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Natura 2000: naar een Europees net 

Eduard Osieck 

De beschermings2XDnes die onder 
Vogel- en Habitatrichtlijn moeten 
worden ingesteld, gaan deel uit
maken van een coherent Europees 
ecologisch netwerk, Natura 2000 
genaamd. Dit artikel maakt de 
balans op hoe het in Nederland 
bijna 20 jaar na de totstand
koming van de Vogelrichtlijn staat 
met de aanwijzing van Speciale 
Beschermingszones. Verder wordt 
bezien in hoeverre de door Neder
land voorgestelde lijst van gebie
den van onder de Habitatrichtlijn 
aan te wijzen gebieden toereikend 
is om te kunnen voldoen aan de 
doelstelling en de criteria van het 
Natura 2000-netwerk. 

Het beschermingsregime van gebieden 
onder de Vogel- en Habitatrichtlijn is 
grotendeels gelijk. Er zijn echter ook in 
het oog springende verschillen tussen 
beide richtlijnen: 
• het beschermingsdoel van de Habitat
richtlijn is duidelijker omschreven dan 
die van de Vogelrichtlijn; 
• in de Habitatrichtlijn is een aantal 
definities van kernbegrippen opgeno
men (Begrippenlijst, achterin dit num
mer); 
• de Vogelrichtlijn richt zich op alle in 
het wild levende vogels in de Europese 
Unie (hoewel de beschermingsmaatrege
len alleen zijn gericht op bedreigde soor
ten en trekvogels); 
• de Habitatrichtlijn richt zich uitslui
tend op habitats en soorten (geen vogels) 
van communautair belang; 
• de Habitatrichtlijn kent een financiële 
bepaling voor maatregelen die genomen 
moeten worden om de betrokken habi
tats en soorten in stand te houden; de 
Vogelrichtlijn ontbeert een dergelijke 
bepaling; 
• de Habitatrichtlijn kent een procedure 
van drie jaar (1995-98) voor de vaststel
ling van de lijst van gebieden van com
munautair belang, die vervolgens binnen 
zes jaar door de Lidstaten als Speciale 

Beschermingszone dienen te worden aan
gewezen. In de Vogelrichtlijn is slechts 
bepaald dat binnen twee jaar aan de 
Richtlijn dient te zijn voldaan (1981). 

Belangrijke Vogelgebieden 
Slechts één Lidstaat heeft: binnen de 
gestelde termijn grotendeels aan zijn ver
plichtingen voldaan door de aanwijzing 
van een groot aantal gebieden (Denemar
ken). Op initiatief van de Europese Com
missie is toen wel een lijst opgesteld van 
gebieden die in aanmerking zouden kun
nen komen voor aanwijzing onder de 
Vogelrichtlijn. Deze lijst is later uitgebreid 
tot alle landen van Europa (Grimmett & 
Jones, 1989). Deze lijsten waren mede 
bedoeld om de Lidstaten te helpen bij de 
uitvoering van de Vogelrichtlijn. Hieruit 
is het concept van Belangrijke Vogelgebie
den voortgekomen (naar het Engels afge
kort als IBA's). Het idee achter dit begrip 
is dat met een uitgekiende selectie van 
gebieden in principe bescherming kan 
worden geboden aan een groot aantal 
bedreigde en kwetsbare vogelsoorten, die 
door hun aard of als gevolg van hun zeld
zaamheid slechts plaatselijk en/ of in con
centraties voorkomen. Heel wezenlijk is 
de vraag welke selectiecriteria hierbij wor
den gehanteerd. Dit komt omdat, mede 
gelet op uitspraken van het Europese Hof 
van Justitie, het uitsluitend mag gaan om 
ornithologische criteria op grond waarvan 
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de "meest geschikte gebieden" onder de 
Vogelrichtlijn dienen te worden aangewe
zen. Economische en recreatieve factoren 
kunnen pas in aanmerking worden geno
men bij de uitvoering van een project 
(zoals de aanleg van een weg), nadat een 
gebied is aangewezen. Dergelijke motie
ven mogen dus geen reden vormen voor 
niet-aanwijzing (of voor de uitsluiting van 
gebiedsdelen). 

De Vogelrichdijn geeft enige aankno
pingspunten wat betreft de keuze van de 
leefgebieden die als Speciale Bescher
mingszone (SBZ) moeten worden aange
wezen: 
• het betreft leefgebieden van bedreigde, 
kwetsbare en zeldzame vogelsoorten welke 
zijn opgenomen in Bijlage I van de Vogel
richtlijn (tabel 2 in Van Tooren et al., 
p. 214); of 
• het zijn leefgebieden van niet in Bijlage I 
genoemde en geregeld voorkomende trek
vogels (o.a. tabel 1); 
• bijzondere aandacht wordt besteed aan 
watergebieden (wedands) en in het bij
zonder aan wetlands van internationale 
betekenis; 
• het doel is te verzekeren "daar waar zij 
nu in de EU voorkomen, kunnen voort
bestaan en zich kunnen voortplanten"; 
• hiertoe dienen de "naar aantal en opper
vlakte voor de instandhouding van deze 
soorten meest geschikte gebieden" als 
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werk van beschermde gebieden 
Krabbescheervegetatie (code 
3150, Bijlage I Habitatrichtlijn) 
heeft zijn zwaartepunt in het 
laagveengebied. Diverse 
belangrijke gebieden zijn aan
gemeld, maar merkwaardiger
wijs ontbreken de Oostelijke 
Vechtplassen (foto: Natuur
monumenten/ Marjola Kruyt). 

beschermingszone te worden aangewezen; 
• het betreft broed-, rui- en overwinte-
ringsgebieden, en rustplaatsen op hun 
trekroutes; 
• verder moeten de beschermingszones 
een samenhangend geheel vormen dat vol
doet aan de eisen inzake bescherming van 
de betreffende soorten. 

