidiëring van de totstand-
koming van beheersplannen overwogen;
particuliere natuurterreinbeheerders zullen naar analogie van boseige-
naren in daartoe geselecteerde gebieden een vaste bijdrage per hecta-
re voor het beheer gesubsidieerd krijgen. Daar waar daarenboven een
verdergaande subsidiëring van het regulier beheer gewenst is, ligt
toepassing van de Natuurbeschermingswet in de rede (zie ook 9.1.10);
terzake van de waterschapslasten voor natuur- en bosbeheerders zal in
vervolg op het rapport "Het waterschap en de beheerder van bos- en
natuurterreinen" het overleg met de Unie van Waterschappen worden
voortgezet. Tevens zullen de contacten tussen afzonderlijke water-
schappen en terreinbeheerders waar nodig worden geïntensiveerd,

Bijzondere aandacht vraagt het beoogde vrijwillige beheer door
specifieke doelgroepen als onderdeel van het beleid gericht op alge-
mene natuur- en landschapswaarden. Daarbij wordt vooral gedacht
aan:
vrijwillige burgers: vrijwillig natuur- en landschapsbeheer;
boeren: natuurvriendelijk boeren;
groen- en plantsoenendiensten: ecologisch groenbeheer;
viswaterbeheerders: ecologisch viswaterbeheer;
jagers: planmatig faunabeheer in wildbeheerplannen;
recreatieschappen: ecologisch beheer van recreatie-objecten;
boseigenaren: ecologisch beheer van bossen;
waterleidingbedrijven: natuurvriendelijk beheer van waterwingebie-
den.
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M: Natuurbeheer als "neventak"
Natuurbeheer en landschapsonderhoud kunnen een bijdrage aan de

inkomensvorming van agrariërs leveren. Met name is dit het geval in
de in het kader van de Relatienota aangewezen beheersgebieden en in
gebieden die zijn aangewezen voor toepassing van de Regeling Onder-
houdsovereenkomsten. De landbouw kan in de beheersgebieden
worden beschouwd als een sector, waarbij natuur en landschap als
"neventak" fungeert.

Ook bij het beheer van reservaten kunnen agrariërs een rol spelen.
Het voorstel tot wijziging van de Pachtwet beoogt de mogelijkheden
daarvoor te verruimen. Door het stimuleren van geïntegreerde bedrijfs-
systemen en door vormen van extensieve landbouw zal ruimte voor
een grotere diversiteit aan flora en fauna ontstaan. Dit betekent dat in
het lagere en middelbare landbouwonderwijs de kennis van
natuur(beheer) beter zal moeten worden verankerd.

In het onderzoeksbeleid zal een intensivering worden gerealiseerd
om onderzoek naar de doelmatigheid en het "natuurrendement" van
beheerstypen en -technieken te realiseren.

Ook de vertaling van nieuwe inzichten uit het onderzoek naar de
beheerspraktijk zal worden verbeterd. Het op te richten Informatie- en
Kennis Centrum krijgt daartoe onder meer adviestaken op het vlak van
het natuur- en bosbeheer (zie 7.3.7).

6.4 Maatregelen gericht op sectoren

In de voorgaande paragraaf is aangegeven welke maatregelen en
initiatieven in de beleidsvelden mil ieu, water, ruimtelijke ordening,
landinrichting en beheer zullen worden genomen teneinde het in dit
plan aangegeven natuurbeleid te kunnen realiseren. Ondersteunend en
aanvullend zullen ook de relevante sectoren van overheidsbeleid zich
optimaal inspannen om bij te dragen aan de realisering van het natuur-
en landschapsbeleid. Deze inspanningen zullen zich niet alleen richten
op de concrete vormgeving van het sectorbeleid (bijv. locatiekeuze,
inrichting en beheer van militaire oefenterreinen), maar ook op de
eerdere, meer abstracte fasen van beleidsontwikkeling, zoals het
bepalen van de wijze waarop in bepaalde behoeften zal worden voor-
zien {bijv. het gebruik van simulatietechnieken ter vervanging van
militaire oefeningen te velde). Door zo het natuuraspect en het aspect
landschapsbehoud van meet af aan te betrekken in de beleidsontwikke-
ling kan immers het meest doeltreffend de realisering van het natuur-
en landschapsbeleid worden nagestreefd.

In het hiernavolgende wordt aangegeven welke initiatieven en
maatregelen thans worden voorzien in de verschillende sectoren.

6.4.1 Landbouw

Het landbouwbeleid levert in algemene zin een bijdrage aan het
gewenste natuur- en landschapsbeleid. Met betrekking tot deze bijdra-
ge valt een onderscheid te maken in landbouw die plaatsvindt in
agrarische cultuurlandschappen welke binnen de ecologische hoofd-
structuur liggen en landbouw die daarbuiten plaatsvindt. Buiten de
ecologische hoofdstructuur speelt de landbouw een cruciale rol bij het
realiseren van het natuur- en landschapsbeleid.
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De beheersovereenkomst, van groot
belang voor het realiseren van de ecolo-
gische hoofdstructuur.

Ecologische hoofstructuur
Het beleid voor de realisering van de ecologische hoofdstructuur,

zoals dit is aangegeven in 5.1 zal ertoe leiden dat binnen de ecologi-
sche hoofdstructuur circa 150.000 hectare aan de landbouw zal worden
onttrokken. Het betreft hier circa 60.000 hectare Relatienotareservaat
uit de eerste 100.000 hectare en voorts 50.000 hectare natuurontwikke-
lingsgebied en 40.000 hectare Relatienotareservaat uit de tweede
100.000 hectare (namelijk 40% van het totale aantal hectares van de
tweede 100.000). Ten aanzien van deze laatste 40.000 hectare geldt dat
er mogelijkheden zijn om in een aantal situaties boeren in het kader
van de natuurbeheersdoelstellingen een beheerstaak te laten
uitoefenen. Voorts zal er binnen de ecologische hoofdstructuur op circa
100.000 hectare beheerslandbouw op grond van beheersovereenkom-
sten worden gerealiseerd. Het betreft hier circa 40.000 hectare beheers-
overeenkomsten uit de eerste 100.000 hectare en voorts 60.000 hectare
beheersovereenkomst op grond van de tweede 100.000 hectare (zijnde
60% van het totale aantal hectares van de tweede 100.000).

Het is noodzakelijk dat de landbouw in deze beheersgebieden een
duurzaam toekomstperspectief kan worden geboden. Deze problema-
tiek is met name klemmend in de veenweidegebieden (zie project 12).

Teneinde een snelle realisatie van geïntegreerde bedrijfssystemen te
verwezenlijken zal ten behoeve van de landbouw in deze gebieden de
landbouwvoorlichting een gericht programma vervaardigen. Bij deze
voorlichting zullen ook stimuleringsregelingen voor de landbouw,
welke natuurvriendelijke investeringen beogen, worden betrokken. In
meer algemene zin vormen deze gebieden aandachtsgebieden voor de
inzet van instrumenten van landbouwbeleid, welke mede kunnen
worden gericht op realisatie van natuur- en landschapsdoeien.

Voorts is er ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur een
bufferbeleid noodzakelijk. Dit beleid richt zich op het realiseren van
zodanige structurele condities en maatregelen buiten de ecologische
hoofdstructuur, dat binnen de ecologische hoofdstructuur de gewenste
natuurwaarden kunnen worden gerealiseerd dan wel gehandhaafd. Per
gebied zal verdere uitwerking plaatsvinden, zowel ten aanzien van
begrenzing en instrumentatie als ook voor wat betreft de eisen te
stellen aan de agrarische bedrijfsvoering aldaar. Ook hier geldt dat een
versneld realiseren van geïntegreerde bedrijfssystemen conform de
Structuurnota Landbouw een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren
aan het realiseren van de doelstellingen van het natuurbeleid.
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Het milieubeleid, zoals dit thans voor de landbouw in ontwikkeling is,
lijkt voldoende soulaas te beiden voor de instandhouding van een deel
van de bijzondere natuur- en landschapwaarden. Voor een ander deel
van deze waarden bestaat er echter een noodzaak tot aanvullend
beleid. In algemene zin is het noodzakelijk gebiedsgericht bijzondere
milieukwaliteitseisen te formuleren in geval er sprake is van een extra
lage risico-acceptatie (ten aanzien van milieuvreemde stoffen in de
ecologische hoofdstructuur) dan wel milieu-eigen stoffen die in hoge
mate bijdragen aan de natuurlijke verscheidenheid in ecosystemen.
Voor de landbouw is relevant dat in afwachting van het bereiken van
een milieukwaliteit, waarbij de natuur duurzaam is stand blijft bij het
verzuringsbeleid via een gecoördineerde inzet van effectgericht beleid
en objectgericht ammoniakbeleid zal worden gepoogd voldoende
bescherming te bieden aan de meest bedreigde delen van de ecologi-
sche hoofdstructuur. Vooruitlopend op het generieke beleid is ook voor
eutrofiëring in een aantal situaties binnen de ecologische hoofdstruc-
tuur gebiedsgericht beleid nodig. Dat zal voor wat betreft de landbouw
in de ecologische hoofdstructuur dan, binnen het kader van de Relatie-
nota dan wel de basisbescherming, gaan om de realisatie via de Rege-
ling Bodembeschermingsgebieden, de Regeling Fosfaatverzadigde
gronden en om maatregelen in het kader van het waterbeleid, waaron-
der de realisatie van projecten integrale eutrofiëringsbestrijding. Ook
de projecten verdrogingsbestrijding zullen in of in samenhang met de
ecologische hoofdstructuur worden gerealiseerd.

Tot slot zal in de landbouw binnen de begrensde ecologische hoofd-
structuur het gebruik c.q. de aanwending van bestrijdingsmiddelen aan
strengere regels worden gebonden, zulks naar analogie van de rege-
ling bestrijdingsmiddelen in waterwingebieden.

Buiten de ecologische hoofdstructuur
De landbouw speelt ook een cruciale rol bij het realiseren van het

natuur- en landschapsbeleid buiten de ecologische hoofdstructuur. In
het bijzonder geldt dit voor de landbouw in de veenweidegebieden, in
de aandachtsgebieden aardkunde en cultuurhistorie en voor de land-
bouw in relatie tot de voor weidevogels, ganzen, kleine en wilde
zwanen belangrijke gebieden.

Het geldt zeker ook voor de rol van de landbouw bij de instandhou-
ding en ontwikkeling van de algemene natuur- en landschapswaarden.

Het beleid gericht op de realisering van geïntegreerde bedrijfssyste-
men, zoals dit is verwoord in de Structuurnota Landbouw, zal in alge-
mene zin positieve gevolgen hebben voor de natuur- en landschaps-
waarden. Dit geldt eveneens voor het milieubeleid voor de landbouw,
zoals dit thans in de kader van Nationaal Milieubeleidsplan (-plus) en
Structuurnota Landbouw in ontwikkeling is. Zoals in 6.2 is aangegeven
is het in ontwikkeling zijnde beleid wat betreft de eindnormen voldoen-
de randvoorwaarde voor de instandhouding van algemene natuur- en
landschapswaarden als ook voor grote delen van de ecologische
hoofdstructuur. Voor de periode waarin de eindnormen nog niet
gelden zal door het rijk worden nagegaan hoe het agrarisch beheer
beter kan worden afgestemd op bescherming, herstel en ontwikkeling
van algemene natuur- en landschapswaarden op cultuurgronden die
gevoelig zijn voor eutrofiëring, zoals perceelsranden en slootkanten.
Daarnaast ligt voor een beperkt aantal aandachtssoorten, waarvan de
leefomgeving niet in de ecologische hoofdstructuur ligt, op kleine
schaal een buffer- of effectgerichtbeleid in de rede. Dit zal worden
uitgewerkt in de beschermingsplannen voor die soorten. Het beleid zal
meer specifiek voor de verschillende beleidssituaties worden uitge-
werkt in een drietal projecten.

In het project Natuurvriendelijk boeren zal worden nagegaan hoe
voor de genoemde situaties in de verschillende regio's een natuur-
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vriendelijke landbouw kan worden bevorderd. In aanvulling hierop is
voor de landbouw in weidevogel-, ganzen- en zwanengebieden het
project Toekomstperspectief weidevogels relevant. In het project
Veenweidegebieden zal worden nagegaan onder welke condities aan
agrarische bedrijfsvorming gebonden natuurwaarden duurzaam in
stand kunnen worden gehouden en welke consequenties dat heeft
voor Relatienotabeleid en natuurontwikkelingsbeleid voor de
veenweidegebieden. Uit de drie genoemde projecten zal een reeks van
mogelijke maatregelen naar voren komen.

Het natuurvriendelijk boeren zal voorts worden bevorderd door de
stimulering dan wel ondersteuning van voorlichtingsprojecten, folders
en experimenten. Het beleid gericht op vrijwillig natuurbeheer door
boeren, zoals dit thans plaatsvindt voor weidevogels, wild en beplan-
tingen, zal worden gehandhaafd. In incidentele gevallen zullen aan-
moedigingspremies of eenmalige vergoedingen worden aangewend.
Gedacht kan worden aan een vergoeding, zoals voor de aanschaf van
nestbeschermers, wildredders of bijvoorbeeld premies voor de aanwe-
zigheid van dassenburchten.

De Gelderse proef met een systeem van directe natuurproductie-
stimulering door agrarische ondernemers (als vervanging voor en aan-
vulling op het systeem van vergoeding van beheershandelingen) zal
worden gevolgd en geëvalueerd.

Tot slot zal de landbouwvoorlichtingsdienst natuurmaatregelen in de
landbouwbedrijfsvoering in haar reguliere werkzaamheden opnemen
en zullen stimuleringsregelingen voor natuurvriendelijke investeringen
in het kader van de structuurverbeteringsregeling landbouwbedrijven
ruimer worden ingezet.

6.4.2 Infrastructuur

In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer wordt aandacht
besteed aan een beperking van het ruimtebeslag van wegen en het
tegengaan van versnippering van het landelijk gebied. Bundeling van
infrastructuur blijft een belangrijk uitgangspunt van regeringsbeleid.

Geleiding van de mobiliteit, onder meer door afstemming van inter-
locale wegennetten, het streven naar scheiding tussen doorgaand- en
bestemmingsverkeer en het opstellen van samenhangende (openbaar)
vervoerplannen voor landelijke gebieden, maken eveneens deel uit van
dit beleid.

Uit een vergelijking van de in het Structuurschema Verkeer en Ver-
voer II opgenomen nieuwe verbindingen in het hoofdwegennet en de
kaart van de ecologische hoofdstructuur blijkt, dat - afhankelijk van de
definitieve besluitvorming over de uitvoering en de definitieve tracé-
vaststelling - een tweetal potentiële knelpunten bestaat. Het betreft
Rijksweg 59/Oss-Cuijck en Rijksweg 50 nabij Eindhoven. In de besluit-
vormingsprocedures over tracés zal bezien worden of de ecologische
hoofdstructuur ter plaatse van de doorsnijding als zodanig kan worden
gehandhaafd. Compenserende en/of mitigerende maatregelen zullen
daarbij in beschouwing worden genomen. Hetzelfde geldt voor de
bochtafsnijding bij Meppel in het spoorwegnet alsmede voor het
Baalhoekkanaal. Met betrekking tot in procedure zijnde tracé-nota's zal
alsnog worden getoetst op eventuele strijdigheid met de uitgangspun-
ten van het Natuurbeleidsplan.

Bij de besluitvorming inzake een TGV-verbinding in Nederland zal
aan het natuuraspect een zwaar gewicht worden toegekend. Bij de
inpassing van het tracé voor de TGV zal rekening worden gehouden
met de ecologische hoofdstructuur.

In aanvulling hierop is het gewenst om te komen tot maatregelen die
de barrièrewerking van bestaande wegen, kanalen, transportleidingen,
etc. kunnen verminderen.
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De barrièrewerking kan bijvoorbeeld worden opgeheven door het
treffen van technische voorzieningen op, onder of langs deze infra-
structurele voorzieningen. Aangelegde voorzieningen tot dusverre zijn:
wildviaducten over autosnelwegen, tunnels voor dassen, padden,
otters etc, passages in watergangen voor vissen en andere waterorga-
nismen en aangepaste beschoeiingen langs vaarten en kanalen,
verkabeling van hoogspanningsleidingen en dergelijke.

Van rijkszijde zullen de volgende stappen worden gezet om de
barrièrewerking en de versnipperingseffecten te voorkomen, dan wel
te verminderen:
de regering zal met provincies en gemeenten met name met betrekking
tot de kerngebieden overleg voeren over de mogelijkheden wegen of
andere infrastructurele voorzieningen op te heffen ofte onttrekken aan
de openbaarheid, al dan niet in combinatie met een verbetering van
andere wegen. Deze maatregelen worden thans reeds getroffen door
de provincie Gelderland in delen van de Veluwe. Voor sommige wegen
kan partieel onttrekken, bijvoorbeeld gedurende de paddentrek, vol-
doende zijn;
daar waar de verbindingszones van de ecologische hoofdstructuur
kruisen met bestaande infrastructurele voorzieningen zal worden
gestimuleerd dat op dergelijke "kruispunten" voorzieningen worden
aangebracht;
voorts zal het aanleggen of uitbouwen van een ecologische infrastruc-
tuur langs infrastructurele voorzieningen worden gestimuleerd. Het
kan hier gaan om bosstroken langs wegen en watergangen, moeras-
stroken langs watergangen en een zorgvuldig ecologisch gericht
beheer van sloten, dijken, etc. Deze mogelijkheden zullen met name in
het kader van (her)inrichtingswerken, reconstructie en verbeterings-
plannen dienen te worden gerealiseerd.

Daarnaast zal worden bezien op welke wijze instrumenten doelmati-
ger op elkaar kunnen worden afgestemd en ingezet, gericht op het
voorkomen dan wel verminderen van barrièrewerking en versnippe-
rende effecten. Dit geldt zowel bij de aanleg van nieuwe infrastructuur,
als bij het opheffen van knelpunten in de bestaande infrastructuur.

In het Structuurschema Verkeer en Vervoer zijn een aantal projecten
opgenomen, welke het probleem inventariseren en oplossingsrichtin-
gen bieden. Over deze projecten zal in het Meerjarenplan Infrastructuur
en Transport worden gerapporteerd.
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Hoogspanningsverbindingen
In samenhang met het in dit plan aangegeven natuur- en landschaps-

beleid zullen bij aanleg en renovatie van hoogspanningsverbindingen
gebieden die deel uit maken van de ecologische hoofdstructuur en de
gebieden met specifieke landschappelijke waarden worden ontzien.
Voorzover dit bij afweging van belangen niet mogelijk blijkt zullen
doeltreffende mitigerende maatregelen worden getroffen, zoals onder
meer gehele of gedeeltelijke ondergrondse verkabeling, bundeling met
andere infrastructuur, aansluiting bij bebouwde zones, aangepaste
mastuitvoering, draadmarkeringen en dergelijke.

6.4.3 Oppervlakte-delfstofwinning

In de nota "Gegrond Ontgronden" is het rijksbeleid ten aanzien van
de oppervlakte-delfstofwinning weergegeven. Gestreefd wordt naar
een gecoördineerde en planmatige winning. Daarbij wordt tevens
aandacht besteed aan het stimuleren van alternatieve grondstoffen (in
het bijzonder voor grind en kalksteen). Tevens is in 1988 het vooront-
werp van de nieuwe Ontgrondingenwet aan de provincies voor com-
mentaar voorgelegd. De provincies en de Minister van Verkeer en
Waterstaat zijn de vergunningverlenende instanties.

In het rijksbeleid wordt als algemeen uitgangspunt gehanteerd, dat
de ontgronding en daarop volgende inrichting van ontgronde gebie-
den en hun omgeving op een maatschappelijk verantwoorde wijze
dient te geschieden. De locatiekeuze van ontgrondingen dient mede
gericht te zijn op de mogelijkheden voor een goede nabestemming. In
aanvulling hierop zal het rijksbeleid zich richten op het volgende:
ontgrondingen dienen in beginsel te worden gesitueerd buiten de
ecologische hoofdstructuur. In geval er aanleiding is toch een locatie
binnen de ecologische hoofdstructuur in beschouwing te nemen, zal zo
een ontgronding niet strijdig mogen zijn met de basisbescherming
voor kerngebieden en natuurontwikkelingsgebieden (zie resp. 5.1.1 en
5.1.2). Indien voor het betrokken gebied inmiddels natuurbeleidsdoel-
stellingen zijn vastgesteld zullen deze het toetsingskader in deze zin
vormen. In dat kader kunnen zich situaties voordoen waarin een
ontgronding zou kunnen bijdragen aan het realiseren van de natuur-
beleidsdoelstelling.
Met betrekking tot de zandwinning in de grote wateren zal een accent-
verlegging van winningsactiviteiten van het IJsselmeer en de Rand-
meren naar de Noordzee plaatsvinden. In waardevolle, vaak ondiepere
delen van de grote wateren zullen in beginsel geen ontgrondingen
plaatsvinden, terwijl het rijk nadere eisen aan de overige ontgrondin-
gen in deze wateren zal stellen met het oog op de bescherming of de
ontwikkeling van natuurwaarden. Dit betekent onder meer dat bij
ontgrondingen zoveel mogelijk zal worden aangesloten op of gecombi-
neerd met baggerwerk in scheepvaartgeulen. Daarnaast zullen bij de
locatiekeuze van ontgrondingen de natuurlijke erosie- en sedimentatie-
processen in ogenschouw worden genomen;
de gebieden met specifieke cultuurhistorische en aardkundige waarden
zullen in beginsel worden gevrijwaard van ontgrondingen. Indien er
aanleiding is toch een locatie binnen één van deze gebieden in overwe-
ging te nemen, dan zal zo een ontgronding niet strijdig mogen zijn met
het instandhoudingsbeleid als geformuleerd in 5.2;
het is wenselijk dat ontgrondingsprojecten zodanig worden gesitueerd
en uitgevoerd dat deze bijdragen aan de ontwikkeling van de algemene
natuur- en landschapswaarden. In dit kader zal het Rijk stimuleren dat
natuurontwikkeling ook een uitdrukkelijke plaats krijgt bij de herinrich-
ting van ontgrondingsgebieden en dat er wordt aangesloten bij de
natuurlijke en landschappelijke doelstellingen van een gebied.
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Aan de vergunningverlening kunnen voorschriften worden verbon-
den, die betrekking hebben op de herinrichting van een gebied na
ontgronding. Het rijk zal stimuleren dat de ontgrondende instantie in
dit kader er toe overgaat om een herinrichtingsplan op te stellen,
waarin staat aangegeven in welke mate met natuur en landschap
rekening zal worden gehouden; dit in samenhang met andere belangen
zoals recreatie, landbouw en visserij.

6.4.4 Diepe-delfstofwinning

Bij diepe delfstofwinning gaat het zowel om de activiteiten gericht op
exploratie (opsporing) als op exploitatie (winning) van diepe delfstof-
fen als gas en olie. Met het oog op het gewenste natuur- en land-
schapsbeleid worden de volgende maatregelen genomen:

In het kader van de verlening van boorvergunningen ex Wet opspo-
ring delfstoffen en concessies ex Mijnwet 1810 zal het rijk het bestaan-
de beleid inzake het van boorwerken vrijwaren van kwetsbare gebie-
den voortzetten. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij zal bezien of er aanleiding is dit beleid te verscherpen met
betrekking tot de ecologische hoofdstructuur en de gebieden met
specifieke landschappelijke waarden. Uitgangspunt hierbij zal zijn dat
aanleg van boorwerken en boringsactiviteiten moet passen binnen de
basisbescherming voor kerngebieden en natuurontwikkelingsgebieden
(zie 5.1.1 resp. 5.1.2) en het beleid inzake de gebieden met specifieke
landschappelijke waarden (zie 5.2). Voor de gebieden daarbuiten zijn
de uitgangspunten zoals geformuleerd in 5.4.4 van dit plan van toepas-
sing.

Het bovenstaande zal mede als uitgangspunt worden gehanteerd bij
de inbreng van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in
de advisering aan de Minister van Economische Zaken in het kader van
de vergunning- c.q. concessieverlening op basis van de wetgeving op
het terrein van de delfstofwinning.

In 1988 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat het Beleidsplan
Harmonisatie Noordzeebeleid 1989-1992 uitgebracht, waarin het
regeringsbeleid voor de Noordzee is neergelegd. Ten aanzien van de
relatie ecologie en mijnbouw wordt momenteel een m.e.r. over de
regelgeving voor lozingen vanaf mijnbouwplatforms uitgevoerd.

Vanuit de doelstellingen van het Natuurbeleidsplan zal ten aanzien
van de relatie ecologie en mijnbouw met name aandacht worden
besteed aan de noodzakelijke afstemming in een zone van twintig
zeemijlen breed langs de Noordzeekust, teneinde zowel risico's voor
gevoelige gebieden als de kustzone, de Waddenzee en de Voordelta,
alsmede voor paaigebieden voor vis en/of gebieden met waardevolle
benthische ecosystemen te beperken.

In een project Beschermde gebieden Noordzee (zie 7.2.2) zal de
relatie ecologie en mijnbouw voor het gehele Nederlandse deel van de
Noordzee worden geanalyseerd.

Ten aanzien van delfstofwinning in de Waddenzee wordt het beleid
gecontinueerd zoals dat is voorgelegd in de Partiële herziening van de
PKB Waddezee (kenmerk 18220 nrs. 7/8 1983/83).

Het gehele niet in concessie uitgegeven PKB-gebied wordt gevrij-
waard van boorwerken ten behoeve van de opsporing van delfstoffen.

Voor die delen van het PKB-gebied die onderdeel uitmaken van de
reeds verleende concessie Groningen, Noord-Friesland en Leeuwarden
zullen tot 1994 geen opsporings- en winningsactiviteiten door middel
van boringen plaatsvinden, behalve voor de zogenaamde "concessie
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Zuidwal", Hiervoor vindt winning plaats op één locatie onder strenge
milieuhygiënische eisen. Seismisch onderzoek in de Waddenzee vindt
plaats onder stringente voorwaarden. Er mogen geen afvalstoffen
zoals boorspoeling in de Waddenzee worden geloosd. Voor winning
van delfstoffen in gebieden die grenzen aan het PKB-gebied geldt
evenzeer een stringent beleid onder andere via het overleg in de
Commissie van Advies inzake van boorwerken te vrijwaren gebieden
en het overleg in de zogenaamde Planologische Werkcommissie. Uit
natuurbehoudsoogpunt is continuering van het Moratorium na 1994
gewenst.

De regering is voornemens de m.e.r.-plicht voor een aantal activitei-
ten in het Waddengebied uit te breiden. Een concept-voorstel tot
wijziging van het Besluit milieu-effectrapportage zal nog in 1990
worden gepubliceerd. Hierbij gaat het ook om de effecten van onder
andere "boor-activiterten" zoals mogelijke beïnvloeding van sedimen-
tatie, erosie, verontrusting en verontreiniging.

6.4.5 Defensie

Het ruimtelijk beleid voor militaire terreinen is vastgelegd in het
Structuurschema Militaire Terreinen {SMT) van 1985. Bij de afweging
van de in het SMT aangegeven oefenlocaties is zoveel mogelijk reke
ning gehouden met bestaande natuurwaarden. Het SMT voorziet
daarbij onder meer in de onttrekking van ca. 6.000 ha van de thans in

u
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gebruik zijnde 23.000 ha oefenterreinen. De af te stoten terreinen zijn
veelal gelegen in voor het natuurbeleid waardevolle gebieden. Echter
ook de te handhaven en te intensiveren militaire terreinen zijn voor het
overgrote deel gesitueerd in natuurgebieden en bossen. Een belangrijk
deel daarvan behoort tot de ecologische hoofdstructuur.

De inrichting en het militair gebruik van militaire terreinen kan leiden
tot verstoring van de (avi)fauna en de vegetatie, alsmede van de
bodemstructuur en de waterhuishouding. Anderzijds dragen militaire
activiteiten in bepaalde situaties bij aan de instandhouding van natuur-
waarden, bijvoorbeeld in zogenaamde onveilige zones. De belevings-
waarden van natuur en landschap worden door militair gebruik in
mindere of meerdere mate aangetast.

De in dit plan aangegeven ecologische hoofdstructuur geeft aanlei-
ding de effecten van het defensiebeleid daarop nader te verkennen. In
de Defensienota zal nader worden ingegaan op de effecten en conse-
quenties van de nieuwe structuur van de krijgsmacht, op de behoefte
aan militaire terreinen, alsmede op de natuur- en milieu-aspecten
daarvan. Het gestelde in dit Natuurbeleidsplan zal bij de uitwerking van
dit beleid worden meegewogen.

In de Defensienota zal duidelijkheid worden verschaft over de vraag
of verlenging dan wel herziening van het Structuurschema Militaire
Terreinen in de rede ligt. Bij genoemde uitwerking van het beleid als
verwoord in de Defensienota zal worden bezien hoe enerzijds kan
worden voldaan aan de minimaal noodzakelijke behoefte aan militaire
oefenterreinen, schietkampen en vliegvelden alsmede het meest
doelmatig gebruik en anderzijds aan de realisering van de ecologische
hoofdstructuur. De eventuele consequenties van het voorgaande voor
het Structuurschema Militaire Terreinen gelden ook voor de te herziene
Structuurschets voor de Landelijke en Stedelijke Gebieden en het
Structuurschema Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie.

Bij de in het Structuurschema Militaire Terreinen genoemde te
realiseren locaties voor oefenterreinen buiten de ecologische hoofd-
structuur in relatief gedegenereerde landschappen, zoals onder meer
sommige ontginningslandschappen, kan door zorgvuldige inrichting
tot militair oefenterrein worden bijgedragen aan verbetering van
landschappelijk kwaliteiten.

Complementair aan de ruimtelijke uitwerkingen zullen inrichtings- en
beheersmaatregelen voor militaire terreinen waar mogelijk mede ten
dienste van optimale instandhouding en ontwikkeling van natuur- en
landschapswaarden worden aangewend. Conform het gestelde in het
huidige Structuurschema Militaire Terreinen zullen voor de daarvoor in
aanmerkingkomende militaire oefenterreinen inrichtings- en beheers-
plannen worden opgesteld, (met name voor alle terreinen die binnen
de ecologische hoofdstructuur zijn gelegen). Waar dat aan de orde is
zullen andere functies als onder meer openluchtrecreatie en waterwin-
ning daarin mede worden betrokken. Ten behoeve van de inrichtings-
plannen van terreinen waarbij meer dan 100 hectare daadwerkelijk zal
worden ingericht wordt een m.e.r. uitgevoerd.

Bij de planning van militaire oefeningen worden de effecten van deze
oefeningen op natuur en landschap meegewogen. Ten aanzien van
luchtmacht-oefeningen zal in dat kader vooral aandacht worden ge-
schonken aan het tijdstip van oefeningen en de vlieghoogte, teneinde
zoveel mogelijk de verstoring van rustgebieden te voorkomen. Voorts
zal de ontwikkeling van moderne simulatietechnieken worden gestimu-
leerd.
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In samenwerking met het ministerie van Defensie zal er naar worden
gestreefd de in het begeleidend schrijven bij het Milieubeheersplan
Defensie genoemde reducties van militaire inspanningen ten behoeve
van natuur en landschap primair binnen de ecologische hoofdstructuur
te realiseren.

6.4.6 Bosbouw

Het befeid ten aanzien van bossen is neergelegd in het Meerjaren-
plan Bosbouw (MJP Bosbouw, 1986), In dit plan is een uitbreiding door
of vanwege de overheid voorzien van het areaal bos met een blijvend
karakter van 30 a 35.000 hectare, waarvan in totaal circa 23.000 hectare
vóór het jaar 2000. De aanleg van deze bossen zal voor een deel tot
stand komen in grotere eenheden {groter dan 100 ha); daarnaast wordt
gestreefd naar de aanleg van kleinere bossen {0,5 tot 100 ha) om
bepaalde landschappelijke kenmerken te versterken. Op de beleids-
kaan MJP Bosbouw is aangegeven binnen welke regio's de regering in
beginsel wil meewerken aan de aanleg van bossen groter dan 100 ha.
De exacte locatie is punt van nader overleg. De uitgangspunten van het
MJP Bosbouw blijven gehandhaafd. Dit beleid is met betrekking tot de
bestaande bossen gericht op een betere vervulling van de functies van
het bos. Dit gebeurt onder meer door bescherming van de groeiplaat
sen, door het verlengen van omlooptijden en door het beter afstem-
men van de bossamenstelling op de groeiplaatsomstandigheden. Aan
18% van het bosareaal zal het accent natuur worden toegekend.
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Het rijk zal ervoor zorgdragen dat binnen dit kader bij de verdere
uitwerking van het beleid wordt gestreefd naar een zodanige aanleg en
beheer van de bosterreinen, dat deze kunnen bijdragen aan het duur-
zaam behoud van de ecologische hoofdstructuur van Nederland en
aan de natuurontwikkeling daarbinnen.

Bestaande bossen
de invulling van het percentage bos met accent natuur in bestaande
bossen zal worden geconcentreerd op de kerngebieden. De uitspraken
over de concentratie van bos met accent natuur in de Grote Eenheden
Natuurgebied en Nationale Parken uit het Structuurschema Natuur- en
Landschapsbehoud, zoals die ook zijn opgenomen in het Meerjaren-
plan Bosbouw, blijven onverlet. In bossen met accent natuur zal het
beheer zijn gericht op het verkrijgen van een natuurlijke structuur. Dit
vormt de basis voor een natuurlijke bosontwikkeling. Hierdoor kan er
met name in kerngebieden omvorming van ontginningsbos aan de
orde zijn. Bij omvormingsbeheer is het streven erop gericht aan te
sluiten bij de natuurlijke successie van inheemse bostypen en de struc-
tuurdifferentiatie te vergroten;
binnen de ecologische hoofdstructuur komt een aanzienlijk areaal
multifunctioneel bos voor. Het beleid ten aanzien van de functievervul-
ling van dit bos, zoals voorzien in het MJP Bosbouw, wordt in hoofdlij-
nen niet gewijzigd. Binnen dit kader zal worden nagegaan hoe de
mogelijkheden voor de verbetering van de natuurwaarden in deze
categorie bossen concreet inhoud kan worden gegeven teneinde de
bijdrage hiervan aan de kenmerkende kwaliteiten van de ecologische
hoofdstructuur te vergroten.
Bij het beheer zal worden gestreefd naar aansluiting bij natuurlijke
processen. Dit impliceert een keuze voor opstanden met langere
omlopen, toename van de dunning met als mogelijk gevolg reductie
van het jaarlijkse kaalkap-areaal, gemengde boomsoortensamenstel-
ling en een gevarieerde leeftijdsopbouw. De kennis omtrent toepassing
van natuurlijke processen bij het bosbeheer zal worden vergroot via
het bosreservaten onderzoeksprogramma;
om redenen van een doelmatig beheer kan het noodzakelijk zijn door
aankoop van bestaand bos tot afronding van de voorheen als staats-
boswachterij aangeduide terreinen te komen. Eerste prioriteit wordt
hierbij gegeven aan de beheersobjecten van het Staatsbosbeheer die
deel uitmaken van de kerngebieden in de ecologische hoofdstructuur;
de habitat-functie van bestaande bossen voor aandachtssoorten zal bij
de evaluatie van de beheersplannen in het kader van de Regeling
Bijdrage Bos- en Landschapsbouw aan de orde komen;
bij het treffen van effectgerichte milieumaatregelen zullen negatieve
ecologische neveneffecten worden vermeden.

Bosuitbreiding zoals voorzien in het MJP Bosbouw
met betrekking tot de in het MJP Bosbouw voorziene aanleg van
bossen in grotere eenheden zal bij de nadere locatiekeuze mede
worden gekeken naar de mogelijkheden om bij te dragen aan het reali-
seren van verbindingszones, het creëren van bufferzones ten behoeve
van de ecologische hoofdstructuur of het vormen van grotere een-
heden;
de aanleg van kleinere bossen zal mede worden bezien op de mogelijk-
heden tot het bijdragen aan de ontwikkeling van algemene natuur-
waarden, aan de ontwikkeling van habitats voor prioritaire soorten,
aan de realisering van verbindingszones (ook op meer regionaal en
locaal niveau) en aan het bufferbeleid voor de ecologische hoofdstruc-
tuur;
het is in ecologische opzicht van belang bij de situering van nieuwe
bosaanplant en -herplant meer dan in het verleden rekening te houden
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met de ecologische kansrijkheid van gebieden voor bepaalde typen
bossen, in relatie met de abiotische milieucondities en exogene
factoren;
bij de vaststelling van het percentage bos met accent natuur vallen de
toekomstige bosuitbreidingen in natuurterreinen (hetzij door spontane
opslag van bos, hetzij door de bosaanleg vanuit beheersmatige over-
wegingen) buiten beschouwing.

Bosuitbreiding voortvloeiend uit het Natuurbeleidsplan
In het kader van het beleid voor de ecologische hoofdstructuur kan het
noodzakelijk zijn om aanvullend op de oppervlakte bosuitbreiding zoals
aangegeven in het Meerjarenplan Bosbouw, meer bossen met accent
natuur aan te leggen of te laten ontstaan.
Deze bosuitbreiding zal plaatsvinden op de gronden die in de loop der
jaren zullen worden verworven voor natuurontwikkeling. Het gaat
hierbij om in totaal circa 50.000 hectare, waarop - naar de huidige
inzichten - uiteindelijk voor ongeveer eenvijfde deel bos zal voorkomen
als gevolg van spontane ontwikkeling dan wel aanleg. Het beheer van
deze bossen zal primair zijn gericht op de ontwikkeling van natuur-
waarden (bos met accent natuur). Wat betreft de localisering kan met
name worden gedacht aan de ontwikkeling van bossen langs rivieren
en beken en aan bossen die thuishoren in het zeekleigebied. Bij waar-
devolle situaties zullen eventueel negatieve externe invloeden dienen
te worden geminimaliseerd.

Tijdelijk bos
In het Meerjarenplan Bosbouw is behalve een uitbreiding van het bos
met een blijvend karakter sprake van een beleid gericht op de aanplant
voor het jaar 2000 van 15.000 hectare aan tijdelijk bos. De mogelijkhe-
den om deze aanplant van snelgroeiende boomsoorten te situeren in
bufferzones van de ecologische hoofdstructuur zullen worden benut.

Overige uitgangspunten
in geval van bos met een spontane ontwikkeling van de vegetatiecom-
ponent zal worden gestreefd naar kerneenheden van minimaal 30 - 100
hectare. Dit bevordert de ecologische duurzaamheid. Rondom bos met
accent natuur zal een bufferzone worden gelegd waarin bij de keuze
van boomsoorten zoveel mogelijk zal worden aangesloten bij die in het
kerngebied. Daarnaast zullen veel grotere aaneengesloten arealen bos
met accent natuur worden aangewezen ten behoeve van de ontwikke-
ling van natuurlijke leefgebieden voor de bosfauna, Voor het grofwild
kan dit om 10.000 hectare bos met accent natuur gaan;
in de ecologische hoofdstructuur zal er naar worden gestreefd om alle
in Nederland voorkomende bostypen als bos met accent natuur veilig
te stellen. Dit kan via de aanwijzing als bosreservaat;
binnen de Nationale Parken zal het multifunctionele bos worden
beperkt tot bosdoeltypen die een successiestadium van de inheemse
bossen vertegenwoordigen. De houtoogst zal zodanig plaatsvinden dat
de levensgemeenschap niet ingrijpend wordt beïnvloed;
er is behoefte aan veiligstelling van het in Nederland aanwezige
genenmateriaal van bomen en struiken. Op korte termijn zal worden
gezocht naar mogelijkheden om bedreigd genetisch materiaal van
bomen en struiken veilig te stellen. Door een bestand van inheemse
herkomsten op te bouwen en aanplant hierin in opstandsverband of
als landschapselement te bevorderen, kan herintroductie op meer
plaatsen worden gerealiseerd.
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6.4.7 Waterwinning

In 1991 zal het beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening (DIV)
worden uitgebracht, dat het vigerende Tweede Structuurschema DIV
zal vervangen. In dit beleidsplan zal het beleid zoals geformuleerd in
het Natuurbeleidsplan, Derde Nota Waterhuishouding en Nationaal
Milieubeleidsplan voor deze sector nader worden geconcretiseerd.

Het beleid zoals geformuleerd in het Nationaal Milieubeleidsplan is
gericht op het zuinig omgaan met grondwater. Daar waar de bronnen
onder druk staan is het niet meer mogelijk een vraagvolgend beleid te
voeren. De in de Derde Nota Waterhuishouding geformuleerde doel-
stellingen met betrekking tot de verdrogingsproblematiek betekenen
voor de drinkwatersector dat de verdroging van natuurgebieden als
gevolg van grondwaterwinning niet verder mag toenemen en waar
mogelijk moet worden teruggedrongen. Dit geldt ook voor de berege-
ning uit grondwater voor de landbouw. Bij de toetsing van de midden-
lange termijn-plannen van de drinkwatersector door de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zal dit crite-
rium gehanteerd worden.

Het zijn de provincies die onder andere in het kader van de provincia-
le waterhuishoudingsplannen maatregelen aan kunnen geven die tot
een verbetering van de verdrogingssituatie leiden. Voor de drinkwater-
sector kan dit onder andere re-allocatie van grondwaterwinningen
betekenen of het overschakelen van grondwater op oppervlaktewater-
gebruik. Het rijk zal deze maatregelen stimuleren, ondermeer door het
subsidiëren van studies in proefgebieden (zie 6.2).

Andere maatregelen die van de drinkwatersector worden verwacht
zijn:
het stimuleren van zuinig watergebruik door particulieren en bedrijfs-
leven;
het vervangen van oppervlakte-infiltratie door diepinfiltratie in de
duinen;
het terugdringen van de input van verontreinigende, eutrofiërende en
gebiedsvreemde stoffen in het grondwater (o.a. door tweetrapszuive-
ring van infiltratiewater);
het onderzoeken van de mogelijkheden om grondwaterwinningen te
vervangen door oppervlaktewaterwinningen waarbij de grondwater-
voorraad alleen nog wordt gebruikt bij calamiteiten waarbij het opper-
vlaktewater onbruikbaar is (strategisch gebruik);
een zorgvuldige uitvoering van de benodigde werkzaamheden en door
een gericht beheer bijdragen aan behoud, herstel en ontwikkeling van
natuurlijke kwaliteiten.

Bij de toetsing van vergunningaanvragen voor waterwinning dient
niet alleen gekeken te worden naar de effecten op de grondwaterstand
maar ook naar de effecten op het grondwatersysteem. Deze effecten
kunnen op grote afstand van winningen nog merkbaar zijn in de vorm
van het verminderen of verdwijnen van de ecologisch zeer belangrijke
kwel of door het veranderen van de grondwaterkwaliteit.

Onderzoek zal worden gedaan naar een (uitgebreidere) toepassing
van m.e.r.-plicht voor grondwateronttrekkingen. Een verlaging van de
drempelwaarden m.e.r.-plicht binnen de ecologische hoofdstructuur
maakt aanpassing van het Besluit m.e.r. noodzakelijk.
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6.4.8 Recreatie en toerisme

Tussen natuur en recreatie en toerisme bestaat een onlosmakelijke
relatie. Enerzijds vormen natuur- en landschapsbeleving een zeer be-
langrijk motief en doel van recreatief-toeristische activiteiten. In deze
zin vormen recreatie en toerisme mede een draagvlak voor het natuur-
en landschapsbeleid. Anderzijds kunnen recreatief-toeristische activi-
teiten de kwaliteit en de belevingswaarden van natuur en landschap
aantasten. Het zal erom gaan in dit spanningsveld het beleid in beide
sectoren zorgvuldig op elkaar af te stemmen en wel zo dat de recrea-
tief-toeristische activiteiten niet zullen leiden tot vermindering van de
kwaliteit van natuur en landschap, maar ook dat natuur en landschap
zoveel mogelijk opengesteld en geschikt zijn voor recreatie en toeris-
me. In dit afstemmingsbeleid is zonering een belangrijk middel. Er
wordt zoveel mogelijk gestreefd naar verweving en meekoppeling.

Vanuit het rijksbeleid met betrekking tot recreatie en toerisme zullen
tegen de achtergrond van dit afstemmingsbeleid de volgende maatre-
gelen en initiatieven worden genomen.

Ten aanzien van de dagrecreatie gelden de volgende uitgangspunten:
Het rijksbeleid is er op gericht de intensieve vormen van dagrecreatie
zo dicht mogelijk bij de grote bevolkingsconcentraties te situeren door
aanleg van nieuwe recreatie- en bosgebieden (met name in het kader
van de Randstadgroenstructuur). Dit leidt tevens tot het afleiden van
kwetsbare bos- en natuurgebieden elders in Nederland.

Het rijksbeleid is er op gericht om in kwetsbare gebieden zoveel moge-
lijk de dag recreatieve druk in goede banen te leiden. Dit beleid zal
worden gecontinueerd. Het zal dan vooral gaan om het tegengaan van
voorzieningen die gepaard gaan met in ernstige mate verstorende
effecten, zoals motorcrossen, ULV's en deltavliegen.
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De recreatief-toeristische prioriteitsgebieden vallen in belangrijke mate
samen met de ecologische hoofdstructuur en de gebieden met speci-
fieke landschappelijke waarden. Bij de benutting van de recreatief-
toeristische potenties van deze gebieden gelden - uitgaande van ht
beleid vastgelegd in het Structuurschema Natuur- en Landschapsbe-
houd en Structuurschema Openluchtrecreatie - de volgende uitgangs-
punten:
Ten aanzien van de verblijfsrecreatie en de watersport:
- kwaliteitsverbetering is in beginsel mogelijk, mits niet leidend tot
noemenswaardige schade aan natuur en landschap;
- uitbreiding van bestaande vestigingen is - na beoordeling op locaal
niveau - acceptabel indien dit uit bedrijfseconomisch oogpunt nodig is
en er geen bezwaren worden opgeroepen uit overwegingen van natuur
en landschap;
- nieuw-vestigingen in de verblijfsrecreatie zullen in beginsel buiten de
ecologische hoofdstructuur moeten worden gesitueerd. Indien dit toch
noodzakelijk is binnen de ecologische hoofdstructuur en er geen
bezwaren bestaan uit overwegingen van natuur en landschap zal zo
goed mogelijk aansluiting moeten worden gezocht bij bestaande
recreatieve voorzieningen en ontsluitingswegen;
- voor locaties van nieuwe jachthavens wordt zoveel mogelijk aanslui-
ting gezocht bij bestaande centra binnen de bestaande planologische
ruimte, zoals voorzien in het Structuurschema Natuur- en Landschaps-
behoud en het Structuurschema Openluchtrecreatie.

