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ning relatief klein is. Om hierover uitspraken
te kunnen doen, heeft het ministerie van
LNV Kiwa Water Research samen met EGG-
consult gevraagd een analyse uit te voeren
waarin de kansen en knelpunten voor habi-
tattypen in Natura 2000-gebieden in beeld
worden gebracht (Aggenbach, 2006). Deze
studie is gericht op zoete tot enigszins brak-
ke, waterafhankelijk habitattypen in 113 Habi-
tatrichtlijngebieden. Ook is gekeken naar de
benodigde maatregelen, zowel binnen als
buiten de Natura 2000-gebieden.
De kansen- en risico-analyse is als een quick
scan-studie uitgewerkt. De reden voor deze
aanpak was de korte looptijd van het onder-
zoek, het grote aantal gebieden en de grote
omvang van een aantal gebieden. Er is
alleen gebruik gemaakt van toegankelijke
informatie bij terreinbeheerders (gebiedsken-
nis, terreingegevens), in publicaties (rappor-
ten, artikelen, kaarten enz.) en op internet.
Tevens is gebruik gemaakt van gebiedsken-
nis en biotische en abiotische proceskennis
van de onderzoekers die de analyses hebben
uitgevoerd. 
In juli 2006 is een update uitgevoerd, waar-
bij dankbaar gebruik is gemaakt van infor-
matie van organisaties die hebben gerea-
geerd tijdens de informele inspraakronde op
de Natura 2000-gebiedsdoelen in het voor-
jaar 2005. Voor de meeste gebieden is op
basis van deze aanpak een scherp beeld 
verkregen van verbeterpotenties voor habitat-
typen, knelpunten voor habitatdoelen en
mogelijke maatregelen om die knelpunten
op te lossen. De kennislacunes die samen-
hangen met een quick scan aanpak zijn zo
goed mogelijk benoemd. De conclusies zijn
samengevat in tabelvorm (Aggenbach,
2006). 
Voor elk geanalyseerd Natura 2000-gebied
wordt in de loop van 2007 ook een onder-
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bouwend achtergronddocument gepubli-
ceerd (http://www.minlnv.nl/natura2000).
Kader 1 geeft een voorbeeld van de resulta-
ten van de analyse van een Natura 2000-
gebied.

Verbetermogelijkheden voor habitattypen 
op gebiedsniveau
In het proces waarmee de doelen op
gebiedsniveau zijn vastgesteld zijn verbeter-
doelen in gebieden gelegd waar de grootste
hydrologische potenties aanwezig zijn.
Hieronder wordt een en ander nader toege-
licht voor het habitattype H6410 Blauwgras-
landen; een habitattype waarvoor Neder-
land van zeer groot belang is binnen de EU
(Schaminée & Janssen, dit nummer). Dit
habitattype omvat in goed ontwikkelde vorm
de vegetatietypen Blauwgrasland (Cirsio-
Molinietum) en schrale vormen van Veldrus-
schraalland (Crepido-Juncetum acutiflori). In
matig ontwikkelde vorm betreft het een aan-
tal rompgemeenschappen van het Verbond
van Biezeknoppen en Pijpestrootje (Junco-
Molinion) en de Klasse der matig voedsel-
rijke graslanden (Molinio-Arrhenatheretea).
De associatie Blauwgrasland komt momen-
teel met minder dan 30 ha voor, waarvan 
80% binnen de Natura 2000-gebieden
(Ministerie van LNV, 2006b). Dit is een zeer
beperkte hoeveelheid van de 10-duizende
hectares die in de 19e eeuw voorkwamen. 
Met het oog op de ecologische variatie 
binnen het habitattype (Jansen et al., 2000),
de gewenste geografische spreiding en 
risicospreiding is er voor gekozen om in
alle gebieden waar het habitattype H6410
Blauwgraslanden voorkomt minimaal naar
behoud van oppervlakte en huidige kwaliteit
te streven (Ministerie van LNV, 2006a).
Omdat het habitattype tegenwoordig ver-
snipperd voorkomt met veelal kleine opper-
vlakten, is voor een relatief groot aantal
Natura 2000-gebieden (40) een doel voor
dit habitattype is geformuleerd. De verbe-
terdoelen zijn toegekend aan de gebieden
met de beste potenties c.q. meest kansrijke
locaties.
Hoewel het habitattype Blauwgraslanden in
meerdere Natura 2000-landschappen voor-
komt, biedt het Beekdalenlandschap de
beste potenties voor herstel. Zes gebieden
hebben daar zeer hoge potenties waarbij
een sterke uitbreiding van oppervlakte met

