
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/316488176

Wat is het perspectief voor de EHS en het VEN ?

Article · January 2003

CITATIONS

0
READS

8

5 authors, including:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Wetland conservation and management View project

Ecological Restoration View project

Kris Decleer

Research Institute for Nature and Forest

122 PUBLICATIONS   849 CITATIONS   

SEE PROFILE

Myriam Dumortier

Ghent University

18 PUBLICATIONS   223 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Kris Decleer on 26 April 2017.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/316488176_Wat_is_het_perspectief_voor_de_EHS_en_het_VEN?enrichId=rgreq-4e930a0a5576dd0481b4f2a29556b4fd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNjQ4ODE3NjtBUzo0ODc0NTEzMDgzNjc4NzJAMTQ5MzIyODg1NjQ3NA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/316488176_Wat_is_het_perspectief_voor_de_EHS_en_het_VEN?enrichId=rgreq-4e930a0a5576dd0481b4f2a29556b4fd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNjQ4ODE3NjtBUzo0ODc0NTEzMDgzNjc4NzJAMTQ5MzIyODg1NjQ3NA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Wetland-conservation-and-management?enrichId=rgreq-4e930a0a5576dd0481b4f2a29556b4fd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNjQ4ODE3NjtBUzo0ODc0NTEzMDgzNjc4NzJAMTQ5MzIyODg1NjQ3NA%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Ecological-Restoration?enrichId=rgreq-4e930a0a5576dd0481b4f2a29556b4fd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNjQ4ODE3NjtBUzo0ODc0NTEzMDgzNjc4NzJAMTQ5MzIyODg1NjQ3NA%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-4e930a0a5576dd0481b4f2a29556b4fd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNjQ4ODE3NjtBUzo0ODc0NTEzMDgzNjc4NzJAMTQ5MzIyODg1NjQ3NA%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Kris_Decleer?enrichId=rgreq-4e930a0a5576dd0481b4f2a29556b4fd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNjQ4ODE3NjtBUzo0ODc0NTEzMDgzNjc4NzJAMTQ5MzIyODg1NjQ3NA%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Kris_Decleer?enrichId=rgreq-4e930a0a5576dd0481b4f2a29556b4fd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNjQ4ODE3NjtBUzo0ODc0NTEzMDgzNjc4NzJAMTQ5MzIyODg1NjQ3NA%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Research-Institute-for-Nature-and-Forest?enrichId=rgreq-4e930a0a5576dd0481b4f2a29556b4fd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNjQ4ODE3NjtBUzo0ODc0NTEzMDgzNjc4NzJAMTQ5MzIyODg1NjQ3NA%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Kris_Decleer?enrichId=rgreq-4e930a0a5576dd0481b4f2a29556b4fd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNjQ4ODE3NjtBUzo0ODc0NTEzMDgzNjc4NzJAMTQ5MzIyODg1NjQ3NA%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Myriam_Dumortier?enrichId=rgreq-4e930a0a5576dd0481b4f2a29556b4fd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNjQ4ODE3NjtBUzo0ODc0NTEzMDgzNjc4NzJAMTQ5MzIyODg1NjQ3NA%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Myriam_Dumortier?enrichId=rgreq-4e930a0a5576dd0481b4f2a29556b4fd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNjQ4ODE3NjtBUzo0ODc0NTEzMDgzNjc4NzJAMTQ5MzIyODg1NjQ3NA%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Ghent_University?enrichId=rgreq-4e930a0a5576dd0481b4f2a29556b4fd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNjQ4ODE3NjtBUzo0ODc0NTEzMDgzNjc4NzJAMTQ5MzIyODg1NjQ3NA%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Myriam_Dumortier?enrichId=rgreq-4e930a0a5576dd0481b4f2a29556b4fd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNjQ4ODE3NjtBUzo0ODc0NTEzMDgzNjc4NzJAMTQ5MzIyODg1NjQ3NA%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Kris_Decleer?enrichId=rgreq-4e930a0a5576dd0481b4f2a29556b4fd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNjQ4ODE3NjtBUzo0ODc0NTEzMDgzNjc4NzJAMTQ5MzIyODg1NjQ3NA%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