Wat betekent het bovenstaande voor de 
gebiedenselectie? Voorop zij gesteld dat 
het om objectieve criteria moet gaan die 
voor elke soort de selectie van de meest 
geschikte gebieden verzekert. Gelet op de 
speciale aandacht die dient te worden 
gegeven aan wetlands van internationale 
betekenis is het logisch aan te sluiten bij 
de criteria die in het kader van de Wet-
lands-Conventie zijn vastgesteld. Het 
meest hiervoor in aanmerking komende 
criterium luidt: 
• het gebied herbergt geregeld minimaal 
1% van de biogeografische populatie (of 
trekbaan) van een watervogelsoort (ook 

wel bekend als 1%-norm of drempel). 
Dit criterium is vooral geschikt voor (trek
kende) watervogels, die vaak geconcen
treerd in een beperkt aantal gebieden 
optreden (tabel 1). Dit biedt echter geen 
soelaas voor verspreid levende soorten die 
in weinig of geen gebieden de 1%-drem-
pel halen. Ook voor dergelijke soorten en 
met name de bedreigde soorten van Bij
lage I, dienen in voldoende mate bescher
mingszones te worden aangewezen. Daar
toe is een tweede criterium ontwikkeld: 
• het gebied behoort tot één van de vijf 
belangrijkste broedgebieden of pleister
plaatsen in Nederland van een soort die 
voorkomt op Bijlage I van de Vogelricht-
lijn. 

Grote gebieden herbergen meer vogels 
dan kleinere, zodat de omvang van een 
gebied mede bepaalt of aan een criterium 
voldaan wordt. Het is dus wel van belang 
nader te omschrijven wat onder een 
gebied wordt volstaan: (1) het onder
scheidt zich wat betreft landschap, men
selijk gebruik en/of ornithologische bete
kenis duidelijk van zijn omgeving; 
(2) het is een bestaand of potentieel 
beschermd gebied met of zonder buffer
zones of een gebied waar de vogelwaar-
den op een of andere wijze beschermd 

FIg. 1. Speciale Beschermings
zones (SBZ's) aangewezen 
onder de Vogelrichtlijn in 
Nederland en Vlaanderen en 
overige Belangrijke Vogelgeble-
den in Nederland, die nog niet 
als zodanig zijn aangewezen. 

^ SBZ in Nederland 
^ overige Belangrijke Vogelgebieden 

in Nederland 
• SBZ in Vlaanderen 
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Fig. 2. Gebieden van de 

nationale lijst die definitief 

en onder voorbehoud zijn 

voorgesteld als Gebieden 

van communautair belang, 

zoals bedoeld in de Habitat

richtlijn, in Nederland en 

Vlaanderen. 

definitief 

onder voorbehoud 

Legenda 
nr gebied 

01 Waddenzee 
02 Alde Feanen 
03 Voordelta 
04 Bakkeveen 
05 Solleveld 
06 Rottighe Meente en Oldelamer 
07 Fochteloërveen en Esmeer 
08 Witterveld 
09 Drentse Aa . 

Bargerveen 
Drents-Friese Wold 

12 Dwingelderveld 
13 Weerribben, Wieden en Olde Maten 
14 Zwarte Water 
15 Sallandse heuvelrug 
16 Borkeld 
17 Vecht- en Beneden-Regge 
18 Wierdense Veld 
19 Buurserzand en Haaksbergerveen 
20 Engbertsdijksvenen 
21 Dinkelland 
22 Kop van Schouwen 
23 Veluwe 

10 
11 

V 
ifc 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
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Gelderse Poort 
St. Pietersberg en Jekerdal 
Friese IJsselmeerkust 
Westduinpark 
Volkerakmeer 
Biesbosch 
Loonse en Drunense Duinen en de Brand 
Kampina 8i Oisterwijkse Bossen en Vennen 
Deurnese en Mariapeel 
GrootePeel 
Strabrechtse Heide en Beuven 
Hugterheide, Weerterbos, Weerter- en 
Budelerbergen en Budel-Dorplein 
Groote Heide en de Plateaux 
Maasduinen 
Meinweggebied 
Leudal 
Savelsbos 
Geuldal (incl. Gulpdal) 
Brunssummerheide 
Manteling van Walcheren 
Botshol 
Duinen Zwanenwater-Den Helder 

46 

47 

48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
70 
71 
72 
73 
74 

Schoorlse Duinen en Noordhollands 
Duinreservaat 
Kennemerduinen en Amsterdamse 
Waterleidingduinen 
Kop van Goeree 
Vlijmens Ven, Moerputten, Gement en 
Bossche Broek 
Kwade Hoek 
Voornes Duin 
Bemelerberg e.o. 
Grensmaas 
Naardermeer 
Ossendrecht 
Vosbroek en Schinveldse Bossen 
Meijendel en Berkheide 
Nieuwkoopse Plassen en De Haeck 
Haringvliet 
Grevelingen 
Westerschelde 
Zwin 
Coepelduin 
Springendal en Dal van de Mosbeek 
Huis ter Heide, Plakkeven en Leikeven 
Oosterschelde 
Zuidlaardermeer 
Leekstermeer 
Havelte 
Korenburgerveen 
Regte Heide en Riels Laag 
Kempenland 
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kunnen worden; (3) het gebied voldoet, 
alleen of in combinatie met andere gebie
den, aan alle vereisten die vogels in de 
periode dat ze aanwezig zijn, aan hun 
omgeving stellen. 