Met betrekking tot de golfsport kan door de situering van nieuwe
locaties in bufferzones van de ecologische hoofdstructuur in actieve zin
worden bijgedragen aan het natuurbeleid (meekoppeling).

Bij de locatiekeuze voor nieuwe toeristische en recreatieve voorzienin-
gen zullen de mogelijkheden worden bezien om deze zodanig te
situeren dat een bestaande te hoge recreatieve druk op kwetsbare
gebieden kan worden afgeleid. In dit opzicht zijn in het bijzonder de
stedelijk-recreatieve prioriteitsgebieden van belang. Het rijk zal stimu-
leren dat bij aanleg, inrichting en beheer van recreatievoorzieningen in
deze stedelijke kerngebieden natuurontwikkeling alsmede potentiële
belevingsmogelijkheden van natuur en landschap een belangrijke rol
zullen spelen. De groenstructuren bij grootstedelijke agglomeraties,
met name de Randstadgroenstructuur, zullen een hoge prioriteit
hebben. Meer in het algemeen zal het rijk stimuleren dat in nieuw aan
te leggen recreatieprojecten natuurontwikkeling een plaats zal krijgen.

Uitwerking van zorgvuldig gekozen nationale - en eveneens de daarop
aansluitende regionale - routestructuren zal een belangrijke bijdrage
moeten gaan leveren aan een juiste spreiding en bereikbaarheid van
bestemmingen: intensief en gemotoriseerd verkeer langs hoofdroutes,
leidend naar ontsluitingspunten voor recreatieve activiteiten te voet en
per fiets. Waar mogelijk zal tevens worden bezien of, en zo ja hoe
routestructuren voor wandelen, fietsen, ruitersport en kanovaren
kunnen worden geïntegreerd met gewenste ecologische verbindings-
zones; hierbij spelen aspecten als locatiekeuze, dimensionering en
inrichting.

Bij de planning en uitvoering van projecten gericht op natuurbeheer en
-ontwikkeling wordt er naar gestreefd om recreatief medegebruik een
plaats toe te kennen. In het kader van de planning en uitvoering van
recreatieprojecten zullen de mogelijkheden voor natuurontwikkeling en
-beheer worden benut. Overigens zijn de mogelijkheden om natuuront-
wikkeling en recreatie te combineren mede afhankelijk van het type
natuurwaarden dat wordt nagestreefd.
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In knelpuntsituaties zal - in lijn met het bestaande beleid - verplaatsing
danwei sanering van voor natuur en landschap schadelijke vormen van
recreatie in de ecologische hoofdstructuur worden overwogen. De
mate waarin sprake is van knelpuntsituaties moet steeds per geval
worden beoordeeld in nauw overleg met andere overheden en direct
betrokkenen (onder andere toeristisch bedrijfsleven, eigenaren, be-
heerders). Oplossingen zullen moeten worden gevonden met gebruik-
making van reguliere instrumenten. In voorkomende gevallen kan het
bieden van alternatieven danwei compensatie aan de orde zijn.

Een ontwikkeling met mogelijke gevolgen voor natuur en landschap is
de verbreding van het recreatieseizoen. De rijksoverheid zal aan deze
ontwikkeling in het kader van het beheer aandacht besteden. De
mogelijke gevolgen van de verbreding van het recreatieseizoen voor
kwetsbare natuurgebieden, zoals het Waddengebied, zullen in het
onderzoek naar de effecten van recreatie op natuur en landschap
worden betrokken. Enerzijds leidt spreiding tot meer uitwaaiering van
recreatief gebruik naar voor- en naseizoen; anderzijds leidt het tot
vermindering van de recreatieve druk in het hoogseizoen, waardoor
minder nieuwe voorzieningen voor het opvangen van de recreatieve
vraag nodig zijn. De Commissie Vakantiespreiding van de Voorlopige
Adviesraad voor de Openluchtrecreatie zal over dit vraagstuk om
advies worden gevraagd.

Met het toeristisch-recreatief bedrijfsleven en met organisaties op het
gebied van recreatie en toerisme zal de rijksoverheid overleg voeren
over het voorkomen van recreatievormen en -voorzieningen die voor
natuur en landschap evident schadelijk zijn. Bestaande en nieuwe
voorlichtingsactiviteiten kunnen in dit verband een belangrijke rol
spelen.

Aanleg van recreatieve voorzieningen in gebieden met specifieke
landschappelijke waarden zal de cultuurhistorische, de aardkundige en
de belevingswaarden van deze gebieden in beginsel niet mogen
aantasten.

6.4.9 Visserij en Jacht

Uitgangspunt voor visserij en jacht is dat de benutting van visbestan-
den en van aan het land gebonden diergroepen als vogels en zoogdie-
ren niet in strijd mag zijn met de vigerende beleids- en beheersdoel-
stellingen van afzonderlijke gebieden, zowel binnen als buiten de
ecologische hoofdstructuur. Dit vindt zijn uitwerking in het internatio-
naal aanvaarde beginsel van "verstandig gebruik" (wise-use).

Dit beginsel houdt in dat enigerlei benutting van een soort of popula-
tie nooit op een zodanig wijze plaats mag vinden, dat hierdoor het
voortbestaan van de desbetreffende óf een andere soort of populatie in
het geding komt.

Dit betekent dat de exploitatiegraad tevens rekening dient te houden
met de effecten op ecosystemen, onder andere die welke via predator-
prooi relaties in voedselketens doorwerken.

In verband hiermee zal monitoring plaatsvinden van omvang, sa-
menstelling en vitaliteit van populaties waarop visserij en jacht wordt
uitgeoefend en worden zonodig limieten gesteld aan de te onttrekken
aantallen of hoeveelheden al dan niet door middel van beperkingen in
plaats en tijd. Ook andere organismen die mogelijk schade ondervin-
den van de exploitatie zullen bij de monitoring worden betrokken.
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Ten aanzien van de visserij geldt het volgende:

het EG-beleid is bepalend. Bovendien zijn voor het Noordzeebeleid de
afspraken van de in maart 1990 gehouden ministersconferentie mede
richtinggevend. Ten aanzien van het visserijbeleid is hierbij in beschou-
wing genomen de invloed van de visserij op het Noordzee-ecosysteem
en de invloed van het mariene milieu op de visbestanden, mede in
relatie tot de sociaal-economische betekenis van de visserij.
In het licht van het bovenstaande en de conclusies van de Brundlandt-
commissie met betrekking tot duurzame hulpbronnen, zal het beleid
gericht op het reduceren van de verontreiniging van de Noordzee
worden voortgezet en zullen de inspanningen zijn gericht op het
verenigbaar zijn van de visserij-activiteiten en de omvang van de
visvangsten met het instandhouden van de visbestanden als vernieuw-
bare hulpbron, waarbij ontwrichting van het ecosysteem moet worden
voorkomen;
een verstandig gebruik van natuurlijke bronnen houdt in dat vangstme-
thoden en -middelen die ernstige schade toebrengen aan populaties of
aan het leefgebied worden vermeden. Met het oog hierop zal aanvul-
lend onderzoek plaatsvinden naar de effecten van de boomkor- en
kokkelvisserij op het ecosysteem van de Noordzee en de kustwateren
en zullen ter bescherming van zoogdieren zoals zeehonden beperkin-
gen worden gesteld aan het gebruik van fuiken. Zodra daarvoor aanlei-
ding bestaat zullen ten behoeve van de bescherming van de otter
eveneens voorwaarden worden gesteld aan de visserij in de daarvoor
relevante binnenwateren.
Activiteiten waarvan de effecten voor andere soorten nader zullen
worden onderzocht zijn onder meer de schelpdiervisserij en -cultuur in
de kustwateren. Om de bescherming van deze wateren te verzekeren
zullen in de vergunningen voor de visserij zonodig stringentere voor-
waarden worden opgenomen en/of gebieden van exploitatie worden
uitgezonderd.
In zijn algemeenheid zal in het rijksbeleid meer aandacht worden gege-
ven aan de bescherming van niet-commercieel beviste of bevisbare
soorten. Dit zal, voor zover relevant, een rol spelen bij de Nederlandse
inbreng in het visserijbeleid van de Europese Gemeenschap;
onderzocht zal worden in hoeverre de instelling van beschermde
gebieden en de aanscherping van milieu-eisen in bepaalde delen van
de Noordzee en de kustwateren kunnen bijdragen aan de instandhou-
ding van waardevolle benthische ecosystemen en van de paai- en
kinderkamergebieden voor vissoorten;
gezien het belang dat huurders van visrechten hebben bij de instand-
houding van de visstand wordt van hen op locaal niveau een verstan-
dig gebruik van de benutbare populaties verwacht. Waar het leefge-
bied van populatie zich uitstrekt over een groot gebied, zal met betrek-
king tot het beheer zonodig samenwerking tussen individuele recht-
hebbenden moeten plaatsvinden. Ten aanzien van het beheer van de
visstand in de grote binnenwateren die in eigendom en beheer zijn bij
het rijk zullen daartoe beheercommissies worden voorgeschreven. Het
ecologisch aspect zal een belangrijk element vormen in de uitvoering
van het takenpakket van deze Commissies;
ook andere visstandbeheerders en de sportvissers kunnen een belang-
rijke bijdrage leveren aan de vergroting van de ecologische kwaliteit
van de (binnen)wateren. Initiatieven terzake zullen waar nodig en waar
relevant worden gestimuleerd;
voorts zal het treffen van maatregelen die het herstel van de migratie
van vissoorten, zoals de zeeforel, de beekforel en de zalm in de "natte"
verbindingszones van de ecologische hoofdstructuur bevorderen,
worden gestimuleerd. In dit verband kan onder meer worden gedacht
aan het aanleggen van vistrappen.
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Waar mogelijk wordt bij natuurontwikkeling in de ecologische hoofd-
structuur rekening gehouden met het belang van een goede visstand.

Ten aanzien van de jacht zal het beleid zijn gericht op de volgende
activiteiten:

voor het verkrijgen van inzicht in de populatiedynamica van een soort
en voor de bepaling van de toelaatbare jachtdruk is het noodzakelijk
om over vangstgegevens te beschikken. Voor het verkrijgen van
gegevens over het wild zal de vrijwillige afschotregistratie zoals die
thans bestaat blijven gehandhaafd. Door de medewerking van wild-
beheereenheden bij het verstrekken van gegevens zal de kwaliteit van
de afschotcijfers nog verder kunnen worden verbeterd;
schade aan populaties en ecosystemen als gevolg van bepaalde
jachtmethodenof -technieken moet worden voorkomen. De schadelijke
effecten die het gebruik van metallisch lood in de jacht heeft voor
onder meer een aantal vogelsoorten, geeft aanleiding over te stappen
op niet schadelijke alternatieven. Met het oog hierop zullen op korte
termijn aan de uitoefening van genoemde activiteiten nadere voor-
waarden worden gesteld. Overigens geLdt dit eveneens voor de hen-
gelsport;
de bescherming van rust-, broed- en fourageergebieden kan het
noodzakelijk maken beperkende maatregelen voor de uitoefening van
de jacht te treffen. Mede in het licht van de verantwoordelijkheid die
ons land heeft voor de bescherming van vogelsoorten met een Euro-
pees of Westpalearctisch leefgebied zal nader onderzoek worden
gedaan. Hieruit kan de noodzaak voortvloeien om gebieden aan te
wijzen waar nadere beperkingen zullen worden gesteld aan de jacht-
uitoefening;
met betrekking tot het beheer van de wildstand zal de totstandkoming
van wildbeheereenheden worden gestimuleerd. Voor bepaalde wild-
soorten, zoals het grofwild, zullen daarnaast in de regelgeving voor-
waarden worden gesteld die een verantwoord beheer waarborgen;
wildbeheerders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het
behoud en de verbetering van de ecologische kwaliteit van het leefge-
bied van het wild. Zoals in het kader van het doelgroepenbeleid reeds
is opgemerkt zullen initiatieven waar nodig en relevant worden onder-
steund door voorlichting, educatie, onderzoek en financiële bijdragen.
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7. MAATREGELEN IN DE PLANPERIODE

7.1 Algemeen

In hoofdstuk 5 zijn de hoofdlijnen van het nationale natuur- en land-
schapsbeleid weergegeven alsmede de wijze waarop tot realisering
van dat beleid zal worden gekomen. In het hiernavolgende wordt
aangegeven welke concrete maatregelende regering de komende acht
jaar wil treffen op het gebied van het natuur- en landschapsbeleid. De
hoofdlijnen van dit beleid staan in hoofdstuk 5 aangegeven. Het gaat
om de realisatie van de ecologische hoofdstructuur, om het realiseren
van gebieden met specifieke landschappelijke waarden, om het soor-
tenbeleid en om de uitwerking van een beleid gericht op de algemene
natuur- en landschapswaarden.

Realisatie van deze hoofdlijnen van beleid zal primair plaatsvinden
via:
de inzet van een scala van instrumenten;
de uitvoering van projecten;
de uitvoering van een serie concrete actiepunten.

De inzet van het instrumentarium van het natuurbeleid zelve, van
zeer groot belang met name voor de uitvoering van de ecologische
hoofdstructuur, komt in hoofdstuk 9 aan de orde. Daarin wordt tevens
aangegeven welke taakstellingen voor de planperiode voor de inzet
van het instrumentarium gelden.

In dit hoofdstuk ligt de nadruk primair op de in de planperiode uit te
voeren projecten en actiepunten. De uitvoering van de projecten zal
binnen de planperiode van acht jaar een aanvang nemen en, indien
mogelijk, ook binnen die periode worden afgerond.

Het hoofdstuk geeft geen volledige integrale opsomming van de
overheidsactiviteiten op dit beleidsterrein; het gaat hier met name om
activiteiten, die samenhangen met beleidswijzigingen en/of intensive-
ringen in aanvulling op bestaande activiteiten.

In hoofdstuk 8 wordt aangegeven welke onderwerpen in het kader
van het internationaal natuurbeleid in de planperiode prioriteit hebben
(Kernpunten).

7.2 Projecten

7.2.1. Inleiding

Een deel van het Natuurbeleidsplan zal in de planperiode worden
uitgevoerd in het kader van projecten. Onder een project wordt ver-
staan: "een in de tijd begrensde actie die - veelal in samenhang met
andere projecten - gericht is op het concreet uitvoeren van voorgeno-
men beleid".

De projecten zijn in twee categorieën gesplitst:
a. per regio ingedeelde projecten;
b. thematische projecten.
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(*) In de projectenbijlage is de
initiatiefnemer bij elk project met een
(*) aangemerkt.

In de volgende paragrafen wordt kort het doel van de verschillende
projecten aangegeven. Een omschrijving van middelen, stand van
zaken en de betrokkenheid van anderen is per project in bijlage 1
opgenomen. In deze bijlage zijn de resultaten van advisering en be-
stuurlijk overleg verwerkt. Waar in dit plan is aangesloten op uitspra-
ken in recente overheidsplannen, geldt dit met name voor de Vierde
Nota over de Ruimtelijke Ordening, het Nationaal Milieubeleidsplan,
het Beleidsplan Harmonisatie Noordzeebeleid 1989-1992, het Tweede
Structuurschema Verkeer en Vervoer en de Derde Nota Waterhuis-
houding.

De selectie van projecten voor de planperiode is gebaseerd op de
volgende criteria:
de aanwezigheid van concrete bedreigingen met een onomkeerbaar
karakter;
de aanwezigheid van goede kansen voor natuurontwikkeling op betrek-
kelijk grote schaal;
de mogelijkheden om aan te sluiten bij concrete uitspraken in recente
plannen van de rijksoverheid;
de aanwezigheid van bestuurlijke en maatschappelijke aanknopings-
punten.

De geselecteerde projecten voldoen veelal aan meer dan één
criterium. Daarnaast is gekozen voor met name die projecten, die

gebaat zijn bij een geconcentreerde inzet van instrumenten op korte
termijn.

Voor de meeste hier gepresenteerde projecten is het Ministerie van
LNV initiatiefnemer en hoofdverantwoordelijk uitvoerder (*). De selec-
tie van de projecten is mede gebaseerd op uitvoeringsprojecten welke
zullen worden gerealiseerd in het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke
Ordening, het Nationaal Milieubeleidsplan en NMP-plus, en in het
kader van de Derde Nota Waterhuishouding. Bij de uitvoering zal
zoveel mogelijk worden aangesloten bij uitvoeringsprojecten welke
plaatsvinden in deze kaders, en in het kader van de Structuurnota
Landbouw en het Structuurschema Verkeer en Vervoer. Bij de uitvoe-
ring van projecten uit het Natuurbeleidsplan zal mede gebruik worden
gemaakt van de in die beleidsterreinen primair ontwikkelde instrumen-
ten. Voor wat betreft de procedures en de bestuurlijke inbedding zal
zoveel mogelijk worden aangesloten bij bestaande structuren. In
gevallen waar bestuurlijke inbedding voor een project gewenst is, en
deze nog niet bestaat, zal daarin per project worden voorzien.

Eventuele wijzigingen in de projecten gedurende de planperiode
zullen in de meerjaren-uitvoeringsprogramma's (zie 7.4) worden
vermeld.

7.2.2 Per regio ingedeelde projecten

Binnen de per regio ingedeelde projecten is een tweedeling te maken
in meer ecosysteemgerichte projecten en meer direct regio-gebonden
projecten.

De ecosysteemgerichte projecten zijn gericht op het verbeteren, her-
stellen en ontwikkelen van natuurwaarden in ecosystemen (bijvoor-
beeld heide, hoogvenen) en zijn in eerste instantie landsdekkend
bedoeld.

Voor de bepaling van de direct regio-gebonden projecten is aanslui-
ting gezocht bij en gebruik gemaakt van de regionale verkenningen in
hoofdstuk 4. Op basis van de hoofdlijnen van beleid zijn vervolgens de
belangrijkste beleidsaccenten bepaald. Per project is aangegeven op
welke beleidsaccenten het project specifiek betrekking heeft.
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1 Heuvelland
2 Beken en beekdalen
2a beekdalsysteem Z.O.-Friesland
2b Drentse beekdalen
2c beekdalsysteem Reestdal
2d beekdalsvsteem Twenthe
2e beekdalsysteem Winterswijkse beken
Zf Hierdense Beek
2g beekdalsystemen Midden-Brabant
3 Noord-Drenthe
4 Regeneratie hoogvenen
5 Heidebeheer en heidebehoud {alle

heide-gebieden;
niet op kaart weergegeven)

6 Veluwe
7 Utrechtse Heuvelrug-Gelderse Vallei
3 Visie rivierengebied
9 Natuurontwikkeling uiterwaarden
10 Kromme Rijngebied
11 Laagveenmoerassen
11a Bestaande laagveenmoerassen
11b Nieuwe laagveenmoerassen
12 Veen weidegebieden

(alle veenweidegebieden;
indicatief weergegeven is de
Krimpenerwaard)

13 Randzone 3|t22
Wieden-Weerribben

14
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14 Natuurontwikkeling Midden-Groningen
15 Planmatige veiligstelling kustduingebied
16 Herstel en ontwikkeling natuurwaarden in het kustduingebied
17 Natuurontwikkeling IJsselmeer en Randmeren
18 Haringvliet- Hollands Diep-Biesbosch
19 Ecologische visie Deltagebied
20 Wadden
21 Natuurontwikkeling Voordelta
22 Beschermde gebieden Noordzee

Figuur 32: Regio-projecten voor de planperiode
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De regio-gebonden projecten vallen grofweg in twee categorieën
uiteen: een groep waar het accent ligt op planvorming en een groep
met het accent op uitvoering. In het eerste geval ontbreken nog gege-
vens om de stap naar uitvoering verantwoord te kunnen zetten. Dit
hangt onder meer samen met de omslag van het natuurbeleid naar een
meer taakstellend en uitvoeringsgericht beleidsveld.

Een aantal natuurontwikkelingsprojecten zal gestalte krijgen in het
kader van landinrichting.

Per fysisch-geografische regio (zie hoofdstuk 4) wordt geschetst
welke beleidsaccenten aan de orde zijn en via welke regio-gebonden
en ecosysteemgerichte projecten deze accenten zullen worden gecon-
cretiseerd. Figuur 32 geeft een overzicht van de regio-projecten.

Heuvelland
Belangrijke beleidsaccenten zijn:

- realiseren van natuurontwikkeling in de beekdalen en op de hellingen;
- versterken verbindingsfunctie van beken;
- instandhouden van verweving landbouw - natuur en landschap -

recreatie;
- terugdringen van inspoeling van meststoffen vanuit de plateaus;
- tegengaan van erosie en verdroging.

In deze regio wordt het project Heuvelland (project 1) gestart. Dit
integrale project is vooral gericht op de realisering van de ecologische
hoofdstructuur in het heuvelland, alsmede op terugdringing van
verdroging en erosie.

Hogere zandgronden
Belangrijke beleidsaccenten zijn:

- het instandhouden van de bestaande verweving tussen landbouw -
natuur, recreatie en landschap, met name op de hogere zandgronden
die in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (deel d) zijn aange-
duid met de strategie "actieve handhaving";

- het instandhouden danwei het weer tot stand brengen van toereikende
voorraden schoon grondwater in de belangrijkste grondwaterstro-
mingssystemen (*), onder meer ter vermindering van de verdroging
van natuurgebieden en bossen en ter beperking van de droogteschade
in de landbouw;

- versterking natuurfunctie en verbindingsfunctie van beken, onder meer
door een vergroot accent op natuurontwikkeling;

- regeneratie/herstel van kenmerkende ecosystemen, met name schraal-
landen, hoogvenen en heidevelden;

- het terugdringen van de mestbelasting op de hogere zandgronden,
met name in randzones langs beekdalen en andere laaggelegen natte
terreinen, alsmede op de belangrijkste inzijggebieden van het ondiepe
grondwater;

- het terugdringen van de ammoniakbelasting.

In deze regio zal een zestal projecten worden gestart. Het betreft
allereerst drie meer ecosysteemgerichte projecten, namelijk een
project gericht op herstel en ontwikkeling van het natuurlijke karakter
van beken (project 2) en projecten gericht op de regeneratie van in
Nederland resterende hoogvenen (project 4) en heidevelden (project
5). Daarnaast zijn drie regio-gebonden projecten aan de orde, namelijk
een project gericht op nadere planvorming ten behoeve van herstel en
ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in noord-Drenthe
(project 3), een project gericht op versterking van het ecologisch

(*) Zie het achtergronddocument functioneren van de Veluwe (project 6) en een project in de overgangs-
Grondwaterstromingsstelsels. zone Utrechtse Heuvelrug-Gelderse Vallei (project 7).
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Rivierengebied
Belangrijke beleidsaccenten zijn:

herstel van een natuurlijk riviersysteem in het uiterwaardengebied door
het gebruikmaken van natuurontwikkelingsmogelijkheden, onder meer
door het stimuleren van natuurlijke erosie- en sedimentatie-processen.
Dit geeft mede inhoud aan de in de Vierde Nota over de Ruimtelijke
Ordening genoemde oost-west as. Delen die worden gevoed door
schoon kwelwater vanuit de hogere zandgronden krijgen extra aan-
dacht. Voor de na te streven referentie kunnen belangrijke aanknoping-
spunten worden gevonden in het achtergronddocument Natuur-ontwik-
keling;
intensivering van het Relatienotabeleid voor de uiterwaarden;
instandhouden van complexen moerassen en grienden op binnen-
dijkse gronden;
extra inspanningen ter verbetering van de kwaliteit van het rivierwater;
nadere verkenning van natuurontwikkelingsmogelijkheden in het kader
van de uitvoering van ontgrondingen;
instandhouding van cultuurhistorische waarden op de stroomruggen.

In het rivierengebied zullen drie projecten worden gestart. Het betreft
een nadere verkenning van de (ruimtelijke) mogelijkheden om natuur-
waarden in het rivierengebied te ontwikkelen (project 8) en een project
gericht op vergroting van de natuurwaarden door natuurontwikkeling
op een aantal locaties in het winterbed van de Maas en de uiterwaarden
van de grote rivieren (project 9). Een vergelijkbaar natuurontwikkeling-
sproject zal worden gestart in het Kromme Rijngebied (project 10).

Laagveengebied
Belangrijke beleidsaccenten zijn:

het versterken van de natuurwaarden door het creëren van laagveen-
moerassen en door natuurontwikkeling op de overgangszones van het
laagveengebied naar de hogere zandgronden en de duinen. Het, waar
mogelijk, vergroten van bestaande natuurgebieden in kerngebieden en
het instandhouden danwei realiseren van verbindingszones, dit mede
met het oog op het realiseren van een verbindingszone tussen Zeeland
en het Lauwersmeer ("natte as" uit de Vierde Nota over de Ruimtelijke
Ordening);
nadere studie naar mogelijkheden van inundering van laaggelegen,
sterk drainerende polders;
het instandhouden van bestaande verweving tussen landbouw en
natuur en landschap in belangrijke delen van het laagveengebied door
geïntensiveerde toepassing van Relatienota en ontwikkeling van be-
drijfsmodellen en inrichtingssituaties met mogelijkheden voor land-
bouw en natuur;
het zoveel mogelijk instandhouden van de weidevogelfunctie en de
functie als pleisterplaats voor wintervogels van het laagveengebied,
ook buiten de ecologische hoofdstructuur;
herstel van belangrijke kwelstromen van hogere zandgronden naar het
laagveengebied;
bijzondere aandacht voor de verbetering van de waterkwaliteit, onder
meer door het weren van gebiedsvreemd water;
het terugdringen van verdroging door het tegengaan van peilverlagin-
gen en, waar nodig, het instellen van hydrologische bufferzones rond
kerngebieden, ook ten behoeve van de kwaliteit van het inzijgende
water.

In deze regio worden twee meer ecosysteemgerichte projecten
gestart. Het betreft een project gericht op het versterken en ontwikkelen
van natuurwaarden in laagveenmoerassen, zowel voor reeds bestaande
moerassen als voor nieuw te creëren moerassen (project 11) en een
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project dat gericht is op het integraal veiligstellen en ontwikkelen van
natuurwaarden in diepe veenweidegebieden (project 12). Daarnaast
wordt een project gericht op het veiligstellen en ontwikkelen van
natuurwaarden van de Wieden en Weerribben gestart (project 13).

Zeekleigebied
Belangrijke beleidsaccenten zijn:

realiseren van natuurontwikkeling in de ecologische hoofdstructuur,
onder meer door ontwikkeling van voedselrijke moerassen en bossen
met het accent op natuur op voedselrijke gronden. Dit mede met het
oog op het realiseren van een verbindingszone tussen Zeeland en het
Lauwersmeer ("natte as" uit de Vierde Nota over de,Ruimtelijke Orde-
ning);
handhaven/herstellen van brakke kwelsituaties;
tegengaan van eutrofiëring van het oppervlaktewater, mede voor het
herstel van karakteristieke aquatische levensgemeenschappen;
scheiden van vervuilde en nog relatief schone watersystemen;
instandhouden van de laatste resterende brakke wateren en de laatste
resterende natte graslandcomplexen door adequaat beheer;
instandhouden van de functie van lage natte graslanden voor weidevo-
gels en wintergasten;
instandhouding van waardevolle aardkundige situaties en versterking
van bepalende cultuurhistorische structuren, met name in het terpen-
gebied van Noord-Nederland en het Oudtland van Zeeland.

Een project zal worden gestart, dat gericht is op het creëren van een
samenhangend stelsel van kerngebieden en verbindingszones in de
zone tussen de Eemskust via het Schildmeer tot aan de noordelijke
Hondsrug (project 14).

Duinen
Belangrijke beleidsaccenten zijn:

versterking van natuurlijke ecologische en aardkundige processen in
het duingebied, waaronder verstuiving, (kust-)erosie en sedimentatie
op plaatsen waar dit mogelijk is zonder de kustverdediging in gevaar te
brengen;
nastreven van een meer natuurlijke hydrologische situatie, waaronder
het (opnieuw) ontwikkelen van natuurlijke natte duinvalleien en duin-
meren;
nastreven van een samenhangend ecosysteembeheer, te realiseren
door verbinding van versnipperde terreinen en het realiseren van
grotere beheereenheden;
ontwikkelen van natuur- en landschapswaarden langs de binnenduin-
rand, met aandacht voor het herstel van natuurlijke gradiënten;
het instandhouden van de sterke verwevenheid van natuurlijke en
cultuurhistorische waarden in het zeedorpenlandschap en de landgoe-
derenzone;
het verhogen van het beschermingsniveau van het kustduingebied, ter
bescherming van de belangrijke abiotische condities en ter regulering
van de druk van maatschappelijke functies op het kustduingebied;
het (verder) terugdringen van de actieve duinwaterwinning;
het streven naar meer dynamisch en flexibel kustbeheer;
het terugdringen van schadelijke recreatieve en militaire activiteiten in
het duingebied.

In deze regio worden twee projecten gestart: een project gericht op
het vergroten van de wettelijke bescherming van het duingebied (pro-
ject 15) en een project gericht op de versterking van het natuurlijk
karakter van het duingebied door natuurontwikkeling (project 16).
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Afgesloten zee-armen
Belangrijke beleidsaccenten voor het Lauwersmeer, het IJsselmeer

met de Randmeren, Markermeer, Haringvliet, Hollandsch Diep, Bies-
bosch, Groot Zoommeer en Markiezaat zijn:
het verkennen en uitvoeren van natuurontwikkelingsmogelijkheden,
waaronder de ontwikkeling van nieuwe ondiepe oeverzones en binnen-
dijkse gebieden, dit mede met het oog op het realiseren van een verbin-
dingszone tussen Zeeland en het Lauwersmeer ("natte as" uit de Vierde
Nota over de Ruimtelijke Ordening);
het verrichten van extra inspanningen ter vermindering van eutrofië-
ring en belasting met milieuvreemde stoffen;
het instellen van adequate zonering van recreatieve activiteiten in
kwetsbare gebieden;
het verhogen van het beschermingsniveau van zeer waardevolle en/of
kwetsbare delen;
het instellen van een zo natuurlijk mogelijk peilbeheer.

In deze regio zullen drie projecten worden uitgevoerd. Het betreft een
project gericht op de versterking van het ecologisch functioneren van
het IJsselmeer inclusief Randmeren (project 17), het realiseren van een
duurzame veiligstelling van natuurwaarden in het gebied Haringvliet/
Hollands Diep/Biesbosch (project 18) en het ontwikkelen van een
integrale ecologische visie voor het Deltagebied (project 19).

Getijdengebieden
Belangrijke beleidsaccenten zijn:

het verrichten van extra inspanningen ter verbetering van de water-
kwaliteit, met name in internationaal verband;
het verkennen en uitvoeren van natuurontwikkelingsprojecten;
het versterken van het beschermingsniveau;
het stabiliseren en waar mogelijk verminderen van militaire activiteiten;
het minimaliseren van de risico's samenhangend met offshore-
activiteiten;
het handhaven van stabilisatie ten aanzien van de recreatie en de
visserij en het verbeteren van de zonering van recreatieve en visserij-
activiteiten in het Waddengebied;
het verkennen van de ruimtelijke relaties van het Waddenecosysteem
met de directe omgeving;
het versterken van de internationale samenwerking, gericht op het
implementeren van het overeengekomen beschermingsbeleid voor het
Waddengebied.

Twee projecten zullen worden gestart. Het betreft een project gericht
op het terugdringen van verontreiniging en verstoring in het Wadden-
gebied (project 20) en een project gericht op het registreren, begeleiden
en veiligstellen van de natuurlijke ontwikkeling van de Voordelta (pro-
ject 21) in het kader, van de integrale beleidsplanning terzake. Afstem-
ming op de projecten Ecologische visie Deltagebied (project 19), Be-
schermde gebieden Noordzee (project 22) en Wetlands (project 25) zal
daarbij plaatsvinden.

Noordzee
Belangrijke beleidsaccenten ter versterking van de ecologische

functie van het kerngebied zijn:
extra inspanningen in het kader van het Rijn Actie Programma en het
Noordzee Actie Programma gericht op het terugdringen van de water-
vervuiling;
studie naar aanwezigheid van gebieden in het Nederlandse deel van de
Noordzee waar een extra beschermingsniveau gewenst is ten behoeve
van behoud en ontwikkeling van de mariene levensgemeenschappen
en specifieke mariene soorten;
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aanscherpen milieunormen ten aanzien van afvallozingen en mogelijke
calamiteiten bij offshore-mijnbouw, met name in de 20 mijl-zone langs
de kust;
het uitwerken van de afspraken inzake de bescherming van soorten en
van hun leefomgeving, zoals deze zijn gemaakt op de Noordzee-
Ministersconferentie in maart 1990.

Een project zal worden gestart dat is gericht op het verkennen van
concrete mogelijkheden om beschermde gebieden in te stellen in
delen van de Noordzee (project 22).

7.2.3 Thematische projecten

Naast de 22 gebiedsgerichte projecten zijn er 15 thematisch georiën-
teerde projecten. Ook bij deze projecten is het doel om door middel
van een geconcentreerde inzet van middelen het voorgenomen beleid
tot uitvoer te brengen. De thematische projecten kunnen globaal
worden onderscheiden in projecten die vooral bijdragen aan de reali-
satie van de ecologische hoofdstructuur, projecten die met name
gericht zijn op de gebieden met specifieke landschappelijke waarden
en projecten die in belangrijke mate mede gericht zijn op het instand-
houden en verbeteren van algemene natuurwaarden.

Bij de thematische projecten welke meer gericht zijn op realisatie van
de ecologische hoofdstructuur gaat het om een vijftal projecten:

Wetlands en watervogels (project 25)
Het doel van dit project is tweeledig. Enerzijds gaat het om het creëren
van samenhang tussen en het veiligstellen van Nederlandse wetlands
van internationale betekenis, alsmede het vaststellen van referenties
voor deze ecosystemen en het geven van adequate voorlichting en
educatie over wetlands (project 25a).
Anderzijds gaat het om het invulling geven aan de internationale ver-
antwoordelijkheid van Nederland voor de bescherming van watervo-
gels (project 25b). Het project zal zich richten op:
1.het beheer van voor watervogels belangrijke wetlands, in het bijzon-

der de afstemming van het beheer op de eisen van de meest kwets-
bare soort(groep)en;

2.de benutting van watervogelpopulaties;
3.het fourageren door watervogels op in de directe omgeving van

wetlands gelegen cultuurgronden en als gevolg daarvan optredende
schade aan onder andere landbouwgewassen.

Grensoverschrijdende natuur (project 26)
Het doel van dit project is tweeledig. Enerzijds gaat het om het realise-
ren van een aantal grensoverschrijdende natuurgebieden (project 26a).
Gedacht wordt met name aan: 't Zwin, Canisvliet, Dommel, Merkske,
Grensmaas, Gelderse Poort, Winterswijk en Bargerveen. Anderzijds
gaat het om het realiseren van grensoverschrijdende (nationale)
parken, zoals de Kalmthoutse Heide (project 26b).

Bossen (project 28)
Het doel van dit project is tweeledig:
a.het aangeven hoe de localisering van nieuw multifunctioneel bos ex

Meerjarenplan Bosbouw en nieuw bos met accent natuur op basis
van het Natuurbeleidsplan kan bijdragen aan de realisering van de
ecologische hoofdstructuur;

b.nagaan hoe door een gericht beheer de natuurwaarden in multifunc-
tioneel bos kunnen worden vergroot. Daarbij zal tevens de vraag aan
de orde komen welke bosdoeltypen welke natuurwaarden opleveren.
Een en ander met in achtneming van het Meerjarenplan Bosbouw.
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Gebiedsgericht milieu- en waterbeleid (project 29)
Het doel van dit project is nader uitwerking te geven aan het gebieds-
gerichte milieu- en waterbeleid specifiek gericht op gebieden in de
ecologische hoofdstructuur door:
a.het opstellen en uitvoeren van een programma van effectgerichte

maatregelen in voor verzuring gevoelige terreintypen;
b.het opstellen en uitvoeren van een aantal proefprojecten eutrofië-

ringsbestrijding (zie fig. 33);
c.het opstellen en uitvoeren van een aantal proefprojecten voor het

tegengaan van verdroging (zie fig. 34);
d.het uitvoeren van een aantal proefprojecten met het oog op

het weren van gebiedsvreemd water.
In het kader van dit project zal een strategie voor de realisering van
een samenhangend bufferbeleid worden ontwikkeld.

Verder is er een project dat primair in het kader van het soortenbeleid
wordt uitgevoerd:

Actieprogramma genetisch kapitaal (project 31)
Het doel van dit project is het opstellen en uitvoeren van een actie-
programma voor het veiligstellen van reservoirs van bedreigde soor-
ten ten behoeve van natuurherstel/natuurontwikkeling en om het
(locaal) uitsterven van soorten te vermijden.

Thematische projecten welke met name gericht zijn op de gebieden
met specifieke landschappelijke waarden betreffen:

Aardkundige waarden (project 32)
Het doel van het project is:
1.het actualiseren en detailleren van de GEA-inventarisaties van

aardkundige waarden, aansluitend op andere relevante inventarisa-
ties. Het in dit kader nader uitwerken van een landsdekkende typolo-
gie van het aardkundige landschap. Dit kan tevens leiden tot aanpas-
sing van de kaart van aardkundig waardevolle gebieden (fig. 25).

2.het uitvoeren van een knelpunten-analyse toegespitst op de aardkun-
dige aandachtsgebieden, zoals aangegeven in hoofdstuk 6.

Cultuurhistorische waarden (project 33)
Het doel van het project is:
1.het uitvoeren van nationale inventarisaties naar het voorkomen en

de verspreiding van cultuurhistorisch belangwekkende historisch-
geografische, bouwkundige en archeologische elementen in het
landelijk gebied. Ook dit kan leiden tot aanpassing van figuur 25, met
betrekking tot cultuurhistorie.

2.het geven van een nadere duiding van de wezenlijke cultuurhistori-
sche patronen en elementen per cultuurhistorisch aandachtsgebied,
waarbij door middel van een historischgeografische effect-analyse
de kwetsbaarheid van cultuurhistorische kenmerken voor veranderin-
gen in het ruimtegebruik zal worden gemeten.

Landgoederen en buitenplaatsen (project 34)
Het doel van dit project is te onderzoeken of de financieel-economische
situatie van Natuurschoonwet-landgoederen sinds het NEI-onderzoek
van 1976 wijziging heeft ondergaan en zo ja, welke. Daarbij dient
aandacht te worden geschonken aan eventueel noodzakelijke additio-
nele maatregelen om bestaande kenmerkende structuren van deze
landgoederen in stand te houden.
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Figuur 33: Wateren die niet bij het rijk in beheer zijn en die, vanuit
natuuroptiek, in aanmerking komen voor projecten gericht op een
integrale aanpak eutrofiëringsbestrijding van oppervlaktewateren.
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Daarbij dient tevens aandacht te worden geschonken aan de mogelijk-
heden voor het ontstaan van nieuwe landgoederen die optimaal bijdra-
gen aan natuur- en landschapsdoelstellingen, alsmede aan recreatie-
en houtproductiedoelstellingen.

Voorts is er een project "Noodzakelijke investeringen in het natuur-
beheer" (project 37). Dit project is gericht op het realiseren van voor
het natuurbeheer en voor de terreinbeherende organisaties (Staatsbos-
beheer en de particuliere natuurbeschermingsorganisaties) noodzake-
lijke investeringen (met betrekking tot waterhuishouding, oeververde-
diging, inrichting en achterstallig onderhoud, recreatieve zonering en
historische parken en buitenplaatsen) binnen de ecologische hoofd-
structuur als in de gebieden met specifieke landschappelijke waarden.

Een deel van de thematische projecten zal een uitwerking krijgen
zowel binnen de ecologische hoofdstructuur als er buiten. De volgende
projecten zijn in sterkere mate op de uitvoering van beleid voor de al-
gemene natuur- en landschapswaarden toegespitst:

Toekomstperspectief weidevogels (project 24)
Het doel van dit project is het verkennen van de ontwikkelingsperspec-
tieven voor weidevogels in Nederland in het licht van de belangrijke
internationale functie van ons land voor deze vogelgroep.

Randstadgroenstructuur (project 27)
Het doel van dit project is het nader verkennen en uitwerken van de
mogelijkheden voor versterking van natuur- en landschapswaarden in
het kader van de (verdere) realisering van de Randstadgroenstructuur.

Opheffen en voorkomen van versnippering (project 30)
Het doel van het project is een nadere uitwerking van het in dit plan
geformuleerde beleid, resulterend in een beleidsnota voor het thema
versnippering van natuur en landschap.

Uitwerking compensatiebeginsel (project 35)
Het doel van het project is het verkennen van de bestuurlijk- juridische
en technische aspecten van invoering van het compensatiebeginsel
voor natuur en landschap in relevante regelgeving.

Natuurvriendelijk boeren (project 36)
Dit project is gericht op een systematische verkenning van de mogelijk-
heden om het natuurvriendelijk boeren in de verschillende regio's in
Nederland te bevorderen. Het project kent een veehouderijdeel (36a)
en een akkerbouwdeel (36b).

Tot slot is er een project gericht op Natuur in de stad (project 23). In
de bebouwde omgeving zijn belangrijke beleidsaccenten (zie ook 4.11):
instandhouden, c.q. versterken van de natuurlijke, landschappelijke en
belevingswaarden van de bebouwde omgeving, een en ander in het
kader van het concept "de natuurlijke stad";
versterken van verbindingsfunctie "groene en blauwe aders" in het
stedelijk gebied, mede ter versterking van ecologische relaties tussen
groenzones binnen hét stedelijk gebied alsook tussen deze groengebie-
den en de (stads)randzone;
stimuleren van een gemeentelijk beleid dat onder meer in de planvor-
ming rekening houdt met de instandhouding danwei de ontwikkeling
van natuur- en landschapswaarden in en rond de bebouwde omge-
ving;
stimuleren van meer natuurlijk groenbeheer en aanleg van meer
natuurlijke groenvoorzieningen; (voorlichting stedelijk groen);
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realiseren van de (vaak kleinschalige) natuurontwikkelingsmogelijk-
heden in en rond de bebouwde omgeving;
intensiveren van natuur- en landschapsbeleid ten aanzien van de
stadsrandzone.

Het project zal gericht zijn op het uitvoeren van een aantal voorbeeld-
studies, bij voorkeur in nauwe samenwerking met enkele gemeenten.

7.3 Actiepunten

In het Natuurbeleidsplan staat een groot aantal concrete actiepunten
voor het natuur- en landschapsbeleid. Deze actiepunten - die voor een
deel projectmatige uitwerking behoeven - worden hieronder op syste-
matische wijze gepresenteerd. Een uitgebreider overzicht van de
actiepunten is te vinden in bijlage 2. Voor de actiepunten wordt geko-
zen voor een onderverdeling in:
nieuwe elementen in het natuurbeleid;
realisatie nationale parken;
soortenbeleid;
versterking van het natuurbeleid in het sectorbeleid;
particulier initiatief en natuur- en milieu-educatie;
doelgroepenbeleid;
onderzoek.

In hoofdstuk 8 wordt nader ingegaan op kernpunten die in het kader
van het internationaal natuurbeleid zullen worden uitgevoerd.

7.3.1 Nieuwe elementen in het natuurbeleid

In de planperiode zal een nieuwe invloedssferenkaart wordt vervaar-
digd (actie 1). Tevens wordt een natuurbijdrageregeling nieuwe stijl
(actie 2) ontworpen. Voor de hoofdecosysteemtypen waarvoor geen
ecosysteemgericht project (zie 7.2.1) wordt uitgevoerd zullen referen-
ties worden bepaald (actie 3). Het begrip ecologische kansrijkdom
wordt in de planperiode nader geconcretiseerd (actie 4). Uit een deel
van voornoemde acties zullen elementen komen voor de verbetering
van de natuurgerichte normstelling. In dit kader wordt ook nagegaan
op welke wijze vanuit het natuurbeleid kan worden bijgedragen aan de
formulering van algemene milieukwaliteitseisen (actie 5) (zie ook
hoofdstuk 5 en 6.3.1). Tot slot zal gewerkt worden aan de adequate
afronding van de decentralisatie ROL/RAL (actie 6).

7.3.2 Nationale parken

In de zomer van 1989 is aan Schiermonnikoog als eerste gebied van
het nieuw te realiseren stelsel de definitieve parkstatus verleend. Er zal,
mede ten behoeve van de instelling van de overige nationale parken,
worden nagegaan of de doelstellingen worden gerealiseerd en op
welke wijze dit verder kan worden gestimuleerd (actie 7).

In de planperiode zal worden gewerkt aan de realisering en uitvoe-
ring van een stelsel van nationale parken in Nederland. Uitbreidings-
mogelijkheden voor de lijst van potentiële nationale parken zullen
worden geïnventariseerd (actie 8). Er zal verder worden gewerkt aan de
definitieve instelling van de nationale parken Dwingelderveld, Weer-
ribben, De Biesbosch, De Groote Peel, De Hamert en De Meijnweg
(acties 9 - 14). Verder zullen de nog in voorbereiding zijnde gebieden
Zuid-Kennemerland, Drents-Friese Woud en Loonse en Drunense
Duinen naar verwachting in de planperiode als nationaal park in
oprichting worden ingesteld (acties 15 - 17).