Levende 
Natuur 

104de jaargang november 2003 nummer 6 292 

Kamer en de Minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Ook 
de plannen voor Boeren met Natuur 
(Stortelder et al., 2001) verdienen een 
kans. Deze plannen gaan eveneens uic 
van grote aaneengesloten arealen agra
risch gebied rondom bestaande natuurge
bieden die ecologisch worden beheerd 
ten behoeve van herstel van hoge boeren-
natuurwaarden en/of hoge landschappe
lijke waarden. In 'Boeren met natuur' 
wordt via fondsvorming inkomen voor 
de boer gegenereerd. Alleen vind ik dat 
die fondsen niet gevuld moeten worden 
met gelden die voor aankoop van natuur
gebieden zijn bestemd. Misschien kun
nen de gelden voor de reconstructie van 
het landelijk gebied of van de EU voor 
plattelandsvernieuwing een uitweg bie
den. 

De uitbreiding van het stedelijk 
gebied zal blijven doorgaan. Hoewel het 
afscheid van de restrictieve planologie 
waarschijnlijk definitiefis, hoeft dat niet 
per se te betekenen dat Nederland onge
structureerd wordt volgebouwd. Wat 
betreft de bedrijventerreinen komt het er 
op aan het ruimtegebruik op bestaande 
bedrijventerreinen te intensiveren en ze 
een kwaliteitsimpuls te geven. Met de 
huidige hoge grondprijzen moet dat tot 
de mogelijkheden behoren. Verder kun
nen Provincies nadrukkelijker sturen op 
de totstandkoming van regionale bedrij
venterreinen, waardoor minder versnip
pering van de open ruimte hoeft op te 
treden. Dat kan weliswaar vervelend zijn 
voor gemeenten, maar hoeft helemaal 
niet slecht te zijn voor de ontwikkeling 
van de regionale werkgelegenheid. Het 
heffen van een belasting op gebruik van 
de open ruimte kan deze ontwikkelingen 
stimuleren en bovendien de sociale leef
baarheid van de bestaande steden vei^ro-
ten (Geuze & Koper, 2003). Bij de bouw 
\^n nieuwe woonwijken kan de reste
rende open ruimte een forse kwaliteits
impuls krijgen wanneer bij de aanleg van 
die wijken meteen rekening wordt 
gehouden met groen in en om die 
nieuwe stad. Dat betekent dat mensen 
zich dicht bij huis kunnen ontspannen 
en dat nabij steden aantrekkelijke gebie
den ontstaan waar via meervoudig ruim
tegebruik (verbrede) landbouw, waterbe
heer, natuur en recreatie uit de voeten 
kunnen. Het is vooral hier een uitdaging 
om de principes van ruimtelijke kwali
teit, zoals die in de Vijfde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening (2001) opgeno

men zijn, in de praktijk uit te werken. 
Dat zal niet leiden tot de meest hoog
waardige natuurgebieden, maar wel tot 
aantrekkelijke en door veel mensen 
gewaardeerde en gebruikte landschappen 
die meer natuurwaarden herbergen dan 
het huidige agrarische gebied. 
Volgens mij is een betere bescherming 
van de natuur buiten de ecologische net
werken mogelijk, maar dat kan alleen 
wanneer natuurbeschermers samenwer
ken en (creatieve!) coalities vormen met 
planologen, bouwers, banken, waterbe
heerders, boeren, burgers en buitenlui. 
Het vraagt ook om landbouwvoorman-
nen en volksvertegenwoordigers die niet 
kost wat het kost de huidige landbouw-
praktijken blijven verdedigen, maar die 
denken in kansen die de sterk verstede-
Ujkte samenlevingen van Vlaanderen en 
Nederland bieden voor een duurzame, 
diverse en multifunctionele landbouw. 
Alleen dan heeft het platteland met boe-
rennatuur toekomst. 
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Wat is het 
I 

Fred van den Brink, 
Kris Decleer, 

Myriam Dumortier, 
André Jansen I 

& Isa Schimmel 

Sinds 1990 wordt in Nederland en 
Vlaanderen voortvarend gewerkt aan 
de ontwikkeling van ecologisctie net
werken. In Nederland is dit de Eco
logische Hoofdstructuur (EHS) 
waarvan de kernen zo veel mogelijk 
verbonden worden door {robuuste} 
verbindingszones; in Vlaanderen is 
gestart met de afbakening van het 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), 
ondersteund door een Integraal Ver-
wevings- en Ondersteunend Net
werk (IVON), bestaande uit natuur-
verwevings- en natuurverbindings-
gebieden. Doel van deze netwerken 
is te komen tot een ruimtelijke aan
eenschakeling van bestaande en nog 
te ontwikkelen natuurgebieden ten 
behoeve van de wettelijke en duiu-
zame bescherming van soorten en 
hun habitats. In 2004 is de realisatie-
termijn van de EHS halverwege, 
terwijl ook die van het VEN aardig 
verstrijkt. Aanleiding om de balans 
op te maken in een themanummer! 