Een inventarisatie uitgevoerd op grond 
van de twee bovengenoemde criteria 
leverde in totaal 87 IBA's op (Van den 
Tempel & Osieck, 1994), waaraan er later 
nog vier zijn toegevoegd (De Wilck ZH, 
Oudeland van Strijen, Zwarte Water, Bra
bantse Wal). Er wordt nu uitgegaan van 
104 IBA's (fig. 1), omdat een aantal 
onderscheiden deelgebieden verder als 
afzonderlijke gebieden worden gerekend. 
De gebieden kunnen globaal in acht bio-
toopgroepen verdeeld worden, waarvan de 
kustwateren (incl. kwelders) en het IJssel-
meergebied drie kwart van de oppervlakte 
beslaan (tabel 2). Beide omvatten ook de 
gebieden waar de grootste concentraties 
duikeenden, steltlopers en sterns worden 
aangetroffen. Andere wetlands waar grote 
aantallen zwanen, ganzen en smienten 
overwinteren zijn de binnenlandse meren 
en graslanden (incl. uiterwaarden). Er zijn 
nog veel meer graslandgebieden die als 
voedselgebied dienen voor belangrijke 
aantallen van deze soorten (vgl. Koffijberg 
et al., 1997), maar deze zijn buiten 
beschouwing gelaten omdat zij geen spe
ciale beschermingsmaatregelen behoeven. 
Agrarische bedrijfsvoering (weidebouw) is 
zelfs voorwaarde dat er voor deze gras-
etende watervogels voedsel in overvloed 
aanwezig is. Her merendeel van de overige 
gebieden ontleent hun (Europese) beteke
nis vooral aan de broedvogelsoorten die er 
voorkomen (o.a. aalscholvers, reigers, 
kiekendieven, meeuwen, heide- en bos-
vogels). De totale oppervlakte van de 
104 gebieden bedraagt 11490 km2, waar
van 66% water, 12 % wadden, slikken en 
stranden, 9% terreinen met een (half-) 
natuurlijke vegetatie (duin, moeras, 
heide), 9% (droge) bossen en 4 % (agra
risch) grasland. 

Stand van zaken aanwijzingen in 
Nederland 
Pas in 1986 werden door Nederland de 
eerste vijf gebieden aangewezen na diverse 
aanmaningen van de Europese Commis
sie. Sindsdien zijn nog 24 aanwijzingen 
gevolgd die betrekking hebben op in 
totaal ca 3480 km2 (38 IBA's). Hiervan 
vormen de Waddenzee met 272 100 ha 
en de Oosterschelde met 38 000 ha de 
meest uitgestrekte en belangrijkste vogel-

Tabel 1. Drempelwaarden 
van watervogelsoorten 
(aantal vogels) die bij de 
selectie van Belangrijke 
Vogelgebleden/ wetlands 
van internationale beteke
nis een belangrijke rol 
hebben gespeeld (Rosé & 
Scott, 1997). Populatie 
staat voor blogeografische 
broedvogelpopulatie (b) 
of winterpopulatie (w). 

Soort 
Aalscholver Phalacrocorax carbo 
Lepelaar Platalea leucorodia 
Kleine zwaan Cygnus columbianus 
Kolgans Anser albifrons 
Grauwe gans Anser anser 
Brandgans Branta leucopsis 
Rotgans Branta bernida 
Smient Anaspenelope 
Tafeleend Aythya ferina 
Kuifeend Aythya fuligula 
Zwarte zee-eend Melanitta nigra 
Scholekster Haematopus ostralegus 
Kluut Recurvirostra avosetta 
Kanoetstrandloper Calidris canutus 
Bonte strandloper Calidris alpina 
Grutto Limosa limosa 
Rosse grutto Limosa lapponica 
Wulp Numenius arquata 
Tureluur Tringa totanus 

Populatie 1 %-drempel * 
NW-Europa (b) 
W-Europa (b) 
Europa (w) 
W-Europa (w) 
W-Europa (w)' 
NW-Europa (w)' 
W-Europa (w) 
NW-Europa (w) 
NW-Europa (w) 
NW-Europa (w) 
Europa (w) 
W-Europa/ N-Afrika (w) 
W-Europa (b) 
NW-Europa2 
W-Europa/W-Afrika(w) 
NAA/-Europa (b) 
NW-Europa2 
Europa (w) 
NW-Europa (w) 

2000* 
30 

170 
6000* 
2000* 
1800* 
3000* 

12500* 
3500 

10000* 
15000* 
9000 
700 

8500 
14000 
3500 
7000 
3500 
1500 

(*) De vermelde drempels zijn de meest recente; voor een aantal soorten 
werden voor de periode 1987-91 andere waarden gebruikt (Van den Tem
pel & Osieck, 1994; zie ook Osieck, 1996): Aalscholver 1200, Kolgans 4000, 
Grauwe gans 1200, Brandgans 1000, Rotgans 1700, Smient 7500, Kuif-
eend 7500, Zwarte Zee-eend 9000; (1) exclusief Britse eilanden; (2) in de 
winterperiode resp. 3500 en 1000. 