Voorts zullen in de planperiode de potentiële parken Utrechtse
Heuvelrug, Montferland, Noordhollands Duinreservaat, Texel, Vlieland
en Terschelling in procedure worden genomen (acties 18 - 22).
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7.3.3 Soortenbeleid

In de planperiode zal een aantal soorten prioriteit krijgen bij het treffen
van soortgerichte maatregelen, het vaststellen van soortenbescher-
mingsplannen en/of het ondersteunen van activiteiten van particulie-
ren. Dit naast het beleid gericht op de aandachtssoorten. Deze soorten
zijn bepaald op basis van de volgende criteria:
met betrekking tot de soort bestaat een (inter)nationale verantwoorde
lijkheid, bijvoorbeeld op grond van een internationale overeenkomst-
de soort vervult een signaalfunctie voor de kwaliteit (compleetheid)
van ecosystemen. Bijvoorbeeld soorten aan de top van een voedsel-
pyramide of "critische" soorten die gevoeliger zijn voor veranderingen
in hun leefomgeving dan andere soorten;
de soort leent zich er voor het maatschappelijk draagvlak van het
natuurbeleid te versterken.

Enkele soorten die prioriteit
krijgen in de planperiode:
Vleermuizen {vale vleer-
muis met watervleermui-
zen), ijsvogel, muurhagedis,
libel [prachtige beekjuffer)
en dotterbloem.

Op grond van bovengenoemde criteria zijn de volgende soorten voor
de planperiode geselecteerd:

Zoogdieren:

Vogels:

Amfibieën
en reptielen:

Vissen:

Vleermuizen, das, otter, zeehond, bruinvis,
noordse woelmuis.

Lepelaar, kerkuil, ganzen, ijsvogel, patrijs, kraanvogel,
korhoen, kwartelkoning.

Geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad, boomkikker,
kamsalamander, muurhagedis, ringslang.

Grote en kleine modderkruiper, zalm, zeeforel,
beekforel, bittervoorn, snoek, rog, hondshaai.

Ongewervelde Dagvlinders, libellen, rivierkreeft,
dieren:

Planten: Akkerkruiden, dotterbloem, krabbescheer,
kievitsbloem, slanke sleutelbloem, taxus, linde,
orchideeën, muurplanten, echt lepelblad, cantharel.
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Benadrukt wordt dat in de loop van de planperiode wijzigingen in de
lijst van soorten die meer specifiek aandacht krijgen mogelijk zijn, bij-
voorbeeld wanneer de vereiste maatregelen zijn geëffectueerd. Bijstel-
lingen zullen in de meerjarenprogramma's (zie 7.4) gemotiveerd aan de
orde worden gesteld.

Het beleid met betrekking tot de soorten voor de planperiode zal als
volgt worden uitgewerkt. Voor een aantal soorten zullen in de plan-
periode soortenbeschermingsplannen (actie 22) worden uitgebracht,
namelijk voor: noordse woelmuis, lepelaar, kerkuil, ijsvogel, patrijs,
kraanvogel, korhoen, beek- en zeeforel, geelbuikvuurpad en vroed-
meesterpad, boomkikker, akkerkruiden en orchideeën. Aangezien in
deze plannen zal worden aangegeven hoe het beleid zal worden
geconcretiseerd, worden deze soorten niet opnieuw genoemd in
onderstaande vermelding van de in de planperiode te treffen bescher-
mingsmaatregelen.

In de planperiode zullen gerichte beheersactiviteiten plaatsvinden ten
behoeve van: vleermuizen, das, zeehond, ganzen, kwartelkoning, grote
en kleine modderkruiper, snoek, zalm, dagvlinders, libellen, rivierkreeft,
kamsalamander, muurhagedis, ringslang en ten behoeve van kievits-
bloem, slanke sleutelbloem, echt lepelblad en cantharel.

Voorlichtingsactiviteiten zullen worden ontwikkeld met betrekking
tot: vleermuizen, das, otter, ganzen, kwartelkoning, snoek, dagvlinders,
libellen, kamsalamander, ringslang en voor dotterbloem, krabbescheer,
muurplanten, kievitsbloem, slanke sleutelbloem, echt lepelblad en
cantharel.

Tot slot zal onderzoek worden verricht ten aanzien van de volgende
soorten: vleermuizen, das, otter, zeehond, bruinvis, ganzen, modder-
kruiper, bittervoorn, zalm,'rog, hondshaai, libellen en rivierkreeft.

7.3.4. Versterking van het natuuraspect in het sectorbeleid

Een belangrijk instrument voor de versterking van het natuuraspect
in het sectorbeleid vormt de natuurgerichte normstelling; deze zal in de
planperiode worden ontwikkeld (actie 5, zie ook 7.3.1). Ook zal tijdens
de planperiode worden bezien in hoeverre het gewenst is te komen tot
een uitbreiding en een betere toesnijding van de m.e.r.-plicht op de
ecologische hoofdstructuur (actie 25). Dit laatste geldt ook ten aanzien
van de regeling stiltegebieden (actie 26). Tevens zal het natuuraspect in
de zogenaamde wateractieplannen (Rijnactieplan, Noordzee-actieplan,
Maas- en Schelde-acties) worden verstevigd (actie 27).

Het natuur- en landschapsaspect zal in de planperiode sterker gaan
doorklinken in het landbouwbeleid (onder meer door milieuvriendelijke
investering, natuurproductiestimulering, totstandbrengen van geïnte-
greerde bedrijven) (actie 28). Tevens zal dit gaan gelden voor vorm-
geving van de inbreng vanuit het natuur- en landschapsbeleid voor het
EG-landbouwbeleid (actie 29). Het natuuraspect in de landinrichting zal
nader worden geconcretiseerd en geïntensiveerd (acties 30 en 31).

In de planperiode zullen voor militaire terreinen in de ecologische
hoofdstructuur inrichting- en beheersplannen worden opgesteld
(actie 32).

In de planperiode zal een analyse worden vervaardigd van voor
boorwerken te vrijwaren gebieden in relatie tot de ecologische hoofd-
structuur (actie 33).

Bij de herinrichting van ontgrondingsprojecten zal de natuurontwik-
keling worden gestimuleerd (actie 34).
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7.3.5. Particulier initiatief, natuur- en milieu-educatie

Particulier initiatief
Met het oog op de concretisering van het beleid gericht op het

particulier initiatief zal een studiecommissie worden ingesteld, be-
staande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de particuliere
organisaties en de overheid. Deze zal de mogelijkheden voor PPP-
proefprojecten en voor sponsoring aangeven (actie 35).

Natuur- en milieu-educatie
De verdere uitwerking van het geschetste natuur- en milieu-educatie-

ve beleid zal in de planperiode worden gericht op:
het versterken van de onderbouwing en de planmatige aanpak van de
educatieve activiteiten door de betrokken organisaties;
het ten behoeve van de doelcategorieën onderwijs, volwassenenwerk
en jeugd- en jongerenwerk systematisch ontwikkelen van natuur- en
milieu-educatie;
het bij de uitvoering van natuur- en milieu-educatieprojecten van het
begin af aan rekening houden met de mogelijkheden tot implementa-
tie;
het ontwikkelen van projecten ter realisering van direct bruikbare
educatieve pakketten, waarin een en ander naar inhoud en methoden
zo concreet mogelijk is uitgewerkt, zodat toenemende aantallen leer-
krachten en andere werkers op uitvoerend niveau ermee aan de slag
kunnen gaan;
het doen vaststellen van leerdoelen van natuur- en milieu-educatie,
gericht op het verwerven van voldoende diepgaande ecologische
kennis, inzichten, houdingen en vaardigheid, gerelateerd onder meer
aan leeftijd en bevattingsvermogen, op basis waarvan leerlingen en
volwassen deelnemers zelf meningen kunnen vormen en gedrags-
keuzen kunnen maken;
het verrichten van onderzoek naar diverse aspecten van natuur- en
milieu-educatie, teneinde meer inzicht te krijgen in de werking en op
mogelijke verbeteringen ervan.

De rijksoverheid zal ontwikkelingen in deze richting stimuleren. Een
en ander zal vooral geschieden door een gerichte ondersteuning van
organisaties en initiatieven op het vlak van natuur- en milieueducatie,
door verbreding van de interdepartementale samenwerking op het
beleidsveld en door de uitvoering van concrete projecten. Bij de imple-
mentatie van het beleid zal rekening worden gehouden met de bij de
behandeling van de Nota Natuur- en Milieu-educatie in de Tweede
Kamer op 30 mei 1988 gemaakte opmerkingen, alsmede met het
commentaar van adviesraden. De verdere beleidsontwikkeling zal op
die van andere departementen worden afgestemd door de opstelling
van een gezamenlijk interdepartementaal raamplan van natuur- en
milieu-educatie dat het kader biedt voor intensievere samenwerking.
Bij de beleidsontwikkeling ligt dan ook het accent op een systemati-
sche en structurele uitbouw, mede op basis van de doelstellingen van
dit plan. Meer in het bijzonder zullen accenten worden gelegd op een
educatieve vertaling en ondersteuning van projecten met betrekking
tot gebiedsbescherming, natuurontwikkeling, soortenbescherming en
internationaal natuurbeleid.
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Voorts zullen programma's worden ontwikkeld met het oog op
bevordering van de deskundigheid van personen die werkzaam zijn in
de natuursector (na- en bijscholing op het vlak van natuurbeheer).
Daarnaast vinden activiteiten plaats op het vlak van deskundigheids-
bevordering van onder andere medewerkers van natuurbeschermings-
organisaties betrokken bij publieksvoorlichting, van bezoekerscentra,
natuur- en milieu-educatieve instellingen en van jeugdorganisaties
(actie 36|.

Ook wordt gestreefd naar intensivering van buitenschoolse activitei-
ten waarin kinderen en jeugdigen een band met de natuur kunnen
opbouwen, alsmede naar bevordering van natuur- en milieu-educatie
in het (agrarisch) onderwijs (actie 37).

,r

Verdere aandachtspunten zijn didactiek- en methodiekontwikkeling,
verbetering van informatie- en documentatievoorziening en onderzoek
naar natuurbeleving en naar gedrag in relatie tot de natuur, alsmede
naar mogelijke oplossingen voor knelpunten in natuur- en milieu-
educatie (actie 38).

In verband met een adequate uitvoering en implementatie van
bovenstaande projecten zal er naar worden gestreefd de ontwikke-
lings- en trainingscapaciteit van natuur- en milieu-educatie-organisa-
ties uit te breiden. Met de particuliere organisaties die werkzaam zijn
op educatief gebied zal hierover overleg worden gevoerd.
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7.3.6 Doelgroepenbeleid

Aan het doelgroepenbeleid zal gedurende de planperiode concreet
inhoud worden gegeven (actie 39). De mogelijkheden van inpassing
van natuurmaatregelen in de bedrijfsvoering van agrariërs zullen door
de voorlichtingsdienst in haar voorlichtingsprogramma worden opge-
nomen. Waar nodig zal dat per bedrijfstak specifiek worden ingevuld.
Daarnaast zal een project natuurvriendelijk boeren (project 36) worden
gestart.

Ook de doelgroep recreanten, recreatie-ondernemers en recreatie-
schappen zal extra aandacht krijgen in het natuur- en landschapsbe-
leid. Hierbij zal in aansluiting op reeds bestaande activiteiten en beleid
(zie onder meer Nota Recreantenbeleid) in voorlichtingscampagnes en
informatiecentra van natuurbeheersorganisaties worden gewezen op
de waarden en kwetsbaarheden van de natuur. Er zal voorlichting
worden geëntameerd over toegepaste beheersmethoden en over de
noodzaak tot algehele dan wel beperkte afsluiting van terreinen.

In overleg met de Unie van Waterschappen zal een op waterbeheer-
ders gerichte voorlichtingscampagne worden ontwikkeld, waarin
maatregelen worden voorgesteld die bijdragen aan een ecologisch
verantwoord water- en oeverbeheer. De belangrijke rol die waterschap-
pen hebben bij een dergelijk waterbeheer zal worden onderstreept. Er
zal hierbij gebruik worden gemaakt van het in 1989 uitgebrachte
rapport "Het waterschap en de beheerders van bos- en natuurterrei-
nen", dat in samenwerking met de Unie van Waterschappen is opge-
steld. In het doelgroepenbeleid ten aanzien van waterbeheerders wordt
gekozen voor een structurele gecoördineerde aanpak, waarbij overleg
op regionaal niveau een belangrijke rol wordt toebedacht.

De wildbeheereenheden en visstandbeheerders zullen worden
gestimuleerd om bij het beheer van respectievelijk de gebieden waar
gejaagd wordt en viswateren een bijdrage te leveren aan behoud en
waar mogelijk herstel van de ecologische kwaliteit. Met name wordt
ook belang gehecht aan een goede beheerplanning (actie 4-0).

7.3.7 Onderzoek, inventarisatie, monitoring en kennisdoorstroming

Voor het versterken van de wetenschappelijke onderbouwing van het
beleid staan in principe twee wegen open: het verhogen van de kosten-
effectiviteit van de bestaande inspanningen en het vergroten van de
totale inspanning. Gezien de omvang van de knelpunten zullen in de
planperiode beide wegen bewandeld worden teneinde de relatieve
achterstand in het natuuronderzoek, waarop in de nota "Landbouw-
kundig Onderzoek in Perspectief" al gewezen is, verder weg te werken.

De volgende initiatieven worden daartoe ondernomen:
- door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zal

een natuuronderzoeksprogramma worden opgezet met als centraal
thema de ecologische hoofdstructuur. In het kader van dit programma
zullen voor een periode van vier jaar jaarlijks circa 30 mensjaren in
aanvulling op de bestaande capaciteit voor natuuronderzoek worden
ingezet, teneinde - in aansluiting op de uitvoering van het Ontwikke-
lingsplan - een inhaalmanoeuvre voor het natuuronderzoek mogelijk te
maken (actie 41);
het natuuronderzoek binnen het landbouwkundig onderzoek wordt
versterkt. In de nota "Landbouwkundig Onderzoek in Perspectief" -
Ontwikkelingsplan voor de instituten en proefstations van het ministe-
rie van Landbouw en Visserij, 1987-1990 (Tweede Kamer, vergaderjaar
1987-1988, 19307 nr. 6) is vastgesteld dat op het terrein van natuur-
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onderzoek sprake is van een achterstand. Met de uitvoering van het
Ontwikkelingsplan wordt deze achterstand deels weggewerkt. Ter
verdere vermindering van deze achterstand zal de extra onderzoeksin-
spanning van de komende vier jaar voor het onderzoeksprogramma
ecologische hoofdstructuur geleidelijk omgezet worden in structurele
capaciteit;
de mogelijkheden voor het (doen) uitvoeren van onderzoek, inventari-
saties en monitoring door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij zullen worden vergroot door het beschikbaar stellen van
extra financiën voor:
- beleidsonderbouwend budget-research;
- inrichtings- en beheersonderzoek;
- inventarisatie- en monitoringprojecten op nationaal niveau dan wel

van nationale betekenis in het kader van het Biogeografisch Infor-
matie Centrum;

ten behoeve van natuur en landschap wordt een meetnet gerealiseerd
(actie 42). Voor de beleidsvoorbereiding en -evaluatie, alsmede voor de
vergroting van de hoeveelheid basisinformatie ten dienste van korte
termijnonderzoek en advisering (bijvoorbeeld in het kader van milieu-
effectrapportage) zal worden gestreefd naar de realisatie van een
systematisch monitoringssysteem op nationaal niveau. Door middel
van dit systeem zal de toestand van natuur en landschap gevolgd
worden onder andere met betrekking tot oppervlakte van ecosystemen,
populaties van soorten en cultuurhistorische en aardkundige waarden
(zie ook 2.1);
voor de opzet van dit meetnet zal worden gestart met een proefproject
gericht op heide-ecosystemen;
regelmatig (eens per twee jaar) zal over de toestand van natuur en
landschap worden gerapporteerd. Het achtergronddocument "Toestand
van de natuur" wordt als een eerste rapportage op dit punt beschouwd;
in de eerste fase van de planperiode van het Natuurbeleidsplan zal een
Informatie- en Kenniscentrum Natuur, Bos, Landschap en Faunabeheer
worden gerealiseerd. In dit IKC zal relevante capaciteit binnen het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij worden gebundeld
ten einde de intensivering van het beleid (mede) te realiseren.

7.4 Meerjarenprogramma Natuur en Landschap

In de planperiode zal jaarlijks worden gerapporteerd over de concrete
uitvoering van het voorgenomen beleid. Dit zal geschieden in het kader
van het bij de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij uitte brengen Meerjarenprogramma Natuur en Land-
schap. Dit meerjarenprogramma, dat voor het eerst in september 1990
zal verschijnen, zal drie ingangen kennen. Allereerst zal verslag worden
gedaan over de voortgang met betrekking tot de hoofdlijnen van beleid.
Voorts zal de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de
projecten en actiepunten aan de orde komen. En tot slot zal per instru-
ment van natuurbeleid de voortgang in het voorgenomen beleid wor-
den geschetst.
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8. INTERNATIONAAL NATUURBELEID

8.1 Inleiding

Natuur en milieu staan wereldwijd onder druk. In het oog springende
voorbeelden van degradatie van ecosystemen en ecologische functies
op wereldschaal zijn: grootschalige kap van tropische regenwouden;
verwoestijning; voortgaande inpoldering en drainage van water- en
moerasgebieden; ontwrichting van ecosystemen als gevolg van door
de mens teweeggebrachte veranderingen in de atmosfeer en in de
zeeën; bedreiging van plante- en diersoorten door overexploitatie,
stroperij en handel.

De aantasting van natuur en milieu op mondiale schaal heeft wereld-
wijd tot verontrusting geleid. Een belangrijk moment voor de erken-
ning van de problematiek vormde de conferentie over de "human
environment" van de Verenigde Naties in 1972 in Stockholm. Eén van
de resultaten van die conferentie is de oprichting van het United
Nations Environment Program (UNEP) geweest. Bekendheid kreeg ook
de in 1980 door de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur
en de Natuurlijke Hulpbronnen (IUCN) in samenwerking met UNEP en
het Wereldnatuurfonds (WWF) uitgebrachte "World Conservation
Strategy" (WCS).

De strategie van de WCS is gebaseerd op de overtuiging dat ontwik-
keling op langere termijn niet mogelijk is zonder het behoud van de
essentiële ecologische processen, de instandhouding van de geneti-
sche diversiteit en de verzekering van een verstandig gebruik ("wise
use") van grondstoffen, soorten en ecosystemen.

Voorts heeft het rapport "Our Common Future" veel aandacht
getrokken. Dit rapport werd in 1987 door de World Commission on
Environment and Development, de zgn. Commissie Brundtland, onder
auspiciën van de Verenigde Naties uitgebracht. Het rapport gaat in op
de relatie tussen milieu en ontwikkeling. Een zwaar accent ligt daarbij
op de situatie in de ontwikkelingslanden. Volgens het rapport moet de
mensheid streven naar duurzame ontwikkeling ("sustainable develop-
ment"), waarbij dus geen roofbouw wordt gepleegd op het natuurlijk
milieu en de natuurlijke hulpbronnen. In het rapport wordt gesteld dat
economische groei in ontwikkelingslanden noodzakelijk is om daar de
armoede te bestrijden. Deze groei zal afgewogen en op duurzame wijze
dienen te geschieden.

Beide documenten, de WCS en het Brundtland rapport, worden op
hoofdlijnen door de Nederlandse regering onderschreven. Ze vormen
belangrijke bouwstenen voor de verdere ontwikkeling van het interna-
tionale natuurbeleid van ons land. Een actualisering van de WCS,
waaraan ook door Nederland wordt bijgedragen, is thans in voorberei-
ding.

Ook voor de realisering van de doelstellingen van het nationale
natuurbeleid is de verdere ontwikkeling van het internationaal natuur-
beleid van groot belang. Veel ecosystemen en soorten ontlenen hun
waarde mede aan de internationale verscheidenheid of de grensover-
schrijdende ecologische relaties.
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De verantwoordelijkheid voor het internationale natuurbeleid van de
rijksoverheid krijgt langs twee hoofdlijnen gestalte. In de eerste plaats
langs de weg van de internationale samenwerking op het gebied van
het natuurbeleid zelf. Die samenwerking krijgt vorm in een aantal inter-
nationale overlegkaders en heeft onder meer uitdrukking gevonden in
internationale regelingen waarin de zorg voor de natuur centraal staat.
In de tweede plaats krijgt het beleid gestalte via de weg van de integra-
tie van de ecologie in ander relevant buitenlands beleid van de rege-
ring. Dit betekent dat bij de voorbereiding, besluitvorming en uitvoe-
ring van dat andere beleid in relevante internationale kaders en betrek-
kingen op adequate wijze met natuur en milieu rekening wordt
gehouden. De regering is voornemens op de eerste weg voort te gaan
en de tweede verder te ontwikkelen.

8.2 Internationale samenwerking op het gebied van het natuurbeleid

Waar in het verleden de internationale samenwerking op het gebied
van het natuurbeleid vooral was gericht op soorten, is in de loop van
de jaren meer aandacht gekomen voor een benadering waarin het
behoud van leefgebieden een belangrijker plaats inneemt (bijvoor-
beeld Wetlands Conventie). Het aantal internationale regelingen en
overlegverbanden dat betrekking heeft op natuurbehoud is gedurende
de laatste twintig jaar sterk toegenomen.

Ondanks deze ontwikkeling is de internationale samenwerking op dit
terrein niet zonder hiaten en tekortkomingen.

Zo zijn er belangrijke ecosystemen (bijvoorbeeld tropisch regen-
woud) en vele bedreigde soorten (met name planten en insecten)
buiten de werkingssfeer gebleven. Sommige regelingen tellen (nog) te
weinig partijen om optimaal effect te hebben, terwijl bij andere de
naleving onvoldoende is. Ten slotte is er, met name in ontwikkeling-
slanden, vaak gebrek aan financiële middelen om aan de internationale
samenwerking vorm te geven.

Niettemin blijven internationale regelingen en internationaal overleg
nodig en vruchtbaar. Het is evenwel noodzakelijk tot een zekere priori-
teitstelling te komen met betrekking tot de Nederlandse deelname
zowel in bestaande regelingen en organisaties als in nieuwe initiatie-
ven. Daarbij is, naast de in 3.4 reeds genoemde bijzondere aandachts-
velden, ook de vraag van belang of de regeling respectievelijk het
overlegkader:
a. bijdraagt aan de verbetering van de internationale samenwerking;
b. kansen biedt om het gestelde doel te bereiken;
c. betere kansen biedt dan andere in doelstelling vergelijkbare rege-

lingen c.q. organisaties.

Een reeds effectief gebleken en ook voor de toekomst veelbelovende
vorm van samenwerking zijn de rechtstreekse contacten met de naburi-
ge landen. Gewezen kan hier onder meer worden op het overleg over
het behoud en beheer van de Waddenzee met de regeringen van de
Duitse Bondsrepubliek en Denemarken. De Nederlandse regering zal
prioriteit blijven geven aan dit overleg, dat een verankering heeft
gekregen in de "Joint declaration on the protection of the Wadden
Sea" van 1982. In de intensivering van de trilaterale contacten tussen
de Waddenzeestaten zal het in 1987 ingestelde Gemeenschappelijk
Waddensecretariaat een belangrijke rol kunnen spelen.

Met het oog op de ontwikkeling van een beschermingsregime voor
de West-Palearctische trekroute, waarvoor ons land zich inspant in het
kader van verscheidene verdragen en organisaties (Conventies van
Bonn, Bern, Ramsar), is het streven erop gericht ook de directe contac-
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ten met de landen welke deel uitmaken van deze trekroute uit te bou-
wen. In dit verband zijn reeds contacten gelegd met enkele West-
Afrikaanse landen.

In Europees verband zal de komende jaren meer nadruk worden
gelegd op de samenwerking op het vlak van het natuurbeleid in de
Europese Gemeenschap. De Europese Akte heeft aan het EEG-verdrag
nieuwe grondslagen toegevoegd voor acties op dit terrein. Getuige
onder meer het Vierde Europese Milieu-actieprogramma (1987-1992) is
de Europese Gemeenschap voornemens prioriteit te verlenen aan de
instandhouding van het natuurlijk erfgoed in de Europese Gemeen-
schap, waardoor de ontwikkeling van een communautair milieubeleid,
met inbegrip van het natuurbeleid nu meer vaste vorm lijkt te kunnen
krijgen. De Nederlandse regering zal de (verdere) ontwikkeling van een
Europees natuurbeleid met kracht bevorderen. In dit kader zal zij onder
meer de volgende ontwikkelingen stimuleren:
de realisering van een samenhangend Europees netwerk van belangrij-
ke ecosystemen. Het reeds eerder genoemde netwerk Natura 2000 kan
daarvoor een basis zijn;
een consistente regelgeving op het vlak van de soorten- en de gebieds-
bescherming. De Nederlandse regering ondersteunt in dit verband de
spoedige totstandkoming van de Richtlijn inzake de bescherming van
natuurlijke en halfnatuurlijke habitats en de wilde fauna en flora (de
zogenaamde Habitat-richtlijn).

Voorts acht Nederland een nauwe samenwerking van de Europese
Gemeenschap en de Raad van Europa op het gebied van het natuur-
beleid van belang. In de Nederlandse inbreng in de Raad van Europa
zal het accent worden gelegd op het stimuleren van het natuurbescher-
mingsbeleid in de niet bij de Europese Gemeenschap aangesloten
lidstaten van de Raad van Europa. Daarnaast wordt belang gehecht
aan de betekenis van de Raad van Europa als overleg- forum en als
verspreider van informatie en kennis op het gebied van natuur en land-
schap.

Gezien de recente ontwikkelingen in landen in Centraal- en Oost-
Europa, acht de regering redenen aanwezig om de samenwerking met
deze landen op het gebied van het natuurbeheer uit te bouwen, een en
ander voor zoverre passend binnen de beleidsaccenten zoals aangege-
ven in dit hoofdstuk. De eerste contacten terzake zijn reeds gelegd in
het kader van het onderzoek naar de West-Palearctische trekroute die
gedeeltelijk ook in de Centraal- en Oost-Europese landen is gesitueerd.
Voor de multilaterale samenwerking met deze landen is de Economi-
sche Commissie voor Europa van de Verenigde Naties een geschikt
kader.

Op mondiaal niveau zullen de beleidsaccenten in de Nederlandse
inbreng vooral worden bepaald door de bijzondere aandachtsvelden.
Met name de Wetlands Conventie, de Bonn Conventie, CITES en het
Antarctica Verdrag zijn in dit verband belangrijke kaders. Daarnaast zal
naar verwachting spoedig kunnen worden overgegaan tot de ratificatie
van de World Heritage Convention. Hierdoor ontstaan voor Nederland
extra mogelijkheden om bij te dragen aan de instandhouding van
gebieden van universeel belang.

Wat de wereldwijd opererende organisaties betreft wordt veel waar-
de gehecht aan het goed functioneren van de International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) als platform
voor overleg met vele niet-gouvernementele instellingen.
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N: Internationale regelingen en organisaties

A. Regelingen
De belangrijkste internationale regelingen op het vlak van natuur- en
landschapsbeleid zijn {in chronologische volgorde):

1. International Convention forthe Regulation of Whaling (Internatio-
naal Verdrag tot Regeling van de Walvisvangst), Washington 1946.
Doel: bescherming van alle soorten walvissen tegen overbejaging, te
verwezenlijken door middel van quotering, bepalingen over seizoenen
en jachttuigen enz.

2. Antarctic Treaty (Verdrag inzake Antarctica), Washington 1959.
Doel: bevordering van internationale samenwerking in Antarctica,
waaronder bescherming van fauna en flora. In het Antarctisch ver-
dragskader is Nederland tevens betrokken bij de Convention on the
Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR of Krill-
Verdrag), Canberra 1980.

3. Beneiux-overeen komst op het gebied van de Jacht en de Vogel-
bescherming, Brussel 1970.
Doel: harmonisatie van de wetgeving met betrekking tot de jacht en de
vogelbescherming in de drie deelnemende staten.

4. Convention on Wetlands of International Importance especially as
Waterfowl Habitat {Wetlands Conventie), Ramsar (Iran) 1971.
Doel: bescherming van waterrijke gebieden in de gehele wereld.

5. Convention for the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage {Wereld Erfgoed Conventie), Parijs 1972.
Doe!: bescherming van de belangrijkste cultuur- en natuurmonumen-
ten op de wereld. De ratificatie van deze conventie door Nederland is in
voorbereiding.

6. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora (CITES ,Overeenkomst inzake de Internationale Handel
in Bedreigde in het Wild Levende Dier en Plantesoorten), Washington
1973.
Doel: wereldwijde bescherming van bedreigde soorten tegen over-
matige handel, door middel van een systeem van in- en uitvoer-
vergunningen.

7. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural
Habitats (Verdrag inzake het Behoud van Wilde Dieren en Planten en
hun Natuurlijke Leefmilieu in Europa), Bern 1979.
Doel: bescherming van Europese fauna en flora, met name van die
soorten en leefmilieus waarvoor internationale samenwerking nodig is.

8. Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Ani-
mals (Overeenkomst inzake de Bescherming van Trekkende Wilde Dier-
soorten), Bonn 1979.
Doel: wereldwijde bescherming van migrerende soorten, door middel
van nadere (regionale) overeenkomsten.

9. Richtlijn {EG) no. 79/409 van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen inzake het Behoud van de Vogelstand, Brussel 1979.
Doel: instandhouding van alle op het grondgebied van de EG voor-
komende in het wild levende vogelsoorten en hun leefgebieden.

10. Benelux-overeenkomst op het gebied van Natuurbehoud en Land
schapsbescherming, Brussel 1982.
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Doel: regelen van overleg en samenwerking tussen de drie regeringen
op het gebied van behoud, beheer en herstel van natuur en landschap.

B. Organisaties
De belangrijkste internationale instellingen die zich bezighouden met
de bescherming van natuur en landschap zijn:

1. United Nations Environment Programme (UNEP).
Doel: optreden als coördinator en katalysator op natuur- en milieu-
gebied binnen de VN.

2. International Union for Conservation of Nature and Natural Resour-
ces (IUCN).
Doel: tegen wetenschappelijke achtergrond ontwikkelen van activitei-
ten op mondiale schaal ten behoeve van het natuurbehoud en het ver-
antwoord gebruik van (levende) natuurlijke rijkdommen.

3. Wortd Wide Fund for Nature (WWF).
Doel: bevorderen van het behoud van de natuur, in het bijzonder biolo-
gische diversiteit en het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbron-
nen op wereldschaal, onder meer door voorlichting, educatie en het
uitvoeren danwei ondersteunen van projecten gericht op natuur-
behoud.

4. Raad van Europa, Comité voor het Beheer van het Milieu en het
Behud van Natuurgebieden (CDPE).
Doel: bevorderen van de samenwerking tussen de 21 lidstaten op het
gebied van natuur en milieu door onder meer het doen verrichten van
studies, voorbereiden van ministersconferenties, de ontwikkeling van
een systeem van biogenetische reservaten en het organiseren van
overleg in deskundigencomité's onder meer betreffende fauna en flora,
beschermde gebieden, voorlichting en educatie.

5. Economische Commissie voor Europa van de VN (ECE), Designated
Experts on Flora and Fauna (DEFF).
Doel: bevorderen van de samenwerking op het terrein van natuur-
behoud onder meer door middel van de Verklaring inzake Fauna, Flora
en Habitats en richtlijnen voor het beheer van bedreigde soorten en
hun leefgebieden in de ECE-regio.

6. Europese Gemeenschappen (Europese Commissie, Milieuraad).
Doel: ontwikkeling en uitvoering van een communautair milieu- en
natuurbeleid onder meer door de vaststelling van richtlijnen, de opstel-
ling van milieu-actieprogramma's en de verlening van financiële steun
aan projecten ter instandhouding van bedreigde biotopen.

7. Benelux, Bijzondere Commissie voor het Leefmilieu, Sectie Natuur-
behoud en Landschapsbescherming.
Doel: bevordering van de samenwerking tussen de drie landen door
middel van overleg over de uitvoering van Benelux overeenkomsten
op het gebied van het natuurbehoud en de afstemming van standpun-
ten in andere internationale organisaties.

8. Trilateraal overleg tussen BRD, Denemarken en Nederland inzake
de Waddenzee.
Doel: samenwerking op basis van de Joint Declaration on the Protec-
tion of the Wadden Sea van 1982, onder meer door het houden van
driejaarlijkse ministersconferenties.
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De rijksoverheid acht een blijvende steun aan en actieve participatie
in UNEP van groot belang met het oog op een doelmatige aanpak van
mondiale natuur- en milieuproblemen. De verdere uitbouw van een
beleid gericht op instandhouding van de natuurlijke verscheidenheid
zowel in UNEP als in de FAO zal worden gestimuleerd. In dit verband
zal aandacht worden geschonken aan initiatieven ter realisering van
een verdrag voor het behoud van de biologische diversiteit.

De Landbouwposten (Landbouwattaché's en Landbouwraden) van
het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het buiten-
land zullen nadrukkelijker worden betrokken bij de implementatie van
het Nederlandse internationale natuurbeleid. Er zal daartoe onder meer
in de daarvoor in aanmerking komende ambtsgebieden een inventari-
satie worden verricht van kleinschalige op natuurbehoud gerichte pro-
jecten die eventueel voor gerichte ondersteuning door Nederland in
aanmerking zouden kunnen komen.

8.3 Integratie in ander beleid

In antwoord op de groeiende verontrusting over de wereldwijde
degradatie van natuur en milieu wordt binnen de Nederlandse over-
heid bezien op welke wijze een heroriëntatie en bijsturing in met name
het internationale handelen van Nederland tot stand kan worden
gebracht.

Met het oog daarop worden hieronder enkele beleidsvelden beschre-
ven, die voor de integratie van natuurbeleid van evident belang zijn.

8.3.1 Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

Bilateraal
Het internationale natuurbeleid zal zich in de sfeer van integratie in

het overige (overheids)beleid in belangrijke mate richten op de ontwik-
kelingssamenwerking. De ontwikkelingssamenwerking heeft vele raak-
vlakken met de verderop in dit hoofdstuk onderscheiden aandachts-
velden.

De Commissie Ecologie en Ontwikkelingssamenwerking (CECOS)
heeft in hoge mate bijgedragen aan de gedachtenvorming op dit
gebied. In het rapport Milieu- en Ontwikkelingssamenwerking, waar-
mee de CECOS in 1986 aan de Minister van Ontwikkelingssamenwer-
king rapporteerde, wordt aanbevolen de keuze en uitvoering van
Nederlandse ontwikkelingsactiviteiten, meer dan voorheen het geval
was, te laten leiden door de draagkracht van natuur en milieu.

De regering onderschrijft deze aanbeveling en heeft op basis van dit
rapport een standpunt ingenomen waarvan de hoofdpunten zijn:
de integratie van natuur- en milieuoverwegingen in het ontwikkelings-
samenwerkingsbeleid;
het voorkomen van negatieve effecten van ontwikkelingsactiviteiten op
natuur en milieu; systematische toetsing van programma's en projec-
ten hieraan;
het bevorderen van activiteiten tot behoud, beheer en herstel van
natuur en milieu;
de institutionele versterking op het gebied van natuur en milieu in de
ontwikkelingslanden.

Voor het internationale natuurbeleid is verder van groot belang de
mogelijkheid, die is geopend om in het kader van de ontwikkelings-
samenwerking projecten op het gebied van behoud en beheer van
natuur in ontwikkelingslanden te financieren. Steun voor dergelijke
projecten zal bij voorkeur via internationale organisaties en natuur-
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beschermingsverdragen worden verleend. Als voorbeeld van het
eerste valt hier te noemen de IUCN waaraan voor een initiële periode
van drie jaar subsidie is toegezegd. In bilateraal verband kunnen, zoals
reeds aangegeven in de brief van de Minister van Ontwikkelings-
samenwerking aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten
Generaal over Ecologie en Ontwikkelingssamenwerking (TK 1986-1987,
19767, nr. 2), activiteiten gericht op het behoud en beheer van onge-
stoorde ecosystemen en de instandhouding van de biologische diversi-
teit financieel worden ondersteund, indien het gebieden van grote
ecologische waarde betreft die in de Nederlandse concentratieregio's
zijn gelegen.

Teneinde verdere invulling aan dit onderdeel van het regeringsstand-
punt te geven, zullen de mogelijkheden voor actie op het gebied van
behoud en beheer van natuur nader worden verkend. Op basis van
deze verkenningen kunnen, waar gewenst in samenwerking met
onderzoeksinstellingen en niet-gouvernementele organisaties, activitei-
ten gericht op natuurbehoud en -beheer worden ondernomen.

In algemene zin zal het rijk, waar mogelijk en nodig, steun verlenen
aan het particuliere initiatief op het vlak van de natuurbescherming in
ontwikkelingslanden.

Multilateraal
De Wereldbank en het Europees Ontwikkelingsfonds zijn instanties

waarbinnen grote projecten gefinancierd worden. Deze kunnen met
name vanwege hun grote omvang vergaande consequenties hebben
voor natuur en milieu. In het kader van multilaterale financierings-
instellingen, waaronder de Wereldbank, wordt daarom van Nederland-
se zijde de nadruk gelegd op een snelle integratie van milieu-aspecten
in het beleid, waaronder een vroegtijdige toetsing van multilaterale
projecten op hun gevolgen voor natuur en milieu.

De regering zal voorts bevorderen dat aan de multilaterale ontwikke-
lingssamenwerking dezelfde voorwaarden en criteria worden gesteld
als voor de bilaterale samenwerking het geval is.

Nederland organiseert in april 1991 de FAO-Nederlandse Conferentie
over landbouw en milieu, welke is gericht op strategieën en instrumen-
ten voor duurzame landbouwontwikkeling. Deze conferentie dient
onder meer als voorbereiding voor de in 1992 te houden VN-conferen-
tie over milieu en ontwikkeling.

Speciale relaties
De Nederlandse Antillen en Aruba vormen als onderdeel van het

Koninkrijk der Nederlanden belangrijke partners voor het gezamenlijk
uitvoeren van op natuurbehoud gerichte samenwerkingsprojecten.

De gedachten gaan daarbij onder meer uit naar het desgewenst be-
schikbaar stellen van expertise ten behoeve van het opstellen van een
beleidsplan voor natuur en landschap per eiland, dat in de discussie
over de toekomstige ontwikkeling van de eilanden van groot belang
kan zijn. Een integrale planning van recreatie, toerisme en natuur en
landschap kan voor deze eilanden gunstige duurzame perspectieven
bieden. Daarnaast valt bijvoorbeeld te denken aan uitwisselings-
projecten voor ambtenaren in het kader van de Wetlands Conventie en
het CITES-verdrag.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989 - 1990, 21 149, nrs. 2 -3 190



Flamingo's op Bonaire

Met een aantal ontwikkelingslanden heeft Nederland vanuit het his-
torisch perspectief speciale relaties. Voor de hand liggen in dit kader
onze relaties met Indonesië en Suriname. De in Nederland aanwezige
kennis van de ecologie in die landen geeft mogelijkheden om op het
gebied van behoud en beheer van natuur en van het bosbeheer speci-
fieke samenwerkingsprojecten tot stand te brengen of verder uit te
bouwen. De mogelijkheden daartoe zullen verder worden benut.

8.3.2 Landbouwbeleid en visserijbeleid

In het internationale landbouwbeleid wordt de noodzaak om een
oplossing te vinden voor de toenemende belasting van milieu, natuur
en landschap onderkend. In EG-verband worden beleidskaders ontwik-
keld die het mogelijk maken tot de noodzakelijke verbreding te komen
van de doelstellingen.

Het Europese landbouwbeleid zal vanuit het Nederlandse natuur- en
landschapsbeleid langs de volgende lijnen worden benaderd:
het ontwikkeien van aanvullende maatregelen om de aantasting van de
bodem, de wateren en natuurlijke hulpbronnen tegen te gaan;
de extensivering van de agrarische productie zal in overeenstemming
moeten zijn met c.q. bijdragen aan de bescherming van het milieu, het
behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden en behoud van de
leefbaarheid van het platteland;
een verdere stimulering van de inzet van agrarische productiecapaci-
teit voor een beheer van gronden gericht op het behoud en de verster-
king van natuur- en landschapswaarden, verbetering van de milieu-
kwaliteit en bosaanleg;
het laten meewegen in de besluitvorming van de mogelijke gevolgen
van EG beleid op natuur en landschap;
adequate inzet van communautaire instrumenten en middelen om de
hierboven genoemde maatregelen te realiseren.

Het Europees landbouwbeleid heeft ook zijn doorwerking op het
landbouwbeleid in derde wereldlanden. Onderzoek naar deze relatie
zal meer inzicht moeten verschaffen en als basis kunnen dienen voor
nadere beleidsbepaling.
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Bevorderd zal worden dat de toelevering van Nederlandse land-
bouwkundige en cultuurtechnische expertise aan andere landen syste-
matisch getoetst zal worden aan de mogelijke effecten op natuur en
landschap.

Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 6, zal in het'visserijbeleid van
de Nederlandse regering meer aandacht worden geschonken aan de
bescherming van niet commercieel beviste of bevisbare soorten. Dit
zal, voor zover relevant, een rol spelen bij de Nederlandse inbreng in
het visserijbeleid van de Europese Gemeenschap.

In internationaal verband bestaat grote bezorgdheid over de effecten
van grootschalige drijfnetvisserij op de visbestanden en het eco-
systeem van met name de Stille Oceaan. Deze vorm van visserij wordt
door enkele Aziatische landen bedreven. Nederland zal zich zowel
bilateraal als in de relevante multilaterale verbanden blijven inzetten
voor een goede uitvoering en naleving van de VN-resolutie van 22
december 1989, die met name gericht is op een stopzetting op uiterlijk
1 juli 1991 van de grootschalige drijfnetvisserij.

8.3.3 Milieubeleid

Veel milieuproblemen met een internationale en/of mondiale com-
ponent grijpen diep in op de natuurlijke processen - en daarmee de
natuurlijke verscheidenheid - op aarde. Genoemd kunnen bijvoorbeeld
worden:
de zure regen- en ozonproblematiek;
versnelde erosieprocessen;
overmatig gebruik van pesticiden;
het broeikas-effect onder meer veroorzaakt door CO-2-uitstoot;
vervuiling van water, bodem en lucht door (chemische) afvalstoffen.

Een actief internationaal milieubeleid is dan ook van grote betekenis
voor de instandhouding van primaire milieu-condities die van direct of
indirect belang zijn voor (bedreigde) ecosystemen en soorten. De
"natuurinbreng" in het internationale milieubeleid zal zich met name
richten op de speciale aandachtsgebieden, zoals hierna beschreven. In
het Nationaal Milieubeleidsplan wordt nader ingegaan op de beleids-
maatregelen die op het gebied van het internationale milieubeleid
genomen zullen worden.

8.3.4 Handelsbeleid

Grondstoffenbeleid
De gevolgen van de winning en productie van een aantal grondstof-

fen voor natuur en milieu in de exporterende landen zijn divers, maar
over het algemeen te relateren aan het verdwijnen van natuurlijke eco-
systemen, erosie, verontreiniging en een toenemend gebruik van che-
mische (bestrijdings)middelen. Het gaat hier onder meer om tapioca,
soja, oliepalmproducten,tabak entinerts. In relevante internationale
kaders zal deze problematiek op passende momenten aan de orde
worden gesteld, teneinde te trachten de negatieve gevolgen te ver-
minderen.

Op de handel in tropisch hout en de Nederlandse rol in het kader
van onder meer de Internationale Tropisch Hout Overeenkomst (ITHO)
wordt nader ingegaan in het voorlopig Regeringsstandpunt inzake het
tropisch regenwoud. In dit verband is onder meer het streven van
belang om vanaf 1995 de invoer van tropisch hardhout in ons land te
beperken tot hout afkomstig uit landen met een bosbeleid dat is
gericht op bescherming en duurzame produktie.
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in beslag genomen CITES-produkten

Handel in bedreigde planten en dieren
De afgelopen decennia zijn steeds meer plante- en diersoorten in hun

voortbestaan bedreigd geraakt. Naast de aantasting van leefgebieden
vormt in een aantal gevallen ook de over-exploitatie een factor van
betekenis. De drijfveer achter over-exploitatie is vaak de internationale
handel. In deze handel zijn de ontwikkelingslanden veelal als "expor-
teur" en de Westerse wereld als importeur/consument te kenschetsen.
De Conventie van Washington, (Convention on International Trade in
Endangered Species of wild fauna and flora, CITES), stelt regels aan de
internationale handel in bedreigde plante- en diersoorten ter bescher-
ming van deze soorten.

Handel in ernstig bedreigde soorten is verboden; handel in kwets-
bare soorten is aan strenge regels gebonden. Nederland heeft in 1984
deze overeenkomst geratificeerd.

De Ministervan Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zal ook in de
toekomst prioriteit geven een een goede uitvoering van de Conventie
van Washington. Hierbij zullen bedreigde uitheemse plantesoorten en
grote zoogdieren een extra accent krijgen. Voorts zullen de eventuele
gevolgen van de voortschrijdende Europese integratie voor een ade-
quate uitvoering van CITES worden bezien.

8.3.5 Toeristisch beleid

Grote groepen vakantiegangers, waaronder vele Nederlanders, trek-
ken jaarlijks massaal over de landsgrenzen. Dit kan in bepaalde geval-
len belangrijke negatieve gevolgen voor natuur en milieu met zich mee
brengen. Sprekende voorbeelden in dit verband zijn de problemen
veroorzaakt door toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in kustzones
langs de Middellandse Zee, het Europese Alpengebied en in toene-
mende mate ook in tropische landen.

Gelet op het internationale karakter van de problematiek zullen op-
lossingen vooral in internationaal verband dienen te worden gevon-
den. Eén van de in dit verband relevante internationale organisaties is
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de World Tourism Organization (WTO). Door Nederlandse inspannin-
gen is het Environment Committee van deze organisatie onlangs weer
nieuw leven ingeblazen. Andere relevante verbanden zijn onder meer
de UNEP, de Europese Gemeenschap en de Raad van Europa.