Natuur in Europees perspectief 
Natuur kent geen grenzen. Voor een duur
zame bescherming van soorten en ecosyste
men is het noodzakelijk dat te beschermen 
natuurgebieden worden ingebed in een gro
tere ruimtelijke structuur, die landgrens-
overschrijdend is. Daartoe dient het 
Natura-2000 netwerk, dat de hoeksteen 
vormt van het beleid van de Europese Unie 
voor behoud en herstel van de biodiversiteit 
(Decleer &C de Htdlu). Dit netwerk bestaat 
uit een groot aantal natuurgebieden, die 
geselecteerd zijn op grond van wetenschap
pelijke criteria en die wettelijk beschermd 
zijn door de Europese Vogel- en Habitat-
richdijn. Het doel van dit netwerk is om in 

mailto:ajmjansen@yafioo.com
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2010 de achteruitgang van de biodiversiteit 
in de EU tot staan te hebben gebracht. De 
Natura-2000 gebieden zijn onderdeel van 
de landelijke ecologische netwerken in 
Nederland en Vlaanderen. De aanwijzing 
van deze gebieden is nog niet geheel gereed 
(Bos & de Hullu; Decleer); naar verwach
ting zal de Europese Commissie begin 
2004 de definitieve lijst vaststellen. Naast 
Europese wetgeving op natuurgebied zijn 
ook Europese milieu- en waterrichdijnen 
relevant voor het herstel van de biodiversi
teit. De belangrijkste hiervan is de Euro
pese Kaderrichdijn Water (KRW), die het 
ecologisch functioneren van rivieren, 
beken, meren, moerassen en vennen cen
traal stelt (Verschoor & van den Brink). 
Conform de KRW dienen uiterlijk in 2015 
alle watersystemen in een goede ecologi
sche toestand te verkeren, waartoe uiterlijk 
in 2009 (inter)nationale stroomgebied-
plannen moeten zijn opgesteld. Naast doe
len, bijbehorende maatregelpakketten en 
monitoringsinspanningen dienen in deze 
plannen tevens de te beschermen Natura-
2000 gebieden te worden opgenomen. 
Daarbij zijn een goede afetemming tussen 
de natuur- en waterdoelen, evenals een 
doorvertaling van Europees naar lande
lijk/gewestelijk en regionaal beleid en uit
eindelijk naar de gebiedsgerichte uitvoering 
zeer belangrijke aandachtspunten die de 
komende jaren moeten worden opgepakt 
(Verschoor & van den Brink). 

Voldoende ruimte voor natuur in 
de EHS en het VEN? 
Bijna 14 jaar na het Nederlandse rege-
ringsbesliiit en de Vlaamse beleidsinitia
tieven om te komen tot een ecologisch 
netwerk, kunnen we vaststellen dat het 
aan de basis l idend wetenschappelijke 
gedachtengoed nog steeds overeind staat. 
Natuur heeft op de eerste plaats vol
doende ruimte nodig om ecologisch 
gezond te kunnen functioneren. In het 
sterk verstedelijkte Nederland en Vlaan
deren bestaat het concept van EHS en 
VEN/IVON uit een netwerk van natuur
kernen, die onderling verbonden zijn 
door ecologische verbindingszones als 
essentiële schakels daartussen. Maar aan 
welke aftnetingen en kwaliteitseisen die
nen de natuurkernen en verbindingszones 
eigenlijk te voldoen? 