gebieden (89% van de aangewezen 
oppervlakte). Hoe verhoudt zich dit nu 
tot de inventarisatie van belangrijke 
vogelgebleden in Nederland? O p grond 
van de in 1994 herziene IBA-lijst blijkt 
dat zowel naar aantal als oppervlakte 30-
3 5 % van de in aanmerking komende 
gebieden inmiddels als SBZ zijn aange
wezen (tabel 2). Daarbij moet erop gewe
zen worden dat in de lijst uitsluitend 
natuur- en bosgebieden zijn opgenomen 
met een "natuurkern" van minstens 100 
ha. Uit tabel 2 blijkt verder dat qua geva
rieerdheid er nog geenszins sprake is van 
een evenwichtig opgebouwd netwerk van 
beschermingszones. Waddenzee en hoog-
venen zijn in het netwerk goed en zoet
watermoerassen redelijk vertegenwoor
digd. De overige grote wateren zijn slecht 
vertegenwoordigd (qua oppervlakte maar 
8%). Van de duinen, (overige) meren, 
uiterwaarden, bossen en heidevelden die 
van Europees belang worden beschouwd, 
is van elk slechts één of geen enkel gebied 
onder de werking van de Vogelrichtlijn 
gebracht. Deze onevenwichtigheid blijkt 
ook duidelijk uit figuur 1, waarin de 
SBZ's afzonderlijk zijn aangegeven. Dat 
Nederland ook voor afzonderlijke soor
ten onvoldoende heeft aangewezen blijkt 
uit het aandeel van de landelijke popula
ties dat in de beschermingszones voor
komt in vergelijking met dat in alle 
Belangrijke Vogelgebleden (tabel 3). 

Enkele soorten die vooral langs de 
kust (bv. Kluut) of in moerasgebieden 

nestelen (Purperreiger) zijn redelijk goed 
"gedekt" door SBZ's maar andere moeras-
vogels (Roerdomp), alle bos- en heidevo-
gels en de Kemphaan komen er heel wat 
minder goed af Ook de Europese Com
missie, die waakt over het nakomen van 
de Europese verplichtingen, is van mening 
dat Nederland niet voldoende gebieden als 
SBZ onder de Vogelrichtlijn heeft aange
wezen. Deze tekortkoming werd zo ernstig 
bevonden dat de Commissie de zaak begin 
1996 aanhangig heeft gemaakt bij het 
Europese Hof van Justitie. O p 19 mei 
1998 is in deze zaak arrest gewezen, waar
bij Nederland werd veroordeeld: "Door als 
speciale beschermingszone gebieden aan te 
wijzen waarvan het aantal en de totale 
oppervlakte kennelijk kleiner zijn dan het 
aantal en de totale oppervlakte die in aan
merking komen voor aanwijzing [...] is het 
Koninkrijk der Nederlanden de krachtens 
deze richtlijn op hem rustende verplich
tingen niet nagekomen." Aan deze veroor
deling zijn geen sancties verbonden, maar 
bij een tweede veroordeling voor hetzelfde 
feit kan het Hof forse geldboetes opleggen 
(tot half miljoen gulden/dag). 

Gebiedenlijst Habitatrichdijn 
Uiterlijk juni 1995 had Nederland bij de 
Europese Commissie een volledige lijst 
moeten indienen van gebieden die in aan
merking komen voor aanwijzing onder de 
Habitatrichtlijn. Dit zijn dus gebieden 
met habitattypen of soorten van commu
nautair belang (geen vogels), die in twee 
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bijlagen van de Richtlijn zijn vermeld 
(Osieck I, dit nummer). Uiteindelijk werd 
het eind 1996 totdat Nederland een eerste 
"tranche" van 27 gebieden indiende 
(2820 km2). Dit betrof alle grootschalige 
natuurgebieden die al in hun geheel 
waren aangewezen als Staats- of 
Beschermd Natuurmonument onder de 
Natuurbeschermingswet (o.a. delen van 
de Waddenzee, Oosterschelde, Volkerak-
meer, Saeftinghe, aantal duingebieden, 
enkele heide - en hoogveenterreinen). 
Over het tweede deel van de lijst met 62 
gebieden werd na veel touwtrekken in 
juni 1998 overeenstemming bereikt 
(eigen schatting: ruim 3900 km2). Er 
waren diverse interventies van de Tweede 
Kamer en een inbreukprocedure van de 

Europese Commissie voor nodig om de 
besluitvorming rond deze tweede tranche 
los te trekken. Uiteindelijk moest de 
ministerraad eraan te pas komen om de 
knoop door te hakken, waarbij werd 
besloten dat 37 (van de 62) gebieden 
worden aangemeld "onder voorwaarde 
dat de Nederlandse regering uitleg wil 
hebben over besluitvorming bij projecten 
die schadelijke gevolgen hebben voor 
gebieden". De toekomst zal moeten uit
wijzen welke betekenis aan deze voor
waarde wordt toegekend. 

De hamvraag is nu dan natuurlijk: 
zijn de op beide lijsten voorgestelde (incl. 
de voorwaardelijk aangemelde) gebieden 
van "communautair belang" (fig. 2) vol
doende om habitats en soorten "in een 

Tabel 2. Belangrijke 
Vogelgebieden (IBA's) 
per blotoopgroep, opper
vlakte, percentage 
(nationaal) totale opper
vlakte beschermd (aan
gewezen onder Natuur
beschermingswet of in 
eigendom/ erfpacht en 

Tabel 3. Landelijke 
broedvogelpopulaties 
(NedPop; aantal paren, 
middenwaarden 1990) 
van een aantal soorten 
van Bijlage I en aandeel 
daarvan in Speciale 
Beschermingszones 
(SBZ's) en in Belangrijke 
Vogelgebieden (IBA's). 