De Nederlandse regering zal, mede gezien de in Nederland beschik-
baar zijnde kennis over duurzame toeristische ontwikkelingen, waar
nodig en relevant, een actieve bijdrage leveren aan de beleidsontwik-
keling op dit vlak. Deze inbreng zal als uitgangspunt hebben dat de
draagkracht (carrying capacity) van een gebied voor toeristische
ontwikkelingen niet dient te worden overschreden. Bijzondere aan-
dacht zal daarbij worden geschonken aan een gestructureerde ontwik-
keling van het toerisme in relatie tot ecologisch waardevolle en kwets-
bare gebieden. Het besef van negatieve gevolgen van toeristische
ontwikkelingen, dat zich onder een toenemende groep toeristen- en
reisorganisaties doet gelden, maakt de vraag naar een goede voorlich-
ting over gedragsalternatieven actueel. De regering zal, waar mogelijk
en relevant, maatregelen treffen en initiatieven ondersteunen op het
vlak van een op natuur en landschap afgestemd toerisme.

Van belang bij de onderhavige problematiek is ten slotte dat niet uit
het oog mag worden verloren dat er ook een positieve relatie tussen
natuur, milieu en toerisme kan bestaan. Natuur en landschap vormen
een belangrijk bezoekersmotief voor het internationale toerisme. De
instandhouding van natuur en landschap is dan ook tevens van toeris-
tisch-economisch belang. De erkenning van deze positieve relatie kan
een extra argument zijn in het streven waardevolle gebieden te be-
schermen.

8.4 Beleid met betrekking tot speciale aandachtsvelden

Gelet op de aard en (grote) omvang van de problematiek is het zaak
in het internationaal gerichte natuurbeleid bepaalde accenten aan te
brengen. Accent zal worden gelegd op die ecosystemen en soorten
die:
sterk bijdragen aan de natuurlijke verscheidenheid op aarde en/of
van belang zijn voor het welzijn van de bevolking en/of voor het milieu-
beheer in brede zin, en/of
sterk aan bedreiging onderhevig zijn, en/of
via activiteiten van Nederland(ers) in positieve of negatieve zin kunnen
worden beïnvloed, en/of
direct danwei indirect in relatie staan met de Nederlandse natuur.

8.4.1 Ecosystemen

Wetlands
Wetlands zijn natte vaak zeer rijke ecosystemen met onder meer een

belangrijke functie voor tal van vogels. De meeste wetlands van inter-
nationale betekenis vormen voor veel vogelsoorten een schakel in een
keten. Voor de instandhouding van de ecologische functie van die
keten dienen de onderdelen behouden te worden.

Wetlands worden op veel plaatsen op aarde bedreigd door inpolde-
ring, drainage en verontreiniging.

In Nederland bestaat veel expertise om wetlands droog te leggen en
in te polderen. Deze expertise wordt door het Nederlandse bedrijfs-
leven en ook de rijksoverheid geëxporteerd.

In Nederland bestaat echter ook veel deskundigheid over mogelijk-
heden om wetlands, met het behoud van hun natuurlijke waarden en
karakter, verstandig te beheren. Het belang van wetlands voor de
natuurlijke diversiteit op mondiale schaal, te zamen met de "schakel-
functie" van de vele Nederlandse wetlands, geven grond aan een
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actieve rol van de Nederlandse rijksoverheid in het streven naar de
veiligstelling en het verstandig beheer van wetlands.

Met name de West-Afrikaanse wetlands zullen specifieke aandacht
krijgen vanwege hun belang als overwinteringsgebied voor de Neder-
landse trekvogelpopulaties.

Voor een aantal belangrijke "vogellanden" in de regio (onder andere
Mauretanië, Senegal, Guinee-Bissau en Mali) wordt in kaart gebracht
welke activiteiten in het kader van de natuurbescherming, met name
ten behoeve van trekvogels, bij voorrang moeten worden onder-
nomen. Aan de hand van deze inventarisaties zullen waar mogelijk
projecten (behoud, beheer, onderzoek en training) worden uitgevoerd
danwei bevorderd. In dit kader zal ook blijvende aandacht worden
besteed aan wetlands in Indonesië en Suriname. Voorts zal van geval
tot geval kunnen worden nagegaan of de zogenaamde conversie van
schulden ook is toe te passen in het kader van de bescherming van
wetlands.

Internationaal staat de regering voor de bescherming en het beheer
van wetlands de Wetlands Conventie als operationeel kader ter be-
schikking. Nederland heeft bij de totstandkoming en verdere ontwikke-
ling van dit verdrag een vooraanstaande rol gespeeld. Deze intensieve
bemoeienis zal worden gecontinueerd.

Daar waar Nederland (overheid of particulieren) meewerkt aan pro-
jecten die van invloed (kunnen) zijn op de natuurlijke gesteldheid van
wetlands, zoals de aanleg van dammen, havens en landaanwinnings-
werken, zal de regering bewerkstelligen danwei stimuleren dat bij de
projecten met het ecologisch belang op adequate wijze rekening wordt
gehouden.

Tropische bossen
Tropische bossen zijn de meest soortenrijke, maar tevens de meest

bedreigde ecosystemen op aarde. De snelheid waarmee tropische
bossen verdwijnen is alarmerend. De schattingen over de omvang van
de ontbossing in tropische streken lopen uiteen van 10 tot 20 miljoen
hectare per jaar (zie fig. 35). Voor een deel wordt de teloorgang veroor-
zaakt door de behoefte aan land van een snel groeiende bevolking.
Parallel daaraan stijgt de vraag naar brandhout voor locaal gebruik en
naar bouw- en industriehout ten behoeve van de westerse wereld
gestaag.

De rol van Nederland als import- en doorvoerland van tropisch hard-
hout, alsmede de aanwezige bosbouwkundige expertise rechtvaar-
digen, naast bovengenoemde redenen, een actieve participatie van
Nederland in het streven naar de instandhouding en een verstandig
beheer van tropische bossen.

In maart 1990 is het voorlopig Regeringsstandpunt Tropisch Regen-
woud ter advisering aan verschillende instanties en organisaties
gezonden. Volgens dit voorlopige standpunt stelt de regering zich ten
doel de instandhouding van het tropisch regenwoud te bevorderen
door de totstandkoming te stimuleren van een evenwichtig en duur-
zaam land- en bosgebruik, zodat het huidige, in hoog tempo verlopen-
de, proces van ontbossing en aantasting en degradatie van het milieu
wordt beëindigd.

In het voorlopig Regeringsstandpunt is deze voornoemde doelstel-
ling uitgewerkt in een aantal hoofdlijnen van beleid. Zo zal de regering
bevorderen dat zoveel mogelijk van het nog aanwezige gave tropisch
regenwoud actief wordt beschermd.

In beginsel wordt geen medewerking meer verleend aan projecten
die het tropisch regenwoud nog verder aantasten. Nationaal en inter-
nationaal zullen (her)bebossingsprojecten worden gestimuleerd.
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De houtkap zal worden teruggedrongen door het stimuleren van de
opstelling en uitvoering van lange termijn houtproduktieplannen. Ter
verbetering van de economische verhoudingen met de Derde Wereld
landen zullen onder meer maatregelen worden genomen ter verlich-
ting van de schuldenlast. Ook zal het onderzoek betreffende behoud en
verstandig gebruik van het tropisch regenwoud worden uitgebreid.
Deze en andere hoofdlijnen van beleid worden in het voorlopig Rege-
ringsstandpunt nader uitgewerkt voor concrete activiteiten en maat-
regelen. Na ontvangst en verwerking van de adviezen en commentaren
zal het definitieve Regeringsstandpunt aan de Tweede Kamer worden
aangeboden.

Figuur 35: Afname tropisch regenwoud
(Bron: Rijksen, 1988)
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Zeeën en kustzones
Zeeën en oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en herbergen

grote aantallen planten en dieren. Het ecologisch functioneren van
zeeën en oceanen komt in toenemende mate onder druk te staan als
gevolg van menselijke activiteiten. Dit geldt vooral voor de (gedeelte-
lijk) omsloten zeeën, welke omgeven zijn door dichtbevolkte en geïn-
dustrialiseerde landen. Nederland bezit veel kennis over het ecologisch
functioneren van mariene en estuarine ecosystemen. Deze expertise
zal een rol kunnen spelen bij (internationale) activiteiten en program-
ma's welke zijn gericht op de bescherming van regionale zeeën en
kustzones elders ter wereld.

Mede gezien de betekenis ervan voor de natuur in Nederland wordt
speciale aandacht gegeven aan de Noordzee en de Waddenzee. Ten
aanzien van kustzones ligt het voor de hand met name aan de met de
Nederlandse natuur verwante kustzones, ook met het oog op de functie
ervan voor trekvogels, speciale aandacht te besteden.

De belasting van het ecosysteem van de Noordzee mist zijn uitwer-
king op de natuur niet. Ook de Waddenzee ondervindt, als functioneel
onderdeel van de Noordzee, deze negatieve gevolgen.

De inspanningen vanuit het internationale natuurbeleid zullen erop
gericht zijn initiatieven en maatregelen die kunnen leiden tot een
ecologisch gezonde Noordzee met kracht te steunen. Dit mede ter
bescherming van de Waddenzee. De Noordzeeconferenties, de Parijse
en Oslo Commissies en het trilaterale regeringsoverleg over de Wad-
denzee zijn belangrijke internationale fora, waarin zowel beleids-
afspraken worden gemaakt als nationale maatregelen worden overeen-
gekomen ter vermindering van de input van schadelijke stoffen, zoals
zwarte lijst-stoffen en nutriënten. In het internationale overleg ten
aanzien van de Noordzee zal door Nederland de (verdere) ontwikkeling
van een op de Noordzee gericht internationaal natuurbeleid worden
bevorderd. Aandachtspunten zijn hierbij onder meer:
onderzoek naar en bescherming van in ecologisch opzicht waardevolle
gebieden in de Noordzee;
onderzoek naar en bescherming van bedreigde fauna van het Noord-
zeegebied;
terugdringing van de vogelsterfte, veroorzaakt door olielozingen.

Met het oog op de instandhouding van de Waddenzee als natuur-
gebied van zeer grote internationale betekenis zal de samenwerking in
het kader van het trilaterale (Deens, Duits, Nederlands) regerings-
overleg met kracht worden voortgezet.

Aandachtspunten daarbij van de kant van Nederland zijn onder meer:
het nader invulling geven aan het "wise use"-begrip voor de inter-
nationale Waddenzee
de ontwikkeling van een meetprogramma
de ontwikkeling van een visie op het beheer van schorren en kwelders.

Daarnaast vraagt de verdere eenwording van Europa een bezinning
op de doelen en middelen in trilateraal verband.

Door Nederland zal in het kader van de EG, en in aansluiting op ini-
tiatieven van de Raad van Europa, expliciet aandacht voor de natuur-
waarden van Europese kustzone worden gevraagd (zie fig. 36). Met
name zal de totstandkoming van een integraal beschermingsplan voor
de Europese kustzones worden gestimuleerd, waarin vooral ook
aandacht wordt geschonken aan bedreigde delen van kustzones, zoals
de Mediterrane kusten.

Ook zullen initiatieven van particuliere organisaties, zoals de Europe-
se Unie voor de Bescherming van Duingebieden en het Beheer van
Kustzones (EUDC), waar mogelijk en relevant, worden gesteund.
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Figuur 36: Belangrijke
kustzones in Europa

Duingebied langs Straat van Gibraltar
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Antarctica
Antarctica vormt het laatste ongerepte werelddeel op aarde. Aantas-

ting van het milieu in het Zuidpoolgebied en de omringende zee-
gebieden kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de ecologische
rijkdom van Antarctica zelf, maar eveneens voor natuur en milieu
elders. Het behoud van natuur en milieu in dit gebied ondervindt
groeiende maatschappelijke belangstelling.

Van de zijde van de Nederlandse regering wordt de laatste jaren een
actieve bijdrage geleverd aan een verantwoord beheer van de daar
aanwezige natuurlijke hulpbronnen in het kader van het zogenoemde
Krill-verdrag en van het overleg inzake een Antarctisch mineralen
regime.

Ook het wetenschappelijk onderzoek op en rond dit continent waar-
aan door Nederlandse personen en instellingen wordt deelgenomen, is
de laatste jaren toegenomen. Nederland streeft naar het op korte
termijn verkrijgen van de consultatieve status in het kader van het
Antarctica Verdrag. In dit verband wordt thans een Nederlandse onder-
zoeksexpeditïe voorbereid, waarbij onder meer biologische informatie
zal worden verzameld over het Antarctische ecosysteem en de invloed
van de mens daarop. Voorts zet Nederland zich in voor de ontwikkeling
van een geïntegreerde visie op het beheer van natuur en milieu in Ant-
arctica. Hiervoor zijn aanknopingspunten te vinden bij reeds in gang
gezette initiatieven van IUCN en het Scientific Committee on Antarctic
Research (SCAR) met betrekking tot een Antarctic Conservation Strate-
gy. De Nederlandse inbreng zal als uitgangspunt hebben dat Antarctica
een zeer kwetsbaar natuurgebied is van bijzondere betekenis voor de
instandhouding van de biologische diversiteit op aarde.

8.4.2 Soorten

Trekvogels
Miljoenen vogels leggen jaarlijks duizenden kilometers af tussen hun

broedgebieden in het noorden en oosten van Europa en hun overwin-
teringsgebieden in Zuid-Europa en Noordwest Afrika en doen hierbij
ons land aan. Een aantal soorten trekvogels is grotendeels op ons land
als broedgebied aangewezen. Andere soorten gebruiken ons land om
uit te rusten, te fourageren, te ruien ofte overwinteren op hun tocht
langs de West Palearctische trekroute. Vooral voor vele miljoenen
watervogels (eenden, ganzen, steltlopers) vervult Nederland een
belangrijke functie (zie fig. 19). Aangezien het treffen van bescher-
mingsmaatregelen door Nederland minder effectief is wanneer andere
landen op de trekroute een geringere bescherming aan de trekvogels
bieden, is afstemming van de bescherming in internationaal verband
van groot belang. Voor deze afstemming zijn in beginsel diverse
internationale regelingen zoals de Bonn Conventie voorhanden.

De rijksoverheid streeft er naar een coherent beschermingsregime
voor de trekvogels te creëren met gebruikmaking van de bestaande
verdragen. Daarenboven zullen in het bijzonder de West-Afrikaanse
landen, waar met name de wetlands door "onze" weidevogels als
overwinteringsgebied worden bezocht, verder worden gesteund bij de
bescherming van de leefgebieden van deze vogels. Er zijn reeds enkele
contacten gelegd.
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Het areaal leefgebieden van grote
diersoorten neemt in veel gevallen
drastisch af. Voor de tuimelaar zijn
belangrijke bedreigingen de toenemende
vervuiling en verdrinking in netten.

Grote diersoorten
Onder de talloze plante- en diersoorten die in hun voortbestaan wor-

den bedreigd bevinden zich ook veel grote diersoorten. Grote dier-
soorten zijn in het algemeen erg kwetsbaar: zij hebben doorgaans
grote leefgebieden nodig, staan veelal aan het einde van de voedsel-
keten en zijn vanwege hun vlees, huid, tanden of hoorns aantrekkelijk
voor de mens om buit te maken. Met de bescherming van leefgebie-
den van grote diersoorten is meestal ook de bescherming van groot-
schalige ecosystemen met vele (andere) soorten dieren en planten in
het geding. De bescherming van grote diersoorten als olifanten,
walvissen, neushoorns, mensapen en katachtigen en van hun leefge-
bieden ondervindt in Nederland brede belangstelling en steun.

Een aantal categorieën van grote diersoorten, zoals de walvissen in
de wereldzeeën en de grote zoogdieren op het Afrikaanse continent,
staat in ons land in het bijzonder in de belangstelling. In het internatio-
nale natuurbeleid zal voor Nederland daarop een bijzonder accent
liggen.
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Zo zal Nederland zijn beschermingsgerichte beleid in de Internationa-
le Walvisvaart Commissie voortzetten. De regering is voornemens in
dit kader te bevorderen dat het moratorium op de commerciële walvis-
vaart voorlopig blijft gehandhaafd.

Voor de leefgebieden van de Afrikaanse grote zoogdiersoorten,
welke gebieden van grote ecologische waarde zijn, zullen activiteiten
op het gebied van behoud en beheer worden gesteund. Zo zal worden
bevorderd dat programma's en projecten van de IUCN zich richten op
de leefgebieden van de Afrikaanse grootwildfauna.

Voorts zal de bescherming van de Afrikaanse grote zoogdiersoorten
in het kader van het verdrag inzake de internationale handel in bedreig-
de soorten (CITES) krachtig (verder) worden gesteund en voorzover het
import naar of via Nederland betreft strikt worden uitgevoerd.

8.5 Implementatie van internationale natuurbeschermingsregelingen
in Nederland

Zoals eerder reeds werd uiteengezet, is Nederland partij bij verschei-
dene internationale verdragen welke verplichtingen bevatten betreffen-
de bescherming, beheer en gebruik van gebieden en soorten. Daar-
naast is er sprake van EG-regelgeving in de vorm van richtlijnen en
verordeningen, waaraan ons land krachtens het lidmaatschap van de
EG gebonden is. Bovendien worden in het kader van diverse interna-
tionale organisaties op het terrein van het natuurbehoud regelmatig
resoluties en aanbevelingen aangenomen welke consequenties kunnen
hebben voor de nationale regelgeving of het beleid.

Op het gebied van de soortenbescherming zullen nog enkele aanpas-
singen van de nationale wetgeving nodig zijn teneinde deze geheel in
overeenstemming te brengen met alle internationale verplichtingen
terzake. Dit zal met name gestalte krijgen in de in voorbereiding zijnde
Flora- en Faunawet.

Met betrekking tot de aanwijzing van gebieden in het kader van de
relevante internationale regelingen is het beleid in het algemeen er op
gericht pas dan tot aanwijzing over te gaan wanneer er voldoende
bestuurlijke duidelijkheid is over de instandhouding van de ecologi-
sche functies van een gebied.

Het beleid ter uitvoering van de Wetlands Conventie is uitvoerig
beschreven in de Wetlands-notitie, welke de regering in 1985 aan de
Tweede Kamer heeft gezonden. Het beleid met betrekking tot de
aanwijzing van gebieden in het kader van de Wetlands Conventie en de

EG Vogelrichtlijn is uitgewerkt in het Meerjarenplan Natuur- en Land-
schapsbehoud en zal eveneens aan de orde komen in het dit jaar te
publiceren Meerjarenuitvoeringsprogramma Natuur en Landschap.

Voor de gebiedsbescherming is voorts relevant de Beneluxovereen-
komst op het gebied van de natuur- en landschapsbescherming. In het
kader van deze overeenkomst worden thans de mogelijkheden onder-
zocht tot instelling van een grensoverschrijdend park "Kalmthoutse
Heide". Tevens is een begin gemaakt met de inventarisatie van andere
grensoverschrijdende natuurgebieden, welke in aanmerking komen
voor gezamenlijke beschermings- en/of beheersmaatregelen.

De regering zal ernaar streven zo spoedig mogelijk na de vaststelling
van de EG Habitatrichtlijn een notitie aan de Tweede Kamer te zenden
waarin het beleid met betrekking tot de implementatie van de gebieds-
gerichte internationale regelingen nader wordt uiteengezet. In het
kader van de voorbereiding van deze notitie zal zij bezien of en zo ja in
hoeverre de Wetlands-notitie actualisering behoeft.
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Tabel 4. Gebieden die zijn aangewezen op grond van de Wetlands Conventie van
Ramsar en de EG-Vogelrichtlijn (speciale beschermingszone).

Weerribben
Naardermeer
Kampina
Mariapeel
Groote Peel
Waddenzee
Biesbosch (delen van)
Boschplaat
Griend
Oosterschelde / Markiezaatsmeer
Zwanenwater
Engbertsdijksvenen
Oostvaardersplassen

wetlsnd
ha

3400
750
-
-
1340
250.000
1700
4400
23
38.000
600
975
5600

jaar van aanmelding

1980
1380

1980
1984
1980
1980
1980
1987
1988
1989
1989

speciale beschermingszone
ha

3400
750
1150
1060
1320
-
-
-
-

38.000
600
975
5600

jaar van aanwijzing

1986
1986
1986
1986
1986

1989
1988
1989
1989

O: Kernpunten internationaal natuurbeleid

Zoals hiervoor aangegeven krijgt het internationale natuurbeleid
gestalte langs twee hoofdlijnen. De eerste hoofdlijn betreft de interna-
tionale samenwerking op het vlak van het natuurbeleid zelf. De tweede
hoofdlijn omvat de integratie van de ecologie in ander relevant buiten
lands beleid van de rijksoverheid. Kortheidshalve worden in deze box
beide hoofdlijnen aangeduid met de begrippen "sectorlijn" respectie-
velijk "integratielijn".

Kernpunten in de sectorlijn

De volgende thema's c.q. onderwerpen in de "sectorlijn" krijgen de
komende jaren bijzondere aandacht:
het trilateraal Waddenzee-overleg, ondermeer via het gemeenschappe-
lijk Waddensecretariaat;
de directe contacten met landen die deel uitmaken van de West-
Palearctische trekroute, in het bijzonder de West-Afrikaanse landen;
de verdere ontwikkeling van een Europees natuurbeleid, in het bijzon-
der de ontwikkeling van een Europees ecologische netwerk en een
consistente regelgeving op het gebied van natuur en landschap;
het uitbouwen van samenwerking op het vlak van het natuurbeheer
met Oost-Europese landen;
het internationale wetlandsbeleid in algemene zin, in het bijzonder
door middel van een versterking en een goede uitvoering in internatio-
naal verband van de Wetlands Conventie;
de bescherming van Antarctica, onder meer via het Antarctica Verdrag;
de IUCN, onder meer als forum voor samenwerking van NGO's;
de verdere vormgeving van het internationale natuurbeleid in het
kader van de UNEP. Hierbij zal onder meer aandacht worden besteed
aan de mogelijke totstandkoming van een verdrag voor de biologische
diversiteit;
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een structurele betrokkenheid van de landbouw/posten (landbouw-
raden en -attaché's) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij bij de uitvoering van het internationale natuurbeleid van
Nederland, mede door een inventarisatie van kleinschalige op natuur-
behoud gerichte projecten in hun ambtsgebied.

Kernpunten in de integratielijn

In de "integratielijn" zullen de volgende thema's de komende jaren
accent krijgen:
een versterking van de ecologische component in het ontwikkelings-
samenwerkingsbeleid, onder meer door de ondersteuning van concre-
te projecten in ontwikkelingslanden;
de integratie van milieu-aspecten in het beleid van multilaterale finan-
cieringsinstellingen, waaronder de Wereldbank en het Europees
Ontwikkelingsfonds;
-in relevante internationale kaders bijdragen aan vermindering c.q.
voorkoming van voor natuur negatieve gevolgen van handels-
activiteiten;
ondersteunen van projecten in landen waarmee Nederland speciale
relaties heeft {met name Nederlandse Antillen en Aruba, Indonesië en
Suriname);
he verbreden van de doelstellingen van het EG-landbouwbeleid en het
zorgdragen voor een systematische "natuurtoetsing" bij de aanleve-
ring van Nederlandse cultuurtechnische en landbouwkundige kennis
aan het buitenland;
een versterking van de "natuurinbreng" in het internationale milieu
beleid van Nederland;
de vermindering van de negatieve gevolgen voor natuur en milieu van
de winning van een aantal grondstoffen in exporterende landen, onder
meer van tropisch hardhout;
een stringente uitvoering van CiTES, in het bijzonder waar het de
handel in bedreigde uitheemse piantesoorten en (produkten van) grote
diersoorten betreft;
de stimulering van een duurzame toeristische ontwikkeling in relatie
met kwetsbare ecosystemen.

Kernpunten per speciaal aandachtsgebied

Wetlands
het continueren van de actieve internationale rol van Nederland in het
streven naar de veiligstelling en het verstandig gebruik van wetlands;
hierbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de West-
Afrikaanse wetlands, alsmede aan wetlands in landen waarmee Neder-
land speciale relaties onderhoudt;
onderzoek naar de mogelijkheid om de zogenaamde conversie van
schulden ook toe te passen in het kader van de bescherming van
wetlands;
het continueren van de actieve bemoeienis met de verdere ontwikke-
ling van de Wetlands Conventie;
het bewerkstelligen dan wel stimuleren dat bij projecten die van
invloed (kunnen) zijn op de natuurlijke gesteldheid van wetlands en
waar Nederland aan meewerkt op adequate wijze met het ecologische
belang rekening wordt gehouden.
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Tropische bossen
- een spoedige opstelling van een definitief Regeringsstandpunt

Tropisch Regenwoud en een adequate uitvoering van het daarin opge-
nomen beleid.

Zeeën en kustzones
- het steunen en actief bevorderen van de bescherming van zeeën en

kustzones, in het bijzonder (gedeeltelijk) omsloten zeeën en kwetsbare
kustzones.

- met name zullen voor de volgende gebieden initiatieven en maat-
regelen worden bevorderd:
- de Noordzee;
- de Waddenzee;
- Europese kustzone, i.c. het bevorderen van de totstandkoming van
een integraal beschermingsplan.

Antarctica
- het verkrijgen van de consultatieve status in het kader van het Ant-

arctica Verdrag;
- het stimuleren van Nederlands ecologisch onderzoek in Antarctica;
- het bevorderen van de ontwikkeling van een geïntegreerde visie op het

beheer van natuur en milieu in Antarctica.

Trekvogels
- het streven naar een coherent beschermingsregime voor trekvogels in

de West-Palearctische trekroute;
- steun aan West-Afrikaanse landen ten behoeve van de bescherming

van leefgebieden van trekvogels.

Grote zoogdieren
- het voortzetten van het Nederlandse, op de bescherming van walvis-

soorten gerichte beleid in de Internationale Walvtsvaart Commissie;
- het steunen en bevorderen van activiteiten op het vlak van het behoud

en beheer van leefgebieden van de Afrikaanse grote zoogdieren;
- het steunen van de bescherming van de Afrikaanse grote zoogdieren

in het kader van CITES.

Implementatie van internationale natuurbeschermingsregelingen in
Nederland

- het opstellen van een notitie waarin het beleid met betrekking tot de
implementatie van de gebiedsgerichte internationale regelingen nader
wordt uiteengezet.
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9. INSTRUMENTARIUM

9.1 Wet- en regelgeving

Het voor de middellange termijn voorgestane beleid zal voor een
belangrijk deel kunnen worden gerealiseerd door toepassing van het
bestaande instrumentarium. In het bijzonder betreft dit de regelingen
waarvoor de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij verant-
woordelijk is. Het welslagen van het beleid is echter mede afhankelijk
van de toepassingsmogelijkheden en de wet- en regelgeving waarvoor
de verantwoordelijkheid bij anderen dan de genoemde Minister ligt.
Hierbij wordt bijvoorbeeld gedoeld op de besturen van provincies,
gemeenten en waterschappen, die al dan niet in medebewind, verant-
woordelijk zijn voor de uitvoering van een aantal wetten, welke van
betekenis kunnen zijn voor het natuurbeleid. Gewezen wordt dan
onder andere op streek- en bestemmingsplannen in het kader van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening en op besluiten met betrekking tot
waterpeilen.

Op een aantal punten is voor de realisering van het voorgestane
beleid echteraanpassing of uitbreiding van de bestaande regelgeving
nodig.

De betekenis van de regelgeving van anderen en de mate waarin en
de wijze waarop die regelgeving voor het natuurbeleid kan worden
ingezet, is in hoofdstuk 6 reeds uiteengezet.

Hieronder zal kort worden ingegaan op de meest belangrijke onder-
delen van het juridisch instrumentarium van het ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij, als ook op de wijze waarop dit in de
planperiode zal worden ingezet. Voorts zal aandacht worden geschon-
ken aan een aantal noodzakelijke verbeteringen in het instrumenta-
rium.

Opgemerkt wordt dat het totale beleid veelal slechts kan worden
gerealiseerd door toepassing van de verschillende instrumenten in
aanvulling op elkaar. Het is dus veelal geen keuze tussen het ene of het
andere instrument. Steeds zal per locatie juist dat instrument worden
toegepast dat voor de concrete situatie als het meest geëigend kan
worden beschouwd.

Per onderdeel of paragraaf wordt ingegaan op de betekenis van het
instrument in algemene zin en vervolgens op de beoogde inzet in de
planperiode van 8 jaar (1990-1997).

9.1.1 De Natuurbeschermingswet

Deze wet strekt ertoe dat terreinen en wateren die van algemeen
belang zijn om hun natuurschoon of hun natuurwetenschappelijke
betekenis kunnen worden aangewezen als beschermd natuurmonu-
ment of Staatsnatuurmonument. Voorts bevat de wet een aantal
bepalingen ter bescherming van plante- en diersoorten. Als gevolg van
een aanwijzing als beschermd natuurmonument wordt in het aange-
wezen gebied een vergunningstelsel van kracht voor schadelijke
handelingen.
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Ten behoeve van het beheer van een beschermd natuurmonument
kunnen, in overeenstemming met de eigenaar en gebruiker, voorts
beheersplannen worden afgesloten. Op deze wijze kan het gebied op
een uit het oogpunt van natuurbeleid adequate wijze worden beheerd
en ook verder worden ontwikkeld. Voor de eigenaar en gebruiker staat
daar tegenover dat geen vergunning noodzakelijk is voor handelingen
die zijn overeengekomen in het beheersplan. Voorts ontvangen zij in
daarvoor in aanmerking komende gevallen een vergoeding voor
kosten die redelijkerwijze niette hunnen laste kunnen blijven.

De Natuurbeschermingswet vormt een belangrijk instrument voor
het veiligstellen van natuurwaarden. In het bijzonder betreft dit dan
gebieden welke in eigendom zijn van anderen dan de overheid. Ook
echter de aanwijzing als staatsnatuurmonument is een veel toegepast
middel van veiligstelling van natuurwaarden in staatseigendommen.
Belangwekkend voorbeeld hiervan is de Waddenzee, welk gebied thans
voor circa 60% onder de Wet is gebracht als staatsnatuurmonument.

De Natuurbeschermingswet is een van de pijlers waarmede het
voorgestane beleid, met name ten aanzien van de ecologische hoofd-
structuur, zal worden gerealiseerd. Voorts kan de Wet betekenis heb-
ben voor de bescherming van aardkundige en cultuurhistorische
waarden waar deze gepaard gaan met natuurwaarden of natuur-
schoon. Voor de toepassing van de Wet op landbouwgronden zij
verwezen naar het beleid als geformuleerd in het wetsvoorstel tot
wijziging van de Natuurbeschermingswet en de Pachtwet (Tweede
Kamer, vergaderjaar 1987-1988, nr. 20617).

In voorbereiding is een algehele herziening van de Wet. Onder
andere door voorstellen voor decentralisatie zal worden getracht de
effectiviteit van de Wet te vergroten. Voorts worden een aantal knel-
punten, welke uit de toepassingspraktijk zijn gebleken, weggenomen.
Een regeling wordt voorgesteld voor de bescherming van de zoge-
naamde landschapsgezichten, gebieden met cultuurhistorische waar-
den in het landelijk gebied. De herziene Wet zal voorts mede de wette-
lijke grondslag gaan vormen voor de diverse financieringsstromen ten
behoeve van het natuurbeleid. Dit betreft onder andere de aankoop en
beheersubsidies, het relatienotabeleid en subsidies voor actievoerende
en educatieve organisaties.

Voorts wordt overwogen dit Natuurbeleidsplan in de Wet een wette-
lijke basis te geven. Het ligt in het voornemen deze herziening in de
planperiode te realiseren.

In de memorie van toelichting bij het voorontwerp is reeds globaal
aangegeven hoe de taakverdeling tussen het Rijk en de provinciale
besturen gestalte kan krijgen naar de typen natuurterreinen.

De in dit plan opgenomen ecologische hoofdstructuur is richting-
gevend voor de toepassing van de Wet door het Rijk.

Voor terreinen die de Staat en de particuliere natuurbeschermings-
organisaties reeds langere tijd in hun bezit hebben zullen bijdragen
worden gegeven voor investeringen, welke de kwaliteit en/of de be-
heersefficiency kunnen verbeteren (zie voorts project 37).

Toepassing in planperiode van 8 jaar
Voor de planperiode is toepassing van de Wet voorzien op de volgen-

de terrein(typen):
waddengebied;
heidevelden deel uitmakend van de ecologische hoofdstructuur;
hoogvenen;
delen van het IJsselmeergebied (inclusief Randmeren);
delen van de Westerschelde;
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het kustduingebied;
delen van het rivierengebied;
delen van de Noordzee;
wetlands van internationale betekenis, in zoverre deze niet reeds vallen
onder de hiervoor genoemde categorieën.

Voor de grote wateren geldt dat toepassing geschiedt in het kader
van de integrale planvorming voor deze gebieden. Toepassing op
delen van de Noordzee zal afhankelijk zijn van de resultaten van project
22.

9.1.2 Natuurschoonwet 1928

De eigenaren van landgoederen, zijnde "terreinen geheel of gedeel-
telijk bezet met bosschen of andere houtopstanden ... waarvan het
voortbestaan in de bestaande toestand voor het behoud van het na-
tuurschoon wenselijk wordt geacht", kunnen op grond van de Natuur-
schoonwet 1928 in aanmerking komen voor fiscale tegemoetkomingen
als zij het landgoed 25 jaar aaneen in stand houden.

Per 29 juni 1989 is een ingrijpende wijziging van de Natuurschoon-
wet 1928 van kracht geworden waarbij de fiscale tegemoetkomingen
zijn vergroot. Op basis van een nog te effectueren Algemene Maatregel
van Bestuur met rangschikkingscriteria zullen alle kwalificerende land-
goederen (ca 1000 met een oppervlak van ca 100.000 ha) opnieuw ge-
rangschikt worden tijdens een wettelijk vastgelegde overgangstermijn
van 5 jaar. Als onderdeel van de herrangschikking zullen de landgoed-
eigenaren zogenoemde terreinbeschrijvingen van het landgoed dienen
op te stellen. Deze beschrijvingen zijn van grote betekenis voor de vei-
ligstelling van de natuur- en landschapswaarden van de landgoederen.
Ook voor het te voeren beheer en het subsidiebeleid (natuurbijdrage-
regeling) zullen deze beschrijvingen van betekenis kunnen zijn.

9.1.3 Verwerving en beheer

Verwerving en beheer van natuurterreinen, landgoederen en bossen
is een van de oudste veiligstellingsmechanismen voor natuur- en land-
schapswaarden in Nederland. Verwerving en beheer geschiedt ener-
zijds door de Staat; Staatsbosbeheer is de beherende instantie.

Voorts hebben anderzijds de particuliere natuurbeschermingsorgani-
saties hierbij een belangwekkende rol. In het bijzonder worden ge-
noemd de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Neder-
land en de provinciale landschappen.

Per provincie bestaat een zogenaamd aankoopplan. Een dergelijk
plan bestaat onder verschillende benamingen, zoals veiligstellingsplan,
aankoopplan, eerstgegadigdekaart, etc. Hierbij wordt door Rijk, pro-
vincies en de betrokken organisaties vastgesteld welke gebieden in een
provincie voor verwerving in aanmerking komen en welke instantie
primair in aanmerking komt voor verwerving en beheer.

De aankoop wordt over het algemeen voor 100% gefinancierd door
middel van rijks- en provinciale subsidies. De provincies participeren
alleen waar het de provinciale landschappen en Natuurmonumenten
betreft.

De Rijkssubsidie voor de particuliere natuurterreinbeherende organi-
saties is in beginsel een vast bedrag per hectare (thans f 170,= per ha
respectievelijk f 85,= per ha). De provincies subsidiëren het beheer
door de provinciale landschappen.

Het achterstallig onderhoud en de eerste inrichting van terreinen die
in eigendom of beheer van een natuurterreinbeherende instantie
komen vindt plaats als onderdeel van de (gesubsidieerde) verwerving.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989 - 1990, 21 149, nrs. 2 -3 207



De aankoop van landbouwgronden geschiedt met toepassing van het
instrumentarium, ontwikkeld in de Relatienota. Daarop wordt hieron-
der apart ingegaan.

Aankoop van terreinen ligt met name daar in de rede waar voor
particulieren de last van het beheer van hun bezittingen te groot wordt
en waar belangwekkende natuurwaarden aanwezig zijn. Dit instrument
van aankoop en beheer zal worden ingezet voor de realisering van de
ecologische hoofdstructuur. Het gaat dan om de kerngebieden, doch
ook om de natuurontwikkelingsgebieden.

Toepassing in planperiode van 8 jaar
Tijdens de planperiode worden de accenten gelegd op:

afronding van natuurterreinen, landgoederen en bossen gelegen
binnen de ecologische hoofdstructuur. Het gaat dan om circa 10.600
hectare;
natuurontwikkelingsprojecten, totaal circa 13.300 hectare. Dit spitst
zich toe op de volgende gronden:
- bos- en natuurontwikkeling Noord-Nederland;
- gronden in de inzijggebieden van de genoemde beeksystemen op de

zandgronden en langs de midden- en benedenlopen;
- gronden voor het realiseren van verbindingszones;
- gronden voor natuur- en landschapsontwikkeling in het rivierenge-

bied;
- gronden in de natte as;
- gronden voor regeneratie en vergroting van heideterreinen;
- gronden in de binnenduinrand;
- gronden in de randstadgroenstructuur;
- gronden in enclaves in kerngebieden.

9.1.4 Grondbalans

De in de vorige paragraaf genoemde taakstellingen voor de vorming
van relatienotareservaten en natuurontwikkeling komen, afgezien van
enkele aanloopjaren, neer op het verwerven van circa 3.000 hectare
landbouwgrond per jaar. Daarbij is uitgegaan van 40% reservaatgebied
en 60% beheersgebied (gemiddeld) in de tweede 100.000 hectare
relatienotagebieden. Voor de nog te verwerven hectaren relatienotare-
servaten uit de eerste 100.000 hectare geldt een taakstelling van 1.250
hectare per jaar. Te zamen is dit 4.250 hectare per jaar. Over de periode
tot 2005 is dit een totale onttrekking van 63.750 hectare.

Hierbij zij aangetekend dat in de Structuurnota Landbouw wordt
verwezen naar het LEI-onderzoek "De Nederlandse landbouw na
2000", waarin een overschot van 475.000 hectare landbouwgrond in
2005 wordt genoemd. Bij uitvoering van het in de Structuurnota voor-
gestane beleid op het gebied van teeltfrequenties en mestwetgeving is
dit overschot nog 150.000 hectare. Dit oppervlak is beschikbaar voor
onttrekking ten behoeve van industrievestiging, woningbouw, recrea-
tie- en verkeersvoorzieningen en natuurdoeleinden.

De ervaringen met het grondaanbod in relatienotareservaten tot
dusverre geven vertrouwen dat genoemde grondverwervingstaakstel-
ling voor natuurdoeleinden uitvoerbaar is.Over de mogelijkheden en
instrumenten van grondverwerving ter realisering van het Natuur-
beleidsplan zal een afzonderlijke notitie worden uitgebracht.

9.1.5 Relatienota-instrumentarium

Algemeen
In de jaren zeventig is de Relatienota (Tweede Kamer, zittingsjaar

1974-1975, 13285) tot stand gekomen. Met deze beleidsnota is een
beleid ontwikkeld gericht op het tot stand brengen van een duurzame
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relatie tussen enerzijds de landbouw op uit het oogpunt van natuur-
beleid waardevolle landbouwgronden en anderzijds de bescherming
van de daar voorkomende natuur- en landschapswaarden. Uitgangs-
punt hierbij is dat deze duurzame relatie bij uitstek zal kunnen worden
gevestigd indien deze gebaseerd is op vrijwillige medewerking van de
betrokkenen. Tegenover het beheer ter bescherming van natuur- en
landschapswaarden op landbouwgronden worden adequate vergoe-
dingen gesteld.

Voor het beheer van waardevolle agrarische gronden wordt het
relatienota-instrumentarium bij uitstek het aangewezen kader geacht.

Dit instrumentarium valt in drie onderdelen uiteen, te weten verwer-
ving van landbouwgronden, beheer van landbouwgronden en onder-
houd van landschapselementen. De eerste twee genoemde onderdelen
zijn geregeld in de Regeling beheersovereenkomsten 1988. In deze
Regeling is voorts mede opgenomen de zogenaamde Bergboerenrege-
ling (probleemgebieden buiten relatienotagebieden) en onderhoud van
landschapselementen binnen RBO-beheersplannen.

Het onderhoud van landschapselementen is geregeld in de Regeling
onderhoudsovereenkomsten landschapselementen en de Regeling
aanwijzing landschapselementen.

De Regeling beheersovereenkomsten 1988
Op grond van deze regeling worden de zogenaamde beheers- en

reservaatsgebieden aangewezen. Dit geschiedt volgens een uitvoerige
procedure. Deze aanwijzing geschiedt door de vaststelling van een
beheersplan door Gedeputeerde Staten. Naast de gebiedsbegrenzing
bevat dit plan tevens de beheersdoelstellingen en de in aanmerking
komende beheerspakketten voor de aangewezen gebieden. De agra-
rische ondernemers worden in de gelegenheid gesteld over te gaan tot
het sluiten van beheersovereenkomsten, gebaseerd op één van die
beheerspakketten of een combinatie daarvan. Dit geldt zowel voor
beheers- als voor reservaatsgebieden. Oogmerk van de aanwijzing van
reservaatsgebieden is deze door verwerving vanwege terreinbeheren-
de organisaties geheel aan de landbouw te onttrekken.

De aanwijzing van beheers- en reservaatsgebieden (zowel uit de
eerste 100.000 ha als de beoogde tweede 100.000 ha) is van essentiële
betekenis voor de realisering van de ecologische hoofdstructuur waar
het gaat om agrarische gronden met hoge natuurwaarden. Dit betreft
zowel de kerngebieden als ook bufferzones gericht op ondiep grond-
water.

Thans is de Regeling beheersovereenkomsten 1988 van toepassing
op 105.000 hectare. Ten behoeve van het opstellen van beheers-
plannen voor relatienotagebieden wordt 95.000 hectare relatienota-
gebieden opengesteld.

Toepassing in planperiode van 8 jaar
Voor de planperiode ligt hoge urgentie bij de gebieden:

noord-Drente;
zuid-west Friesland;
beekdalen;
rivierengebied/uiterwaarden;
heuvelland;
veenweidegebieden;
binnenduinrand;
brakwaterveengebied;
landgoederen;
randgebieden nationale parken.
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In totaal zal tijdens de planperiode circa 40.000 hectare van de twee-
de fase gebieden worden verworven of onder beheer worden ge-
bracht.

De Regeling beheersovereenkomsten 1988 zal in de planperiode
worden gebaseerd op de Natuurbeschermingswet. Een wetsvoorstel
tot partiële wijziging in deze wet is thans bij de Tweede Kamer in
behandeling.

Probleemgebieden buiten relatienotagebieden
Deze regeling, welke is opgenomen in hoofdstuk 7, van de Regeling

beheersovereenkomsten 1988, is gebaseerd op de EG-Richtlijn van
28 april 1975 (PbEGL128/1) betreffende de landbouw in bergstreken
en in sommige probleemgebieden. Uitgangspunt van de regeling is dat
in de daartoe aangewezen gebieden aan agrarische ondernemers op
basis van een overeenkomst een standaardvergoeding van circa
f 180,= tot f 260,= per hectare (afhankelijk van de grondsoort) wordt
toegekend voor het handhaven van natuurlijke handicaps. In de hierbo-
ven bedoelde relatienotagebieden vormt deze vergoeding altijd onder-
deel van de beheersvergoeding.

Thans wordt een uitbreiding van de Bergboerenregeling voorbereid
van 50.000 hectare buiten de eerste 100.000 hectare Relatienotagebie-
den voor uiterwaarden, diepe veenweidegebieden, beekdalen, hydrolo-
gische bufferzones en kleinschalige (zand)gebieden. Bij de begrenzing
van deze categorieën is dit plan richting gevend vooral waar het gaat
om de bufferzones in relatie tot de ecologische hoofdstructuur.

Deze gebieden kunnen ook deel gaan uitmaken van de tweede
100.000 hectare relatienotagebied.

De Regeling onderhoudsovereenkomsten landschapselementen
Deze Regeling beoogt het onderhoud te stimuleren van daarvoor in

aanmerking komende landschapselementen in daartoe aangewezen
gebieden. Onder onderhoud wordt in het kader van deze regeling
tevens verstaan het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Gebruikers van deze landschapselementen worden in de gelegen-
heid gesteld tegen vergoeding door het rijk, onderhoudsovereenkom-
sten te sluiten.

De Regeling is een belangrijk instrument voor het realiseren van het
beleid, zowel in de hoofdstructuur als in de verbindingszones.

Het voorgestane beleid noopt niet tot aanpassing van de gebieds-
aanwijzingen in het kader van deze regeling.

Met het IPO zijn besprekingen gaande over decentralisatie van dit
beleid.

9.1.6 Natuurontwikkeling

Ter realisering van de projecten natuurontwikkeling met name in de
natuurontwikkelingsgebieden (en in mindere mate in de kerngebieden)
is het noodzakelijk gronden te verwerven, in te richten en over te
dragen aan eindbeheerders. In sommige situaties, waar de huidige
eigenaren bereid zijn natuurontwikkeling op hun bezit ter hand te
nemen zal slechts een inrichtingsfase en een beheersfase aan de orde
zijn.