De EHS en het VEN/IVON 
omvatten samen een oppervlakte van 
ca 10.000 km^, ongeveer 15% van het 
gezamenlijk landoppervlak van beide lan
den. Daarvan wordt slechts een bepaald 
gedeelte in reservaten omgezet; de rest 
blijft in particulier of agrarisch beheer. 
Een interessante vraag is of de voorgestane 
omvang van het natuurareaal, in Neder
land met de EHS ongeveer 750.000 ha, 
in Vlaanderen met het VEN/IVON ten
minste zon 275-000 ha, wel voldoende is 
voor de realisatie van een duurzame 
natuur. Die vraag is niet gemakkelijk te 

De zeldzame Hoogveenglans-libel 
geniet internationale bescherming 
vanuit zowel de Europese 
Habitatrichtlijn als de Europese 
Kaderrichtlijn Water. Deze soort 
heeft nog op slechts twee plaatsen 
in Nederland zijn leefgebied, 
waaronder het brongebied van 
de Roode beek bij Brunssum (foto: 
René Krekels, Natuurbalans}. 

beantwoorden, want wat is duurzaam en 
welke natuur wordt bedoeld? Als we 
bedoelen de duurzame instandhouding 
van alle in beide landen voorkomende 
kwetsbare soorten, het functioneren van 
natuurlijke processen op grote schaal en 
de zelfregulatie van populades van grote 
grazers en toppredatoren als Bruine beer 
en Wolf- kortom, alle soorten die tot de 
inheemse fauna en flora behoren —, dan is 
de geplande omvang onvoldoende, en 
bovendien te weinig aaneengesloten! 
Aan de hand van diverse criteria geven 
Berendse en ook Bakker et al. in dit num
mer een realisdsche schatting dat voor het 
behoud van de regionale flora een mini-
mum-oppervlakte van 10 km2 vereist is, 
terwijl genoemde topcarnivoren een 
oppervlakte van tenminste 1000 tot 
10.000 km- nodig hebben. Voor reserva
ten met een zodanige grote omvang dat ze 
populaties van dergelijke topc:arnivoren 
kunnen herbergen is in beide landen dui
delijk geen plaats meer. Maar ook voor 
verschillende andere, kleinere, diersoor
ten, zoals de Otter en voor verschillende 
kwetsbare plantensoorten zal het zeer 
moeilijk zijn om gezonde populaties op te 
bouwen, mede omdat de natuurreserva
ten sterk gefragmenteerd zijn. 

Ecologische verbindingen: 
omvang en inrichting versterken 
Teneinde de habitatfragmentarie te ver
minderen worden ecologische verbindin
gen tussen de natuurkernen voorzien als 
onderdeel van de ecologische netwerken. 
Ecologische verbindingen kunnen bestaan 
uit natuurlijke landschapsstructuren zoals 
brede rivier- en beekdalen, halfnatu urlijke 
structuren als houtwallen en houtsingels, 
maar ook uit meer kimstmatige struau-
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Het natuurlijke beekdal van 
de Roode beek (Brunssum) is 
een belangrijke ecologische 
verbinding tussen het Zuid-
Limburgse Heuvelland en de 
Maas (foto: René Krekels, 
Natuurbalans). 

ren zoals wildviaducten, dassen tunnels, 
vistrappen of aanplant van bomen en 
struiken. Of deze verbindingen daadwer
kelijk als corridors fxmgeren, hangt af van 
de beschikbare ruimte en inrichting en 
verschilt per soort en habitat. Bakker et al. 
wijzen erop dat voor het goed functione
ren van ecologische verbindingen meer 
nodig is dan louter de aanwezigheid van 
voldoende ruimtelijke structuren. Zo 
geldt voor veel bijzondere plantensoorten 
dat de aandacht zich mede moet richten 
op het herstel van de verschillende ver
plaatsingsvectoren die een belangrijke rol 
spelen bij zaadverspreiding. Uit het 
onderzoek van Bakker et al. is gebleken 
dat plantensoorten die hun zaden ver
spreiden via de vacht van dieren of via 
waterstroming het sterkst in hun voorko
men zijn achteruitgegaan tijdens de vorige 
eeuw. Herstel van deze soorten betekent 
dus tevens herstel van hun verspreidings
vectoren, zoals rondtrekkende kuddes 
scJiapen, paarden en runderen of het 
herstel van een natuurlijke overstromings-
dynamiek. 