Blotoopgroep 
Brakke en zoute wateren 
Duinen 
Usselmeer en Randmeren 
Grote Rivieren en uiterevaarden 
Binnenlandse meren en graslanden 
Zoetwatermoerassen 
Hoogvenen en natte heiden 
Bossen en droge heide 
Totaal 

IBA's 
22 
7 

11 
55 

23 
16 
7 

134 
104 

km2 Beschermd 
6744 
186 

1932 
143 
75 

543 
164 

1303 
11490 

39% 
86% 
4% 

19% 
40% 
62% 
87% 
40% 
35% 

SBZ's 1 
152 
1 
5 
0 
0 

11 
53 
1 

38 

beheer bij Landschappen, 
Natuurmonumenten of 
Staatsbosbeheer) en aan
tal IBA's aangewezen als 
Speciale Beschermings
zones (SBZ's) (situatie 
31 juli 1998). 
(1) enkele aanwijzingen 
betreffen meer dan één 

IBA; (2) waarvan 2 nu 
zoetwater (Volkerak-
meer, Zoommeer; 
(3) excl. SBZ Kampina 
(geen IBA); (4) Maasdui-
nen slechts 36% IBA; 
(5) exdusief Kil van Hur-
wenen slechts 18% IBA 
aangewezen. 

Soort 
Korhoen Tetrao tetrix 
Duinpieper Anthus campestris 
Wespendief Pernis apivorus 
Zwarte specht Dryocopus martius 
Boomleeuwerik Lullula arborea 
Kemphaan Philomachus pugnax 
Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus 

Blauwe kiekendief Circus cyaneus 
Velduil As/o flammeus 
Roerdomp Botaurus stellaris 
Bruine kiekendief Circus aeruginosus 
Zwarte stern Chlidonias niger 
Dwergstern Sterna albifrons 
Blauwborst Luscinia svecica 
Kluut Recurvirostra avosetta 
Visdief Sfema hirundo 
Grote stern Sterna sandvicensis 

Purperreiger Ardea purpurea 
Lepelaar Platalea leucorodia 

NedPop 
3SiS 

70 
700 

2600 
3100 

6009 9 
550 
100 
100 

220<?(J 
950 

1100 
340 

6500 
8900 

14000 
11200 

260 
480 

SBZ's 
0% 
0% 
1% 
1% 
3% 
4% 
7% 

11% 
12% 
24% 
25% 
25% 
47% 
53% 
64% 
65% 
69% 
77% 
79% 

IBA's 
100% 
99% 
30% 
35% 
57% 
36% 
80% 

100% 
62% 
61% 
63% 
70% 

100% 
61% 
78% 
91% 

100% 
97% 

100% 

gunstige staat van instandhouding [te] 
behouden of [... te] herstellen", zoals het 
in de Habitatrichdijn geformuleerd staat 
(Begrippenlijst, achterin dit nummer). 
De selectieprocedure bestaat uit twee 
fasen (Osieck I, fig. 1 op p. 207). Aller
eerst dienen de landen nationale lijsten 
op te stellen van gebieden met de habi-
tattypen van Bijlage I en de soorten van 
Bijlage II. Hiervoor geldt een set van 
criteria, die onder meer betrekking heb
ben op representativiteit, oppervlakte, 
mate van instandhouding, relatieve bete
kenis, omvang en dichtheden van popu
laties (Bijlage III van de richtlijn, zie ook 
Boillot et al., 1997; Brown et al., 1997). 
Aan de hand van deze nationale lijsten 
stelt de Europese Commissie, met 
instemming van de Lidstaten, vervolgens 
voor elk van de zes biogeografische 
regio's (Begrippenlijst, achterin dit num
mer) een lijst op van gebieden van com
munautair belang. Deze lijst omvat in 
elk geval alle voorgestelde gebieden met 
prioritaire habitats en prioritaire soorten. 
Voor de selectie van gebieden voor de 
andere habitats en soorten wordt onder 
meer gelet op landelijke betekenis van 
het gebied, "algemene ecologische 
waarde", oppervlakte, en aantal aanwe
zige habitats en soorten. Nederland heeft 
hieraan onder meer invulling gegeven 
door het hanteren van een minimum-
oppervlakte van 250 ha en het toepassen 
van het criterium: één van de vijf belang
rijkste gebieden voor een habitattype of 
soort. In de beoordeling van de gebie-
denlijsten wordt er verder op gelet of de 
biotopen en soorten in voldoende mate 
zijn vertegenwoordigd (uitgedrukt in 
dekking: oppervlakte/ populatie binnen 
aangemelde gebieden als percentage van 
de totale aanwezige oppervlakte/ popula
tie). Als vuistregel wordt daarbij gehan
teerd dat een dekkingspercentage van 
minstens 60% voldoende is om de 
vereiste "gunstige staat van instandhou
ding" van de betreffende habitat of soort 
veilig te stellen. Een lagere dekking 
(vooral minder dan 20%) vormt aanlei
ding voor nader onderzoek door de 
Commissie. Zo zou voor soorten met 
een ruime verspreiding een dekking van 
20% voldoende kunnen zijn om de 
beoogde doelstelling te waarborgen (te 
denken valt daarbij aan soorten als 
Kleine modderkruiper (De Nie, dit 
nummer) en Meervleermuis (Mostert & 
Lefevre, dit nummer) die op nogal wat 
plaatsen in Nederland voorkomen). 
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Een trilveen in Westbroek 
(code 7140) in het zuidelijke 
deel van de Oostelijke 
Vechtplassen (foto: Bert 
Bos). 