Voor wat betreft de onttrekking van landbouwgronden ten behoeve
van natuurontwikkeling is er behoefte aan een begrenzingsprocedure.
Als onderdeel van een dergelijke begrenzingsprocedure kan het nood-
zakelijk zijn om een ruimer aankoopgebied te begrenzen rondom de
beoogde projectgrens. Dit is vooral aan de orde bij de realisering van
natuurontwikkelingsprojecten buiten landinrichtingsprojecten. Een
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landinrichtingsproject zal veelal veel groter zijn dan de erin gelegen te
realiseren natuurontwikkelingsprojecten. Door plaatsing op het voor-
bereidingsschema landinrichting ontstaat een aankooptitel voor het
Bureau Beheer Landbouwgronden en kunnen de verschillende grond-
verwervingsmethoden binnen een landinrichtingsproject worden
benut voor de realisering van natuurontwikkelingsprojecten.

Bij de verdeling en localisering van de landelijk beschikbare 50.000
ha natuurontwikkelingsgebied staat een procedure voor ogen die
gelijkenis vertoont met de verdeling en localisering van de relatienota-
hectares zoals vastgelegd in de Regeling Beheersovereenkomsten
1988.

In essentie komt deze aanpak erop neer dat de Minister van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij, na advies van een rijkscommissie
zoals de CBL, hectares toewijst aan de provinciale besturen. De ver-
deelsleutel voor deze hectares over de provincies zal gebaseerd zijn op
de hectares natuurontwikkelingsgebied per provincie in de ecologische
hoofdstructuur.

Het localiseren en begrenzen van de provinciale hectares zal een
verantwoordelijkheid zijn van de provinciale besturen, daarin bijge-
staan door een provinciale commissie (analoog aan de Provinciale
Commissies Beheer Landbouwgronden).

De Gedeputeerde Staten zullen immers tevens zorg moeten dragen
voor c.q. moeten toezien op een adequate inbedding van de natuur-
ontwikkelingsprojecten in de streekplannen en gemeentelijke bestem-
mingsplannen.

Deze procedure zal worden neergelegd in een concept-regeling die
om advies zal worden gezonden naar de Natuurbeschermingsraad, de
Centrale Landinrichtingscommissie en de Commissie Beheer Land-
bouwgronden. Over de concept-regeling zal tevens overleg worden
gevoerd met het Interprovinciaal Overleg (IPO). De uiteindelijke rege-
ling zal zijn wettelijke grondslag krijgen in de Natuurbeschermingswet.

Vooruitlopend op de totstandkoming van de regeling zullen op ad
hoe-basis aankoopmachtigingen worden verstrekt aan het Bureau
Beheer Landbouwgronden respectievelijk aankoopsubsidies worden
verstrekt aan de terreinbeherende particuliere natuurbeschermings-
organisaties.

Waar het ruimtelijk beleid de realisering van natuurontwikkelings-
projecten toelaat zal op basis van overeenstemming met alle betrokken
partijen een aantal experimentele natuurontwikkelingsprojecten
gerealiseerd kunnen worden.

Tevens zal worden bezien of voor grondeigenaren die op hun eigen-
dom natuurontwikkelingsprojecten willen realiseren de mogelijkheden
voor subsidiëring van inrichtingsmaatregelen en ontwikkelingsbeheer
kunnen worden verruimd. Gedacht wordt aan onder meer waterschap-
pen en eigenaren van Natuurschoonwet-landgoederen.

9.1.7 De Landinrichtingswet

De Landinrichtingswet bevat regelen met betrekking tot inrichting
van de landelijke gebieden. Hiertoe zijn in deze Wet procedurele
bepalingen opgenomen, waarbij de provinciale besturen een belang-
rijke rol hebben.

Landinrichting strekt tot verbetering van de inrichting van het lande-
lijk gebied overeenkomstig de functies van het betreffende gebied,
zoals deze in het kader van de ruimtelijke ordening zijn aangegeven.
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In het Structuurschema Landinrichting zijn de ruimtelijke aspecten van
het landinrichtingsbeleid beschreven en wordt aangegeven welke
gebieden voor landinrichting in aanmerking komen.

Landinrichting is een multifunctioneel instrument. In het kader van
landinrichting kunnen maatregelen en vernieuwingen worden getrof-
fen voor onder andere de land-, tuin- en bosbouw, de natuur en het
landschap, de infrastructuur, de openluchtrecreatie en de cultuurhisto-
rie.

De Wet onderscheidt verschillende vormen van landinrichting. In het
kader van de realisering van het voorgestane beleid zullen de onder-
scheiden instrumenten van de Wet worden aangewend. In 6.3.4 is
hierop ingegaan.

9.1.8 Het soortenbeleid

Thans zijn de verschillende bepalingen ter bescherming van plante-
en diersoorten verspreid over diverse wettelijke regelingen. Het gaat
hierbij in het bijzonder om de Vogelwet 1936, de Natuurbeschermings-
wet, hoofdstuk V, de Wet bedreigde uitheemse diersoorten en de
Jachtwet. Bedoelde regelingen strekken alle, geheel of mede, ter
bescherming van de individuele exemplaren van de soorten. Veelal
gaat het om verboden, gericht op het voorkomen van het doden,
beschadigen of verhandelen daarvan. De verbodsbepalingen gelden in
beginsel voor het gehele grondgebied van Nederland. Zij dragen
hierdoor in het bijzonder bij aan de algemene natuurkwaliteit in ons
land. Door middel van veelal niet wettelijk geregelde maatregelen, met
name in het kader van beheer van natuurterreinen, wordt het beleid
tevens gericht op de bescherming en instandhouding van soorten
binnen de ecologische hoofdstructuur.

In voorbereiding is een Flora- en Faunawet. Deze Wet zal op een
samenhangende wijze de bovengenoemde regelingen vervangen.
Voorts ligt het in de bedoeling in dit wetsvoorstel een regeling op te
nemen gericht op de aanwijzing van plaatsen als beschermde leefom-
geving die van wezenlijke betekenis zijn als leefomgeving van de
plante- of diersoorten ten behoeve waarvan die aanwijzing geschiedt.

Uitgangspunt van de wet is de instandhouding en het herstel van een
zo natuurlijk mogelijke verscheidenheid aan in het wild levende plante-
en diersoorten als elementen van de ecosystemen, waarvan zij deel
uitmaken. Daarbij wordt gekozen voor het beginsel van een verbod van
handelingen ten opzichte van beschermde soorten. Het hanteren van
dit uitgangspunt heeft een aantal concrete implicaties. Zo zal voor
benutting alleen ruimte kunnen worden gegeven wanneer het om
algemene soorten gaat, een en ander plaats vindt in het kader van een
redelijk doel en de gebruikte middelen in verhouding staan tot het
beoogde doel. Tevens speelt de vraag of er alternatieven zijn om dit
redelijk doel te bereiken. De waardering daarvan c.q. van de betrokken
menselijke belangen is een maatschappelijk/politieke keuze. Waar
individuen aan de populaties worden onttrokken, verdient een planma-
tige aanpak, bijvoorbeeld op basis van een beheerplan, de voorkeur. In
een dergelijk (beheer)plan kan een samenhangend pakket van actieve
beschermingsmaatregelen (biotoopontwikkeling en dergelijke) en
benuttingsmaatregelen (afschotplan en dergelijke) worden vastgesteld.

Toepassing in planperiode van 8 jaar
Het ligt in het voornemen de Flora- en Faunawet in de planperiode

tot stand te brengen.
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9.1.9 Nationale parken

Nationale parken zijn aaneengesloten gebieden van ten minste 1000
hectare, bestaande uit natuurterreinen, wateren en/of bossen met een
bijzondere natuurlijke en landschappelijke gesteldheid en een bijzon-
der planten- en dierenleven.

Het beleid met betrekking tot de nationale parken is ontwikkeld in de
Nota nationale parken (Tweede Kamer, zittingsjaar 1974-1975, 13283).
In het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud is het aantal
gebieden dat voor de aanwijzing van nationaal park in aanmerking
komt limitatief opgesomd. Voorts is de globale begrenzing hiervan
vastgesteld.

Op basis van advisering door de Voorlopige Commissie Nationale
Parken wordt thans de totstandkoming van concreet aangewezen
gebieden als nationaal park of nationaal park in oprichting verder ge-
stimuleerd. Het instellen van nationale parken is een belangrijk
instrument in het kader van het adequate beheer van kerngebieden,
van het recreatief medegebruik en van de natuur- en milieu-educatie
en voorlichting in deze gebieden.

Toepassing in planperiode van 8 jaar
Voor de inzet in de planperiode gaat het om:

Realisering van een stelsel van nationale parken in de ecologische
hoofdstructuur.
Bezien of buiten de erkende potentiële nationale parken andere kernge-
bieden geschikt zijn voor de nationale-parken-benadering. De mogelijk-
heden zullen onderzocht worden in kerngebieden in de regio's:
- afgesloten zee-armen en estuaria.
- rivierengebied;
- zeekleigebied;
- intergetijdegebieden.

9.1.10 Aanvullende en nieuwe instrumentele voorzieningen

Op onderdelen van het beleid zijn tekortkomingen in het instrumen-
tarium te onderkennen. Het beleid zal er op gericht zijn deze tekort-
komingen op te heffen, zodat bij het invullen van het beleid geen belet-
selen van instrumentele aard bestaan. Het betreft:
de mogelijkheden voor verwerving en inrichting van gronden ten
behoeve van natuurontwikkeling zijn op dit moment beperkt tot moge-
lijkheden voor verwerving binnen landinrichtingsprojecten; op basis
van de huidige regelgeving zijn aankopen en inrichtingssubsidies
daarbuiten alleen mogelijk in de categorieën natuurgebieden, Relatie-
notareservaten, landgoederen en bossen; het beleid is er op gericht
deze beletselen weg te nemen (zie 9.1.6).
in vele sectorwetten wordt voorzien in een afweging van de belangen
van natuur en landschap ten opzichte van het belang waarop de wet
zich richt. Deze afweging heeft veelal het karakter van een "alles-of-
niets"-keuze, doordat geen compensatieverplichting in de betrokken
wetten is opgenomen. Dit leidt tot een substantiële, deels onnodige
achteruitgang van de kwaliteiten van natuur en landschap.
Nagegaan zal worden of en hoe een compensatie-principe voor natuur
en landschap kan worden geïntroduceerd in de regelgeving op het vlak
van ontgrondingen, infrastructuur, waterstaatswerken en bebouwing.
Daarbij zullen zowel mogelijkheden van fysieke als financiële compen-
satie, of een combinatie daarvan, worden beschouwd,
het ligt in het voornemen voor het beheer van natuurgebieden in
particulier eigendom een bijdrage-regeling op te stellen. Mede gelet op
de beschikbare financiële middelen zal een zodanige regeling slechts
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kunnen gelden in speciaal aangewezen gebieden binnen de ecologi-
sche hoofdstructuur en op Natuurschoonwet-landgoederen. Bij deze
bijdrageregeling staat voor ogen om een generiek subsidiebedrag per
hectare te verstrekken vergelijkbaar met de hectare-vergoeding in de
Regeling bijdragen bos- en landschapsbouw. Dit bedrag moet worden
beschouwd als een basissubsidie voor onder meer eigenaarslasten
zoals waterschapslasten en toezicht. Bij de noodzaak van actief natuur-
beheer ligt de toepassing van de Natuurbeschermingswet in de rede,
waardoor op basis van een beheersplan ex art 14 verdergaande subsi-
diëring van beheer mogelijk wordt.

9.1.11 Relaties natuurregelgeving en andere regelgeving

Het is gewenst dat de beschermingsregimes en beheersregimes
zoals verbonden aan de beleidscategorieën in dit plan doorwerken in
wetgeving van andere beleidsterreinen.

Naast de doorwerking op het niveau van beleidscategorieën verdient
ook de doorwerking op het niveau van afzonderlijke instrumenten
aandacht. Het gaat daarbij om de doorwerking van de status be-
schermd natuurmonument, natuurschoonwet landgoed, reservaats-
gebied en beheersgebied in de milieuwetgeving. Bekende voorbeelden
zijn de doorwerking in het besluit m.e.r., de Hinderwet, richtlijn Ammo-
niak en Veehouderij, de Wet Geluidhinder en de Wet Bodembescher-
ming. Het streven is erop gericht een relatie te leggen met de milieube-
schermingsgebieden zoals die tezijnertijd door de provinciale besturen
kunnen worden aangewezen.

9.2 Financiële consequenties

Het in dit plan opgenomen beleid vergt aanvullende financiële
inspanningen op het vlak van grondverwerving, beheer, inrichtings-
werken en subsidiëring van onderzoek, projecten en (internationale)
organisaties. De beleidsintensiveringen betreffen voor het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in totaal f 41 miljoen in 1990
oplopend naar f 155 miljoen in 1994.

De huidige financiële inspanningen van het natuurbeleid zijn reeds
voor een zeer aanzienlijk deel gericht op de terreinen, welke deel
uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Zo ligt circa 85.000
hectare van de eerste 100.000 hectare Relatienotagebied en circa
450.000 hectare natuurterreinen, landgoederen en bossen binnen de
ecologische hoofdstructuur. Dit beleid zal worden gecontinueerd. Waar
zich in de toekomst mogelijkheden voordoen om het vigerende beleid
nog verder te concentreren op de rijksprioriteiten zullen deze worden
benut. Bestaande situaties waar rijkssubsidiëring van verwerving of
beheer heeft plaatsgevonden buiten de ecologische hoofdstructuur
zullen worden gerespecteerd en gecontinueerd, zeker waar het gaat
om vastgelegde aankoopobjecten en Relatienotagebieden, waarvoor
beheerplannen zijn vastgesteld.

De intensivering betreft de volgende onderwerpen:
a. het gebiedsgerichte beleid gebaseerd op de ecologische hoofdstruc-

tuur;
b. het soortenbeleid;
c. het algemene natuur- en landschapsbeleid;
d. het internationale natuurbeleid.

Als gevolg hiervan is tevens aan de orde een verhoging van de:
e. apparaatskosten;
f. financiële inspanningen derden.
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a. Gebiedsgericht beleid
Voor de realisering van de ecologische hoofdstructuur:

zal de tweede 100.000 hectare Relatienotagebied worden opengesteld
zowel voor agrarische gebieden met (inter)nationaal van belang zijnde
natuurwaarden als voor bufferzones in inzijggebieden van ondiep
grondwater;
zullen bestaande (grotere) natuurgebieden worden afgerond;
zullen inrichtingswerken (mede) gericht op natuur en landschap wor-
den verricht;
zal het nationale parkenbeleid worden voortgezet.

Voor de natuurontwikkelingsgebieden gaat het om:
de realisering van natuurontwikkelingsprojecten (binnen en buiten de
landinrichtingsprojecten);
de realisering van nieuwe bossen met accent natuur (of multifunctio-
neel bos).

Voorts zal in het kader van de ecologische hoofdstructuur specifiek
milieubeleid worden gevoerd, waarbij het enerzijds zal gaan om
specifiek brongericht beleid (sanering van "vervuilers" in bufferzones)
en anderzijds om effectgerichte milieumaatregelen.

De door deze beleidsintensivering jaarlijks beschikbare bedragen
voor het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij staan
vermeld in tabel 5 onder post A..

b. Soortenbeleid
Het soortenbeleid richt zich deels op soorten die buiten en deels op

soorten die binnen de ecologische hoofdstructuur hun leefgebied
vinden. Het soortenbeleid krijgt gestalte via specifieke maatregelen die
noodzakelijk zijn als aanvulling, aanscherping en ondersteuning van
een goed gebiedenbeheer. Het gaat daarbij om specifieke voorzienin-
gen, met name op het gebied van inrichting, en beheer en om daarop
gerichte voorlichtingsacties. De realisering van het soortenbeleid zal
mogelijk worden gemaakt door een beleidsintensivering van f. 2
miljoen oplopend naar f. 4 miljoen jaarlijks.

c. Algemeen natuur- en landschapsbeleid
Hier wordt gedoeld op de activiteiten in het kader van onderzoek,

voorlichting en opleiding. De noodzakelijke extra onderzoeksinspannin-
gen voor het natuurbeleid zijn in hoofdstuk 7 toegelicht; deze worden
deels opgevangen binnen de bestaande onderzoekbudgetten. Tevens
zal het nodig zijn een aantal proef- en voorbeeldprojecten uit te voeren.
Ook het in dit plan opgenomen doelgroepenbeleid (voorlichting/
educatie) vergt financiële inspanningen. Tenslotte dient in het budget
ruimte te zijn voor het stimuleren van PPP's gericht op het doen mede-
financieren door het bedrijfsleven van activiteiten op het terrein van
natuurbehoud en -ontwikkeling, meekoppelingsprojecten en andere
experimentele activiteiten, zoals het gericht bijdragen aan milieu-
projecten. Voor deze beleidsinspanning zal jaarlijks f. 3 miljoen oplo-
pend naar f. 6 miljoen beschikbaar zijn. Te zamen met enkele hieronder
genoemde posten wordt hierdoor circa 10% van de extra financiële
middelen ingezet voor beleid buiten de ecologische hoofdstructuur.

d. Internationaal natuurbeleid
Voor het internationale natuurbeleid geldt bij uitstek dat elke gulden

besteed voor natuurbehoud in de derde wereldlanden een hoog
natuurrendement oplevert. De thans beschikbare middelen voor
internationaal natuurbeleid worden primair besteed om de voortrek-
kersrol van Nederland in een aantal internationale natuurbescher-
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mingsorganisaties te bekostigen. De gestelde prioriteiten zullen wor-
den gerealiseerd door een verhoging met f. 1 miljoen oplopend naar
f. 2 miljoen.

e. Apparaatskosten
Ter uitvoering van het in dit plan opgenomen beleid is een uitbrei-

ding van het ambtelijk apparaat noodzakelijk. Voor de daartoe uitge-
trokken f. 3 miljoen per jaar kunnen 43 formatieplaatsen worden
gerealiseerd. Deze zullen aan de relevante directies en diensten binnen
het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij worden toege-
voegd.

f. Financiële inspanningen derden
De andere departementen zullen, waar zij partner zijn in een van de

in dit hoofdstuk genoemde projecten, bereid zijn te participeren. Over
de financiële verdeelsleutels worden per project afspraken gemaakt.
Voor enkele projecten is in de bijlage reeds aangegeven welke afspra-
ken zijn gemaakt.

Van de provincies wordt in financieel opzicht gevraagd om:
deel te nemen aan de realisering van de tweede 100.000 hectare
Relatienotagebied, zulks op dezelfde basis als dat voor de eerste
100.000 hectare het geval was;
deel te nemen aan de afrondingsaankopen voor de natuurgebieden in
de ecologische hoofdstructuur en aan de optimale inrichting daarvan.
Zulks uiteraard voorterreinen in de invloedsfeer van de particuliere
natuurterreinbeherende organisaties.

Met de provincies zullen over de uitwerking van het beleid en de
financiële aspecten daarvan nadere afspraken worden gemaakt.

Teneinde de aankoopinspanningen door de particuliere natuurter-
reinbeherende organisaties ook na 1990 mogelijk te maken zal het rijk
de lasten van rente en aflossing voor - indiciatief - f 20 miljoen aan
leningen voor zijn rekening blijven nemen. Deze leningsom is zowel
bedoeld om het vigerende beleid terzake als de nieuwe inspanningen
voortvloeiend uit dit plan mogelijk te maken. Daar waar voor de reser-
vaten in de eerste 100.000 hectare Relatienotagebied globaal werd
uitgegaan van een oppervlakteverdeling van 50% Staatsbosbeheer en
50% particuliere natuurterreinbeherende organisaties, is voor de
tweede 100.000 hectare óók van deze verdeling uitgegaan. Indien de
ligging van de ecologische hoofdstructuur ten opzichte van de bestaan-
de invloedsferen van de terreinbeherende organisaties aanleiding zou
geven tot aanzienlijk afwijkende financiële verdeelsleutels tussen het
rijk en de provincies is het rijk bereid mee te werken aan het aanpassen
van de invloedsferen. Teneinde maximale duidelijkheid te verkrijgen
over de invloedsferen-verdeling tussen het Staatsbosbeheer en de
particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties zal in
een van de eerste Meerjaren-uitvoeringsprogramma's een landelijke
invloedsferenkaart worden opgenomen. Daarbij wordt uiteraard
uitgegaan van de in de meeste provincies reeds vastgestelde invloed-
sferen- (of eerstgegadigde-)kaarten.

Voorts wordt van de provincies gevraagd financieel deel te nemen in
de natuurontwikkelingsprojecten, die zijn gelegen in de ecologische
hoofdstructuur en terreinen betreffen die in de invloedsfeer vallen van
de particuliere natuurterreinbeherende organisaties.

Voor de realisering van deze projecten zal tevens een beroep worden
gedaan op de private sector.
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Tabel 5

A. Gebiedenbeleid

1. relatienota reservaatvorming
2. relatienota beheerovereenkomsten
3. rente + aflossing
4. beheer en onderhoud
5. natuurbeheer

particulieren + Nb-Wet beheer
6. inrichting
7. natuurontwikkeling
8. nationale parken
9. gebiedsgericht milieubeleid

B. Soortenbeleid
C. Algemeen natuurbeleid
D. Internationaal natuurbeleid
E. Apparaatskosten

Totaal Natuurbeleidsplan

Bedragen in miljoenen guldens
1990 1991

41 70

1992

105

1993

125

1994

0
0
0
4

4
4
8
1
11

32

2
3
1
3

9
4
1
5,5

5
4
12
1,5
16

58

4
3,5
1,5
3

20
7
2
6

5
4
28
2
16

90

4
6
2
3

26
10
3
6,5

5
4
37
2,5
16

110

4
6
2
3

36
13
4
7

5
4
52
3
16

140

4
6
2
3

155

N.B. Afhankelijk van de resultaten van het bestuurlijk overleg met het IPO zal een deel van de financiële middelen beschikbaar
worden gesteld aan de provincies (Provinciefonds) ten behoeve van de realisering van de ecologische hoofdstructuur. Op enkele
onderdelen zal, binnen het budgettaire kader, de financiële invulling derhalve nog wijzigingen ondergaan.
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10. SAMENVATTING NATUURBELEIDSPLAN

Wat is het Natuurbeleidsplan?

Natuur en milieu staan in ons land èn daarbuiten onder grote druk.
Het regeringsbeleid legt dan ook grote nadruk op de verbetering van
de kwaliteit van ons milieu.

Schoon water, een schone lucht en een schone bodem zijn echter,
hoe essentieel ook, niet voldoende om de omgeving voor de mens tot
een echte leefomgeving te maken. Hiertoe behoren ook natuur- en
landschapswaarden, wilde plante- en diersoorten. De instandhouding
en ontwikkeling van een rijke en gevarieerde natuur is één van de
belangrijke opgaven waarvoor onze generatie zich in ons dichtbevolkte
en hoogontwikkelde land gesteld ziet. En dat mede ten behoeve van
toekomstige generaties.

Rekening houdend met andere functies die het landelijke gebied
moet vervullen, willen de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en de Minister van Verkeer en Waterstaat met het Natuur-
beleidsplan een duurzame oplossing bieden voor de problemen die
zich op het gebied van natuur en landschap voordoen. Het gaat om een
strategisch plan, waarin in onderlinge samenwerking de doelstellingen
en hoofdlijnen van het natuur- en landschapsbeleid van de rijksover-
heid zijn weergegeven.

Het beleidsvoornemen van het Natuurbeleidsplan is in mei 1989
gepubliceerd. Vervolgens is over de inhoud van het beleidsvoornemen
zowel gevraagd als op eigen initiatief geadviseerd door 86 instanties,
organisaties en advieslichamen. Daarnaast is bestuurlijk overleg
gevoerd met de twaalf Colleges van Gedeputeerde Staten, met het
Interprovinciaal Overleg, met de Vereniging Nederlandse Gemeenten
en met de Unie van Waterschappen. De resultaten van bestuurlijk
overleg, advisering alsmede voortschrijdende inzichten hebben de
basis gevormd voor deze regeringsbeslissing Natuurbeleidsplan.

Deze regeringsbeslissing en die van de Structuurnota Landbouw
vormen belangrijke pijlers voor een samenhangend beleid voor het
landelijk gebied van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij. De regeringsbeslissing vormt voorts met het Nationaal Milieu-
beleidsplan en met de Derde Nota Waterhuishouding een drieluik,
waarmee inhoud wordt gegeven aan het brede milieubeleid.

Met de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening kent het Natuur-
beleidsplan een dubbele relatie. Het Natuurbeleidsplan draagt bij aan
de realisering van het in de Vierde Nota neergelegde ruimtelijke beleid
en vormt daarenboven één van de uitgangspunten voor de nieuwe zo-
nering landelijk gebied welke in de Vierde Nota extra zal worden opge-
nomen.
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Problemen voor natuur en landschap

Natuur
De achteruitgang van het aantal planten en dieren in ons land zet zich

nog steeds voort. Dit geldt niet alleen voor zeldzame soorten; er is
sprake van een algehele achteruitgang.

De achteruitgang van de natuur is vooral zo ernstig omdat het tempo
waarin dit geschiedt niet is afgenomen. Tal van feiten illustreren dit.

Zo neemt het oppervlak aan leefgebeiden voor wilde plante- en
diersoorten ondanks vele inspanningen gestaag af. Niet alleen wordt
het areaal van natuurgebieden en natuurlijke elementen beperkter,
maar door nieuwe barrières worden ook de leefgebieden van popula-
ties kleiner. Dit bedreigt hun voortbestaan.

Ook wordt de diversiteit van de natuur langs verschillende wegen
negatief beïnvloed. Vooral de toename van de externe beïnvloeding via
bodem, water en lucht baart zorgen. Het gaat niet alleen om locale
verstoring van soorten en levensgemeenschappen; er is ook sprake
van een meer gespreide en diffuse invloed. Dit gaat ten koste van de
meer kwetsbare soorten.

Daardoor worden ook voorheen weinig beïnvloede natuurterreinen
en oppervlaktewateren alsnog bedreigd. Tevens heeft de gestage
toename van giftige stoffen in het milieu een sluipende invloed op het
ecosysteem en vormt daarmee een bedreiging voor de toekomst en
ten slotte blijft de directe beïnvloeding van populaties en levens-
gemeenschappen een bron van zorg.

Landschap
Ook in het landschap zijn ingrijpende wijzigingen vast te stellen. De

samenhang tussen de abiotische structuur en de aanwezige land-
schapsstructuren is vaak sterk verminderd. Het eigen karakter van onze
landschappen vervaagt daardoor. De herkenbaarheid van cultuur-
historisch bepaalde landschapsstructuren en -patronen gaat verloren.

De schaalopbouw van ons landschap is ook sterk veranderd. Zo komt
eenvormingheid meer en meer in de plaats van ruimtelijke verschei-
denheid. Zowel kleinschalige als open landschappen verdwijnen om
plaats te maken voor de middelmaat. De wordingsgeschiedenis van
ons land is echter nog steeds op veel plaatsen in de vormen van het
landschap en in de bodemopbouw te herkennen.

Doelstellingen van het natuur- en landschapsbeleid

Als hoofddoel voor het natuurbeleid geldt de duurzame instand-
houding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke
waarden. Dit hoofddoel geldt natuurlijk primair voor de Nederlandse
situaties, maar is in zijn algemeenheid ook geldig voor het internatio-
nale natuurbeleid, zoals dat vanuit Nederland wordt gevoerd.

Binnen dit hoofddoel streeft de regering ernaar de algemene natuur-
en landschapswaarden en de bijzondere natuur- en landschapswaar-
den te bevorderen. Dat zal gebeuren in samenwerking met de andere
overheden. Het rijk zal zich daarbij verantwoordelijk beschouwen voor
het nemen van initiatieven gericht op het vormen en uitvoeren van
beleid voor internationaal of nationaal van belang zijnde waarden.
Voor de regionaal of locaal van belang zijnde waarden ligt de initiatief-
rol bij respectievelijk de provincies en de gemeenten. In een internatio-
naal kader streeft de rijksoverheid naar een bescherming van die
natuurgebieden en migratieroutes buiten Nederland waarvan bepaalde
Nederlandse natuurwaarden afhankelijk zijn en voorts naar het leveren
van een bijdrage aan de gezamenlijke inspanningen ter bescherming
van de biosfeer en de meest belangrijke en kwetsbare delen ervan.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989 - 1990, 21 149, nrs. 2 -3 219



Algemene natuur- en landschapswaarden
Overal in Nederland komen natuurlijke en landschappelijke waarden

voor; geen enkel deel van Nederland is "waardenloos". Wel is sprake
van een glijdende schaal van gebieden met grote concentraties aan
bijzondere natuur- en landschapswaarden tot gebieden met meer
algemene waarden.

In het rijksbeleid wordt belang gehecht aan de instandhouding en
ontwikkeling van algemene natuur- en landschapswaarden. Deze
waarden vormen de basis van het natuurbeleid en zijn mede daarom
van grote betekenis. Het rijksbeleid is er op gericht via een adequaat
milieu- en waterbeleid en via ondersteunende maatregelen op het
gebied van het natuur- en landschapsbeleid de voorwaarden te schep-
pen voor het instandhouden van algemene natuur- en landschaps-
waarden. Het rijksbeleid richt zich op het aangeven van perspectieven
en op het treffen van maatregelen in de zin van voorlichting, onderzoek
en stimulering.

Bijzondere natuur- en landschapswaarden
Juist de bijzondere waarden staan sterk onder druk. Dit vraagt om

een intensivering van het beleid terzake. Belangrijk is natuurlijk welke
bijzondere natuur- en landschapswaarden bij voorrang dienen te
worden behouden, hersteld en ontwikkeld. Een viertal aspecten zijn de
onderscheiden, namelijk ecologische waarden, aardkundige waarden,
cultuurhistorische waarden en belevingswaarden.

Ecologische waarden
Op basis van de criteria verscheidenheid, natuurlijkheid en kenmer-

kendheid zijn de prioriteiten voor de ecologische waarden gesteld. Het
betreft:
beken, schrale graslanden, struwelen, hellingbossen en bronbossen in
het Zuidlimburgse heuvelland;
stuifzanden, heide en vennen, hoogveengebieden, schraalgraslanden,
beken, moerassen en oudere bossen op de hogere zandgronden;
afgesneden meanders, wielen, moerassen (schraal)graslanden en
bossen in het rivierengebied en in het bijzonder in het winterbed van
de Maas en de uiterwaarden van de grote rivieren;
(schraal)graslanden (inclusief sloten), moerassen en plassen en vaar-
ten in het laagveengebied;
natte graslanden (inclusief sloten), moerassen en bossen in het zeeklei-
gebied;
jonge duinen, alsmede schraalgraslanden, struwelen en bossen in de
binnenduinzoom;
afgesloten zee-armen en estuaria;
getijdegebieden;
kustzee.

Voor de duurzame instandhouding van deze ecosystemen zijn in veel
gevallen specifieke milieucondities vereist. Daarnaast dient er ruimte te
bestaan voor natuurlijke processen, zoals kwel/infiltratie, predatie,
begrazing en migratie.

Deze condities en processen zijn niet alleen van belang voor de
instandhouding, maar zijn ook bepalend voor de mogelijkheden
nieuwe waarden te ontwikkelen.

Gelet op het feit dat de duurzaamheid van bestaande waarden sterk
onder druk staat door verlies, versnippering en externe beïnvloeding,
is het van groot belang dat de mogelijhkeden voor het ontwikkelen van
nieuwe waarden goed worden benut. Natuurontwikkeling is dan ook
een belangrijk onderdeel van het beleid.
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Het ecologisch aspect van het natuurbeleid richt zich primair op eco-
systemen. Aanvullend zijn maatregelen nodig gericht op bescherming
en ontwikkeling van in het wild in Nederland voorkomende plante- en
diersoorten. Het beleid zal hierbij met name worden gericht op:
bedreigde of kwetsbare soorten;
soorten waarvoor Nederland een internationale verantwoordelijkheid
heeft;
soorten die door biotoopverlies sterk zijn achteruitgegaan;
soorten die in klein aantal in voor ons land karakteristieke biotopen
vormen.

Aardkundige waarden
Bij de aardkundige waarden wordt op grond van de criteria zeld-

zaamheid, vervangbaarheid en het nog werkzaam zijn van aardkundige
processen gekozen voor:
landschapsstructuren die zijn gevormd onder invloed van bewegingen
van de aardkorst, met name breuktrappen;
landschapsstructuren die zijn gevormd tijdens de Ijstijden, met name
stuwwallen, (fluvio)glaciale ruggen, doodijsgaten, pingo-ruïnes en
smeltwaterdalen;
landschapsstructuren en -elementen die zijn gevormd onder directe en
indirecte invloed van de zee, met name wadden, estuaria, schorren,
kwelders en kreken;
landschapsstructuren en -elementen die zijn gevormd onder invloed
van de wind, met name kustduinen, landduinen, rivierduinen en
donken;
landschapselementen die zijn ontstaan door oplossing van gesteenten
in de ondergrond, met name dolines;
hoogveengebieden en delen van laagveengebieden.

Ook hier spelen natuurlijke processen als getijde- en golfwerking,
hoog- en laagveenvorming en winderosie een belangrijke rol bij de
duurzame instandhouding.

Cultuurhistorische waarden
Ten aanzien van de cultuurhistorische waarden kiest de regering op

grond van de criteria zeldzaamheid en de samenhang tussen de onder-
delen van een landschap voor het geven van prioriteit aan:
rivierterrasontginningen;
stroomrug- en komontginningen;
duinontginningen;
droogmakerijen;
lössontginningen;
oude zeekleipolders met terpen, wierden en vliedbergen;
veenontginningen;
kampontginningen met plaatselijk essen
Natuurschoonwet-landgoederen en historische buitenplaatsen en
parken;
schurvelingen, tuunwallen, hollestellen, dobben en eendenkooien.

Belevingswaarden
De belevingswaarde vormt een belangrijk motief voor natuur- en

landschapsbescherming. Tevens bepaalt het in belangrijke mate de
toeristisch-recreatieve betekenis van een gebied.

De belevingswaarde is in hoge mate persoonsgebonden. Wel blijkt
uit onderzoek dat de waardering van een landschap sterk samenhangt
met de schaal van het landschap. Over het algemeen worden duidelijk
begrensde ruimten meer gewaardeerd dan minder duidelijk begrens-
de.

De ruimtelijke maat of schaal van het landschap wordt steeds meer
uniform, de contrasten worden geringer. Dit proces heeft een negatie-
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ve invloed op de belevingswaarde van het Nederlandse landschap.
Daarom geeft de regering prioriteit aan het handhaven van schaaluiter-
sten, te weten:
gebieden met een nog gave kleinschaligheid;
gebieden met een nog aanwezige openheid.

Regionale verkenningen

Voor het realiseren van de doelstellingen is het van groot belang
inzicht te hebben in de situering van de belangrijkste natuur- en land-
schapswaarden. Tevens is het van belang om een beeld te hebben van
de mogelijkheden om de betreffende waarden duurzaam in stand te
houden en te ontwikkelen. Een regionale verkenning is daartoe onont-
beerlijk. Ten behoeve van deze verkenning is Nederland verdeeld in
een negental regio's die in fysisch-geografisch opzicht min of meer
homogeen zijn. Het betreft:
heuvelland van Zuid-Limburg;
hogere zandgronden;
rivierengebied;
laagveengebied;
zeekleigebied;
duinen;
afgesloten zee-armen;
getijdegebieden;
Noordzee.

De stedelijke omgeving is als tiende "regio" beschouwd.
Per regio is de betekenis van de aanwezige natuur- en landschaps-

waarden aangegeven, zijn de knelpunten die bij de bescherming
optreden beschreven en zijn de perspectieven geschetst die er in de
regio's zijn om het natuurbeleid te versterken.

Deze verkenningen vormen mede de basis voor de keuze van de
ecologische hoofdstructuur.

Hoofdlijnen van beleid

Het nationaal natuurbeleid kent een zevental hoofdlijnen van beleid.
Het is de bedoeling dit beleid in circa 30 jaar te realiseren.

1. Prioriteit van rijkszijde voor duurzaam behoud, herstel en ontwikke-
ling van nationaal en internationaal belangrijke ecosystemen binnen
een ruimtelijk stabiele ecologische hoofdstructuur.

Zoals al werd aangegeven vormt de belangrijkse beleidsopgave met
betrekking tot de ecologische waarden het versterken van de duur-
zaamheid. In dit licht kiest de rijksoverheid voor het realiseren van een
ruimtelijk stabiele, duurzaam te behouden ecologische hoofdstructuur.
De ecologische hoofdstructuur bestaat uit kerngebieden, natuurontwik-
kelingsgebieden en verbindingszones. De duurzame instandhouding
wordt ondersteund door een bufferbeleid, gericht op het wegnemen
dan wel minimaliseren van negatieve externe invloeden op de kern-
gebieden.

Op kaart zijn de geselecteerde kerngebieden, natuurontwikkelings-
gebieden en verbindingszones weergegeven. De gebiedsaanduidingen
uit het Natuurbeleidsplan zijn van strategische betekenis en zijn rich-
tinggevend voor het sectorale natuurbeleid en voor het ruimtelijk
beleid. In het nieuwe Structuurschema Landbouw, Natuur en Open-
luchtrecreatie zullen deze gebiedsaanduidingen ruimtelijk worden
uitgewerkt en nader afgewogen, om vervolgens als toetsingskader
voor streek- en bestemmingsplannen te gaan fungeren.
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Kerngebieden
Gebieden met bestaande waarden van internationale of nationale

betekenis, die van voldoende omvang zijn, zijn als kerngebied in de
ecologische hoofdstructuur opgenomen. De minimum-omvang be-
draagt in beginsel 250 hectare, indien een kerngebied wordt gevormd
door een bestaand natuurterrein, een landgoed of een bos, of een
combinatie daarvan. In alle andere gevallen is een ondergrens van 500
hectare aangehouden, tenzij het naaldbossen betreft. In dat geval
wordt een minimum-omvang van 1.000 hectare aangehouden.

In de kerngebieden zijn opgenomen de bestaande natuurterreinen,
landgoederen en bossen, 80.000 hectare waardevol agrarisch cultuur-
landschap, welke behoort tot de eerste tranche van de Relatienota, de
beken en hun beekdalen, de Noordzee en grote wateren. Tot de kern-
gebieden behoren voorts alle (potentiële) nationale parken, zoals deze
zijn aangegeven in het Structuurschema Natuur- en Landschapsbe-
houd. In een aantal gevallen zijn ook de biotopen van diersoorten, die
kenmerkend zijn voor Nederland en die van grote internationale
betekenis zijn, als kerngebied opgenomen. Voorts heeft de soorten-
invalshoek een rol gespeeld bij de keuze van de locatie en de omvang
van de kerngebieden.

Er zijn binnen de kerngebieden twee specifieke situaties te onder-
scheiden.

Allereerst ten aanzien van de waardevolle agrarische cultuurland-
schappen, welke niet behoren tot de eerste tranche Relatienota. Hier-
voor geldt de volgende benadering. Er zijn op de kaart waardevolle
agrarische cultuurlandschappen opgenomen, die in aanmerking
kunnen komen voor de aanwijzing als Relatienotagebied in de tweede
tranche van de Relatienota. Er is voor ruim 200.000 hectare op de kaart
aangegeven. Dit oppervlak is ruimer dan het uiteindelijke beleidsdoel
van de tweede tranche Relatienotagebied. Deze tijdelijk ruimere om-
vang wordt gehanteerd om de nodige ruimte te hebben voor de
ecologische en bestuurlijke vertaling in concrete beheersplannen (ex
RBO 1988) en de uitwerking in het kader van de ruimtelijke ordening.
Er wordt naar gestreefd de periode tussen de globale gebiedsaanwij-
zing en de concrete begrenzing niet langer dan vijf jaar te doen zijn. Na
de concrete begrenzing zal alleen het aangewezen Relatienotagebied
tot de ecologische hoofdstructuur behoren.

Daarnaast heeft voor de grotere wateren en de Noordzee, welke ook
tot de ecologische hoofdstructuur behoren, het begrip kerngebied een
iets andere inhoud. De grote wateren en de Noordzee worden in hun
geheel als kerngebied aangeduid. Bij verdere planvorming kan binnen
deze gebieden een zonering worden aangebracht.

Het beleid in de kerngebieden is gericht op het veiligstellen en
vergroten van de natuurwaarden. Het beleid wil voor die kerngebieden
een basisbescherming garanderen. Deze basisbeschemring, welke in
de meeste situaties verankerd is in het vigerend ruimtelijk beleid, is er
op gericht om veranderingen in de abiotische situatie en de ruimtelijke
structuur te voorkomen. Voor gebieden waarvoor de basisbescherming
niet is verankerd in vigerend beleid vormt deze bescherming uitgangs-
punt voor het handelen van het rijk zelf. Voorts wordt van provincies en
gemeenten gevraagd, zo veel als bestuurlijk en juridisch mogelijk, te
anticiperen op het nieuwe beleid.

Natuurontwikkelingsgebieden
Gebieden, die reële perspectieven bieden voor het ontwikkelen van

natuurwaarden van (inter)nationale betekenis of voor het aanzienlijk
verhogen van de bestaande natuurwaarden, zijn in de ecologische
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hoofdstructuur opgenomen als natuurontwikkelingsgebied. Het gaat
met name om gebieden die geschikt zijn voor de ontwikkeling van
(natte) schraallanden, moerassen en (broek)bossen, niet alleen in laag-
Nederland, maar ook in de natte delen van hoog-Nederland.

Met het ontwikkelen van deze ecosystemen komt een ecologisch
netwerk van (natte) natuurgebieden binnen bereik. Dit sluit aan op het
concept Nederland - Waterland uit de Vierde Nota over de Ruimtelijke
Ordening.

Het netwerk omvat onder meer de as Friesland-Zeeland uit de Vierde
Nota, alsmede de grote wateren, de oost-west as van de grote rivieren
en de beekdalen en kwelzones op en rond de hogere zandgronden en
in Zuid-Limburg.

De op de kaart aangegeven natuurontwikkelingsgebieden hebben
om dezelfde redenen als bovengenoemd bij de agrarische gronden in
de kerngebieden een grotere omvang (circa 150.000 hectare) dan het
uiteindelijke beleidsdoel met betrekking tot natuurontwikkeling (reali-
satie van 50.000 hectare). Na de begrenzing - ook hier wordt gestreefd
naar een begrenzingsperiode van maximaal vijf jaar - zal uitsluitend het
feitelijke natuurontwikkelingsgebied tot de ecologische hoofdstructuur
behoren.

Ten aanzien van natuurontwikkelingsgebieden zal het beleid worden
gericht op het voorkomen van een onomkeerbaar verloren gaan van de
ontwikkelingsmogelijkheden zonder onevenredige beperkingen op te
leggen aan de thans aanwezige functies in de gebieden. Ook hiervoor
is een zogenoemde basisbescherming geïntroduceerd welke langs
dezelfde lijnen zal worden geëffectueerd als de basisbescherming van
de kerngebieden.

Daar waar in de natuurontwikkelingsgebieden nu reeds belangrijke
natuurgebieden voorkomen geldt hetzelfde beleid als geformuleerd bij
de kerngebieden.

Verbindingszones
Op basis van de thans beschikbare kennis is het mogelijk voor een

beperkt aantal voor kerngebieden belangrijke en kenmerkende soorten
verbindingszones aan te geven. Het gaat daarbij onder meer om het
opheffen van barrières tussen deelpopulaties van soorten of tussen
een bewoond leefgebied en een leefgebied waar soorten recent zijn
uitgestorven. Ook voor situaties waar binnen één leefgebied barrières
aanwezig zijn, bijvoorbeeld tussen burchten en het fourageergebied
van een dassenpopulatie of tussen paai- en opgroeigebieden van
vissoorten, zijn verbindingszones aangegeven.

Het betreft soorten waarvan de eisen bekend zijn die zij aan verbin-
dingen stellen, te weten: otter, das, edelhert en enkele vissoorten
(zeeforel, beekforel, zalm). Voorzieningen voor deze soorten zullen
echter tevens van positieve betekenis zijn voor een aantal andere
soorten van de kerngebieden.

Het beleid is er op gericht binnen de verbindingszones de migratie-
mogelijkheden in stand te houden dan wel te herstellen.

Bufferbeleid
Het te voeren bufferbeleid is gericht op het door middel van structu-

rele maatregelen scheppen van zodanige duurzame condities dat in de
ecologische hoofdstructuur de gewenste natuurwaarden kunnen
worden gerealiseerd dan wel gehandhaafd. Het bufferbeleid zal gestal-
te krijgen in de doorwerking naar andere beleidsvelden. Het zal voor
een deel zijn uitwerking krijgen in de projecten, die in de planperiode
worden aangepakt. Het bufferbeleid zal zich met name toespitsen op
het weren van gebiedsvreemd water (in het bijzonder van Maas en
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Rijn) het scheiden van vervuilde en (nog) min of meer schone grond-
water- en oppervlaktewatersystemen, het herstellen van grondwater-
stromingen, het realiseren van kwantitatieve hydrologische buffering
en het beschermen van de kwaliteit van het ondiepe grondwater.

Effectgericht beleid
Naast het bufferbeleid zal ook effectgericht beleid worden gevoerd.

Het effectgerichte beleid richt zich middel tijdelijke maatregelen op het
in milieutechnische zin scheppen van zodanige condities dat de basis-
kwaliteiten van ecosystemen kunnen worden hersteld, gehandhaafd of
ontwikkeld. In tegenstelling tot het bufferbeleid staat effectgerichte
maatregelen niet in relatie tot het ruimtelijk, het milieu-, het water- en
het inrichtingsbeleid, maar tot het beheersbeleid. De eutrofiërings-
bestrijding van oppervlaktewateren zal naast het algemene bron-
gerichte beleid worden gestimuleerd door inzet van effectgerichte
maatregelen middels proefprojecten. Voor het saneren van veront-
reinigde locaties binnen de ecologische hoofdstructuur (bijvoorbeeld
met metallisch lood) zullen experimenten worden uitgewerkt met na-
tuurvriendelijke saneringstechnieken. Verder zal het effectgerichte
beleid met name worden ingezet in die terreinen en ecosystemen die
worden gekenmerkt door oligo- en mesotrofie en/of zwakke buffering.
Deze zijn in vrijwel alle situaties reeds vergaand aangetast door de
verzurende en eutrofiërende werking van atmosferische depositie, in
het bijzonder ammoniak.

