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• Herstelstrategieën Nederland (2014 met update 2020)

• Herstelstrategieën Vlaanderen (2018)

• 38 Gebiedsanalyses (2018)

• Ecohydrologische gebiedsbeschrijvingen (2020)

• Advies prioriteiten hydrologisch herstel (2021)

PAS rapporten en adviezen

https://www.natura2000.nl/meer-informatie/herstelstrategieen
https://pureportal.inbo.be/nl/publications/herstelstrategie%C3%ABn-tegen-de-effecten-van-atmosferische-depositie-
https://www.vlaanderen.be/inbo/38-gebiedsanalyses-programmatische-aanpak-stikstof-pas-gepubliceerd/
https://www.vlaanderen.be/inbo/publicaties/ecohydrologische-gebiedsbeschrijvingen-van-natuurgebieden-in-vlaanderen-in-het-kader-van-pas
https://www.vlaanderen.be/inbo/publicaties/advies-over-de-prioriteiten-voor-hydrologisch-herstel-in-het-kader-van-de-pas


• Herstelstrategie = pakket relevante herstelmaatregelen voor 84 
(sub)habitattypes, met prioritering

• 25 Herstelmaatregelen: opgelijst door habitatexperten INBO, na 
revisie rapporten NL

• Algemene (generieke) prioritering: beoordeling door 
habitatexperten op basis van de globale toestand (sub)habitat

1. Herstelstrategieën Vlaanderen



• Herstelmaatregelen hebben tot doel:

✓ Tegengaan verslechtering door actuele depositie (mitigatie)

✓ sanering (wegwerken effecten) historische depositie

• Effectiviteit en duurzaamheid specifiek voor habitattype (A/B)

• Habitats waarvoor effectiviteit goed is

✓ B-habitat

✓ natte habitattypes gebufferd door grondwater of kalkrijk

✓ Hydrologisch herstel = ‘no regret’

✓ Relatief hoge KDW

• Habitats waarvoor weinig duurzaam (zonder daling depositie)

✓ A-habitat cfr. ‘zwarte lijst’ Bobbink (2021)

✓ Voedselarme systemen aangewezen op neerslagwater

✓ Lage KDW
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Bobbink, R. (2021). Effecten van stikstofdepositie nu en in 2030: een analyse. Onderzoekcentrum B-WARE, Nijmegen. Rapportnummer RP-20.135.21.35.

https://www.b-ware.eu/node/10585


• 25 Herstelmaatregelen: in fichevorm beschreven

✓ Plaggen en chopperen
✓ Maaien
✓ Begrazen
✓ Branden
✓ Strooisel verwijderen
✓ Opslag verwijderen
✓ Toevoegen basische stoffen
✓ Baggeren
✓ Vegetatie ruimen
✓ Vrijzetten oevers
✓ Uitvenen
✓ Manipulatie voedselketen
✓ Ingrijpen op de structuur van de boom‐ en struiklaag
✓ Ingrijpen in de soortensamenstelling van de boom‐ en struiklaag
✓ Verminderde oogst houtige biomassa
✓ Tijdelijke drooglegging
✓ Herstel van winddynamiek
✓ Herstel functionele verbindingen
✓ Aanleg van een scherm van houtige soorten
✓ Herstel waterhuishouding: structureel herstel op landschapsschaal
✓ Herstel waterhuishouding: herstel oppervlaktewaterkwaliteit
✓ Herstel waterhuishouding: herstel grondwaterkwaliteit
✓ Herstel waterhuishouding: afbouw grondwateronttrekking
✓ Herstel waterhuishouding: optimalisatie van de lokale drainage
✓ Herstel waterhuishouding: verhogen infiltratie neerslag
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Ruimtelijke schaal toepassing:
Op habitatlocatie
Op landschapsschaal buiten habitat
Beide mogelijk (en/of)



• 25 Herstelmaatregelen: in fichevorm beschreven

✓ Omschrijving en toepassing
✓ Schaal van toepassing (habitatlocatie/landschap/beide)
✓ Relatie tot de Nederlandse herstelmaatregelen
✓ Beschrijving in het ‘Handboek voor beheerders’
✓ Mitigerende werking

- Tegen vermesting
- Tegen verzuring
- Overige gunstige effecten

✓ Ongewenste effecten
- Verzuring
- Vermesting
- Overige ongewenste effecten

• Indien niet of anders in rapport NL: onderbouwing uitgewerkt

✓ Vb. Verminderde oogst houtige biomassa
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• Overzicht algemene prioritering per habitatgroep (vb. graslanden)
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• Rapport voor 38 SBZ-H voor Vlaanderen
• Opgebouwd volgens vaste structuur:
• Leeswijzer!
• Bespreking op het niveau van het volledige SBZ-H:

✓ achtergrond
✓ landschapsecologische systeembeschrijving (LESA)
✓ indeling in deelzones
✓ aangemelde en tot doel gestelde soorten

• Bespreking per deelzone
✓ Deelzone ≠ SBZH-deelgebied (Ecohydrologische indeling)
✓ LESA
✓ Stikstofdepositie (tabel en overschrijdingskaart = gedateerd)
✓ Knelpunten per habitatgroep (kwalitatieve beschrijving)
✓ Herstelmaatregelen besproken per habitatgroep
✓ Terreinkennis en onderbouwing varieert sterk!
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• Deelzone indeling op basis van ecohydrologisch functioneren

2. Gebiedsanalyses



2. Gebiedsanalyses

• Bijlagen = uitdraai databank
• Per habitat in overschrijding voor deelzone

✓ Algemene vs lokale prioritering herstelmaatregelen en motivering



2. Gebiedsanalyses

• Bijlagen = uitdraai databank
• Per habitat in overschrijding voor deelzone

✓ Onvoldoende data of terreinkennis: meestal algemene prioritering



• Ecohydrologisch herstel ihkv PAS = ‘no regret’

✓ ↓ afbraak organisch materiaal: accumulatie N (en C)
✓ Denitrificatie (vrijstelling N2O en N2)
✓ Aanvoer bufferende stoffen via grondwater

• Ingedeeld op praktische basis in 6 maatregelen:

✓ structureel herstel op landschapsschaal
✓ herstel oppervlaktewaterkwaliteit
✓ herstel grondwaterkwaliteit
✓ afbouw grondwateronttrekking
✓ optimalisatie van de lokale drainage
✓ verhogen infiltratie neerslag

3. Ecohydrologische studies



• Ecohydrologische
gebiedsbeschrijvingen
✓ Ecohydrologische

basisbegrippen
✓ PAS relevante hydrologische 

knelpunten
✓ Belangrijkste hydrologische 

systemen met voorbeelden

• Advies over prioritering herstel 
deelzones
✓ obv 10 richtvragen
✓ GWafhankelijke HT & rbb; 

ecohydrologische kennis; 
type en de omvang van 
problemen; interacties met 
andere belangen

✓ INBO.A.4215.bijlage 3.xlsx
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Dank voor uw aandacht

Vragen?