Om de vraag te kunnen beantwoor
den of door Nederland voldoende gebie
den zijn aangemeld, zijn de habitattypen 
onderverdeeld in 7 categorieën: Kustwate-
ren en duinen, Rivierengebied, Laagveen-
moerassen en meren, Blauwgraslanden, 
Heiden en hoogvenen, Bossen, en Zuid-
Limburg. Ook de meeste soorten die in 
dit kader van belang zijn, kunnen in deze 
categorieën worden ondergebracht. 
Voor de betekenis van de habitatcodes 
(bv. #91F0) wordt verwezen naar tabel 1 
in Van Tooren et al., p. 213. De tekort
komingen van de door Nederland inge
diende lijst worden hier op hoofdlijnen 
besproken. 

Kustwateren en duinen 
Het betreft hier drie groepen van habitat
typen: kustwateren, kwelders en kustdui-
nen. De twee laatstgenoemde zijn op de 
Nederlandse lijst goed vertegenwoordigd, 
want alle kwelders, die ons land nog rijk is, 
en vrijwel alle duingebieden van de eilan
den, Hollandse kust en Zeeuwse eilanden 
zijn opgenomen. Het habitattype "Zeear
men" betreft alleen de Oosterschelde, die 
in zijn geheel is aangemeld. Het habitat
type "Estuaria", waarvan Nederland er nog 
twee rijk is, komt er bekaaid af. Van het 
Eems-DoUard-estuarium is alleen de Dol-
lard aangemeld en van de Westerschelde 
alleen de schorren en droogvallende pla
ten. Van de Waddenzee zijn verder het 
Marsdiep, Zeegat van Terschelling, de 
daaraan in het verlengde liggende vaargeu
len en de vaargeul naar Lauwersoog buiten 
de aanmelding gehouden. Het is duidelijk 
dat dit is gebeurd met het oog op scheep-
vaartbelangen. Aangezien de van aanmel
ding uitgesloten delen onlosmakelijk 
onderdeel uitmaken van de betreffende 
ecosystemen, dienen deze gebieden in hun 
geheel te worden aangewezen. 

Rivierengebied 
In het rivierengebied zijn alleen de Gel
derse Poort en de Grensmaas aangemeld 
(plus De Biesbosch op de grens van het 
rivierengebied en de Delta). Dit is een 
nogal magere invulling gelet op het lande
lijke voorkomen van stroomdalgrasland 
(#6120), glanshaverhooiland (#6510), 
schietwilgenbos (#91 EO), rivierbegelei-
dend iepenbos (#91F0), slikoevers met 
Chenopodietum rubri (#3270), Kamsala-
mander en riviervissen als Rivierprik en 
Roofblei. Het is noodzakelijk dat op z'n 
minst delen van het winterbed van de 
IJssel, Waal en mogelijk Rijn worden 
aangemeld. 

Laagveenmoerassen en nieren 
Deze gebiedscategorie omvat een groot 
aantal habitats en soorten die we vooral in 
de l ^ e delen van het land aantreffen. 
Allereerst zijn dat de echte laagveenplas-
sen en -moerassen met Kranswiervegeta-
ties (#3140), Krabbescheer/ Groot blaas-
jeskruid (3150), Veenmosrietland (7140), 
Moerasheide (4010) en/ of Galigaan 
(7210). De meest belangrijke gebieden 
staan op de lijst met als opvallende uit
zondering de Oostelijke Vechtplassen, dat 
ook vanwege het voorkomen van karakte
ristieke soorten als een ernstige omissie 
moet worden aangemerkt: o.a. Groen-
knolorchis, Gevlekte witsnuitlibel. Bitter
voorn, Kleine modderkruiper, Kamsala-
mander en Noordse woelmuis. 
Uitgestrekte kranswiervelden van honder
den hectaren zijn recentelijk ook (weer) 
ontstaan in het Veluwemeer (Coops et al., 
1997) en de Gouwzee. Beide gebieden 
dienen dan ook zeker aan de lijst te wor
den toegevoegd. Opmerkelijk is dat de 
Noordhollandse brakwatervenen met vele 
van bovengenoemde habitats en soorten, 
geheel op de lijst ontbreken. Vooral ook 

gelet op de bescherming van Noordse 
woelmuis (prioritair) en Meervleermuis 
zou dit moeten worden rechtgezet door 
toevoeging van o.a. Eilandspolder, Polder 
Westzaan, Wormer- en Jisperveld, 
Ilperveld en Oostzanerveld. Ook de 
Friese verspreiding van beide soorten is 
op de Nederlandse lijst nauwelijks in aan
merking genomen gelet op het ontbreken 
van Groote Wielen, Sneekermeer en 
Terkaplesterpoelen, Zwarte en Witte 
Brekken, en Fluessen (Dijkstra, 1997). 

Blauwgraslanden 
Van de uitgestrekte blauwgraslanden 
(#6410, 7230) die ons land vroeger rijk 
was, is helaas nog slechts een fractie over. 
Schaminée (1993) schat het totale areaal 
(in goed ontwikkelde vorm) op ten hoog
ste 30 ha, anderen zijn wat optimistischer 
(50+ ha). De orchideeënrijke vorm, die 
gebonden is aan kalkrijke kwel (Alkalisch 
laagveen, #7230), komt op een tiental 
plekken voor waarvan er slechts één op de 
lijst voorkomt (type #7230 omvat ook 
twee associaties van het Caricion davallia-
nae). Verder betreft het ruim 50 plekken 
waarvan niet meer dan een derde is 
"gedekt" door de aangemelde gebieden. 
Dit moet, mede gelet op de centrale lig
ging van Nederland in het beperkte 
Noordwesteuropese areaal van deze plan
tengemeenschap, ontoereikend worden 
geacht. Voorgesteld wordt daarom in elk 
geval nog de volgende gebieden aan de 
lijst toe te voegen (* beide typen): Van 
Oordt's Mersken, De Scharren, Linde
vallei, *Elperstroom, Luttenbergerven, 
*Gammelke, *Brecklenkamp, *Beekvliet. 