Planvorming in het kader van de ecologische hoofdstructuur
Met betrekking tot de realisatie van de ecologische hoofdstructuur is

nadere planvorming nodig. Die zal vanuit het rijk in belangrijke mate
plaatsvinden in het kader van de gebiedsgerichte projecten (zie Maat-
regelen in de planperiode). Daarnaast zal uitvoeringsgerichte planvor-
ming ook aan de orde zijn in het kader van:

planmatige toepassing van de Natuurbeschermingswet in bestaande
natuurgebieden in de ecologische hoofdstructuur;
afronding van natuurgebieden, bossen en landgoederen binnen de
ecologische hoofdstructuur door middel van verwerving (maximaal
circa 40.000 hectare);
verwerven van gronden voor natuurontwikkeling (circa 50.000 hectare);
uitbreiding van het gebied waarop de Relatienota van toepassing is
(openstellen tweede tranche (100.000 hectare) Relatienota);
uitbreiding van de Bergboerenregeling (50.000 hectare buiten de eerste
tranche (100.000 hectare) Relatienotagebieden);
verdere realisering van het stelsel van nationale parken in de grote
natuurgebieden in de ecologische hoofdstructuur.

In de kerngebieden zal op beperkte schaal wijziging van het grond-
gebruik en inrichting ten behoeve van natuur en landschap nodig zijn.
Dit in tegenstelling tot de natuurontwikkelingsgebieden waar het
accent veel sterker ligt op wijziging van het grondgebruik en. (her-
inrichting. Het beleid ten aanzien van de kerngebieden en de natuur-
ontwikkelingsgebieden krijgt per regio en per gebied zijn invulling.
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2.Prioriteit van rijkszijde voor de instandhouding van aardkundige,
cultuurhistorische en belevingswaarden van gebieden met specifieke
landschappelijke waarden.

Het beleid met betrekking tot het handhaven van specifieke land-
schappelijke waarden spitst zich toe op gebieden met bijzondere
aardkundige, cultuurhistorische en belevingswaarden. Het laatste
aspect komt vooral tot uiting in kleinschaligheid.

Op basis van de gestelde prioriteiten is een aantal gebieden geselec-
teerd die van bijzondere betekenis zijn voor het behoud van de grote
landschappelijke verscheidenheid in ons land (zie kaart 25 a. t/m d.).
Deze gebieden vallen deels samen met de ecologische hoofdstructuur.

Het beleid met betrekking tot de gebieden met specifieke landschap-
pelijke waarden zal zijn gericht op instandhouding, herstel en ontwikke-
ling van de bepalende kenmerken en structuren in deze gebieden. Van
belang hierbij zijn vooral het ruimtelijk beleid, het inrichtingbeleid en
een aantal meer specifieke wetten.

3.De instandhouding en het herstel van een zo natuurlijk mogelijke
verscheidenheid aan in het wild levende plante- en diersoorten als
elementen van de ecosystemen waarvan ze deel uitmaken.

Het soortenbeleid richt zich voor de bijzondere natuurwaarden op de
zogenoemde aandachtssoorten. Bij het soortenbeleid gaat het om op
specifieke soorten gerichte beheers- en inrichtingsactiviteiten en om
toepassing van wettelijke regelingen ter voorkoming van handelingen
die ten koste gaan van een soort. Voor bepaalde soorten is het nemen
van actieve beschermings-, herstel- of beheersmaatregelen noodzake-
lijk. De keuze van deze soorten kan richting geven aan het handelen
van de rijksoverheid met betrekking tot die soorten, alsook aan het
handelen van particulieren, zoals terreinbeheerders, vrijwilligers,
wildbeheerders en visstandbeheerders.

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zal initiatie-
ven van organisaties, grondeigenaren en andere betrokkenen stimule-
ren ten aanzien van aandachtssoorten en deze, waar mogelijk, mate-
rieel en immaterieel ondersteunen.

Uit een grote groep aandachtssoorten zijn soorten geselecteerd, die
in de planperiode van 8 jaar extra aandacht zullen krijgen.

Het is duidelijk dat aandachtssoorten om maatregelen vragen zowel
binnen de ecologische hoofdstructuur als daarbuiten. Binnen de
ecologische hoofdstructuur zullen de aandachtssoorten mede richting
gegeven aan de beheersdoelstellingen voor beheersobjecten.

4. Stimulering en realisatie van het natuur- en landschapsbeleid voor
gebieden buiten de ecologische hoofdstructuur en buiten de gebieden
met specifieke landschappelijke waarden.

Hier zijn drie beleidsthema's van belang. Allereerst het soortenbeleid.
Dat beperkt zich niet tot de ecologische hoofdstructuur. Dat geldt
bijvoorbeeld voor het beleid voor weidevogels, ganzen en wilde en
kleine zwanen. Dit beleid - gericht op de instandhouding van levenskr-
achtige populaties - zal voor een deel worden gerealiseerd binnen de
ecologische hoofdstructuur. Buiten deze hoofdstructuur gaat het om de
wat minder critische weidevogelsoorten en om de belangrijkste foura-
geergebieden voor ganzen en wilde en kleine zwanen. Dit beleid zal
gericht worden op de instandhouding van de openheid en de rust en
bij weidevogels voorts op het instandhouden van de bestaande ont-
wateringstoestand.
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Vervolgens is er het beleid gericht op specifieke gebieden. Dit betreft
de veenweidegebieden en kleinschalige gebieden. Hier ligt een nauwe
koppeling met het ontwikkelingsperspectief "behoud en vernieuwing
van het landelijk gebied" van de Vierde Nota over Ruimtelijke Orde-
ning. Daarnaast liggen er buiten de ecologische hoofdstructuur natuur-
gebieden. Het gaat in deze gebieden vooral om planologische bescher-
ming en beheer; de bestaande toepassing van de instrumenten van
natuurbeleid blijft voor deze gebieden gehandhaafd en ook het plano-
logisch beleid blijft in beginsel gehandhaafd.

En dan is er het beleid gericht op de algemene natuur- en land-
schapswaarden. Voor de algemene natuurwaarden gaat het om relatief
algemeen voorkomende plante- en diersoorten. Het beleid van de
regering is hier vooral om stimulerend te zijn in de richting van andere
overheden en van andere betrokkenen (grondgebruikers en beheer-
ders). Waar het rijk (mede) betrokken is bij ruimtelijke plannen en
inrichtingsactiviteiten zal het relatief stringente uitgangspunten voor
het eigen handelen hanteren. Overigens zal een groot deel van het
beleid gericht op algemene natuur- en landschapswaarden worden
gerealiseerd via het soortenbeleid.

Voor algemene landschapswaarden zal het rijk initiatieven van
andere overheden en particulieren gericht op bescherming van deze
waarden ondersteunen. Waar het rijk betrokken is bij inrichtings- en
beheersactiviteiten zullen de aanwezige aardkundige en cultuurhistori-
sche waarden in de planvorming worden betrokken.

5.Ondersteuning van beleid door vergroting van het draagvlak voor
natuur(beleid) binnen de samenleving.

Bij de zorg voor natuur en landschap is het van wezenlijk belang dat
er een draagvlak bestaat in de samenleving. Het gaat ten slotte om de
gebruikers en beheerders van het landelijk gebied.

Er bestaat in Nederland al gedurende langere tijd een goed ontwik-
keld particulier initiatief op het terrein van natuur- en landschapsbeleid.

Gezien hun bijdrage aan de verwezenlijking van de doelstellingen
van het natuur- en landschapsbeleid en hun mobiliserend effect op
brede lagen van de bevolking zal de Minister van Landbouw, Natuur-
beheer en Visserij zijn beleid met betrekking tot de particuliere natuur-
beschermingsorganisaties voortzetten.

Voorts zal een accent worden gelegd op het verbreden van het
maatschappelijk draagvlak naar organisaties en groeperingen die
natuur- en landschapsbelangen niet als (hoofd)doel van hun activitei-
ten hebben, maar die niettemin wel een belangrijke rol kunnen spelen.
Hierbij zijn een drietal elementen aan de orde, te weten meekoppeling,
publiek-private samenwerkingsvormen en sponsoring.

Bij meekoppeling gaat het in het algemeen om het gezamenlijk
optrekken met andere activitieten als daardoor meerdere doelen
tegelijk kunnen worden gediend. Te denken valt aan bijvoorbeeld
natuurontwikkeling in het kader van ontgrondingenprojecten en de
aanleg van golfbanen in gebieden met geringe natuur- en landschaps-
waarden.

De PPP's richten zich op gezamenlijke realisering van plannen en
projecten door bedrijfsleven en overheid. Ook op het gebied van het
natuurbeleid zijn dergelijke samenwerkingsvormen denkbaar, zij het
dat de omvang van de concrete mogelijkheden nog onduidelijk zijn.

Een derde vorm van particulier initiatief betreft de zogenaamde
natuursponsoring. Het ligt in de bedoeling contacten tussen bedrijfs-
leven en particuliere natuurbeschermingsorganisaties te stimuleren.
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Ook natuur- en milieu-educatie vormt een belangrijk instrument voor
het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor het natuurbeleid.
Bij de natuur- en milieu-educatie zal het accent liggen op de ecologi-
sche basisvorming en de toepassingsgerichte ecologische vorming.

Activiteiten gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van op speciale
groepen in de samenleving te richten maatregelen en acties worden
samengevat onder de noemer doelgroepenbeleid. Vanuit het natuur-
beleid zal steun worden gegeven aan het doelgroepenbeleid dat in
milieu, ruimtelijk en waterhuishoudkundig kader wordt gevoerd,
teneinde goede condities voor natuur en landschap in stand te houden
en te creëren.

Daarenboven is er een specifiek doelgroepenbeleid in het kader van
het natuurbeleid geschetst. Dit beleid is gebaseerd op de visie dat tal
van beheerders in het landelijk gebeid via wijzigingen en aanvullingen
in hun beheersmaatregelen vaak meer voor de instandhouding en
ontwikkeling van natuurwaarden kunnen doen dan nu het geval is. Het
gaat om maatschappelijke sectoren die tot een ecologisch inpasbaar
handelen kunnen worden ingezet of die daarin kunnen worden ge-
steund. Er liggen goede perspectieven op dit vlak.

6.Systematisering, verdere onderbouwing en toetsing van het beleid
door een verhoogde onderzoeksinspanning.

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij kent een be-
langrijke functie toe aan het onderzoek, als het gaat om het realiseren
van de doelen van het natuurbeleid. Het wordt dan ook noodzakelijk
geacht op een aantal velden van het beleidsonderbouwend onderzoek
de inspanning te vergroten.

Het betreft met name het biogeografisch onderzoek, het populatiedy-
namisch onderzoek, de natuurgerichte normstelling, de selectie van en
het onderzoek naar referentiesystemen en het ecohydrologisch onder-
zoek.

Daarnaast vergen inventarisatie- en monitorings-activiteiten verder-
gaande aandacht. .

Voorts zal, met het oog op verbetering van de schakel tussen kennis-
bronnen en gebruikers van kennis, een Informatie- en Kenniscentrum
worden ingesteld.

7. Versterking van de natuurcomponent van het milieu- en waterbeleid
en van het ruimtelijk beleid. Daarnaast versterking van de hoofdlijnen
van het natuurbeleid in het beleid voor maatschappelijke sectoren.

Het beleid op hoofdlijnen vindt zijn doorwerking in andere beleids-
sectoren en -velden. Dit is zowel een consequentie van het te voeren
beleid als een voorwaarde, noodzakelijk voor het realiseren van het
beleid.

Dit heeft niet alleen betrekking op het rijksbeleid, maar ook op het
beleid en de activiteiten van andere overheden, maatschappelijke
organisaties en particulieren. De gestelde doelen zullen niet worden
bereikt, als ook deze niet bijdragen aan die doelen.

In het Natuurbeleidsplan is voor de beleidsvelden milieu, water,
ruimtelijke ordening, landinrichting en beheer aangegeven welke aard
de doorwerking van de hoofdlijnen van het beleid voor natuur en
landschap heeft. Dit is mede gebeurd aan de hand van een analyse van
het te voeren natuurbeleid per probleemthema (bijvoorbeeld verzu-
ring, versnippering, etc).

Daarbij verdient bijzondere vermelding, dat is besloten tot het inte-
greren van de drie groene structuurschema's, waaronder het Struc-
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tuurschema Natuur- en Landschapsbehoud. De inhoud van het Natuur-
beleidsplan geeft aanleiding tot herziening van dit structuurschema.

De bundeling en herziening van de drie groene schema's is ter hand
genomen, mede op basis van de beleidslijnen van dit Natuurbeleids-
plan. Tot het moment van afronding van de betreffende procedures
blijft het huidige Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud
onverminderd van kracht.

Ook voor een aantal afzonderlijke sectoren is de doorwerking van de
hoofdlijnen van beleid aangegeven. Het betreft de sectoren landbouw,
infrastructuur, oppervlaktedelfstofwinning, diepe delfstofwinning,
defensie, bosbouw, waterwinning, visserij en jacht en recreatie en
toerisme.

Daarbij is met name inhoud gegeven aan de eerder genoemde
meekoppeling met activiteiten in andere maatschappelijke sectoren.

Maatregelen in de planperiode

Projecten
In het Natuurbeleidsplan is aangegeven welke maatregelen de

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de komende acht
jaar in het bijzonder wil treffen op het gebied van het natuur- en land-
schapsbeleid.

Waar mogelijk en in het bijzonder voor de gebiedsgerichte activitei-
ten is gekozen voor uitvoering in projectvorm.

De voor de planperiode aangegeven projecten (het betreft in totaal
37 projecten) zijn gekozen op grond van het feit dat ze in belangrijke
mate zullen bijdragen aan de realisering van de hoofdlijnen van beleid.
Belangrijke overwegingen bij de keuzen zijn onder meer de aanwezig-
heid van concrete bedreigingen met een onomkeerbaar karakter, de
aanwezigheid van goede kansen voor natuurontwikkeling, de mogelijk-
heid aan te sluiten bij concrete uitspraken in recente overheidsplannen
en de aanwezigheid van bestuurlijke en maatschappelijke aankno-
pingspunten.

De projecten zijn in twee categorieën opgesplitst, te weten de per
regio ingedeelde projecten en thematische projecten. Bij de per regio
ingedeelde projecten is een tweedeling te maken in meer ecosysteem-
gerichte projecten - welke zijn gericht op het verbeteren, herstellen en
ontwikkelen van natuurwaarden in bepaalde typen ecosystemen
(bijvoorbeeld heide, hoogveen) - en de geografisch localiseerde projec-
ten. Bij de keuze en selectie van deze projecten is aangesloten bij de
regionale verkenningen. Het accent valt per project soms op planvor-
ming en soms op uitvoering.

Naast de 22 per regio ingedeelde projecten zijn er 15 thematisch
georiënteerde projecten. Het gaat om projecten die vooral bijdragen
aan de realisatie van de ecologische hoofdstructuur, projecten gericht
op de gebieden met specifieke landschappelijke waarden en projecten
die (tevens) gericht zijn op algemene natuurwaarden. Een overzicht
van de projecten is als bijlage opgenomen.

Actiepunten
In het Natuurbeleidsplan staat een groot aantal concrete actiepunten

voor het natuur- en landschapsbeleid. Deze zijn gerangschikt volgens
een aantal beleidsvelden. Er zijn een aantal nieuwe elementen in het
natuurbeleid in uitgewerkt. Verder zal in de planperiode worden ge-
werkt aan bijvoorbeeld de realisering en uitvoering van een stelsel van
nationale parken.
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In de planperiode zal een aantal soorten prioriteit krijgen bij het
treffen van soortgerichte maatregelen, bij het vaststellen van soort-
beschermingsplannen en/of het ondersteunen van activiteiten van
derden. Uit een grote groep van soorten zijn voor de planperiode op
grond van de criteria (inter)nationaal belang, signaalfunctie en herken-
baarheid/aansprekendheid de volgende soorten geselecteerd:

Zoogdieren: Vleermuizen, das, otter, zeehond, bruinvis,
noordse woelmuis.

Vogels: Lepelaar, kerkuil, ganzen, ijsvogel, patrijs, kraanvogel,
korhoen, kwartelkoning.

Amfibieën en Geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad, boomkikker,
Reptielen: kamsalamander, muurhagedis, ringslang.

Vissen: Grote en kleine modderkruiper, zalm, zeeforel,
beekforel, bittervoorn, snoek, rog, hondshaai.

Ongewervelde Dagvlinders, libellen, rivierkreeft,
dieren:

Planten: Akkerkruiden, dotterbloem, krabbescheer, kievits-
bloem, slanke sleutelbloem, taxus, linde, orchideeën,
muurplanten, echt lepelblad, cantharel.

Verder heeft een aantal acties betrekking op het versterken van het
natuuraspect in het sectorbeleid.

Ten aanzien van het particulier initiatief zal een studiecommissie
worden ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven,
particuliere organisaties en overheid voor het verkennen van de
mogelijkheden voor PPP-projecten en sponsoring.

Bij de natuur- en milieu-educatie ligt het accent in de planperiode op
een systematische en structurele uitbouw van dit beleidsonderdeel, op
basis van de doelstellingen van het Natuurbeleidsplan. Dit zal gebeu-
ren door aan te sluiten bij dan wel gebruik te maken van bestaande
structuren. Actiepunten hierbij zijn deskundigheidsbevordering van
personen die (als vrijwilliger of beroepshalve) werkzaam zijn in de
natuursector en het stimuleren van buitenschoolse activiteiten en
bevordering van natuur- en milieu-educatie in het (agrarisch) onder-
wijs.

Verdere aandachtspunten zijn didactiek- en methodiekontwikkeling,
verbetering van de informatie- en documentatievoorziening en onder-
zoek naar natuurbeleving.

Een en ander zal geschieden door een gerichte ondersteuning van
organisaties en initiatieven op het vlak van natuur- en milieu-educatie
en door verbreding van de interdepartementale samenwerking op het
beleidsveld.

Het doelgroepenbeleid zal zich in de planperiode in het bijzonder
richten op agrariërs in het kader van het benutten van de mogelijkhe-
den ter vergroting van natuurwaarden op bedrijfsniveau, op recrean-
ten, recreatie-ondernemers en recreatieschappen, op waterschappen
en op wildbeheereenheden en visstandbeheerders.

In de planperiode zal door het ministerie van Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij een natuuronderzoeksprogramma worden opgezet met
als centraal thema de ecologische hoofdstructuur. Gedurende vier jaar
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zullen in aanvulling op de bestaande capaciteit jaarlijks circa 30 mens-
jaren voor natuuronderzoek worden ingezet.

Het natuuronderzoek binnen het landbouwkundig onderzoek wordt
versterkt. De extra inspanning voor de komende vier jaar voor het
onderzoeksprogramma ecologische hoofdstructuur zal geleidelijk
worden omgezet in structurele capaciteit.

Voorts zullen de mogelijkheden voor het (doen) uitvoeren van onder-
zoek, inventarisaties en monitoring worden vergroot door het beschik-
baar stellen van middelen voor beleidsonderbouwend budget-re-
search, inrichtings- en beheersonderzoek en voor projecten van natio-
nale betekenis in het kader van het Biogeografisch Informatiecentrum.

Er wordt gestreefd naar de realisatie van een systematisch monito-
ringssysteem op nationaal niveau ten behoeve van de beleidsvoorbe-
reiding en -evaluatie.

Regelmatig zal over de toestand van natuur en landschap een rap-
port worden uitgebracht.

Ten slotte zal in de eerste fase van de planperiode van het Natuurbe-
leidsplan een Informatie- en Kenniscentrum worden gerealiseerd.

Meerjarenprogramma natuur en landschap
In de planperiode zal jaarlijks worden gerapporteerd over de concre-

te uitvoering van het voorgenomen beleid. Dit in het kader van een bij
de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij uit te brengen voortschrijdend meerjarenprogramma.

Internationaal natuurbeleid

Natuur en milieu staan wereldwijd onder druk. In het oog springende
voorbeelden van degradatie van ecosystemen en ecologische functies
op wereldschaal zijn: grootschalige kap van tropische regenwouden;
verwoestijning; voortgaande inpoldering en drainage van water- en
moerasgebieden; ontwrichting van ecosystemen als gevolg van door
de mens teweeggebrachte veranderingen in de atmosfeer en in de
zeeën; bedreiging van plante- en diersoorten door overexploitatie,
stroperij en handel.

Het zijn in het bijzonder de ecologische motieven, die ertoe leiden
dat de internationale aspecten van het natuurbeleid nadrukkelijk in het
Natuurbeleidsplan aan de orde worden gesteld. Op mondiaal niveau
spelen zich immers processen af die van wezenlijke invloed zijn op de
kwaliteit van het bestaan op aarde.

Daarnaast is sprake van directe relaties tussen de natuur in Neder-
land en elders; een sprekend voorbeeld daarvan zijn de wetlands, die
door onze trekvogels worden bezocht.

Indachtig het rapport "Our Common Future" van de zogenoemde
Commissie Brundtland en de World Conservation Strategy van de
IUCN dient ook Nederland een bijdrage te leveren aan de duurzaam-
heid van de natuur in internationaal verband. Het is van groot belang
dat het besef doordringt dat ontwikkeling op langere termijn niet
mogelijk is zonder het behoud van essentiële ecologische processen,
instandhouding van genetische diversiteit en een verstandig gebruik
van natuurlijke hulpbronnen, soorten en systemen.

De regering wil eraan bijdragen dit besef verder te versterken; niet
alleen in derde wereld-landen, maar ook bij Nederlandse burgers,
bedrijfsleven en overheid.

Door maatregelen, met name in het kader van de ontwikkelingssa-
menwerking, zal de regering bijdragen aan het groeien naar duurzame
ontwikkeling zonder daarbij roofbouw te plegen op het natuurlijke
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milieu. Er wordt dan ook gestreefd naar integratie van ecologische
uitgangspunten in internationaal relevante beleidsvelden, zoals het
landbouwbeleid, het toeristisch beleid, het handelsbeleid en het
visserijbeleid.

In het internationale natuurbeleid worden enkele specifieke aan-
dachtsvelden gemarkeerd die van bijzondere betekenis worden geacht.
Accent wordt gelegd op die ecosystemen en soorten die:
sterk bijdragen aan de natuurlijke verscheidenheid op aarde;
sterk aan bedreiging onderhevig zijn;
via activiteiten van Nederland in positieve of negatieve zin kunnen
worden beïnvloed en/of
samenhangen, dan wel in relatie staan met de Nederlandse natuur.

Op basis van deze criteria wordt bij de internationale activitieten op
het terrein van het natuurbeleid gekozen voor het geven van prioriteit
aan de volgende ecosystemen:
wetlands;
tropische bossen;
zeeën en kustzones;
Antarctica.

Per ecosysteem wordt een reeks van beleidsacties aangegeven.
Voorts wordt een accent gelegd op de bescherming van trekvogels en
grote zoogdiersoorten. In dit kader is mede relevant het streven van
een coherent beschermingsregime voor trekvogels.

Instrumenten en financiën

Het in de regeringsbeslissing aangegeven beleid zal voor een belang-
rijk deel kunnen worden gerealiseerd door toepassing van het bestaan-
de instrumentarium. In vele gevallen is echter sprake van een intensi-
vering van de inzet van dit instrumentarium, belangrijke instrumenten
waarvoor dit zeker geldt zijn de Natuurbeschermingswet, verwerving
en beheer, de Relatienota, de Landinrichtingswet, soortbeschermings-
plannen en nationale parken.

Om het beleid met betrekking tot de ecologische hoofdstructuur in de
looptijd van dit plan te realiseren wordt gekozen voor:
planmatige toepassing van de Natuurbeschermingswet op natuur-
gebieden, landgoederen en bossen in de ecologische hoofdstructuur;
afronding van natuurgebieden, bossen en landgoederen binnen de
ecologische hoofdstructuur door middel van verwerving (maximaal
circa 40.000 hectare);
verwerven en inrichten van gronden voor natuurontwikkeling (circa
50.000 hectare);
uitbreiding van het gebied waarop de Relatienota van toepassing is
(openstellen tweede 100.000 hectare Relatienota);
uitbreiding van de Bergboerenregeling (50.000 hectare buiten de eerste
100.000 hectare). Bij de invulling van deze regeling is de ecologische
hoofdstructuur richtinggevend;
toepassing van de Natuurschoonwet;
instelling van een natuurbijdrageregeling nieuwe stijl;
continuering van de hectare-bijdrageregeling voor beheerssubsidiëring
voorterreinen van particuliere terreinbeherende natuurbescherming-
sorganisaties;
opening van de mogelijkheid van Natuurschoonwet-landgoedeigena-
ren om een inrichtingssubsidie voor natuurontwikkeling te verkijgen;
verdere realisering van een stelsel van nationale parken in de grote
natuurgebieden in de ecologische hoofdstructuur.
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Met betrekking tot het voor het natuurbeleid belangrijke bufferbeleid
geldt dat dit primair zal worden gerealiseerd via het milieu- en water-
beleid. In aanvulling en volgend daarop kan de Relatienota worden
ingezet, ten behoeve van bufferbeheer in inzijggebieden van ondiep
grondwater. Tevens kan toepassing van de externe werking van de
Natuurbeschermingswet plaatsvinden en kan uitbreiding van de
Bergboerenregeling eveneens voor hydrologische bufferzones aan de
orde zijn.

Voor het effectgerichte beleid zijn op grond van de Regeling Effect-
gerichte maatregelen in het natuurbeleid middelen beschikbaar.

Het beleid gericht op instandhouding en ontwikkeling van algemene
natuur- en landschapswaarden en van aandachtssoorten zal gestalte
krijgen via de inzet van de volgende instrumenten:
stimulering van het opstellen van provinciale natuurbeleidsplannen;
regelmatige rapportage over de toestand van natuur en landschap;
stimulering van de mogelijkheden tot natuurvriendelijk handelen door
specifieke doelgroepen bijvoorbeeld door middel van eenmalige
financiële prikkels, maar ook door het verspreiden van kennis over de
mogelijkheden om op relatief eenvoudige wijze bij te dragen aan de
instandhouding of het herstel van natuur- en landschapswaarden;
het opstellen van soortbeschermingsplannen;
het versterken van de natuurcomponent in het algemene milieu- en
waterbeleid;
het onderzoeke van de combinatiemogelijkheden van natuur met
(andere) gebruiksfuncties. In dit kader zullen een aantal voorbeeld-
projecten worden uitgevoerd;
stimulering van monitoringsonderzoek gericht op algemene natuur- en
landschapswaarden.

Financiën
Het in dit Natuurbeleidsplan opgenomen beleid vergt aanvullende

financiële inspanningen op het vlak van grondverwerving, inrichtings-
werken, subsidiëring van onderzoek, projecten en (internationale)
organisaties. De beleidsintensiveringen voor het ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij betreffen in totaal f. 41 miljoen in 1990
oplopend naar f. 155 miljoen in 1994. Het grootste deel van de middel-
en zal worden ingezet voor de ecologische hoofdstructuur.

Voorts zullen extra middelen worden ingezet voor het soortenbeleid,
het internationale natuurbeleid en voor de ondersteuning van het
beleid door inventarisaties, monitoring, onderzoek en subsidiëring van
relevante projecten en experimenten.
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Bijlage 1 bij het Natuurbeleidsplan

Betrokkene(n) aangeduid met een *) heeft (hebben) voortrekkersrol.

PROJECTOMSCHRIJVINGEN

Doel/Omschrijving:

Middel:

Stand van zaken:

Direct betrokkenen:

Doel/omschrijving:

Regionale projecten

HEUVELLAND

1. Project Heuvelland

Dit project is gericht op de realisering van ecologische hoofdstructuur
in het heuvelland en de terugdringing van uitspoeling van meststoffen
vanuit de plateaus, alsmede op terugdringing van verdroging en
erosie. Voorts zal stimulering van een meer natuurlijk beekbeheer
plaatsvinden.

Afronding van natuurgebieden en reservaatsgebieden door natuur-
ontwikkeling en verdere realisering van Relatienotabeleid, concentratie
in de beekdalen en op de hellingen. Verder vormgeven van buffer-
beleid op de plateaus. Regulering van waterwinning en stimuleren van
anti-erosiebeheer van kalkhellingen, onder andere in het kader van
integrale landinrichting.

Bij de uitvoering van dit project wordt aangesloten bij het proefproject
duurzame ontwikkeling uit deel d (Regeringsbeslissing) van de Vierde
Nota over de Ruimtelijke Ordening.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
*), Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer, Natuurbeheer en Visserij
*), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Economische
Zaken, provincie en waterschap.

HOGERE ZANDGRONDEN

2. Project Beken en beekdalen

Ecologisch en geomorfologisch zijn de beken en beekdalen van groot
belang. De verbindingsfunctie van de beekdalsystemen zal worden
versterkt. Een aantal beekdalsystemen biedt goede mogelijkheden
voor herstel en ontwikkeling van het natuurlijk karakter van de beken.
Het project betreft de volgende beekdalen:
Beekdalsysteem Z.O.-Friesland (Tjonger- en Lindevallei: Dit beekdal-
systeem ligt weliswaar slechts gedeeltelijk binnen de regio Hogere
Zandgronden, maar hangt via haar voedingsgebied wel integraal
samen met deze regio.
Drentse beekdalen. Het betreft hier de Vledder- en Wapserveense Aa,
de Ruiner Aa, de Mars- en Westerstroom, de Hunze, het Oude Diep en
de Drentsche Aa en de Elperstroom.
Beekdalsysteem Reestdal.
Beekdalsysteem Twenthe. Het betreft hier de Dinkel en de Regge.
Beekdalsysteem van de Winterswijkse beken.
Beekdal Hierdense beek.
Beekdalsystemen Midden-Brabant. Het betreft hier de systemen van de
Beerze, het Keersop en de Dommel.
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Middel:

Stand van zaken:

Direct betrokken:

Doel/omschrijving:

Middel:

Stand van zaken:

Beekdalsystemen Gelderse Vallei.
Het project beken en beekdalen is een koepel project. Uitwerking zal in
regiospecifieke projecten plaatsvinden.

Het tot uitvoer brengen van natuurontwikkelingsprojecten, waaronder
het (opnieuw) creëren van meandering, het aanpassen van het peil-
beheer en het beheer van hoofdwaterlopen. Er kunnen relatief grote
inrichtingsmaatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld in het kader van een
landinrichting. Voorts kan het Relatienotabeleid verder worden toege-
past. Ook zal er bijzondere aandacht zijn voor de (verdere) realisering
van de bufferproblematiek in relatie met de inspoeling van meststoffen
en de terugdringing van verdroging, onder meer in het kader van het
bodem bescherm ingsbeleid.

Het beleid voor de genoemde beken en beekdalsystemen bevindt zich
in verschillende stadia. Zo is voor de Linde-Tjonger Vallei nu planvor-
ming in ontwikkeling. Voor de meeste Drentse beken geldt dat planvor-
ming nog moet starten, primair in het kader van het op te stellen
provinciaal natuurbeleidsplan. Voor het dal van de Reest is een con-
creet watersysteem-project in ontwikkeling.
Met betrekking tot de Twentse beken zijn nu diverse projecten in een
vergevorderd stadium van voorbereiding. Voor het Winterswijkse
bekensysteem staat de komende tijd planvorming centraal. Dat geldt
ook voor de Hierdense beek, zij het dat hier voor realisatie van voor-
stellen reeds in de planvormingsfase een nauwe relatie met gebieds-
specifiek landbouwbeleid zal moeten worden gelegd. Tevens is de
relatie met project Bestrijding Overmatige Algenbloei Randmeren
relevant.
Voor de beekdalsystemen in Noord-Brabant worden momenteel
uitwerkingsplannen voorbereid voor het Keersop en voor de Beerze.
Voor de Dommel is planvorming noodzakelijk.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, provincies en waterschappen.

3. Project Noord-Drenthe

Ecologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk vormt Noord-Drenthe
een waardevol gebied bestaande uit een lange overgangszone tussen
zand- en veengronden. Dit project is gericht op nadere planvorming
om belangrijke natuur- en landschapswaarden te behouden en te
ontwikkelen met inachtneming van de agrarische bedrijvigheid in dit
gebied. Behoud van de karakteristieke kleinschaligheid zal in de plan-
vorming een belangrijke rol spelen. Voorts zal er aandacht worden
geschonken aan de versterking van de ecologische en landschappelijke
relaties van Noord-Drenthe met aangrenzende gebieden, zoals het
gebied rond Haren, Zuidelijk Westerkwartier en Achtkarspelen.

In een studie zal nader worden aangegeven welke mogelijkheden er
zijn om aan bovenstaande doelen tegemoet te komen. Hierbij zal met
name aandacht worden geschonken aan de mogelijkheden van het
instrument landinrichting en de Relatienota. Het casco-concept zal voor
dit gebied nader worden uitgewerkt.

Voor Noord-Drenthe is in 1985 het streekplan Noord-Drenthe vast-
gesteld. Voorts is een landschapsstructuurplan opgesteld. In het kader
van de voorgenomen landinrichting Roden-Norg zijn ecohydrologische
studies uitgevoerd in opdracht van de Centrale Landinrichtingscom-
missie. Noord-Drenthe is in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Orde-
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Direct betrokken:

Doel/omschrijving:

Middel:

Stand van zaken:

Direct betrokken:

Doel/omschrijving:

Middel:

Stand van zaken:

Direct betrokken:

ning aangeduid met de strategie "handhaving".

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
*), Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, provincies,
waterschappen en gemeenten.

4. Project Regeneratie Hoogvenen

Dit project is erop gericht de duurzaamheid van alle Nederlandse
hoogveenkernen op de hoge zandgronden veilig te stellen en de
veenvorming (weer) op gang te krijgen. Tevens zullen in het kader van
dit project referentiebeeiden voor de Nederlandse hoogveensystemen
worden geschetst. De duurzaamheid van de Nederlandse hoogveen-
kernen staat zwaar onder druk, vooral door ingrepen in de hydrologie
in en rond deze gebieden.

Aan de hand van ecohydrologisch onderzoek zal worden aangegeven
hoe door inrichtingswerkzaamheden en natuurontwikkeling de duur-
zaamheid van de hoogveenkernen kan worden verbeterd. In de plan-
periode zullen afrondingsaankopen hoge prioriteit krijgen. Tevens zal
de Natuurbeschermingswet worden toegepast op de daarvoor in aan-
merking komende hoogveenkernen.

In de afgelopen jaren zijn in verschillende hoogveengebieden inrich-
tingswerkzaamheden gerealiseerd om de hydrologische situatie voor
de veenvorming te verbeteren (onder andere Bargerveen, Korenbur-
gerveen, Fochteloërveen en Engbertsdijksvenen). Een aantal hoog-
veengebieden zijn reeds aangewezen op grond van de Natuurbescher-
mingswet.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), terreinbeheer-
ders.

5. Project Heidebeheer en Heidebehoud

Dit project is gericht op het bieden van toekomstperspectief aan
bestaande heidevelden.

In het verzurings- en verdrogingsbeleid zal nader rekening worden
gehouden met de kwetsbaarheid van heideterreinen. Om de periode te
overbruggen waarin de zure depositie nog te hoog is en de hydrologie
nog onvoldoende hersteld is, zal een tijdelijke intensivering van het
heidebeheer nodig zijn. Dit vereist specifieke effectgerichte maatrege-
len. Om verdroging tegen te gaan zullen, waar nodig, inrichtingsmaa-
tregelen getroffen worden. Voorts zullen in een nadere studie de
mogelijkheden worden bezien van de vergroting en de onderlinge
verbinding van heide- en aanverwante terreinen. Ook zal er een aan-
vang worden gemaakt met de planmatige toepassing van de Natuur-
beschermingswet op heidevelden in de ecologische hoofdstructuur.
Tot slot zal een handboek Heidebeheer worden opgesteld.

Dit project is het beleidsmatig vervolg op het in 1988 gepubliceerde
advies van de Werkgroep Heidebeheer en Heidebehoud. In de Eind-
evaluatie Verzuring alsmede in het Programma Effectgerichte Maat-
regelen worden de resultaten van bovengenoemd advies verwerkt.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, terreinbeheer-
ders.
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6. Project Veluwe

Versterken van het ecologisch functioneren van de Veluwe als kern-
gebied. Hierbij zullen de volgende aspecten aandacht krijgen:
versnippering, agrarische enclaves, woonfunctie, recreatie, defensie,
bos-, heide- en wildbeheer, sprengen en beken, hydrologie, milieu-
kwaliteit en de samenhang van het kerngebied met de omringende
landschappen.

Dit project zal worden uitgewerkt in een nadere verkenning van de
(ruimtelijke) mogelijkheden voor behoud, herstel en ontwikkeling van
natuur op de Veluwe en haar randzones.
De visie zal uitdrukkelijk ook moeten inspelen op de aspecten milieu en
water daar zij nauw samenhangen met de natuurproblematiek. De visie
zal dienen als kader voor lopende en nog geplande projecten op de
Veluwe:
wegnemen van barrières die door wegen zijn ontstaan door sanering
of overbrugging;
aankoop van agrarische gronden voor natuurontwikkeling en/of toe-
passing van het instrumentarium van de Relatienota;
stringenter beleid ten aanzien van woningbouw, verblijfsrecreatie en
defensie. Hiervoor zal via de ruimtelijke ordeningslijn de strategie
worden aangescherpt.
het recreatief medegebruik zal sterker worden gezoneerd;
de in afronding zijnde GEN-visie op de Veluwe zal richtinggevend zijn
voor een groot deel van het bos- en heidegebied op de Veluwe;
het natuurlijke karakter van de beken zal worden versterkt; sprengen en
kwelgebieden zullen worden hersteld en in stand gehouden;
verbetering van de situatie met betrekking tot milieukwaliteit, verdro-
ging, eutrofiëring, vermesting en verzuring;
de ecologische samenhang van het kerngebied in zijn omgeving zal
worden verbeterd, met name in de natuurontwikkelingsgebieden.
Daar waar nodig zullen deze (deel)projecten worden versterkt en on-
derling afgestemd; dit vorm het zwaartepunt van het Veluwe-project.

Voor de Veluwe zijn verschillende overheidsplannen en -visies van
toepassing, waaronder het Nationaal Landschappenbeleid, de Grote
Eenheden Natuurgebied-Visie en de Grofwildvisie. Voorts zijn voor het
projectgebied diverse streekplannen, alsmede verschillende bestem-
mingsplannen van toepassing.
Voor het beheer en onderhoud van de sprengen in de randzone van de
Veluwe is een project in uitvoering. Het randzonegebied Harderwijk-
Elburg is opgenomen in het project "Multifunctionaliteit Landinrich-
ting". Voor dit gebied is recent een natuur- en landschapsvisie opge-
steld. Daarnaast loopt het BOVAR-project dat is gericht op het terug-
dringen van de eutrofiëring van de Veluwerandmeren en de daarin
uitstromende beken.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *) (coördinerende
rol op rijksniveau), provincie, waterschappen, recreatieschap.

7. Project Utrechtse Heuvelrug - Gelderse Vallei

Het verbeteren en waar mogelijk herstellen van de kwelsituaties in en
rond kerngebieden en natuurontwikkelingsgebieden aan de rand van
de Utrechtse heuvelrug en in de Gelderse Vallei ten behoeve van
versterking en ontwikkeling van de aldaar aanwezige natuurwaarden
(kwelwatermilieus, schraallanden, moerasland). In dit verband wordt
ook gestreefd naar een verbetering van de waterkwaliteit en het aan-
leggen van verbindingszones tussen de Veluwe en de Heuvelrug ten
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behoeve van de migratie van onder andere de das. Verder heeft het
project tot doel het creëren van een meer ecologische beekbeheer en
-ontwikkeling.

Planvorming met betrekking tot terugdringing grondwateronttrekking
in de inzijggebieden en het waterpeil- en waterkwaliteitsbeheer in de
inzijggebieden en in en rond de kwelgebieden. Verwerving ten behoe-
ve van natuurontwikkeling en verdere toepassing Relatienota. Het
zuidelijke deel (tussen Veenendaal en Rhenen) komt in aanmerking
voor integrale landinrichting. Het voeren van een gebiedsgericht
milieubeleid.

In het grondwaterplan voor de provincie Utrecht wordt uitbreiding van
de waterwinning met 3 min m3/jr overwogen bij Woudenberg/Baam.
Rond Veenendaal is sprake van eventuele sanering van waterwinning.
Er is circa 250 hectare Relatienotagebied aangewezen, grotendeels als
reservaat, waarvoor de grondverwerving nog moet worden gereali-
seerd. De Gelderse Vallei is een van de ROM-gebieden.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, provincies,

RIVIERENGEBIED

8. Project Visie Rivierengebied

Nadere verkenning van de mogelijkheden voor behoud, herstel en
ontwikkeling van natuurwaarden in het rivierengebied.

Deze verkenning zal worden neergelegd in een "ontwikkelingsschets
natuurwaarden voor het rivierengebied".

In deel d van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening is een
nadere uitwerking voor het rivierengebied aangekondigd, de zgn.
ruimtelijke visie voor de nadere uitwerking van het rivierengebied. De
taken van rijk en provincies in de uitvoering van deze ontwikkelings-
schets zijn in een convenant worden neergelegd. In de zeer binnenkort
te publiceren "Ontwikkelingsschets natuurwaarden voor het rivieren-
gebied" wordt het vanuit het natuurbeleid te voeren beleid aangege-
ven en geconcretiseerd.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, provincies.

9. Project Natuurontwikkeling Uiterwaarden

De uiterwaarden van het rivierengebied zijn aangeduid als kerngebied/
natuurontwikkelingsgebied. Dit project is gericht op vergroting van de
natuurwaarden door natuurontwikkeling.

Voor het realiseren van dit project zal de inzet van, in ieder geval, de
volgende instrumenten worden overwogen: verwerving, natuurtechni-
sche inrichting en landinrichting. Bijzondere aandacht zal worden
geschonken aan het instrument grondverwerving ten behoeve van
reservaatsvorming door middel van uitruil van agrarische gronden.
Ontgrondingeh in het uiterwaardengebied kunnen relevante aankno-
pingspunten voor natuurontwikkeling opleveren. Op delen van het
rivierengebied kan de Natuurbeschermingswet worden toegepast.
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Momenteel zijn enkele projecten in voorbereiding of in uitvoering.
Gebieden die thans concreet aan de orde zijn betreffen: Duursche
Waarden, Gelderse Poort, Blauwe Kamer, Fort Sint Andries, Grens-
maas en het Maasplassengebied. In de Vierde Nota over de Ruimtelijke
Ordening zijn de uiterwaarden aangeduid als gebied met goede moge-
lijkheden voor natuurontwikkeling, waarmee tevens de oost-west-as
kan worden versterkt.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, provincies.

10. Project Kromme Rijngebied

Het verbeteren en waar mogelijk herstellen van de kwelsituaties in en
rond de kerngebieden en de natuurontwikkelingsgebieden aan de rand
van de Utrechtse Heuvelrug. Versterken en ontwikkelen van natuur-
waarden in kleibossen op de landgoederen. Herintroductie van dassen
door het creëren van verbindingen tussen de heuvelrug en het rivier-
kleigebied. Tevens wordt gestreefd naar een verbetering van het
leefgebied voor de patrijs.

Terugdringen van de waterwinning is noodzakelijk voor herstel van
kwelstromen. Verder zijn van belang: wijziging van waterstromen/
waterbeheer teneinde het gebiedseigen water beter te benutten,
aanleg van bos op kleigrond door natuurontwikkeling, creëren van
verbindingen door natuurontwikkeling, maatregelen tegen versnippe-
ring en gericht beheer in bestaande reservaten.

Het Relatienota-instrument is in beperkte mate toegepast (circa 150
ha). Er is een landschapsstructuurplan in voorbereiding. Tevens is een
wildbeheereenheid in voorbereiding.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, provincie, eigenaren, terreinbeheerders en
waterschappen.

LAAGVEENGEBIED

11. Project Laagveenmoerassen

Dit project omvat twee deelprojecten, te weten
11-a bestaande laagveenmoerassen en
11-b nieuwe laagveenmoerassen.

Project 11-a - Bestaande laagveenmoerassen

Het bepalen van referenties en wellicht beheerdoeltypen voor bestaan-
de laagveenmoerassen, op basis waarvan verschillende beleidsscena-
rio's kunnen worden uitgewerkt.

Primair zal een rapport worden vervaardigd waarin aanbevelingen
worden gedaan voor de inrichting en het beheer van de bestaande
laagveenmoerassen. Op basis van dit rapport zal vervolgens uitwer-
king van de inzichten plaatsvinden via de lijn van de beheersplannen
van de terreinbeherende organisaties.

De opdrachtomschrijving ten behoeve van het adviesrapport "Behoud
en beheer van bestaande laagveenmoerassen" is thans gereed. Het
rapport zal eind 1990 worden afgerond.
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Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), terreinbeheer-
ders.

Project 11-b - Nieuwe laagveenmoerassen

Het bepalen van referenties, locaties en inrichtingseisen voor nieuw te
ontwikkelen veenmoerassen. Nadere planvorming met betrekking tot
de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in en rondom belangrijke
moerascomplexen, gelegen in de zoetwatermoeraszone die diagonaal
van zuid-west naar noord-oost Nederland loopt. Het beleid is er op
gericht de natuurwaarden binnen deze "natte as" (Vierde Nota over de
Ruimtelijke Ordening) te versterken en verder te ontwikkelen, alsmede
verbindingszones tussen de verschillende grote "natte" kerngebieden
te realiseren. De uitwerking van het project laagveenmoerassen zal in
deelprojecten plaatsvinden. In de Noord-, Midden- en West-Nederland-
se veengebieden is een reeks deelprojecten in voorbereiding en uitvoe-
ring.

