
WAS-WORDT tabel NOK 2011 naar VRN 2011 
 

NOK 2011 (WAS) VRN 2011 (WORDT) VRN 2014 VRN 2015 
Beleidsdoel Rapportage doelen Gerapporteerde 

domeinen 
Beleidsdoel  Rapportage doel Gerapporteerde 

domeinen 
Gerapporteerde 
domeinen 

Gerapporteerde 
domeinen 

EHS Nieuwe 
natuur 

Nieuwe natuur en 
robuuste 
verbindingen 
Maaswerken 
NURG 
Zuidhollandse Delta 

verwerving 
(inclusief BBL) 
 

Natuurnetwerk 
 

Natuurnetwerk 
overig 
Natura 2000 
Maaswerken 
NURG 
Zuidhollandse Delta 

verwerving: 
blijvend 
gerealiseerd per 
1.1.2011 

verwerving: 
voortgang per 
1.1.2014 

verwerving: 
voortgang per 
1.1.2015 

Idem als hierboven Inrichting Idem als hierboven inrichting: 
gerealiseerd per 
1.1.2011 

inrichting: 
voortgang per 
1.1.2014 

inrichting: 
voortgang per 
1.1.2015 

Idem als hierboven Beheer Idem als hierboven beheer: 
gerealiseerd per 
1.1.2011 

beheer: 
voortgang per 
1.1.2014 

beheer: 
voortgang per 
1.1.2015 

EHS 
Bestaande 
natuur 

Bestaande natuur Beheer 

Beheergebied 
Agrarisch 

Buiten EHS beheer Agrarisch 
natuurbeheer 

Binnen en buiten 
natuurnetwerk 

in beheer per 
1.1.2011 

in beheer per 
1.1.2015 

in beheer per 
1.1.2015 

 

Opmerkingen: 

 Het Natuurnetwerk bestaat uit zowel het oude EHS Nieuwe natuur en het oude EHS bestaande natuur. 

 Daarnaast is de begrenzing van de natuur veranderd (herijkt), zodat daar in de was-wordt analyse rekening mee moet worden gehouden. 

 In de NOK werd verwerving en inrichting alleen voor EHS nieuwe natuur gerapporteerd (nu hele natuurnetwerk). EHS Bestaande natuur en 

gerealiseerde EHS nieuwe natuur (uit NOK) moeten dus omgezet worden naar gerealiseerde natuur voor verwerving en inrichting. 

 In de NOK werd beheer alleen voor EHS bestaande natuur gerapporteerd (nu hele natuurnetwerk). 

 Het Natuurnetwerk kent geen robuuste verbindingen meer. 

 De voortgang van de realisatie volgens de VRN is per 1-1-2011 verminderd met de oppervlakte BBL-gronden (dus niet meenemen uit NOK data). 

Die worden overgedragen aan de provincies en zullen daarna worden verkocht of overgedragen aan terreinbeheerders. 



 Extra rapportagedoelen uit de NOK (zoals NURG, Maaswerken, Zuidwestelijke Delta) van NOK2011 / NOK2014 zijn vervallen in de nieuwe VRN-

rapportage van 2015 en verder. Voor rapportage in de 2e Kamer kan hier echter nog wel om gevraagd worden. Daarom is IMNa wel berekend op 

deze doelen, zodat ze voor de volledigheid wel omgezet kunnen worden. 

 Natura 2000 als rapportage doel is nieuw in de VRN ten opzichte van de NOK. 