Heiden en hoogvenen 
Een tiental uitgestrekte heidevelden (incl. 
stuifzanden) zijn opgenomen waaronder 
Dwingelderveld, Sallandse Heuvelrug, 
Veluwe (grote delen), Loonse en Dru-
nense Duinen, Strabrechtse Heide. Droge 
heide met Kraaiheide (#2320) en jenever-
besstruwelen (#5130) zijn minder goed 
vertegenwoordigd door het ontbreken 
van enkele hiervoor belangrijke Drentse 
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terreinen: Drouv^^enerzand, Hijkerveld 
en Mantingerveld. Soortenrijke hei-
schrale graslanden (#6230) komen in 
geringe oppervlakte voor, verspreid over 
een groot aantal locaties (Schaminée et 
al., 1996: 277). Hoewel reeds een achttal 
terreinen met dit prioritaire vegetatie
type zijn aangemeld, zouden hieraan nog 
enkele moeten worden toegevoegd zoals 
Drouwenerzand, Leggelderveld, Hars-
kampse Zand en Groote Heide bij 
Venlo. Van de oligotrofe tot mesotrofe 
vennen (#3110, 3130) ontbreken enkele 
belangrijke locaties waaronder Bergven-
nen, Gammelke en De Banen bij Neder-
weert. Verder zijn vrijwel alle gebieden 
met belangrijke hoogveenrestanten 
(#7110, 7120) en Berkenbroek (#91 DO) 
al aangemeld (o.a. Bargerveen, Witter-
veld, Korenburgerveen). . 

Bossen 
Buiten Zuid-Limburg komen op droge 
gronden drie bostypen voor die in het 
kader van de Habitatrichtlijn van belang 
zijn. Het minst zeldzaam is het Eiken-
Berkenbos (#9190) waarvan twee derde 
van de totale oppervlakte van de toplo
caties is opgenomen (met name Veluwe; 
vgl. Al et al., 1995). Anders is het gesteld 
met het Eikenhaagbeukenbos (#9160) 
waarvan slechts enkele kleine locaties 
zijn opgenomen. Hierin is wel enige ver
betering te brengen (bv. door toevoeging 
van enkele terreinen in Twente en Ach
terhoek), maar de meeste locaties liggen 
zo geïsoleerd dat aanwijzing niet de 
moeite waard lijkt. Een bijzonder type, 
dat op de gebiedenlijst geheel ontbreekt, 
zijn de zogenaamde hulstbossen (#9120, 
Wintereiken-Beukenbos met hulst) die 
op enkele plaatsen zijn te vinden in 
Drenthe en Oost-Groningen (Van der 
Werf, 1991; Houting, 1995). Aanbevo
len wordt drie van de vier grootste 
locaties op te nemen: Mantingerbos, 
Lieftinghsbroek en Ter Apel (beide in 
Dal van Ruiten Aa). Van de beste loca
ties met Vochtige Elzen-Essenbossen 
langs beeklopen (#91 EO) is ongeveer de 
helft opgenomen. De landelijke dekking 
(zie ook Zuid-Limburg) kan worden 
verbeterd door toevoeging van enkele 
boslocaties in Twente (Egheria, Duivels-
hof, 't Hanhof) en bij Winterswijk (o.a. 
Bekendelle). 

Zuid-Limburg 
Het Zuidlimburgse heuvelland neemt als 
stukje Midden-Europa in Nederland een 

Drie van de vijf belang-

rijlcste broedgebieden 

van de Zwarte stern 

(Bijlage I) in Nederland 

zijn (nog) niet als 

SBZ aangewezen 

(foto: Bert Bos). 

bijzondere plaats in, omdat er een aantal 
habitattypen is te vinden die elders in 
Nederland niet of nauwelijks voorkomen. 
Dit betreft met name kalkgraslanden 
(#6110, 6120) en enkele typen beuken-
en hellingbossen ((#9110, 9150, 9180). 
Dank zij de opname van St. Pietersberg, 
Bemelerberg, Savelsbos en Geuldal (incl. 
Vaalser Bos en Bovenste Bos) zijn deze 
typen redelijk tot goed op de lijst verte
genwoordigd. Dat geldt ook voor de mer-
gelgroeven die belangrijke overwinterings-
plaatsen vormen voor onder andere 
Ingekorven vleermuis. Vale vleermuis en 
Meervleermuis. Een opvallende leemte is 
het ontbreken van het Bunderbosch met 
twee prioritaire habitats: Elzen- en Essen-
bronbos (#91 EO, grootste locatie) en 
Bronnen met kalktufformatie (#7220, 
enige plek in Nederland). Verder herbergt 
het Geleenbeekdal (niet opgenomen) niet 
alleen een bijzonder hellingveentje met 
onder meer Gele zegge {Carexflavd} 
(#7230), maar ook de enige bekende 
populatie van de Zegge-Korfslak in 
Nederland, een in Europees verband 
uiterst bedreigde soort. 