Sinds de verschijning van de Nota 
'Natuur voor mensen, Mensen voor 
Natuur' (LNV, 2000) streeft het Neder
landse natuurbeleid de realisatie van 
robuuste verbindingzones na. Dit zijn 
verbindingzones die vooral de grotere 
natuurcomplexen met elkaar moeten ver
binden. Op basis van gegevens uit inter
nationaal onderzoek over habitat, popula
tiedynamiek en dispersiepatronen van een 
selectie van ongeveer 400 doelsoorten, 
hebben Reijnen et al. modellen opgesteld 
om na te kunnen gaan hoe dergelijke ver
bindingzones eruit moeten zien en voor 
welke scK)rten deze zullen fungeren. Daar
bij ging de meeste aandacht uit naar de 
grotere moerascomplexen en grotere com
plexen van natuurgebieden op de hogere 
zandgronden die typisch zijn voor Neder
land. De eerste tranche van robuuste ver
bindingen van 13.500 ha zal tijdens de 
huidige kabinetsperiode gerealiseerd wor
den. De realisatie van de tweede tranche 

van 13.500 ha wordt vertraagd en zal pas 
vanaf 2008 geleidelijk van stan gaan. Dit 
laatste vraagt extra aandacht voor de 
planologische bescherming om onom
keerbare veranderingen te voorkomen 
(Reijnen et al.). Het is de uitdaging om 
binnen de ecologische netwerken voord 
te streven naar zo veel en zo groot moge
lijke natuureenheden van tenminste 1000 
ha (Berendse), en om haast te maken met 
de realisatie van de robuuste verbinding
zones en de Vlaamse natuurverbindings-
gebieden. 

Basisbescherming nog niet rond 
Aangezien Nederland en Vlaanderen 
Europese verplichtingen zijn aangegaan 
om voldoende gebieden met interessante 
en kwalitatief hoogwaardige natuur te 
behouden, dient de benodigde ruimte 
daarvoor te worden veili^esteld. Daar is 
een adequate planologische basisbescher
ming op de verschillende planniveaus 
voor nodig. 

Hoewel in Nederland op rijks- en 
provinciaal niveau de gebiedsafbakening 
in 2005 voltooid zal zijn, is de planologi
sche doorwerking naar de gemeentelijke 
bestemmingsplannen nog lang niet 
gedaan (Bos & de HuUu). Er is een 
enorme achterstand in de herziening van 
bestemmingsplannen, die zich op het 
meest concrete uitvoeringsniveau richten 
en daarmee direct bindend zijn voor 
de burger. Hier is een forse inhaalslag 
geboden, gezien de voortgaande verstede
lijking en uitbreiding van het wegennet 
in dit dicht bevolkte land (Dlrkx & 
Witmer). In zijn platformbijdrage in dit 

themanummer wijst Jansen bovendien 
op de consequenties van het veranderde 
ruimtelijke ordeningsbeleid vtwr de 
natuurkwaliteit van het boerenland bui
ten de EHS. Het zogeheten contouren-
beleid, dat beperkingen aangeeft ten aan
zien van de steeds verdergaande 
verstedelijking van het platteland wordt 
door het huidige Nederlandse kabinet 
steeds meer losgelaten, met als gevolg een 
verder dichtslibben van de benodigde 
bufferruimte rondom de EHS. 

Ook in Vlaanderen zijn de planolo-
giscJie correcties voor de uitbouw van 
een samenhangend netwerk van grote 
natuurkernen cruciaal en tevens een oor
zaak van trage voortgang. Tegen 2007 
moeten de nodige ruimtelijke uitvoe-
rin^plannen voor VEN en FVON rond 
zijn, waarbij het areaal planologisch 
natuurgebied en bos in Vlaanderen met 
respectievelijk 38.000 en 10.000 ha zal 
zijn toegenomen. Voor VEN en FVON 
moeten tegen 2008 Natuurrichtplannen 
opgesteld zijn, waarin de natuurdoelstel
lingen en maatregelen geconcretiseerd 
worden. Knelpunten hierbij zijn de 
onvoldoende afdwingbaarheid om de 
gestelde natuurdoelen ook effectief te 
realiseren en de afwezigheid van een 
einddatum voor definitieve realisatie 
(Decleer). 

