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Natura 2000

➢ Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde  natuurgebieden op het 
grondgebied van de lidstaten van de  Europese Unie. 

➢ Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van  
biodiversiteit. 

➢ Natura 2000 is niet enkel ter bescherming van gebieden, maar draagt ook bij aan 
bescherming van soorten.



Natura 2000

• Kernopgaven (vaak systeemherstel)
• Habitattypen
• Habitatsoorten
• Vogelsoorten 

– Broedvogels
– Niet broedvogels



Stoppen achteruitgang 
Natuurkwaliteit.
• Te hoge stikstofdepositie is een belangrijke 

oorzaak achteruitgang.



Effecten Stikstofdepostie

• vermesting

Bron: natuurmonumenten.nl Fotograaf: Jowien 
van der Vegte

Bron: waddenzeeschool.nl



Effecten Stikstofdepositie

• verzuring

Bron: vroegevogels.bnnvara.nl  Fotograaf Rob Buiter

Bron: naturetoday.com



Stikstofdepositie op natuur

Leidt tot
• Sterke groei stikstof minnende 

planten
– Vergrassing
– Verstruiking/verruiging

• Verdringing planten: 
merendeels zeldzame soorten 

• Beinvloed voedselkwaliteit en 
-kwantiteit

Verlies beschermde soorten en habitattypen: in strijd met Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn



Het PAS

  Herstelstrategie                         depositierekenmodel      ruimte voor ontwikkelingen





PAS gebieden

• Landelijk

118  Natura 2000-PAS gebieden



Passende beoordeling per PAS-gebied
• Beschrijft hoe het behoud van habitattypen 

en VHR-soorten is geborgd in het PAS

Gebiedsanalyse



LESA - landschapsecologische systeemanalyse



LESA - landschapsecologische systeemanalyse



Habitattypen

privaatbeheer.be en Synbiosys.nl



Habitattypen

Opgebouwd uit vegetatietypen

Soms met randvoorwaarden
• Bodem
• Hydrologie
• Onderlinge samenhang



Habitatkaart



Habitatsoorten
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Vogelrichtlijnsoorten

Foto: wikipedia.org

Foto: Fryslansite.com

Foto: Youtube.com
Foto: Birdimage.nl

Foto: vinkhuizen.nl



Leefgebieden

paapje
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Leefgebieden

paapje



Leefgebiedenkaart



AERIUS-kaart HK+LK



Habitat-en leefgebiedtypen in 1 kaart

VOORTOUWNEMER



Inhoud gebiedsanalyse

Gebiedsanalyse
 
1.Kwaliteitsanalyse op standplaatsniveau
2.Systeemanalyse
3.Effecten stikstofdepositie
4.Knelpunten en oorzakenanalyse
5.Leemten in kennis
6.Maatregelen om behoud doelstelling te garanderen

De basis ligt vast in Profielendocumenten en Herstelstrategiëen.
Maar dit is Is gebiedsspecifiek maatwerk:



Maatregelen
Via gebiedsanalyse per Natura 2000-PAS gebied:
• landschapsecologische analyse
• verlaging stikstofbelasting
• herstelstrategieën

PAS-maatregelen:
• bronmaatregelen
• keuze herstelmaatregelen
• Monitoring: uitvoering en effecten



Systeemherstel



mitigatie



Monitoring

➢Natuurkwaliteit
➢Voortgang uitvoering herstelmaatregelen
➢Effectiviteit herstelmaatregelen
➢Veldbezoek: vinger aan de Pols



Natuurkwaliteit



vegetat ie

abiotiek

Typisch e soort en

S
tructuu r en fu nctie

Natuurkwaliteit



Voortgang uitvoering herstelmaatregelen



Effectiviteit herstelmaatregelen









Veldbezoek
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