Voor de verschillende deelgebieden zullen natuurontwikkelingsvisies
worden opgesteld, welke de basis zullen vormen voor uitvoering van
deelplannen, inrichtingsmaatregelen en specifiek waterbeheer.

Dit project sluit aan bij het in de Vierde Nota over de Ruimtelijke
Ordening geformuleerde beleid terzake de "natte as" en "Nederland-
Waterland". Tevens wordt invulling gegeven aan de ideeën uit de
Verkennende Studie Natuurontwikkeling.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, provincie, waterbeheerders, terreinbeheer-
ders.

12. Project veenweidegebieden

Het doel van het project is na te gaan onder welke condities aan agrari-
sche bedrijfsvoering verbonden natuurwaarden duurzaam in stand
kunnen worden gehouden en welke consequenties dat heeft voor het
Relatienotabeleid en het natuurontwikkelingsbeleid voor de diepe
veenweidegebieden.

Door studies, zoals het bedrijfsmodellen onderzoek Krimpenerwaard,
wordt nagegaan of en hoe de veehouderij in gebieden met een hoog
peil blijvend kan functioneren en daarmee een bijdrage kan leveren
aan het natuurbeheer in deze gebieden. Qua instrumentatie wordt
gedacht aan een intensivering van het Relatienotabeleid voor de diepe
veenweidegebieden, aan landinrichting en aan natuurontwikkeling-
sprojecten.

Op een deel van het diepe veenweidegebied is de RBO 88 en de ROL/
RAL reeds van toepassing. Deze gebieden zullen in het project worden
betrokken. De Krimpenerwaardstudie zal medio 1990 worden afgerond.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), provincies,
terreinbeheerders en waterschappen.

13. Project Randzone Wieden - Weerribben

Het op duurzame wijze instandhouden en verder ontwikkelen van
natuurwaarden in het Noordwest-Overijsselse kerngebied door het
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aandragen van oplossingen voor de hydrologische problematiek,
welke gebaseerd zullen worden op een studie naar de geohydrologi-
sche opbouw van het gebied.

De mogelijkheden om in het kader van herinrichting maatregelen te
treffen zullen worden geïnventariseerd, waarbij met name wordt
gedacht aan het opheffen van grondwaterstandsdaling in de Wieden
en Weerribben en afleiding van de recreatievaart in het centrale Noord-
west-Overijsselse kerngebied. De resultaten van het haalbaarheidson-
derzoek tot realisering van een randmeer zullen hierbij worden betrok-
ken.

Thans wordt nagegaan binnen welke kaders dergelijke maatregelen
kunnen worden ontwikkeld. Verder vindt er, naast bovengenoemd
onderzoek, mede in het kader van een mogelijk te realiseren Nationaal
Park Weerribben een definitiestudie plaats naar de ecohydrologie van
het gebied. Ook vindt overleg plaats om te komen tot een hydrologi-
sche systeem-analyse voor Noordwest-Overijssel en direct aangren-
zende gebieden.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, provincie, waterschappen.

ZEEKLEIGEBIED

14. Project Natuurontwikkeling Midden-Groningen

Het creëren van een samenhangend stelsel van kerngebieden en
verbindingszones in de zone tussen de Eemskust, via het Schildmeer
en omgeving tot aan de noordelijke Hondsrug.

In de planperiode zal een natuurontwikkelingsvisie worden opgesteld,
mede ten behoeve van de opstelling van landinrichtingsplannen. Er
zullen tevens deelprojecten worden uitgevoerd.

Voor dit gebied is een globale regio-analyse opgesteld.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *) in overleg met
de provincie *).

DUINEN

15. Project Planmatige veiligstelling kustduingebied

Het verhogen van de wettelijke bescherming van de abiotische condi-
ties en de daarmee samenhangende rijkdom aan soorten van het
Nederlandse kustduingebied. Dit is noodzakelijk om de nog steeds
aanwezige druk van maatschappelijke functies op het kustduingebied
te weerstaan.

Door middel van een planmatige toepassing van de Natuurbescher-
mingswet op de daarvoor in aanmerking komende delen van het
kustduingebied zal bovengenoemd doel worden gerealiseerd. Er zal
worden gestreefd naar het opstellen van beheersvisies de aangewezen
duingebieden, waarbij het op vrijwillige basis afsluiten van beheers-
plannen (ex art. 14 Natuurbeschermingswet) aansluitend op de be-
heersvisie zal worden gestimuleerd. Voorts draagt de verdere vorm-
geving van het Nationale Parkenbeleid en de planologische bescher-
ming bij aan de bescherming van het kustduingebied.
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De volgende gebieden zijn inmiddels aangewezen als bescherming
staatsnatuurmonument: Boschplaat, Korverskooi, Hargergat, Slinger-
duin, Huis te Manpad, Berkheide, Harstenhoek, Kop van Schouwen,
Manteling van Walcheren, Kievittepolder (totale oppervlakte circa 8.000
ha). Voor een aantal terreinen is de wettelijke procedure met betrekking
tot de toepassing van de Natuurbeschermingswet gaande, te weten
Zuid-Kennemerland-Zuid, Duinen tussen Zandvoort en Aerdenhout,
Noordrand Noordwijk, Westduinpark en Solleveld.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *).

16. Project Herstel en ontwikkeling van de natuurwaarden in het
kustduingebied.

Dit project is gericht op de versterking van het natuurlijke karakter van
belangrijke delen van het duingebied. Als referentie geldt daarbij een
dynamisch duinsysteem met een natuurlijke hydrologie en met weinig
menselijk ingrijpen in de morfologie met de aanwezigheid van slufters,
natte duinvalleien en een meer natuurlijke gradiënt en versterkte
samenhang tussen duingebied en polders.
Deelprojecten van dit project zijn:
Project Sluftervorming
Project Regeneratie Natte duinvalleien
Project Verstuivingen
Project Binnenduinrand

De in project 15 genoemde beheersvisies vormen een belangrijke basis
voor de realisatie van deze deelprojecten. In zijn algemeenheid kan
hierover nog het volgende worden opgemerkt.
Voor de duiding van perspectiefrijke locaties voor sluftervorming zal
een vooronderzoek plaatsvinden. Belangrijke randvoorwaarde hierbij is
de functie van de duinen in een veilig kustbeheer. Naar verwachting zal
op enkele locaties in de planperiode tot uitvoering kunnen worden
overgegaan.
De uitvoering van dit project is een concrete uitwerking van het beleid
gericht op terugdringing van de duinwaterwinning. Ondersteunende
maatregelen zijn een dynamisch duinbeheer en een versnelde omvor-
ming van naaldbos in loofbos.
In het kader van het project verstuivingen zal worden gezocht naar de
ruimtelijke en waterbouwkundige mogelijkheden om verstuivingspro-
cessen ruimer baan te geven. Waar mogelijk zullen verstuivingsprojec-
ten worden geïnitieerd en gestimuleerd, die een voorbeeld-functie
kunnen vervullen ten aanzien van een dynamisch en flexibel duin-
beheer in algemene zin.
Op een aantal locaties liggen er op de overgang van de duinen naar
het achterliggende gebied zeer goede mogelijkheden voor natuur- en
landschapsontwikkeling. In sommige gevallen kan worden meegekop-
peld met ontwikkelingen in het recreatief gebruik, de bosbouw en de
waterwinning. In andere gevallen zal gerichte aankoop van gronden
moeten plaatsvinden.

Er zijn voor de concrete uitvoering van het project regeneratie natte
duinvalleien reeds verschillende studies en projectvoorstellen voor-
handen die verder zullen worden uitgewerkt.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, provincies, beheerders van de zeewering,
terreinbeheerders.
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AFGESLOTEN ZEEARMEN

17. Project Natuurontwikkeling IJsselmeer en Randmeren

Versterking van het ecologisch functioneren van het kerngebied IJssel-
meer en Randmeren en de relaties van dit gebied met het aangrenzen-
de land door uitbreiding van de ecologische waardevolle ondiepe
overzones in het IJsselmeergebied en Randmeren.

Het opstellen van een ontwikkelingsplan waarin de locaties en maat-
regelen staan aangegeven ter realisering van bovenstaand doel.
Zoveel mogelijk zal realisering geschieden met behulp van "werk met
werk"-uitvoering.

Integrale beleidsplanning voor het IJsselmeer is in voorbereiding. Een
studierapport ten behoeve van de ecologische beleidsvisie voor het
IJsselmeergebied is reeds opgesteld. Er wordt gewerkt aan een nadere
invulling en realisatie van de natuurontwikkelingsplannen voor de
Randmeren.
Er wordt bovendien gewerkt aan een nadere invulling en uitvoering
van natuurontwikkelingsplannen van de Noordhollandse en Friese
IJsselmeerkusten. Op enkele locaties zal op korte termijn tot uitvoering
worden overgegaan.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, provincies, terreinbeheerders.

18. Project Haringvliet - Hollands Diep - Biesbosch

Realisering van een duurzame veiligstelling en herstel van de natuur-
waarden in het Haringvliet - Holland Diep - Biesbosch. Het analyseren
van de voor- en nadelen voor de natuur ten aanzien van de ontwikke-
ling van een brak-zoetwatergetijdegebied door een aangepast spui-
regime. Vergroting van functioneel oppervlak van het kerngebied de
Biesbosch door natuurontwikkeling in de aangrenzende natuurontwik-
kelingsgebieden.

Natuurontwikkeling, ontwikkeling gebiedsgericht milieubeleid, verbete-
ring waterkwaliteit, inrichtings- en beheersvisie Nationaal Park.

In overleg tussen rijk, provincies en gemeenten wordt een integraal
beleidsplan voor het gebied opgesteld. Een studie naar de kwaliteit van
de waterbodem, de ecologische gevolgen en saneringsmogelijkheden
is in uitvoering. Een inrichtings- en beheersvisie voor het Nationaal
Park de Biesbosch is in voorbereiding.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat *), Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer, provincie, gemeenten, waterschappen.

GETIJDEGEBIEDEN

19. Project Ecologische VisieDeltagebied

Het project omvat het aangeven van de mogelijkheden voor groot- en
kleinschalige natuurontwikkeling in het Deltagebied, waarbij met name
ook de onderlinge samenhang tussen de delen van de zuidwestelijke
delta aan de orde zal komen. Verdere uitwerking van natuurontwikke-
lingsplannen voor de brakke gebieden langs de Oosterschelde is
gewenst. Optimalisatie van het waterhuishoudkundig beheer in ecolo-
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gische opzicht en de versterking van de relatie land - water zijn belang-
rijke aandachtspunten in dit project.

De resultaten van het project zullen worden neergelegd in een ecologi-
sche visie op het Deltagebied. Deze visie zal mede richtinggevend zijn
voor de verdere invulling van concrete natuurontwikkelingsactiviteiten
van rijkszijde.

Voorbereidingen voor dit project zijn momenteel gaande. De provincies
hebben hierbij de wens om mee te werken kenbaar gemaakt. Voor de
afzonderlijke grote wateren binnen het Deltagebied zijn beleids- en
beheerplannen in voorbereiding en uitvoering.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Verkeer en Waterstaat *), Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, provincies.

20. Project Wadden

Dit project omvat een nadere analyse van de effecten van waterveront-
reiniging, militair gebruik, delfstofwinning, visserij en recreatie op het
ecologisch functioneren van het Waddengebied, tegen de achtergrond
van de natuurlijke potenties van het systeem. Tevens wordt een analy-
se gemaakt van de mogelijkheden om de effecten van de bedreigingen
verder terug te dringen, teneinde toekomstig beleid daarop te kunnen
baseren. Deze analyse vormt een basis voor het verstandig gebruik van
de (inter)nationale Waddenzee, waartoe tevens het Wadden Monitoring
Systeem wordt geëffectueerd. Nadere aandacht wordt besteed aan de
ruimtelijke relaties met aangrenzende systemen, waaronder de Noord-
zee. In dit kader worden de mogelijkheden onderzocht voor verruiming
van de PKB-begrenzing van de Nederlandse Waddenzee.

Dit project zal uitmonden in rapportages die zowel op landelijk als op
trilateraal niveau worden ingebracht. Hiermee wordt onder andere een
basis gelegd voor de herziening van de PKB voor het Nederlandse deel
van de Waddenzee.

Het project is in gang gezet, met het oog op de PKB-herziening. Het
Monitoringsprogramma zal in 1990 starten.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie
van Defensie, provincies, gemeenten.

21. Project Natuurontwikkeling Voordelta

Doel/omschrijving: Dit project richt zich, als vervolg op de reeds ver-
richte verkenningen, op het veiligstellen van de natuurlijke ontwikke-
ling van de Voordelta.
Het project vormt een onderdeel van de integrale beleidsplanning voor
het gebied en legt de basis voor de inbreng van het natuuraspect.

Op basis van onderzoek zullen de mogelijkheden voor (veiligstelling
van) natuurlijke ontwikkeling bij het opstellen van het integraal beleids-
plan worden nagegaan. Voor een wettelijke bescherming van natuur-
waarden is de Natuurbeschermingswet het aangewezen instrument.
Inmiddels is de aanwijzing van de Ondiepe Kustzone bij Voorne in
voorbereiding. Er zal een relatie worden gelegd met (de resultaten van)
project 22.
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Een integraal beleidsplan Voordelta wordt thans opgesteld. In dit ver-
band wordt mede verwezen naar de Vierde Nota over de Ruimtelijke
Ordening en het Beleidsplan Harmonisatie Noordzeebeleid 1989-1992.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, provincies, gemeenten en waterschappen.

NOORDZEE

22. Project Beschermde gebieden in Noordzee

Dit proefproject beoogt de concrete wenselijkheid en mogelijkheden te
verkennen die er zijn om beschermde gebieden in te stellen in delen
van de Noordzee. Indien reële mogelijkheden aanwezig zijn, zal tot de
instelling van enkele beschermde gebieden worden overgegaan. De
begrenzing en de regulering in het gebruik van deze gebieden vormt
dan tevens onderdeel van dit project.

In het kader van een nadere studie zullen de instrumentele mogelijk-
heden worden verkend op basis waarvan beschermde gebieden in het
Nederlandse deel van de Noordzee zouden kunnen worden ingesteld.
Tevens wordt onderzocht welke gebieden voor een stringenter be-
schermingsregime in aanmerking komen en welke maatregelen hier
genomen zouden moeten worden gezien de ecologische kenmerken.

In vigerende beleidstukken, zoals het Structuurschema Natuur- en
Landschapsbehoud en het gelijknamige Meerjarenprogramma, als-
mede in de Nota Harmonisatie Noordzeebeleid 1989-1992 is de intentie
van dit project aangekondigd. Er heeft, in opdracht van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, reeds een eerste verkennen-
de studie naar de mogelijkheden van instelling van beschermde gebie-
den in de Noordzee plaatsgevonden.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Economische Zaken.

BEBOUWDE OMGEVING

23. Project Natuur in de stad/stadsrandzone

Nader invulling geven aan het concept de "natuurlijke stad", zoals
gepresenteerd in hoofdstuk 4. Hierbij zal in ieder geval rekening wor-
den gehouden met de beleidsaccenten in hoofdstuk 7.

Een en ander zal plaatsvinden door middel van de opstelling van een
aantal "voorbeeldstudies", bij voorkeur in nauwe samenwerking met
enkele gemeenten. Bezien zal worden wat de mogelijkheden zijn om
het concept de natuurlijke stad direct in de planvorming voor nieuwe
bouwlocaties te betrekken.

Dit project bouwt voort op eerdere initiatieven en projecten inzake het
thema natuur in de bebouwde omgeving, zoals onder meer is vastge-
legd in de rapporten Stedelijk Groen Natuurlijker, Natuur in Steden en
Van Groenstructuurplan tot Groenbeleid, alsmede de brochure
Gemeentelijk Groenbeleid.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Vereniging
van Nederlandse Gemeenten, enkele individuele gemeenten.
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Thematische projecten

24. Project Toekomstperspectief Weidevogels in Nederland

Het leefgebied van de Nederlandse weidevogels wordt op veel plaat-
sen bedreigd door intensivering in de landbouw, toename van de
infrastructuur, waterpeilveranderingen en verstoring van de rust.
Desalniettemin dient Nederland zijn belangrijke internationale functie
voor weidevogels in de toekomst duurzaam te blijven vervullen. Dit
project zal een beeld geven van de ontwikkelingsperspectieven voor
weidevogels in Nederland, zowel binnen als buiten de ecologische
hoofdstructuur.

Concrete maatregelen zullen worden aangegeven die leiden tot een
duurzaam toekomstperspectief voor (de leefgebieden van) weide-
vogels in Nederland, uitgewerkt in een soortbeschermingsplan voor
één of meerdere weidevogelsoorten.

Er is reeds een belangrijk begin gemaakt met de veiligstelling van
verschillende weidevogelgebieden, onder meer door toepassing van
de Relatienota en het treffen van specifieke inrichtings- en beheer-
maatregelen. Verder vindt onderzoek plaats naar de effectiviteit van
beheerregimes. Dit alles zal mede als basis dienen voor de uitwerking
van het project.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *).

25. Project Wetlands en watervogels

Dit project omvat twee deelprojecten, te weten:
25a. Wetlands en
25b. Watervogels.

25a Wetlands

Het project wetlands beoogt:
betekenis in de planperiode te verzekeren;
het, waar nodig, creëren van samenhang tussen de verschillende
wetlands door middel van de aanleg van verbindingszones of natuur-
ontwikkelingszones;
het ten behoeve van het wetlandbeheer vaststellen van de referentie
die het meeste "natuurrendement" oplevert;
het vormgeven aan adequate voorlichting en educatie over de waar-
den en kwetsbaarheden van wetlands.

De veiligstelling van alle Nederlandse wetlands van internationale
betekenis zal bereikt kunnen worden met behulp van de instrumenten
die worden ingezet ter realisering van de ecologische hoofdstructuur.
De keuze van het instrumentarium zal mede afhangen van een op te
stellen knelpunten-analyse, waarbij zowel de interne als de mogelijke
externe bedreigingen aan de orde zullen komen. Voor het creëren van
samenhang tusssen wetlands zal, waar mogelijk, worden aangesloten
bij andere planperiodeprojecten.

In het kader van het wetlandbeleid van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij is tot op heden reeds een groot aantal inspan-
ningen geleverd. Genoemd kunnen onder andere worden de veiligstel-
ling van veel wetlands middels toepassing van de Natuurbescher-
mingswet, door verwerving en beheer, door middel van toepassing
van de Relatienota of door instelling van een Nationaal Park (i.o.).
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Een aantal wetlands van grote omvang is aangemeld voor de lijst van
wetlands van internationale betekenis (in het kader van de Conventie
van Ramsar).

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, waterbeheerders, terreinbeheerders.

25b Watervogels

Het uitvoering geven aan onze internationale verantwoordelijkheid
(Conventies van Ramsar en Bonn) voor het duurzaam in stand houden
van de watervogelpopulaties (zoals futen, ganzen, eenden, zwanen,
reigers, aalscholvers, steltlopers, meeuwen, sterns) uit de West-
Palearctische trekroute. Dit vereist, nauw gekoppeld aan project 25a,
een beheer dat niet alleen wordt afgestemd op de eisen die water-
vogels aan wetlands stellen, maar ook op de relatie tussen deze gebie-
den en de in de nabijheid gelegen cultuurgronden, de relatie met
andere belangen (onder andere landbouw, luchtvaart) en de benutting
("wise-use") van waterwild.

Om dit doel te bereiken is het nodig:
inventarisatie van de habitateisen van de diverse categorieën water-
vogels en het opstellen van globale beheersrichtlijnen;
onderzoek naar de effecten van het voorgestelde beheer van wetlands
op belangen van derden en de juridische consequenties daarvan;
het analyseren van de effecten van verstoring en benutting van water-
vogelpopulaties.

Momenteel wordt in het kader van de Conventie van Bonn een uitvoe-
ringsovereenkomst en beheerplan voorbereid voor de bescherming
van de West-Palearctische watervogels.

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Minister van
Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Defensie, waterbeheerders,
terreinbeheerders, landbouworganisaties, jagersorganisaties, vogel-
beschermingsorganisaties, organisaties op het gebied van watersport,
hengelsport en beroepsvisserij.

26. Project Grensoverschrijdende natuurgebieden

De doelstelling van dit project is het realiseren van een aantal grens-
overschrijdende natuurgebieden gedurende de planperiode. Gedacht
wordt met name aan: 't Zwin, Canisvliet, Kalmthoutse Heide, Dommel,
Merkske, Grensmaas, Mergelland/Voerstreek, Meijnweg, Stram-
prooiersbroek, Gelderse Poort, Winterswijk en Bargerveen. Dit streven
sluit aan bij het beleid gericht op de realisering van een duurzame
ecologische hoofdstructuur, waarvoor in een aantal gevallen intensieve
internationale samenwerking nodig is.

Relevante internationale kaders zijn in dit verband:
het Beneluxverdrag, i.c. de Overeenkomst inzake het behoud van
natuurgebieden en bescherming van waardevolle landschappen
(Brussel, 1982);
bilaterale samenwerkingsverbanden, zoals Maas-Schwalm-Netten en
de Euroregio;
trilaterale samenwerkingsverbanden, zoals het internationale Wadden-
overleg;
het EG-beleid, i.c. de (ontwerp)-Richtlijn inzake de bescherming van
natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna.
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In Beneluxverband is momenteel een inventarisatie van grensover-
schrijdende natuurgebieden en waardevolle landschappen gaande, die
uiteindelijk moet leiden tot formele begrenzingsbesluiten. Voor de
Kalmthoutse Heide wordt thans door de VCNP onderzocht of een
grensoverschrijdend, internationaal (natuur)park tot de mogelijkheden
behoort. Voor het Waddengebied is al een aantal jaren trilateraal beleid
in ontwikkeling en uitvoering. In EG-verband worden momenteel
voorbereidingen getroffen voor de realisering van een Europees
netwerk van kenmerkende natuurgebieden middels eerder genoemde
(ontwerp-)Richtlijn.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Buitenlandse Zaken en andere.

27. Project Randstadgroenstructuur

Dit project is een uitbreiding en versterking van het Randstadgroen-
structuur-beleid uit de nota Ruimtelijk Kader Randstandgroenstructuur,
het Structuurschema Openluchtrecreatie en het Meerjarenplan Bos-
bouw. Het gaat om een nadere verkenning en uitwerking van de
mogelijkheden voor versterking van natuur- en landschapswaarden in
de Randstad. Boven de bestaande plannen zullen onder meer extra
bosachtige vegetaties met een natuurfunctie worden ontwikkeld. Ze
zullen sterker met grotere open terreinen worden vervlochten.

Het inbrengen van de mogelijkheden ter versterking van natuur- en
landschapswaarden in een vroegtijdig stadium van de planvorming,
mede gebaseerd op een op te stellen visie Natuur in de Randstad. Deze
visie zal meer moeten bevatten dan het functioneren van de Randstad-
groenstructuur-projecten op zichzelf. Zij zal zich ook op de mogelijk-
heden van versterking van de ecologische structuur van het landschap
in de Randstad richten. De realisatie hiervan zal door een geconcen-
treerde inzet van middelen op het gebied van natuur- en landschaps-
beleid in het kader van de Randstadgroenstructuur plaatsvinden.

In de huidige Randstadgroenstructuur-projecten is het natuuraspect
steeds in meer of mindere mate meegenomen. Een recente studie van
de Dorschkamp heeft verduidelijkt welke mogelijkheden er liggen om
de ecologische samenhang te versterken.

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, provincies.

28. Project Bossen

Dit project bestaat uit twee onderdelen:
a. Het aangeven hoe de localisering van nieuw multifunctioneel bos
ex MJP Bosbouw en nieuw bos met accent natuur op basis van het
Natuurbeleidsplan kan bijdragen aan de realisering van de ecologische
hoofdstructuur.
b. Het nagaan hoe door een gericht beheer de natuurwaarden in
multifunctioneel bos kunnen worden vergroot. Daarbij zal tevens de
vraag aan de orde komen welke bosdoeltypen welke natuurwaarden
opleveren.

a. Studie, waarvan de resultaten worden neergelegd in een rapporta-
ge. De effectuering zal plaatsvinden door een gerichte aankoop en
inrichting van gronden.
b. Studie, uitmondend in aanbevelingen voor beheer. Voorlichtings-
activiteiten gericht op bosbeheerders. Hierbij wordt voortgebouwd op
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afgeronde en lopende RIN-studies over meer natuurlijk bosbeheer en
het bosreservatenprogramma.

De resultaten van dit project zullen worden betrokken bij de herziening
van het Meerjarenplan Bosbouw en het Structuurschema Natuur- en
Landschapsbehoud.

a. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
b. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, bosbeheerders

29. Project Gebiedsgericht Milieu- en Waterbeleid

Nader uitwerking geven aan het gebiedsgerichte milieu- en water-
beleid specifiek gericht op gebieden in de ecologische hoofdstructuur,
met het oog op de duurzame instandhouding daarvan. Het project
beoogt vooral het versneld bereiken van de algemene milieukwaliteit
in die gebieden. Daarnaast kan mede invulling worden gegeven voor-
zover vereist aan het realiseren van bijzondere milieukwaliteitseisen.
Het gaat hierbij om (een combinatie van) maatregelen in het kader van
het bufferbeleid en effectgerichte maatregelen in het gebied zelf. In het
kader van dit project zal een strategie voor realisering van een samen-
hangend bufferbeleid worden ontwikkeld.
Het project wordt uitgevoerd in vier deelprojecten:
a.Het uitvoeren van een programma van effectgerichte maatregelen in
voor verzuring gevoelige terreintypen.
b. Het opstellen en uitvoeren van een aantal integrale proefprojecten
eutrofiëringsbestrijding.
c. Het opstellen en uitvoeren van een aantal proefprojecten gericht op
het tegengaan van verdroging.
d. Het uitvoeren van een aantal proefprojecten met het oog op het
weren van gebiedsvreemd water.
Waar deze projecten ruimtelijk overlappen dienen ze in onderlinge
afstemming te worden voorbereid.

Geïntegreerde inzet van instrumenten uit het natuur-, milieu-, water en
ruimtelijke ordeningsbeleid.

a. Het project effectgerichte maatregelen is in uitvoering op basis van
de in 1989 in de Staatscourant gepubliceerde regeling Effectgerichte
Maatregelen natuurterreinen.
b. In zes natuurgebieden zijn inmiddels proefprojecten in uitvoering of
al afgerond: Nieuwkoopse Plassen, Geerpias, Botshol, Ankeveense en
Kortenhoefse Plassen, Oude Venen en de Reeuwijkse Plassen.
In het bestuurlijk overleg Eutrofiëringsbestrijding, waar in het rijk (LNV,
V&W, VROM), de Unie van Waterschppen en enkele waterkwaliteitsbe-
heerders deelnemen, wordt de besluitvorming voor subsidietoeken-
ning aan nieuwe projecten voorbereid. Voor de komende vijf jaar stelt
het rijk (LNV, V&W, VROM) f. 25 miljoen voor deze projecten beschik-
baar met een bijdrage van maximaal 50% per project.
c. Een landelijk onderzoek naar omvang en ernst van de verdroging is
in 1989 afgerond en wordt benut bij het kiezen van proefprojecten. Aan
de provincies wordt gevraagd om in samenwerking met water- en
terreinbeheerders nog dit jaar projectvoorstellen in te dienen. Voor de
jaren 1991-1994 stelt het rijk (LNV, V&W, VROM) f. 24 miljoen voor deze
projecten beschikbaar met een bijdrage van maximaal 50% per project.
Prioriteit wordt toegekend aan projecten met een hoge ecologische
urgentie, een breed bestuurlijk draagvlak en aan projecten die binnen
de planperiode van het Natuurbeleidsplan kunnen worden afgerond.
Over de feitelijke structuur van de uitvoering terzake is momenteel
overleg gaande *).
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d. Met een aantal proefprojecten wil het rijk stimuleren het beleid
gericht op het weren van gebiedsvreemd water technisch inhoud te
geven. Het kan zowel gaan om het verminderen van de negatieve
effecten van de wateraanvoer als om het voorkomen van de aanvoer
van gebiedsvreemd water. Maatregelen zullen betrekking hebben op
het beperken van inlaat door het vasthouden van gebiedseigen water
(conservering), hydrologische isolatie en op zuivering en/of chemische
behandeling van aanvoerwater (bijvoorbeeld door aanleg van helo-
fytenfilters). Met een aantal proefprojecten kan snel praktijkervaring
worden opgedaan. Deze maatregelen kunnen daarnaast ook deel
uitmaken van andere NBP-projecten, van landinrichtingsprojecten en
van de projecten integraal waterbeheer uit de Derde Nota Waterhuis-
houding.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
*), Ministerie van Verkeer en Waterstaat *), Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij *), provincie, gemeenten, waterbeheerders,
terreinbeheerders.

30. Project Opheffen en voorkomen van versnippering

Versnippering beperkt de vrije uitwisseling en verbreiding van (popula-
ties van) soorten en heeft voorts tot gevolg dat leefgebieden zodanig
zijn of worden verkleind dat duurzaam voortbestaan van de daarin
thuishorende (populaties van) soorten onmogelijk is. Het project
beoogt een verdere uitwerking van het in het Natuurbeleidsplan
geformuleerde beleid, resulterend in een beleidsnota voor het thema
versnippering van natuur en landschap.

Door middel van onderzoek en (proef)projecten zal inzicht worden
verkregen in de noodzaak van en mogelijkheden voor:
het instandhouden c.q. realiseren van noodzakelijke minimumarealen
leefgebied voor (populaties van) soorten, gekoppeld aan hun plaats-
niche binnen de gebiedseigen ecosystemen;
het realiseren van verbindingszones tussen de leefgebieden, waarbij
het verbreidingsvermogen van (populaties van) soorten en biotoop-
eisen voor migratie richtinggevend zijn.
Daarnaast zullen beleidsmatige instrumenten en technische uitgangs-
punten en realiseringsmogelijkheden worden aangegeven.

In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer worden deelprojec-
ten over versnippering aangekondigd (projecten 111 en 112). Hierop
wordt aangesloten. Er zijn diverse studies met betrekking tot versnip-
pering en ecologische infrastructuur onlangs afgerond of nog in
uitvoering. Voorbeelden zijn Otterhabitats in Nederland (1988), Ecologi-
sche infrastructuur in de Randstad (1988), De kwetsbaarheid van
natuur en landschap voor versnippering door verkeer en infrastructuur
(1988), de RMNO programmeringsstudie versnippering mitigerende en
compenserende maatregelen aan het hoofdwegennet voor het bevor-
deren van natuurwaarden (1990) en de activiteiten van de Adviesgroep
Vegetatiebeheer.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer.

31. Project Actieprogramma genetisch kapitaal

Het opstellen en uitvoeren van een actieprogramma voor het veiligstel-
len van reservoirs van bedreigde soorten, teneinde het (locaal) uitster-
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ven van soorten te vermijden en hot-spots in stand te houden ten
behoeve van natuurherstel/natuurontwikkeling.

Het snel verwerven van terreinen die sterk bedreigde/zeldzame soorten
herbergen. Vanuit een oogpunt van natuurrendement is het van belang
een flexibel en alert aankoopbeleid te voeren voor de weinige terreinen
in het agrarisch cultuurlandschap, die nog zeer hoge natuurwaarden
herbergen. Wanneer dergelijke terreintjes eenmaal verdwenen zijn
vergt natuurherstel en -ontwikkeling in het omringende gebied zeer
veel tijd meer.

Een lijst van sterk bedreigde/zeldzame soorten is beschikbaar.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), particuliere
terreinbeherende organisaties, provincies

32. Project Aardkundige waarden

Dit project bestaat uit twee deelprojecten:
1. het actualiseren en detailleren van de GEA-inventarisaties van
aardkundige waarden, aansluitend op andere relevante inventarisaties.
Het in dit kader nader uitwerken van een landsdekkende typologie van
het aardkundige landschap. Dit kan tevens leiden tot aanpassing van
de kaart gebieden met specifieke landschappelijke waarden (fig. 25).
2. het uitvoeren van een knelpunten-analyse toegespitst op de aard-
kundige aandachtsgebieden, zoals aangegeven in hoofdstuk 6. Aan de
hand van deze analyse zal nader gestalte worden gegeven aan een
systematisch beleid, gericht op de veiligstelling van aardkundige
waarden van (inter)nationaal belang.

1. Voortgaand wetenschappelijk onderzoek
2. Onderzoek, gevolgd door rapportage. Aan de hand van deze inventa-
risatie zal worden bezien welke aardkundige situaties met voorrang
dienen te worden veiliggesteld

Een eerste landsdekkende GEA-inventarisatie is eind 1988 afgerond.
Tevens is het achtergronddocument Nederland in Vorm uitgebracht.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *) in overleg met
provincies.

33. Project Cultuurhistorische waarden

Dit project bestaat uit twee deelprojecten:
1. Het uitvoeren van nationale inventarisaties naar het voorkomen en
de verspreiding van cultuurhistorisch belangwekkende historisch-
geografische, bouwkundige en archeologische elementen in het
landschap. Hierbij zal vooral ook aandacht worden besteed aan de
positionering van belangwekkende elementen in het landschap. Dit kan
leiden tot aanpassing van de kaart gebieden met specifieke landschap-
pelijke waarden (25).
2. Het geven van een nadere duiding van de wezenlijke cultuurhistori-
sche patronen en elementen per cultuurhistorisch aandachtsgebied,
waarbij door middel van een historisch-geografische effect-analyse de
kwetsbaarheid van cultuurhistorische kenmerken voor veranderingen
in het ruimtegebruik zal worden gemeten.

1. Het in nauwe samenhang uitvoeren van een Nationale Inventarisatie
Historisch-Geografische Elementen, Nationale Inventarisatie Bouwkun-
dige Elementen en een Nationale Inventarisatie Archeologische
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Stand van zaken:

Direct betrokken:

Doel/omschrijving:

Middel:

Stand van zaken:

Direct betrokken:

Doel/omschrijving:

Middel:

Elementen. De inventarisaties zullen mede als basis dienen voor
nadere beleidsbepaling op het gebied van de integrale bescherming
van de verschillende facetten van cultuurhistorisch belangwekkende
elementen in het landschap.
2. Het uitvoeren van een integraal wetenschappelijk onderzoek.

Door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg) is reeds een aanvang gemaakt met
een inventarisatie van bouwkundige monumenten.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg en Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek), Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

34. Project Landgoederen en buitenplaatsen

Dit project beoogt te onderzoeken of de financieel-economische situa-
tie van deze NSW-landgoederen sinds het NEI-onderzoek van 1976
wijziging heeft ondergaan en zo ja, welke. Een en ander met vermel-
ding van de eventueel noodzakelijke additionele maatregelen ter
instandhouding en versterking van de bestaande kenmerkstructuren
van deze landgoederen. Daarbij dient tevens aandacht te worden
geschonken aan de mogelijkheden voor het ontstaan van nieuwe
landgoederen die optimaal bijdragen aan natuur- en landschapsdoel-
stellingen, alsmede aan recreatie- en houtproduktiedoelstellingen. Het
onderzoek wordt begeleid door de Stuurgroep Particuliere Natuur-
schoonwet-landgoederen.

Ter versterking van het financieel draagvlak kunnen verschillende
meekoppelingsmogelijkheden worden verkend (recreatie, bosbouw,
landbouw). Door gesubsidieerde bosaanleg kunnen nieuwe landgoe-
deren ontstaan die kunnen worden gerangschikt onder de Natuur-
schoonwet.

De (inmiddels gewijzigde) Natuurschoonwet is mede gericht op het
bieden van ruimere mogelijkheden voor de instandhouding van waar-
devolle landgoederen. In de periode 1 juli 1989 - 1 juli 1994 zullen alle
Natuurschoonwet-landgoederen opnieuw worden gerangschikt.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Financiën en Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in
samenwerking met de Stuurgroep Particuliere Natuurschoonwet-
landgoederen.

35. Project Uitwerking compensatiebeginsel

Het verkennen van de wenselijkheid van en de mogelijkheden voor
introductie van het compensatiebeginsel voor natuur en landschap in
de regelgeving op het vlak van onder andere ontgrondingen, aanleg en
gebruik infrastructuur, waterstaatswerken en bebouwing. Dit met het
oog op het voorkomen, compenseren of verzachten van de negatieve
invloed van genoemde werken op natuur en landschap.

Verrichten van studie naar de bestuurlijke juridische en technische
aspecten van de invoering van het compensatiebeginsel. Daarbij zullen
zowel mogelijkheden voor fysieke als financiële compensatie worden
beschouwd.
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Stand van zaken:

Direct betrokkenen:

Doel/omschrijving:

Middel:

Stand van zaken:

Direct betrokken:

Doel/omschrijving:

Middel:

Dit project sluit aan bij de projecten 111 en 112, die in het Tweede
Structuurschema Verkeer en Vervoer zijn genoemd.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer.

36. Project Natuurvriendelijk boeren

In het kader van dit project zal systematisch worden nagegaan hoe in
de verschillende regio's in Nederland het natuurvriendelijk boeren kan
worden bevorderd. Gedacht wordt met name aan de mogelijke rol van
de agrariër in het zogenaamde "actieve natuurbeheer" op locale
schaal, de rol als faunabeheerder, alsmede de rol van watergang- en
slootkantbeheerder. Het project is verdeeld in twee deelprojecten:
a. weidegebieden;
b. akkerbouwgebieden.
Bij deelproject a. weidegebieden zal het daarbij met name gaan om het
stimuleren van maatregelen, die gericht zijn op het vergroten van de
kansen voor weidevogels en die de natuurwaarden in sloten en sloot-
randen vergroten.
Bij deelproject b. akkerbouwgebieden zal het met name gaan om het
vergroten van de mogelijkheden voor akkerkruiden in perceelranden,
overhoeken en dijkbermen.

Het natuurvriendelijk boeren zal worden bevorderd door de stimule-
ring danwei ondersteuning van voorlichtingsprojecten, voorlichtings-
folders, experimenten en andere gerichte maatregelen op het vlak van
natuurvriendelijk boeren. Een afzonderlijke studie zal worden verricht
naar de mogelijkheden om natuurvriendelijk perceelrandenbeheer in
de agrarische bedrijfsvoering te integreren.

Door verschillende overheden en organisaties wordt reeds een actief
beleid gevoerd gericht op de bevordering van natuurvriendelijk boe-
ren. In dit verband kunnen onder meer de brochures "Boeren met
weidevogels" en "Grazende vogels op het boerenland" worden ge-
noemd.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), landbouw-
organisaties, boeren, natuurbeschermingsorganisaties, Centrum voor
Landbouw en Milieu.

37. Noodzakelijke investeringen in het natuurbeheer

Het project richt zich op het werwerken van achterstallig onderhoud en
op het realiseren van investeringen welke noodzakelijk zijn om ade-
quate beheerscondities voor de natuurterreinen te creëren. Aan de vol-
gende projecttypen zal prioriteit worden gegeven:
Verbetering van de waterhuishouding in kwantitatief en kwalitatief
opzicht.
Oeververdedigingen buiten rijkswateren.
Achterstallig onderhoud en verbeteren ontsluiting ten behoeve van het
beheer.
Recreatieve zoneringsmaatregelen ten behoeve van kwetsbare natuur-
waarden.
Historische parken en buitenplaatsen.

De doelgroep voor dit project zijn de erkende terreinbeherende natuur-
beschermingsorganisaties (zowel de particuliere organisaties als het
Staatsbosbeheer). Projecten van deze organisaties passend binnen de
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bovenvermelde projecttypen kunnen worden ingediend. Het verlenen
van investeringsbijdragen op basis van de projectvoorstellen past in
het kader van de regeling particuliere terreinbeherende natuurbescher-
mingsorganisaties, die binnenkort van kracht zal worden.

Stand van zaken: De organisaties zijn thans bezig de voor projecten in aanmerking
komende situaties in de terreinen te inventariseren. In 1990 zal tot een
eerste selectie van projecten worden gekomen.

Direct betrokkenen: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij *), terrein-
beherende organisaties.
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Bijlage 2 bij het Natuurbeleidsplan

ACTIELIJST

1. Nieuwe invloedssferenkaart
In één van de eerste meerjarenprogramma's natuur en landschap zal
een landelijke invloedssferenkaart gericht op aankoop invloedssferen-
verdeling tussen het Staatsbosbeheer en de particuliere natuurterrein-
beherende organisaties worden opgenomen (zie 9.2).

2. Natuurbijdrageregeling nieuwe stijl
Het ligt in het voornemen voor het beheer van natuurgebieden in
particulier eigendom een bijdrageregeling op te stellen. Deze regeling
zal slechts kunnen gelden in speciaal aangewezen gebieden binnen de
ecologische hoofdstructuur en op Natuurschoonwetlandgoederen.
Voor ogen staat een generiek subsidiebedrag per hectare te verstrek-
ken: dit is een basissubsidie voor onder meer eigenaarslasten, zoals
waterschapslasten en toezicht (zie 9.1.10).

3. Bepalen referenties overige hoofdecosysteemtypen
Voor de heide, de hoogvenen, de duinen en de laagveenmoerassen
zullen in het kader van projecten referenties worden bepaald. Op basis
van referentiesystemen kan goed inzicht worden gekregen in de te
verwachten ontwikkelingsstadia en het benodigde ontwikkelingsbe-
heer. Voor de niet genoemde hoofdecosysteemtypen zullen in de
planperiode op grond van onderzoek referenties worden vastgelegd
(zie 5.7).

4. Ecologische kansrijkdom
In de planperiode zal een achtergronddocument worden vervaardigd
waarin het begrip kansrijkdom en de plaats van dit begrip in het
natuurbeleid nader worden uitgewerkt (zie 3.5).

5. Natuurgerichte normstelling
Het begrip natuurgerichte normstelling duidt op het totaal van eisen
welke het natuurbeleid stelt aan de fysieke omgeving en omvat dus
eisen in de richting van milieu-, water-, ruimtelijk, inrichtings- en
beheersbeleid. Het begrip zal in de planperiode nadere invulling
krijgen. Twee eerste deelacties betreffen:
intensivering van onderzoek ten behoeve van het totstandbrengen van
een gedifferentieerd stelsel van milieukwaliteitseisen voor nutriënten;
intensivering van onderzoek gericht op het invullen van algemene
milieukwaliteit mede vanuit de bescherming van algemene natuur-
waarden en van aandachtssoorten met een breed verspreidingsgebied.
In algemene zin vormt natuurgerichte normstelling een speerpunt in
het onderzoeksprogramma natuurbeleid (zie 5.7, 6.2 en 6.3.1).

6. Decentralisatie ROL/RAL
Met het IPO zijn besprekingen gaande over de decentralisatie van het
beleid inzake aanwijzingen en onderhoud van landschapselementen
(zie 9.1.5).
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7. Nationaal Park Schiermonnikoog
In de zomer van 1989 is Schiermonnikoog als eerste van het nieuw te
realiseren stelsel aangewezen als Nationaal Park. De realisatie van de
doelstelling zal worden bezien en waar nodig worden begeleid.

8. Uitbreidingsmogelijkheden lijst potentiële nationale parken
Er is een lijst opgesteld van potentiële nationale parken in Nederland.
Nagegaan zal worden welke gebieden in aanmerking komen om aan
deze lijst te worden toegevoegd.

9. - 14. Definitieve instelling nationale parken
De definitieve instelling van de volgende nationale parken, die thans in
de oprichtingsfase verkeren, zal ter hand worden genomen: Dwingel-
derveld, Weerribben, de Biesbosch, de Groote Peel, de Hamert en de
Meijnweg.

15. - 17. Instelling nationale parken in oprichting
Door het afronden van de voorbereiding zal de status van nationaal
park in oprichting gelden voor de volgende gebieden: Zuid-Kennemer-
land, Drents-Friese Woud, en Loonse en Drunense Duinen.

18. - 23. Aanvang procedure nationale parken
De procedure tot instelling als nationaal park in oprichting zal worden
gestart voor de volgende gebieden: Utrechtse Heuvelrug, Montferland,
Noord-Hollands Duinreservaat, Texel, Vlieland en Terschelling.

24. Soortenbeschermingsplannen
Voor een aantal soorten zullen in de planperiode soortenbescher-
mingsplannen worden uitgebracht, nl. voor noordse woelmuis, lepe-
laar, kerkuil, ijsvogel, patrijs, kraanvogel, korhoen, beek- en zeeforel,
geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad, boomkikker, akkerkruiden en
orchideeën (zie 7.3.3).

25. Uitbreiding en toesnijding m.e.r.-plicht op de ecologische hoofd-
structuur
Bezien zal worden in hoeverre het gewenst is op basis van het jn dit
plan neergelegde beleid generiek dan wel ter bescherming van de
ecologische hoofdstructuur en/of gebieden met specifieke landschap
pelijke waarden voor specifieke activiteiten de drempelwaarde voor de
m.e.r.-plicht te verlagen of meer activiteiten m.e.r.-plichtig te stellen
(zie 6.3.1).

26. Toesnijding regeling stiltegebieden op de ecologische hoofdstruc-
tuur
Er zal worden nagegaan of het gewenst is tot een betere toesnijding
van de Regeling Stiltegebieden op de ecologische hoofdstructuur te
komen. Hierbij gaat het in het bijzonder om de habitats van voor
verstoring gevoelige aandachtssoorten (zie 6.3.1, bufferbeleid).

27. Versterking natuuraspect in wateractieplannen
Er zal gericht worden gewerkt aan versterking van het natuuraspect in
planvorming en -uitvoering in het kader van het Rijnactieplan, Noord-
zee-actieplan en de plannen voor Maas en Schelde (6.3.2).

28. Versterking natuuraspect in het landbouwbeleid
Naast de uitvoering van project 36, natuurvriendelijk boeren, zal een
gericht programma door de landbouwvoorlichting worden vervaardigd
ten behoeve van de landbouw in de ecologische hoofdstructuur,
teneinde een snelle realisatie van geïntegreerde bedrijfssystemen te
vervaardigen (zie 6.4.1).

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989 - 1990, 21 149, nrs. 2 - 3 256



Het systeem van directe natuurproductiestimulering zal worden ge-
volgd en geëvalueerd.