Kvraliteitsverbetering hard nodig 
De realisatie van de ruimtelijke structuur 
voor de ecologische netwerken is slechts 
een eerste stap. Ook de milieukwaliteit 
binnen deze netwerken zal veel sterker 
verbeterd moeten worden voor het 
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behoud van de biodiversiteit in onze 
omgeving. Daartoe zijn interne beheer-
maatregelen vaak niet toereikend. Steeds 
meer wordt duidelijk dat voor een duur
zaam herstel van de natuurkwaliteit het 
herstel van grootschalige processen bevor
derd moet worden. Zo is het bijvoorbeeld 
noodzakelijk om de drainage op stroom-
gebiedntveau aan te pakken, willen we de 
verdroging terugdringen en de regionale 
waterhuishouding herstellen, waarvan de 
bijzondere gemeenschappen van hoogye-
nen, natte heiden en natte schraallanden 
(kalkmoerassen, blauwgraslanden en dot-
terbloemhooilanden) afhankelijk zijn 
(Bakker et al.). Lokaal zijn successen 
geboekt in bestaande grote natuurreserva
ten door uitgekiende ecohydrologische 
hersteimaatregelen, zoals in dit nummer 
beschreven is voor de hoogvenen in het 
Witte Veen {in 't Veld & de Bruijn), 
de blauwgraslanden van het landgoed 
Twickel (de Bruijn & Roelofs) en de 
kalkmoerassen ïn de Kampina (JaÜnk). 

Chardon & Sival wijzen op de fos-
faatproblematiek bij natuurontwikkeling 
op voormalige landbouwgrond. Voor het 
herstel van de bijzondere levensgemeen
schappen van voedselarme gronden zijn 
de vigerende hersteimaatregelen als plag
gen, verwijderen van de bouwvoor en 
maaien veelal onvoldoende om de zwaar 
vermeste landbouwgrond in hoogwaar
dige natuur om te zetten. Tegelijk maakt 
Renes in dit nummer duidelijk dat bij 
natuurontwikkeling meer aandacht nodig 
is voor de cultuurhistorische en land
schappelijke patronen, die vaak eeuwen
oud zijn en eveneens bijzondere waarden 
vertegenwoordigen. 

Uit de recente monitoringsrapporta-
ges over de toestand van de natuur, zoals 
de Nederlandse Natuurbalans 2003 
(Dirkx & Witmer) en het Vlaamse 
Natuurrapport 2003 (Dumortier er al.) 
blijkt dat, hoewel er lokaal successen wor
den geboekt, de algehele tendens is dat de 
natuurkwaliteit steeds verder achteruit 
holt. Oorzaken van deze achteruitgang 
zijn de alom bekende milieuproblemen 
vermesting, verdroging, verzuring, ver
snippering en aantasting van landschap-

Van planvorming tot inrich
ting en beheer zijn ecologi
sche netwerken het werk 
van vele mensen, (foto: 
Leen Janssen) 

peiijke kwaliteit, die niet of slechts lang
zaam verbeteren. Daarbij dienen zich 
nieuwe bedreigingen aan als klimaatswij
ziging en de opmars van exoten. Hier ligt 
voor het milieubeleid een forse uitdaging 
om deze hardnekkige milieuproblemen, 
die zich veelal op internationale schaal 
afspelen, grondig aan te pakken. 

Voor een duurzame verbetering van 
de milieu- en natuurkwaliteit in de ecolo
gische netwerken zou bovenciien een ver
dere planologische bescherming via de 
aanduiding van ecologische bufferzones 
rondom deze netwerken ontwikkeld 
moeten worden (Dccleer; Jansen). Welis
waar wordt hieraan op de hogere zand
gronden in Nederland via de Reconstruc
tieplannen gewerkt, maar gezien de 
vrijwilligheid waarmee alles moet gaan 
plaatsvinden, zal een dergelijke uitbrei
ding vooral een kwestie van lange adem 
en goed onderhandelen zijn. Daarnaast 
zijn er urgente geldproblemen. 