Hoe verder? 
Nederland zal uitvoering moeten geven 
aan het arrest van het Europese Hof van 
Justitie, waarin is vastgesteld dat Neder
land ernstig is tekortgeschoten bij de aan
wijzing van Speciale Beschermingszones 
onder de Vogelrichtlijn (p. 227). Het zal 
toch op z'n minst moeten betekenen dat 
op korte termijn een groot deel van de 
nog niet-aangewezen IBA's (tabel 2) onder 
de bescherming van de Richtlijn wordt 
gebracht. De door Nederland ingediende 
lijst van gebieden die in aanmerking 
komen voor aanwijzing onder de Habitat
richtlijn vertoont duidelijke hiaten, die 
voortkomen uit de gevolgde methodiek 
en bestuurlijke overwegingen. Het betreft 
een 50-tal gebieden met een totale opper
vlakte van ca 1150 km2 (waarvan bijna 
50% grote wateren). In het kader van de 
Europese besluitvorming zal worden 
getracht deze tekortkomingen voor het 
voetlicht te brengen. Daarnaast mogen we 
ons gelukkig prijzen dat de Tweede 

Kamer middels moties en vragen blijk 
heeft gegeven van belangstelling voor het 
onderwerp. Last but not least zullen uit
eindelijk beheerders en verantwoordelijke 
overheden gestalte moeten geven aan de 
bescherming en de ontwikkeling van de 
Europese natuurwaarden in hun terrei
nen. 
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Summary 
Natura 2000: towards a European network of 

protected areas 

This paper gives an outline of the development of the 

Natura 2000 network in The Netherlands which shall 

be set up under the Habitats and Birds Directives of the 

European Union. Of the 104 Important Bird Areas 

(IBA's) identified 38 have been partly or entirely 

designated as Special Protection Areas (SPA's) under 

the Birds Directive (tab. 2). Consequently the national 

coverage for a number of breeding birds listed in 

Annex I of the Directive is low compared to the IBA 

network. In June 1998 the second part of the national 

list of proposed Sites of Community Interest (pSCI's) 

under the Habitats Directive was submitted to the Euro

pean Commission by The Netherlands government. The 

pSCI list totals 89 sites wi th an estimated total area of 

6700 km2. A number of habitat types and species listed 

in the Annexes to the Habitats Directive (Van Tooren et 

al., this issue) appears to be underrepresented in this 

pSCI list: notably estuaries, juniper shrub, xeric grass-

land, rich Hardus grasslands, Molinia meadows, low-

land hay meadows, transition mires, alkaline fens, 

several forest types and a number of more or less 

widespread species like Bitterling {Rhodeus sericeus), 

Wheaterfish {Misgumis fossilis), Pond bat {Myotis 

dasycnemë), Root vole (Microtus oeconomus arenicola). 

The SCI list will be significantly improved if another 

50 sites (1150 km2) would be added. 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aangewezen Speciale Beschermingszone (SBZ's) onder de 

Vogelrichtlijn en van de aanmelding van gebieden onder de Habitatrichtlijn (overgenomen uit European 

Commission DGXI's Nature Newsletter Natura 2000. June 1998; stand 12 mei 1998, Nederland aangevuld 

met gegevens per 31 juli 1998) 

Voortgang aanwijzingen Vogelrichtlijn: 

+ voldoende 

- onvolledig 

— volstrekt onvoldoende 

Voortgang aanmeldingen Habitatrichtlijn: 

+/+ aanzienlijke lijst/ gegevens ingediend 

-(•/- aanzienlijke lijst, gegevens onvolledig 

- onvolledige of nog geen lijst 

Lidstaat 

Finland 

Zweden 

Verenigd Koninkrijk 

Ierland 

Denemarken 

Duitsland 

Nederland 

België 

Luxemburg 

Frankrijk 

Spanje 

Portugal 

Italië 

Oostenrijk 

Griekenland 

Totaal 

Aanta 

15 

225 
168 

109 

111 

552 
29 

36 

6 
107 

170 
36 

108 

58 
52 

Vogelrichtlijn 

Aangewezen SBZ's 

km2 

957 

22.177 

6.704 

2.226 

9.601 

13.253 

3.499 

4.313 

14 

7.600 

33.191 

3.323 

4.530 

11.333 

4.965 

1782 127.696 

Voortgang 

— 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-

Aantal 

415 

1.383 

301 

01) 
632) 

295 
89* 

102 

0 

543 
588 

65 

2.480 

±93 

230 

6646 

Habitatrichtlijn 

Aangemelde gebieden 

km2 

25.599 

35.929 

15.681 

01) 

3.3152) 

4.967 

±6.700 * 

903 

0 

10.581 

70.250 

12.150 

46.074 

±11.130 

25.745 

268.479 

Voortgang 

-/-
+/-
-̂ /+ 
-1) 

-2) 

-
?* 

+/+ 
-
-

+/-
- ^ / • ^ 

+/+ 
-

+/+ 

*) inclusief voorwaardelijke aanmelding (zie Osieck II, p. 228); beoordeling voortgang nog niet bekend. 

1) voorlopige aanmelding 207 gebieden/ 5530 km2 

2) incl. voorlopige aanmelding 175 gebieden/ ± 11000 km2 

Gezicht op de schelpen-

banken van de Warku-

merwaard, onderdeel 

van de Friese IJssel-

meerkust. Hier werd 

met Europese subsidie 

uit het ACU-fonds 

Communautaire acties 

voor het milieu de 

waterwildjacht in 1989 

afgekocht en sinds 

1992 de jacht op water

vogels daadwerkelijk 

beëindigd (foto: B. Kla-

zenga). 