29. Verbetering relatie natuurbeleid - EG-landbouwbeleid
In de planperiode zal er zorg voor worden gedragen dat de natuur- en
landschapseffecten van het EG-landbouwbeleid mee gaan wegen bij
de formulering van dit beleid. Er zal worden gestreefd naar een ade-
quate inzet van communautaire middelen en instrumenten om aanvul-
lende maatregelen te treffen (zie 8.3.2) gericht op:
het tegengaan van aantasting van bodem, water en natuurlijke hulp-
bronnen;
het stimuleren van de inzet van agrarische productiecapaciteit voor
natuur- en landschapsbeheer, milieuverbetering en bosaanleg;
het extensiveren van agrarische productie mede op natuurbeleids-
grondslag.

30. Commissie Multifunctionele landinrichting
De Commissie Multifunctionaliteit Landinrichting is begin 1988 inge-
steld met de taak voorstellen te doen die optimaal vorm en inhoud
geven aan de multifunctionele doelstelling van landinrichting. In de
Commissie hebben vertegenwoordigers van de particuliere natuur-
bescherming en van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij zitting. Naar verwachting zal de Commissie dit jaar haar eind-
rapport presenteren. Vervolgens zal nadere besluitvorming plaats-
vinden over de doorwerking van de voorstellen in het landinrichtings-
beleid.

31. Intensivering inzet en ontwikkeling landinrichtingsinstrumentarium
Om de doelstellingen van het natuur- en landschapsbeleid te realiseren
is een gerichte inzet van het landinrichtingsinstrumentarium van
belang. In dit verband is tevens het toespitsen van bestaande instru-
menten op de inrichtingsbehoefte in de ecologische hoofdstructuur
aan de orde. Een nadere uitwerking van de gebiedskeuze en de inrich-
tingsbehoefte zal plaatsvinden in het kader van de opstelling van het
Structuurschema Landbouw, Natuurbeheer en Openluchtrecreatie en
de Beleidsnota Landinrichting.

32. Plannen militaire terreinen
In de planperiode zullen voor militaire terreinen in de ecologische
hoofdstructuur inrichtings- en beheersplannen worden opgesteld.
Daarnaast zullen de in het Milieubeheersplan Defensie genoemde
reducties van militaire inspanningen ten behoeve van natuur en land-
schap optimaal worden ingevuld.

33. Van boorwerken te vrijwaren gebieden
In de planperiode wordt bezien of er aanleiding bestaat het beleid
inzake van boorwerken te vrijwaren gebieden te verscherpen met
betrekking tot de ecologische hoofdstructuur en de gebieden met
specifieke landschappelijke waarden (zie 6.4.3).

34. Ontgrondingen en natuurontwikkeling
Er zijn situaties waarin ontgrondingen kunnen bijdragen aan het
realiseren van natuurbeleidsdoelstellingen. Waar dit mogelijk is zal het
rijk stimuleren dat natuurontwikkeling een uitdrukkelijke plaats krijgt
bij de herinrichting van ontgrondingsgebieden en dat wordt aange-
sloten bij de natuurlijke en landschappelijke doelstellingen van een
gebied (zie 6.4.3).
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35. Natuursponsoring en publiek-private partnerships (PPP's)
Met het oog op de concretisering van het beleid gericht op het particu-
lier initiatief zal een studiecommissie worden ingesteld bestaande uit
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de particuliere organisaties
en de overheid. Deze zal de mogelijkheden voor PPP-proefprojecten en
voor sponsoring aangeven (zie 5.5).

36. Deskundigheidsbevordering natuursector
Er zullen in de planperiode projecten worden gestart welke gericht zijn
op het bevorderen van deskundigheid van o.a. medewerkers van
natuurbeschermingsorganisaties betrokken bij publieksvoorlichting,
van bezoekerscentra en natuur- en milieu-educatieve organisaties (zie
7.3.5).

37. Deskundigheidsbevordering jeugd en jongeren
In de planperiode zullen projecten worden uitgevoerd gericht op
buitenschoolse activiteiten waarin kinderen en jeugdigen een band
met de natuur kunnen opbouwen en gericht op bevordering van na-
tuur- en milieu-educatie in het (agrarisch) onderwijs (zie 7.3.5).

38. Didactiek- en methodiekontwikkeling natuur- en milieu-educatie
Aandacht zal worden besteed aan didactiek en methodiekontwikkeling,
verbetering van informatie- en documentatievoorzienig en onderzoek
naar natuurbeleving en naar gedrag in relatie tot de natuur, alsmede
naar mogelijke oplossingen voor knelpunten in natuur- en milieu-
educatie.(zie 7.3.5).

39. Ontwikkeling doelgroepbenadering natuurbeleid
Als belangrijkste doelgroepen in het kader van het natuurbeleid kun-
nen worden genoemd: natuur- en landschapsbeheerders, wildbeheer-
ders, visstandsbeheerders, weg- en waterbeheerders, agrariërs, agrari-
sche organisaties, ontgronders, waterwinners, recreatie-ondernemers,
recreatieschappen en recreanten.
In het kader van dit plan zal voor deze doelgroepen een gericht beleid
worden voorbereid. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van educatie
en voorlichting, alsmede de financiële ondersteuning van projecten.
Vaak zal sprake zijn van een combinatie van instrumenten, bepaald
primair vanwege de specifieke doelgroep en de aard van de problema-
tiek. Gestreefd wordt, per doelgroep, naar het maken van concrete
afspraken over activiteiten (zie 5.6).

40. Ecologische kwaliteitsverbetering jachtgebieden en viswateren
In de planperiode zal de oprichting van wildbeheereenheden worden
gestimuleerd teneinde de ecologische kwaliteit van de gebieden waar
wordt gejaagd te behouden (en te herstellen). Visstandbeheerders
zullen evenzo worden gestimuleerd de ecologische kwaliteit van
viswateren te behouden en waar mogelijk te vergroten. Met name
wordt ook belang gehecht aan een goede beheerplanning (zie 5.6 en
6.4.9).

41. Onderzoekprogramma natuurbeleid
Door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zal een
natuuronderzoekprogramma worden opgezet met als centraal thema
de ecologische hoofstructuur. In het kader van dit programma zullen
voor een periode van vier jaar jaarlijks circa 30 mensjaren in aanvulling
op de bestaande capaciteit voor natuuronderzoek worden ingezet,
teneinde - in aansluiting op de uitvoering van het Ontwikkelingsplan -
een inhaalmanoeuvre voor het natuuronderzoek mogelijk te maken (zie
5.7).
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42. Meetnet voor natuur en landschap
Ten behoeve van natuur en landschap wordt een meetnet gerealiseerd.
Voor de beleidsvoorbereiding en -evaluatie, alsmede ter vergroting van
hoeveelheid basisinformatie ten dienste van korte termijnonderzoek en
advisering (bijvoorbeeld in het kader van milieu-effectrapportage) zal
worden gestreefd naar de realisatie van een systematisch monitorings-
systeem op nationaal niveau. Met dit systeem zal de toestand van
natuur en landschap worden gevolg onder andere met betrekking tot
oppervlakte van ecosystemen, populaties van soorten en cultuurhisto-
rische en aardkundige waarden (zie 5.7).
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Bijlage 3 bij het Natuurbeleidsplan

ONDERZOEK, INVENTARISATIE EN MONITORING

Inleiding

Onderzoek, inventarisatie- en monitoring-activiteiten kunnen worden
ingezet om knelpunten bij de realisering van de beleidsdoelstelling op
te lossen. Het gaat daarbij om het toeleveren van nieuwe kennis. Een
coherente toelevering van kennis versnelt en catalyseert het beleid.
Daarnaast speelt het onderzoek, evenals inventarisatie- en monitoring-
activiteiten, een belangrijke rol bij het signaleren van (onverwachte)
ontwikkelingen die negatief kunnen uitwerken op beleidsdoelstellin-
gen. Verder kan onderzoek het benodigde inzicht geven in een bepaal-
de problematiek, waardoor uiteindelijk de maatschappelijke acceptatie
van het beleid kan worden vergroot.

Voor het natuur- en landschapsbeleid is een grote verscheidenheid aan
disciplines relevant. Binnen de bêta-wetenschappen gaat het onder
andere om: ecologie, hydrologie, fysische geografie, toxicologie,
cultuurtechniek en milieukunde. Binnen de alfa-disciplines betreft het:
economie, sociologie, politicologie, historische geografie, landschaps-
architectuur en archeologie. Er is zowel behoefte aan toegepast onder-
zoek, als aan strategisch fundamenteel onderzoek.

Inhoudelijke informatiebehoefte

In hoofdstuk 5, hoofdlijnen van beleid, zijn de belangrijkste accenten in
het onderzoek weergegeven. De uitgezette beleidslijnen maken het
noodzakelijk dat in een aantal onderzoekvelden de onderzoekinspan-
ning wordt opgevoerd. Het betreft met name het biogeografisch en het
populatiedynamisch onderzoek, de natuurgerichte normstelling, het
onderzoek aan referentiesystemen en het ecohydrologisch onderzoek.
Daarnaast vergen ook inventarisatie en monitoringactiviteiten verder-
gaande aandacht.

Deze bijlage gaat nader in op onderzoek, inventarisatie en monitoring.
Verdere uitwerking zal kunnen plaatvinden in het kader van onderzoek-
programma's, in de meerjarenprogramma's natuur en landschap en in
de vorm van thema-gewijze uitwerkingen. Daarnaast zal bij de nadere
planvorming van projecten toespitsing van onderzoeksvragen plaats-
vinden.

Biogeografisch en populatie-onderzoek
Voor een aantal ecosystemen is behoefte aan inzicht in de relatie
tussen oppervlakte en de mogelijkheid tot "zelfstandig" ecologisch
functioneren. Aandachtspunten zijn hierbij de populatie-dynamische
aspecten en in samenhang hiermee de genetische aspecten van soor-
ten die beleidsmatig van belang worden geacht. Ook soorten die
conditionerend zijn voor het functioneren van het ecosysteem (waar-
onder grazers, predatoren) zijn van belang. Een andere aandachtspunt
vormt de relatie tussen oppervlakte en de externe beïnvloeding.
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Met het oog op het goed functioneren van ecosystemen dient voor
meer soorten inzicht verkregen te worden in de noodzaak van en
mogelijkheden voor het creëren van verbindingszones. Hierbij zijn het
verbreidingsvermogen van soorten en de biotoopeisen voor migratie
van belang. Een modelmatige benadering van dit onderzoek, waarbij
uitsterfkansen op locale schaal in relatie tot de kwaliteit van de ecologi-
sche (hoofd)structuur zichtbaar kunnen worden gemaakt, zal de bruik-
baarheid van de onderzoeksresultaten in het beleid vergroten.

Gezien de samenhang tussen "zelfstandig" functionerende ecosys-
temen en hun omgeving wordt het van belang geacht om over kennis
te beschikken over de wisselwerking, in positieve en negatieve zin,
tussen natuurlijke en cultuurlijke ecosystemen (uitwisseling van orga-
nismen, wederzijds vervullen van functies, zoals de fourageerfunctie).

Natuurgerichte normstelling
Het vaststellen van natuurgerichte normen wordt gezien als een be-
langrijk beleidsinstrument. De benodigde kennis dient hiervoor bij
elkaar te worden gebracht en verder te worden ontwikkeld.
Normen voor zware metalen, organische stoffen, bestrijdingsmiddelen
en dergelijke kunnen zowel worden geformuleerd ten aanzien van
verspreiding door de bron, als ten aanzien van de milieucompartimen-
ten bodem, water en lucht of het voorkomen in organismen. Kennis
over dosis-effect relaties, synenergistische verschijnselen, cumulatie
en stofroutes zijn (mede) bepalend voor een keuze. Deze kennis ont-
breekt grotendeels. Verder onderzoek op dit punt, gericht op prioritaire
stoffen en ecosystemen of soorten, is noodzakelijk om te komen tot
gekwantificeerde normen. Kennis over achtergrond- of referentiewaar-
den is essentieel. Een benadering volgens de risico-analyse zal de
bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten in het beleid vergroten.

Voor de formulering van normen in het kader van verzuring en eutro-
fiëring, dient het onderzoek naar de effecten op natuur en landschap
verder te worden ontwikkeld. De mogelijkheden om te komen tot
natuurgerichte normstelling als onderdeel van de ruimtelijke ordening
en het kwantitatieve waterbeleid dienen te worden verbeterd. Het
voorgenomen beleid met betrekking tot "algemene natuurwaarden"
kan leiden tot nadere onderzoeksvragen onder andere naar de relatie
tussen de milieubasiskwaliteit, landgebruik en natuurwaarden.

Onderzoek naar referenties
De toegenomen aandacht in het beleid voor natuurontwikkeling resul-
teert in een grotere onderzoeksbehoefte ten aanzien van de wijze
waarop natuurontwikkeling gestuurd kan worden. Van belang hierbij is
de keuze van referentiesystemen, op basis waarvan een goed inzicht
kan worden verkregen in de te verwachten ontwikkelingstadia en het
benodigde ontwikkelingsbeheer. Het gaat om zowel terrestrische als
aquatische ecosystemen.
Technische kennis voor de uitvoering van kleinschalige natuurontwik-
keling is in grote mate voorhanden. Nader onderzoek is gewenst met
betrekking tot de wijze waarop de kennis in planvorming optimaal kan
worden ingebracht zowel in het landelijk gebied als de (rand)stedelijke
omgeving ("de natuurlijke stad").

Ecohydrologie
Voor duurzame instandhouding van natuurwaarden is kennis over
hydrologische processen van wezenlijk belang. De ter beschikking
staande basisinformatie is nog te beperkt. Gebiedsdekkende gedetail-
leerde overzichten van de hydrologische en hydrochemische gesteld-
heid van het ondiepe grondwater ontbreken; grondwaterstromingspa-
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tronen, relaties tussen infiltratie- en kwelgebieden en de relatie opper-
vlaktewater - grondwater zijn op veel plaatsen nog onvoldoende
bekend en/of zijn gebaseerd op de interpretatie van verouderde gege-
vens. Voorts doen zich vragen voor ten aanzien van de mogelijkheden
van hydrologische isolatie van gebieden, de locatie van bufferzones,
scheiding van schone en vervuilde systemen, retentie van gebiedsei-
gen water en de herstelmogelijkheid van hydrologische kringlopen. De
waterhuishoudkundige eenheid staat hierbij centraal.
Nader onderzoek is gewenst ten aanzien van de veranderingen in
waterkwaliteit van het grondwater onder invloed van bodemcondities
(met name denitrificatieprocessen) en de formulering van stofgerichte
normen. In de relatie tussen natuurwaarden enerzijds en kwantitatieve
en kwalitatieve watercondities anderzijds dient via onderzoek nader
inzicht te worden verkregen.

Inventarisatie en monitoring
Voor de uitvoering van het beleid dient basis-informatie over locale/
regionale situaties voorhanden te zijn. Deze informatie is noodzakelijk
voor onder meer het uitvoeren van gebiedsvergelijkingen (locatie-
keuzen), voor het bepalen van de effecten van voorgenomen handelin-
gen, inrichtings- en beheervragen, probleemsignalering en beleids-
evaluatie. De basisinformatie dient betrekking te hebben op:
natuur- en landschapswaarden;
abiotische milieu-omstandigheden met relevantie voor natuur- en

landschapswaarden;
menselijke activiteiten.

Er is behoefte aan het onderling afstemmen van de huidige inventari-
satie- en monitoringactiviteiten (met name ten aanzien van flora en
vegetatie, vogels) en het uitbreiden van deze activiteiten ten aanzien
van zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, sommige groepen onge-
wervelde dieren, hydrobiologische componenten en mariene organis-
men. Er dient hiervoor methodiek-ontwikkeling plaats te vinden.
Tevens zal inzicht moeten worden verkregen in de verspreiding en
veiligstelling van genetisch materiaal, onder andere met relevantie
voor natuurontwikkeling. De gegevensverzameling ten aanzien van het
voorkomen van ecosystemen en van veranderingen daarin dient
verder te worden ontwikkeld, onder andere met behulp van Remote
Sensing.

Ten aanzien van abiotische milieuomstandigheden dient de gegevens-
verzameling voor het voorkomen van stoffen in de verschillende (a)bio-
tische componenten, het ondiepe grondwater en de geomorfologie te
worden geïntensiveerd. Op basis van een evaluatie vanuit het natuur-
beleid van huidige abiotische inventarisaties en monitoring (bodem,
water, lucht) zal moeten worden bezien op welke wijze deze kunnen
worden geoptimaliseerd. Voor de huidige (a)biotische inventarisaties is
behoefte aan methodologisch onderzoek naar nauwkeurigheid in
relatie tot de manier waarop onderzoeksresultaten worden gebruikt.

Aparte aandacht verdient verder het verkrijgen van een systematisch
overzicht van het voorkomen en de verspreiding van cultuurhistorisch
belangwekkende landschapselementen en -patronen en van aardkun-
dige waarden.

Basisinformatie over voor natuur relevante menselijke activiteiten
wordt momenteel veelal niet systematisch verzameld. Er is ten behoe-
ve van de planvorming behoefte aan (landelijke) overzichten van het
voorkomen van verstoringsbronnen, verontreinigingsbronnen en
versnippering. Er dient te worden verkend in hoeverre via centrale
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opslag of toegankelijkheid van verleende vergunningen hierin inzicht
kan worden verkregen.

Internationaal beleid
De onderzoeksvragen met betrekking tot het internationale beleid
concentreren zich op de relaties natuur-handel, natuur-toerisme en
natuur-ontwikkelingssamenwerking. Het gaat hierbij om wederzijdse
beïnvloeding. Met betrekking tot wetlands, tropische bossen, Antarc-
tica, trekvogels, walvissen en grote Afrikaanse zoogdieren is een Ne-
derlandse bijdrage aan het natuurbeheeronderzoek van belang. Aparte
aandacht geldt voor expert systems, waarmee stelselmatige beoorde-
ling uit het oogpunt van natuurbeleid van Nederlandse ontwikkelings-
projecten ondersteund kan worden.

Ook wordt onderzoek noodzakelijk geacht naar de effecten van het
internationale beleidshandelen van Nederland op natuurwaarden
elders in de wereld. Tevens dient het EG-beleid met betrekking tot het
harmoniseren van nationale wetgeving, in het licht van 1992, op zijn
effecten voor natuur en landschap op nationaal en Europees niveau
geëvalueerd te worden.

Relatie tussen natuur, landschap en andere functies
Voor het beleid is kennis over de wisselwerking tussen natuur en
landschap, en maatschappelijke ruimtegebruiksfuncties essentieel. Dit
geldt voor de interacties in beide richtingen. Verder inzicht is noodzake-
lijk in de wijze waarop via meekoppeling met andere functies natuu-
rontwikkeling kan worden vorm gegeven.

a. Landbouw
Om op de te verwachten consequenties voor de natuur van ontwikke-
lingen in de landbouw ten gevolge van biotechnologie, informatica, EG
en marktontwikkelingen te kunnen anticiperen, dienen deze ontwikke-
lingen op zodanige wijze te worden beschreven dat vertaling naar
natuurconsequenties mogelijk is. Kengetallen zoals die voor de econo-
mische aspecten bestaan, zullen voor de ecologische aspecten ontwik-
keld moeten worden. Om bestaande en te ontwikkelen kennis over de
relatie natuuren landbouw op (inter)nationaal en regionaal niveau
optimaal te benutten, is verdere ontwikkeling van scenario-studies
noodzakelijk.
De ontwikkelingen in de landbouw richten zich sterk op het bereiken
van gesloten systemen voor niet-grondgebonden teelten en op geïnte-
greerde systemen voor grondgebonden teelten. Onderzoek op bedrijfs-
niveau is onder andere gericht op het terugdringen van emissies vanuit
de landbouw en geïntegreerde bedrijfsvoering. Daarbij concentreert
het huidige onderzoek zich op deelaspecten van de bedrijfsvoering.
Grotere aandacht is gewenst voor een integrale benadering van het
bedrijfsgericht onderzoek. Het koppelen van bedrijfsmodellen en
regionale landbouwmodellen aan natuurmodellen is daarbij een
hulpmiddel, dat een scenariobenadering mogelijk maakt.

b. Recreatie
Effecten op natuur van recreatie-sturende maatregelen die zowel
binnen natuurgebieden genomen kunnen worden (zoneringsmaatrege-
len) als daarbuiten (aanleg van recreatie-objecten), evenals de effecten
van seizoensverbreding dienen verder te worden onderzocht. Dit geldt
ook voor vergroting van de mogelijkheden voor recreatief mede-
gebruik. Tevens is meer inzicht gewenst in de behoeften vanuit de
natuurgerichte recreatie, mede in relatie tot natuurontwikkeling. Ook
onderzoek naar kwantitatieve en kwalitatieve effecten van recreatievor-
men in relatie tot het beoogde niveau van natuurwaarden is gewenst.
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c. Waterwinning.
Onderzoeksvragen betreffen de mogelijkheden van een strategisch
gebruik van grondwatervoorraden, retentie van gebiedseigen water,
het besparen van waterverbruik en de mogelijkheden en consequen-
ties van een omschakeling naar het gebruik van oppervlaktewater in
plaats van grondwater voor de (drink)-watervoorziening. Verdere
vragen zijn geformuleerd in het onderdeel "ecohydrologie".

d. Bosbouw.
In deze relatie doen zich vragen voor met betrekking tot de integratie
van natuur- en produktiedoelstellingen, waaronder het realiseren van
aangepaste oogstmethoden, het realiseren van ontwikkelingsbeheer
en het bedrijfseconomisch en bedrijfstechnisch optimaliseren van het
beheer van bossen met accent op natuur.
Onderzoek naar methoden voor natuurontwikkeling in multifunctioneel
bos en begrazingsonderzoek is gewenst.

e.Visserij.
Verder onderzoek (zoals nu in SEON-verband plaatsvindt) naar de
ecologische effecten van boomkorvisserij en mossel- en kokkelvisserij,
andere visserijvormen op zeezoogdieren als de bruinvis en op niet-
commerciële beviste of bevisbare vissoorten wordt noodzakelijk
geacht.

f. Infrastructuur.
Het inzicht in de effecten van versnippering ten gevolge van aanwezige
infrastructuur en de mogelijkheden om deze versnippering tegen te
gaan wordt thans vergroot. Specifieke vragen betreffen de barrièrewer-
king van (gebundelde) infrastructurele voorzieningen en de mogelijk-
heden om deze op te heffen.

g. Delfstoffenwinning.
Het bepalen van de plaats van diepe delfstofwinning en de inschatting
van risico's bij calamiteiten is hierbij essentieel. Ten aanzien van het
instellen van beschermde gebieden in de Noordzee is verder onder-
zoek ten aanzien van de genoemde aspecten noodzakelijk. Voor ont-
grondingen op het land bestaan vragen ten aanzien van mogelijkheden
voor natuurontwikkeling en landschappelijke inpassing.

Verbreding maatschappelijk draagvlak.
Ten aanzien van natuur- en milieu-educatie bestaat een aantal onder-
zoeksvragen. Deze hebben betrekking op natuurbeleving en de werking
en effectiviteitsvergroting van het instrument natuur- en milieu-educa-
tie. Voor de gerichte benadering van doelgroepen is nader onderzoek
nodig terwille van een optimale opzet. In dit verband is kennis over
natuurgericht gedrag en natuurbesef van belang. Tevens is onderwijs-
kundig en methodisch onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van
natuur- en milieu-educatie noodzakelijk. Nader onderzoek wordt
noodzakelijk geacht naar de maatschappelijke perceptie van natuur en
landschap, om de gegevensverzameling naar veranderingen in natuur
en landschap daarop af te kunnen stemmen, evenals onderzoek naar
de relaties tussen veranderingen in natuur en landschap en de conse-
quenties daarvan voor andere maatschappelijke functies.

Effectiviteit van beleidsinstrumenten
Er is in toenemende mate behoefte om de resultaten van het beleid te
meten. Het bijeenbrengen van gegevens over veranderingen in natuur
en landschap levert een zeer globale totaalbeoordeling van het rege-
ringsbeleid. Onderzocht dient te worden in hoeverre via indicatoren het
realiseren van gestelde beleidsdoelen op eenvoudige wijze kan worden
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geëvalueerd. Teneinde de relatieve effectiviteit van de beleidsinstru-
menten te bepalen, is onderzoek noodzakelijk naar besluitvormings-
mechanismen, de daarbij gehanteerde motieven en de naleving van
genomen besluiten voor verschillende doelgroepen.
Daarnaast is voortgezet onderzoek naar het rendement van beleidsin-
strumenten van belang. Met het oog op een optimale inbreng van het
natuurbeleid in het milieubeleid, waterbeleid en ruimtelijke ordenings-
beleid zal de actuele betekenis van beleidsuitgangspunten en gehan-
teerde normen in de genoemde beleidsvelden voor de realisatie van
doelstellingen van het natuurbeleid worden bezien.

In dit plan wordt een aantal beleidsvoornemens en -uitgangspunten
geformuleerd die nader onderzoek vergen. Het gaat hierbij onder meer
om de haalbaarheid en vormgeving van natuursponsoring, het com-
pensatie-principe en de mate van geldigheid van het uitgangspunt dat
via het bijzondere soortenbeleid ook andere soorten zullen profiteren.
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Bijlage 4 van het Natuurbeleidsplan

In deze bijlage wordt een korte samenvatting gegeven van de inhoud
van de achtergronddocumenten, die in het kader van het Natuur-
beleidsplan zijn geschreven. De documenten van de achtergrondreeks
geven tesamen inzicht in aanwezigheid, toestand en waarde van
natuur en landschap in Nederland. Hierbij wordt tevens ingegaan op
de factoren die de houdbaarheid en kansrijkdom van natuur en land-
schap beïnvloeden.

Overigens is het niet zo dat de ideeën en beleidsaanbevelingen die in
de rapporten worden gedaan, ook automatisch de mening vertegen-
woordigen van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

1. Internationale betekenis van de Nederlandse natuur

De studie geeft de internationale betekenis van de Nederlandse natuur
aan. Deze betekenis is gewaardeerd op grond van de zogenaamde
informatiefuncties van de natuur. Hierbij wordt het natuurlijk milieu
gezien als bron en drager van wetenschappelijke en genetische infor-
matie, als bron van inspiratie en als middel tot educatie en recreatie.

De maatstaf die in het achtergronddocument is gehanteerd voor de
bepaling van de internationale betekenis is: komen bepaalde typen
ecosystemen, groepen van soorten en geogenetische elementen (zoals
stuwwallen) in Nederland meer of minder voor in vergelijking tot het
percentage dat Nederland uitmaakt van de totale oppervlakte van
Europa, of een ander duidelijk begrensd gebied.
De normering is ontleend aan het percentage dat de oppervlakte van
Nederland van heel Europa uitmaakt (0,3%). Voor habitattypen in
Nederland is de volgende normering gekozen:
minder dan 0,3% van de totale Europese oppervlakte: geen internatio-
nale betekenis;
0,3-1% aanwezig: enige internationale betekenis;
1-10% aanwezig: grote internationale betekenis;
meer dan 10% aanwezig: zeer grote internationale betekenis.
Voor taxonomische groepen van soorten is getracht dezelfde aanpak te
hanteren, maar dan gebaseerd op het aantal individuen in Nederland
en in Europa. Omdat afdoende gegevens dikwijls ontbreken zijn de
volgende aanvullende maatstaven en normen gehanteerd:
soorten die uitsluitend in Nederland voorkomen (endemen): zeer grote
internationale betekenis;
soorten met het zwaartepunt van het voorkomen in Nederland: grote
internationale betekenis;
grote soortenrijkdom, bijzondere soortencombinatie, geïsoleerde
populaties of veel areaalgrenzen in Nederland: enige internationale
betekenis.

Aldus blijkt dat in Nederland de moerassen, inclusief de kwelders en
schorren, de getijdewateren, de duinen en stuifzanden en de weide-
vogelpopulaties van zeer grote internationale betekenis zijn. Van grote
internationale betekenis zijn de heidegebieden en de zoete en zwak
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brakke wateren van het holocene gebied. Enige internationale beteke-
nis hebben de graslanden en de sterk brakke binnenwateren.
Vergroting van de internationale betekenis door natuurontwikkeling is
vooral mogelijk voor zoute en brakke getijdengebieden, kwelders en
schorren, zoetwatergetijdegebieden, oermoerassen in polders, graslan-
den, duinen, stuifzanden, zoete en brakke binnenwateren van het
holocene gebied en sterk brakke binnenwateren.

2. Grondwaterstromingsstelsels in Nederland

Deze studie is uitgevoerd om de belangrijkste natuurlijke en kunstmati-
ge (grond)watersystemen in Nederland te achterhalen. Het resultaat is
een voorlopige kaart (1:600.000), waarop de grondwaterstromingsstel-
sels in Nederland zijn weergegeven (zie de vereenvoudigde versie,
figuur 19 in dit Natuurbeleidsplan).

Het document bevat een overzicht van de individuele, voornamelijk
regionale en subregionale stromingsstelsels, met een schematische
weergave in profielen. Van de meeste profielen zijn de stroomlijnen
berekend met FLOWNET, een twee-dimensionaal stationair eindige
verschillen model.
Ook het "inzoomen" van regionale, via subregionale, naar locale
systemen komt aan de orde. Met deze methode is het mogelijk om
systematisch de ruimtelijke en tijdseffecten van beschermende of
bedreigende ingrepen, bijvoorbeeld ten behoeve van de landbouw,
drinkwatervoorziening of afvalverwerking, in de nabije of verre omge-
ving na te gaan.
Tot slot wordt in het kort de kwetsbaarheid van stromingsstelsels en de
bedreigingen voor natuurterreinen behandeld, zoals die kunnen ont-
staan door grondwateronttrekkingen, intensieve drainage en het
doorlekken van meststoffen in het grondwater.

3. Levend verleden - Een verkenning van de cultuurhistorische
betekenis van het Nederlandse landschap

Het Nederlandse landschap is bij uitstek een cultuurlandschap. De
wijze waarop de mens zijn leefomgeving heeft aangepast en ingericht
varieert met de tijd, al naar gelang de mogelijkheden en wenselijk-
heden van het moment.
Maar ook gelijktijdige ontginningen in verschillende delen van ons
land hebben tot andere eindresultaten geleid. Van belang hierbij waren
verschillen in oorspronkelijke terreingesteldheid, zoals reliëf en water-
huishouding, en verschillen in sociale, politieke, economische en
technische omstandigheden. Een veenontginning in het west-Neder-
landse copegebied verliep anders en vertoont vandaag een andere
structuur dan een gelijktijdige veenontginning aan de randen van het
Drents Plateau. Het eindresultaat van deze ontwikkeling is dat Neder-
land niet één uniform cultuurlandschap is, maar is opgebouwd uit een
aantal landschapstypen, waarin de bewonings- en ontginningsgeschie-
denis op veel plaatsen nog goed herkenbaar is. De huidige Nederland-
se cultuurlandschappen vertegenwoordigen een grote variatie en
rijkdom aan cultuurhistorische waarden.

In het achtergronddocument zijn elf landschapstypen onderscheiden
en onderling vergeleken. Tevens is nagegaan welke plaats de land-
schapstypen in Westeuropees verband innemen.
Uit de weging op nationale schaal volgt dat de meeste waarde moet
worden gehecht aan de drie landschapstypen die een relatief geringe
oppervlakte innemen: de rivierterrasontginningen, de lössontginnin-
gen en de duinen en duinontginningen. De middenmoot wordt ge-
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vormd door de stroomrug- en komontginningen, de veenontginningen,
de oudere zeekleipolders en de kampontginningen met plaatselijk
essen. Het laagst scoren de recente zeekleipolders, de heide-ontginnin-
gen en bossen, de veenkoloniën en de droogmakerijen (inclusief de
Zuiderzeepolders).
Vanuit Westeuropees gezichtspunt beschouwd is het Nederlandse
landschap vooral bijzonder door de dominerende invloed van de
mens. Het hoogst scoren de stroomrug- en komontginningen, de
veenkoloniën, de duinen en duinontginningen, de oudere zeekleipol-
ders en de droogmakerijen. Matig gewaardeerd worden de veen-
ontginningen, de recente zeekleipolders en de kampontginningen met
plaatselijk essen. De lössontginningen, de rivierterresontginningen en
de heide-ontginningen en bossen hebben slechts een geringe interna-
tionale betekenis.
Duinen en duinontginningen scoren dus zowel nationaal als internatio-
naal hoog. Heide-ontginningen en bossen worden in beide vergelijkin-
gen het laagst gewaardeerd. Voor andere landschapstypen valt de
waardering tegengesteld uit. Lössontginningen en rivierterrasontgin-
ningen hebben een hoge nationale en geringere internationale beteke-
nis. Het omgekeerde geldt voor de droogmakerijen.
Met behulp van een aantal selectie-criteria (waarvan gaafheid als
belangrijkste) is op kaart weergegeven in welke gebieden de historisch-
landschappelijke waarden het best bewaard zijn gebleven. Daarnaast
zijn op deze wijze gebieden onderscheiden die weliswaar minder hoog
scoren, maar toch grote waarden in historisch-landschappelijk opzicht
vertegenwooordigen. Overigens betekent dit niet dat de overige
gebieden geen historisch-landschappelijke betekenis (meer) bezitten.

4. Toestand van de natuur - Veranderingen in natuur en landschap

Het landschap is sterk veranderd in de afgelopen eeuw. Door verande-
ringen in de agrarische bedrijfsvoering, die grootschaliger en intensie-
ver is geworden, verdwenen kleine landschapselementen, zoals heg-
gen, poelen, perceelsrandbegroeiingen en is het landschap rechtlijni-
ger geworden. De "woeste grond" is grotendeels verdwenen. Vooral
levensgemeenschappen van voedselarme milieus hebben daardoor
sterk te lijden.
De veranderingen verschillen nogal sterk bij de diverse groepen
planten en dieren, maar in zijn algemeenheid geldt dat er meer soorten
achteruit gaan dan vooruit. Bij loopkevers, broedvogels en zoogdieren
houden voor- en achteruitgang elkaar in evenwicht, hoewel bij de
laatste over relatief veel soorten essentiële kennis ontbreekt. Uitge-
sproken slecht gaat het met reptielen (alle soorten achteruit), amfibieën
(3/4 achteruit) en met de dagvlinders (90% gaat achteruit).
Overigens is het niet zo dat wanneer voor- en achteruitgang elkaar in
evenwicht houden er geen reden tot zorg is. Veelal zijn de soorten die
achteruit gaan of uitsterven gebonden aan specifieke milieus. Vooruit-
gang daarentegen komt vaak voor bij soorten die gebonden zijn aan
milieus die samenhangen met onze cultuur en bij soorten die door de
mens zijn geïntroduceerd.

De veranderingen zijn niet in elke regio even sterk. Wanneer de scores
van de verschillende plante- en diergroepen op een rij worden gezet,
blijken vooral het rivierengebied, maar ook het heuvelland en de
zandgronden sterk in negatieve zin te zijn veranderd. In de duinen, het
zeekleigebied en het laagveengebied is dat in mindere mate het geval.
Hierbij dient te worden bedacht dat het zeekleigebied van oudsher een
soortenarme regio is en dat het heuvelland juist zeer soortenrijk is
geweest. De polders en de afgesloten zee-armen veranderen sterk. Het
aantal soorten dat hier voorkomt groeit over het algemeen als gevolg
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van de voortgaande kolonisatie van deze gebieden. In het getijdemilieu
zijn de veranderingen naar verhouding beperkt gebleven.

5. Nederland in vorm - Aardkundige waarden van het Nederlandse
landschap

Het aardkundige landschap van Nederland werd in het verleden vooral
van belang geacht als drager van biologische, cultuurhistorische en
visueel-landschappelijke waarden. De eigenwaarde van de bodem, de
vormen, de aardlagen en aardverschijnselen als producten van de
verschillende geologische krachten is op zichzelf zelden motief voor
bescherming geweest. Ook in het buitenland heeft het landschap als
aardkundig beschermingsobject beperkte aandacht gekregen. Sinds
enige jaren komt hier geleidelijk verandering in.

Wat ons land betreft is daar alle reden voor. Hoewel Nederland qua
reliëf niet erg spectaculair is, hebben de vormende krachten van water,
wind, ijs en bodembewegingen een zeer gevarieerd landschap opge-
bouwd.
Zuid-Limburg, Nederlands reliëfrijkste gebied met zijn schiervlakte-
resten, terrassen, dalen, breuktrappen, dolines en vooral ook de oude
formaties en bodems in de directe ondergrond, is een gevarieerd
geologisch landschap dat vooral in nationaal opzicht waardevol is.
Hoewel bijvoorbeeld de referentie van de Maastrichtse kalksteen op de
Pietersberg tevens van zeer groot internationaal belang is. In het
pleistocene zandgebied hebben met name de vormen en lagen die
verband houden met de aanwezigheid van het landijs in de voorlaatste
ijstijd, zoals de stuwwallen, de door het ijs gemodelleerde ruggen van
de Hondsrug en diverse ijssmeltwatervormen, behalve nationale ook
international betekenis. Bovendien is gebleken dat de vormen en lagen
die gebonden zijn aan de ijsrandsituatie tijdens de laatste ijstijd, zoals
de dekzanden en de pingoruïnes, van internationaal belang zijn. Hierbij
is de grote vormenrijkdom van de dekzanden bijna geheel beperkt tot
Nederland.
Het rivierengebied met zijn vormen als stroomruggen, kommen en
donken heeft eveneens grote internationale waarde. Dit geldt ook voor
het veen- en kleilandschap van noord- en west-Nederland, de kustdui-
nen, de Wadden en de zee-armen.

Op grond van een eerste verkenning, onder andere in het kader van het
GEA-project, is een aantal gebieden en gebiedjes die een representa-
tief beeld geven van de verscheidenheid aan aardkundige landschap-
pen en landschapselementen geselecteerd. Soms zijn de gebieden
belangrijk omdat ze zeldzaam zijn, in andere gevallen omdat ze nog
gaaf zijn, zeer kenmerkende voorbeelden vormen of een grote ver-
scheidenheid vertonen. Ook wetenschappelijke en educatieve belan-
gen bepalen mede de waarde van het aardkundig landschap.
Onder invloed van de mens is het Nederlandse landschap in de loop
van de tijd ingrijpend veranderd. De aardkundige elementen zijn
daarbij niet ongemoeid gelaten. De cultuurtechnische, waterstaatkun-
dige en infrastructurele ingrepen samen met de bebouwing en de
grondstoffenwinning hebben ieder op hun specifieke wijze sporen
achtergelaten. Veel kleine vormen zijn verdwenen als gevolg van
egalisaties. Beken en rivieren zijn gekanaliseerd. Wegen doorsnijden
stuwwallen, terrasranden, breuktrappen en dekzandruggen. Bebou-
wing heeft vormen gecamoufleerd of doen verdwijnen. De winning van
grondstoffen heeft evenzeer grote gevolgen gehad voor het aardkun-
dig landschap, zoals de bijna complete winning van ons hoogveen.
Uiteraard is het effect afhankelijk van de ingreep zelf, maar ook van het
karakter van het getroffen gebied. Zo hebben bepaalde ingrepen het
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ene object compleet vernietigd en het andere alleen geringe schade
toegebracht.

Omdat vrijwel overal de actieve aardkundige processen van verstui-
ving, verlanding, op- en aanwas, erosie en meandering aan banden zijn
gelegd, is het in Nederland vrijwel niet meer mogelijk de natuurlijke
processen, die het land hebben gevormd, te bestuderen ofte aan-
schouwen.
Kennisvermeerdering van de waarde van aardkundige landschappen
en landschapselementen en de invloed van ingrepen daarop zijn van
groot belang als basis voor het veiligstellen van (een selectie van)
zeldzame, gave en kenmerkende gebieden. Overigens verdient ook het
behoud van het aardkundige landschap (zowel fossiel als actief vor-
mend) in het beleid meer aandacht. Om dit te kunnen bereiken wordt
in het achtergronddocument een aantal conclusies getrokken die
uitgewerkt zijn in aanbevelingen voor het beleid en de aardkundige
disciplines.

6. Natuurontwikkeling - Een verkennende studie

In dit achtergronddocument wordt de basis gelegd voor natuurontwik-
keling als instrument van natuurbeleid. Natuurontwikkeling draagt in
belangrijke mate bij aan het creëren van situaties waarmee een duur-
zaam voortbestaan van plante- en diersoorten mogelijk wordt. Uit-
gaande van het concept dat de natuur "op eigen benen verder moet"
(nadruk op de intrinsieke waarden van de natuur), betekent dit, dat op
basis van ecologische referenties van de Nederlandse natuur wordt
vastgesteld welke componenten en processen met behulp van natuur-
ontwikkeling kunnen worden aangebracht. Dat houdt in dat er wordt
gekozen voor een ecosysteembenadering. Voor grote gebieden wordt
daarbij in principe gestreefd naar een ontwikkeling van een zo com-
pleet mogelijk ecosysteem met een zo hoog mogelijke mate van
zelfregulatie. Hoe compleet, en daarmee hoe zelfregulerend een
systeem in een bepaald gebied kan worden, hangt af van externe
milieucondities en van de schaal en "compleetheid" van het betreffen-
de terrein.

Voor kleinere gebieden betekent deze benadering dat daar per definitie
geen complete ecosystemen kunnen worden ontwikkeld, omdat
daarvoor de schaal ontbreekt. Omdat daardoor de zelfregulatie veel
minder zal zijn, zijn menselijke beheermaatregelen permanent nodig
ter vervanging van ecologische processen die zich op zo'n beperkte
schaal nu eenmaal onvoldoende kunnen manifesteren. Een voorbeeld
is de hakhoutcultuur, het terugsnoeien van bomen en struiken en het
maaien van gras, wanneer grote herbivoren als eland, rund en paard
ontbreken.

Voor het duurzaam voortbestaan van plante- en diersoorten is de
aanwezigheid van diverse natuurgebieden van allerlei schaal op
zichzelf niet voldoende. Het gaat er ook om dat er tussen de gebieden
uitwisseling kan plaatsvinden van plante- en diersoorten, onder andere
voor (her)bevolking van gebieden. Door middel van natuurontwikke-
ling kunnen deze uitwisselingsmogelijkheden van plante- en diersoor-
ten worden vergroot, in de vorm van allerlei soorten verbindingsstruc-
turen, bijvoorbeeld in de vorm van corridors en stapstenen. Natuur-
ontwikkeling zal zich kunnen richten op het aanbrengen van nog niet
bestaande verbindingen en het opvullen van gaten die in de loop der
eeuwen in ecosystemen zijn gevallen, waardoor ze minder compleet
en zelfregulerend zijn geworden. Op deze manier kan de ruimtelijke
structuur waarin de natuur in Nederland zich bevindt, na een periode
van vooral ontginningen en intensivering van landbouwkundig ge-
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bruik, worden toegesneden op ecologische principes en wetmatig-
heden, om de kansen op een "duurzaam" voortbestaan van natuur te
verzekeren.

Met behulp van de bouwstenen die in het referentiebeeld zijn aange-
reikt, wordt een netwerk geschetst, waarin de natuurwaarden van
Nederland stevig moeten worden verankerd. Dat netwerk moet ruimte-
lijk stabiel zijn. Voor dit netwerk zijn grote natuurgebieden een belang-
rijk fundament. Zij vormen een reservoir en in principe zijn alle soorten
van een systeem er aanwezig, waardoor ze de uitvalsbasis zijn voor
terreinen die meer aan negatieve externe beïnvloeding blootstaan.
Deze grote gebieden vormen als het ware de ruggegraat voor het
voortbestaan op termijn van wilde plante- en diersoorten. Dergelijke
grote gebieden worden tot de "ecologische kerngebieden" gerekend.
Daarnaast zijn er kleinere gebieden die (onder)delen van de meer
complete ecosystemen uit grote gebieden bevatten.
Aan het nationale ecologische netwerk kunnen kleinere natuurgebie-
den en -elementen worden aangetakt uit zogenaamde regionale
netwerken. In de mazen van dit netwerk zullen andere gebruiksfuncties
zich moeten kunnen ontplooien. De gebruiksfunctie in de mazen
kunnen echter een belangrijke ondersteunende functie vervullen voor
soorten die goed gedijen in optimale landbouwgebieden, zoals sommi-
ge soorten weidevogels en ganzen.
In het achtergronddocument worden de mogelijkheden voor natuur-
ontwikkeling in het netwerk verkend voor een vijftal ecologische zones,
aan de hand van de eerder geschetst ecologische referentie en vanuit
de systeembenadering.
Ten slotte wordt in algemene zin geschetst welke perspectieven zich
met betrekking tot de natuurontwikkeling en de totstandbrenging van
een ecologische netwerk in Nederland lijken af te tekenen.

7. Natuurwaardenkaart 1988 - Natuurgebieden, bossen en
natte gronden in Nederland

De natuurwaardenkaart geeft, in aansluiting op de Natuurwaardenkaart
van 1981, een actueel overzicht van de natuurgebieden en de overige
vanuit natuurbeleidsoogpunt belangrijke terreinen in Nederland.
Weergegeven zijn de volgende vegetatie-eenheden: schor of kwelder;
moeras; nat schraalland; droog schraalland, zandverstuiving of duin;
droge of natte heide; levend, rustend, ontwaterd of vergraven hoog-
veen; bos of struweel. Het faunistische deel van de kaart beperkt zich
tot weidevogels en ganzen.
Naast een kartografische weergave bevat dit achtergronddocument
een statistische weergave van de natuurwaarden per fysisch-geografi-
sche regio, inclusief een overzicht van de mate waarin natuur(lijke)
terreinen zijn veiliggesteld.
De inventarisatie is zodanig van opzet, dat - met toekomstige inventari-
saties van natuurwaarden - een reeks wordt verkregen waaruit de ont-
wikkelingen van de waarden door de tijd heen zichtbaar worden.
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Ecologische hoofdstructuur van Nederland
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