Realisatie in de knel? 
Tegen deze achtergronden bezien stem
men de recente Nederlandse beleidswijzi
gingen niet optimistisch. Ze tonen dat de 
Nederlandse overheid haar ambitieniveau 
naar beneden heeft bijgesteld: de realisatie 
wordt vertraagd en de beoogde natuur
kwaliteit wordt niet gehaald (van Oosten
brugge et al.). Hoewel de aankoopstop uit 
2003 vooriopig weer is tenietgedaan en er 
de komende jaren zelts extra geld bij 
komt, wofdt er de komende kabinetspe
riode minder ingezet op grondverwerving 
en meer op particulier en agrarisch 

natuurbeheer (Bos & de Hullu, van Oos
tenbrugge et al.). Recente cijfers (Dirkx &C 
Witmer; van der Vliet) laten zien dat de 
inzet op paruculier natuurbeheer weinig 
realistisch is, terwijl de inzet op agrarisch 
natuurbeheer volstrekt onvoldoende is voor 
het behoud van kwetsbare soorten en hun 
habitats en de uitvoering van noodzakelijke 
hersteimaatregelen (Kleijn; Jansen). Boven
dien zijn er geen garanties dat deze beheer-
strategie duurzaam is en is het zo goed als 
uitgesloten om een coherent en optimaal 
beheer te voeren binnen grote natuurker
nen. Het verdient dus aanbeveling om alter
natieve financieringsbronnen te ontwikke
len teneinde het aankoopritme van 
natuurgebieden tenminste aan te kunnen 
houden (van der Vliet). 

In Vlaanderen is de laatste jaren een 
geleidelijke inhaalbeweging in het aankoop
beleid merkbaar, maar ook hier wordt het 
een hele uitdaging deze trend vol te houden 
om uiteindelijk een Europees gemiddeld 
niveau te behalen. Beheersovereenkomsten 
met landbouwers en landeigenaars zijn 
(nog) niet ingeburgerd. Ook verdient het 
aanbeveling om vanuit andere disciplines, 
zoals water, milieu, landschap en recreatie, 
actief samen te werken rond de bescher
ming van de natuur en het namurlijke 
milieu (Verschoor & van den Brink; 
Decleer; Dumortier et al.). Natuurbescher
ming, drinkwatervoorziening, extensieve 
recreatie, natuurbeleving, ecologisch water
systeemherstel, waterkwaliteitsverbetering 
en behoud van landschappelijke waarden 
hebben veel gemeenschappelijke aandachts
punten en kunnen elkaar versterken. 
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Communicatie en coalities 
gevraagd 
Hoewel de EHS en het VEN/IVON als 
beleidsconcepten inmiddels aardig zijn 
ingeburgerd en ondersteund worden door 
beleidsmakers en uitvoerders op verschil
lende schaalniveaus en ook de Europese 
regelgeving steeds dwingender wordt, is 
er voor de burger nog een hoop onduide
lijkheid. Een actieve communicatiestrate
gie naar de burger en diverse maatschap
pelijke belangengroepen is dringend 
gewenst. Op de eerste plaats om het 
maatschappelijk draagvlak en daarmee de 
politieke aandacht voor natuur te vergro
ten. Vandaar dat het Nederlandse minis
terie van Landbouw, Natuur en Voedsel
kwaliteit komend jaar een actieve 
communicatiecampagne gaat voeren 
(Steneker), Deze wordt met name gericht 
op het besef dat de tijdige realisade van 
de EHS uitermate belangrijk is voor onze 
natuur en daarmee voor de samenleving 
als geheel. 

Maar zonder verdergaande forse 
investeringen in verbeteringen van de 
milieukwaliteit en het waterbeheer her
stelt de biodiversiteit zich niet. Ook 
daarop zou de communicatie zich moe
ten richten. Daarnaast moeten particulie
ren en agrariërs goed geïnformeerd wor
den, omdat de overheid zich steeds meer 
op hen richt om de EHS en het 
VEN/IVON gerealiseerd te krijgen 
(Verschoor & van den Brink; Decleer). 
Dit betekent tevens dat de ecologische 
kennisinfrastructuur moet worden ver
breed naar deze groepen. Dit is één van 
de randvoorwaarden voor succes van deze 
vormen van natuurbeheer (Jansen). 
Tenslotte blijkt uit de verschillende 
bijdragen in dit themanummer dat de 
natuursector niet in staat is om in zijn 
eentje kwalitatief hoogwaardige ecologi
sche netwerken te realiseren. Dat kan 
alleen wanneer er creatieve en innovadeve 
coalities worden gesmeed tussen alle bij 
beleid en uitvoering betrokken partijen. 

De themaredactie 

Df- F-W.B. van den Brink 

Drs. K. Decleer 

Dr. Ir. M. Dumortrer 

Dr. AJ.M. Jansen 

Drs. H l . Schimmel-ten Kate 
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