Kansen en risico’s voor habitattypen in
Nederlandse Natura 2000-gebieden

Camiel Aggenbach, Nico de Vries, Marion Pelk, Mark Jalink & Piet Schipper

Strategisch lokaliseren van behoud- en 
verbeteropgaven
Om de landelijke instandhoudingsdoelen te
realiseren, is een grote herstelinspanning
nodig. Voor 16 van de 28 min of meer zoete
waterafhankelijke habitattypen is Nederland
van zeer groot belang in EU-verband (Scha-
minée & Janssen, dit nummer: 233-237) en
tegelijkertijd geldt dat van deze habitattypen
14 (50%) in een matig ongunstige en 12 (43%)
zeer ongunstige staat van instandhouding
verkeren (Ministerie van LNV, 2006a+b).
Een gunstige staat van instandhouding op
landelijk niveau kan voor de meeste van
deze habitattypen alleen bereikt worden door
in de Natura 2000-gebieden voor het habitat-
type uitbreiding van oppervlakte en/of verbe-
tering van kwaliteit na te streven. Sommige
gebieden hebben uitsluitend een behoud-
opgave. Van de andere gebieden kan niet elk
gebied een even grote bijdrage aan de ver-
beteropgave leveren. Daarbij verschilt de
inspanning tussen gebieden om een verge-
lijkbaar resultaat te bereiken.
Van belang is daarom de gebiedsdoelen slim
toe te kennen door verbeterdoelen daar te
lokaliseren waar daadwerkelijk potenties
voor herstel aanwezig zijn. Daarvoor is ant-
woord op een aantal vragen betreffende ver-
betermogelijkheden nodig, zoals: waar is
sterke uitbreiding van oppervlakte mogelijk,
kan landelijke verbeteropgave van een habi-
tattype alleen bereikt worden door kleine uit-
breidingen in meerdere gebieden of in welke
gebieden kan de kwaliteit van een habitat-
type duurzaam worden behouden? 
Verbetering en vaak ook behoud vergen
ingrepen in en rond de Natura 2000-gebie-
den. Vanuit het oogpunt van dit strategisch
lokaliseren betekent dat verbeteropgaven het
best worden gelegd daar waar ecologische
potentie aanwezig is én tevens de inspan-
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de goed ontwikkelde associatie Blauwgras-
land mogelijk is. Het betreft gebieden met
kalk ondiep in de ondergrond in combina-
tie met kwel en gebieden met een sterke
overdruk vanuit een groot regionaal grond-
watersysteem. Vijf andere beekdalgebieden
hebben een hoge potentie voor uitbreiding
van oppervlakte en/of verbetering van de
kwaliteit.
Zoals in het Natura 2000-doelendocument

is aangegeven, is vooralsnog afgezien van
de mogelijkheden die het Natura 2000-
gebied Gelderse Vallei biedt om daar tot
een substantiële uitbreiding van oppervlakte
te komen. In het kader van de geplande
evaluatie in 2015 zal nadrukkelijk worden
bezien of uitbreiding op deze kansrijke
locatie alsnog nodig is. Dit zal afhankelijk
zijn van de resultaten die in andere gebie-
den worden bereikt ten aanzien van uit-

breiding van oppervlakte en verbetering van
kwaliteit (Pelk et al., dit nummer: 222-227).
Binnen het Natura 2000-landschap Hogere
zandgronden hebben twee gebieden hoge
potenties voor herstel. Gezien de aard van
de kleinschalige patronen (kleine natte
laagtes in heidegebieden) liggen hier
mogelijkheden voor beperkte uitbreiding
van de oppervlakte en voor verbetering van
de kwaliteit. 
In de meeste Natura 2000-gebieden van
het landschap Meren en Moerassen staat
het habitattype H6410 Blauwgrasland er
slecht voor. De herstelpotenties zijn
meestal laag of matig. Bij matige potenties
is geringe uitbreiding van de oppervlakte
of enige verbetering van de kwaliteit moge-
lijk. Ervaringen met effectgerichte herstel-
maatregelen (OBN) hebben de afgelopen
15 jaar laten zien dat herstel in beperkte
mate optreedt (Beltman & Barendregt,
2007; Grootjans et al., 2007). Herstel op
veenbodems zonder kleidek is moeilijk.
Blauwgrasland op legakkers en oude ver-
landingen in petgaten verzuren verder en
zijn zonder inundatie met schoon, basen-
rijk oppervlaktewater op de lange termijn
niet te behouden. Wel is op de lange ter-
mijn nieuwvorming mogelijk door nieuwe
petgaten te graven en te laten verlanden.
Blauwgrasland in polders waar de toplaag
van de bodem uit klei of kleiig veen
bestaat bieden een beter perspectief. Zo

Belangrijk gebied voor het Natura
2000-landschap Beekdalen
De Lemselermaten is een beekdal-
gebied aan de voet van de stuwwal
van Oldenzaal. De lage beekdalgron-
den van de Lemselermaten worden
gevoed door basenrijk grondwater
dat afkomstig is uit het watervoeren-
de pakket van 10 tot 15 m dikte
boven een slecht-doorlatende laag
van keileem en Tertiaire klei. Dit pak-
ket is vanaf enkele meters onder
maaiveld kalkhoudend. Het gebied
levert momenteel een zeer grote lan-
delijke bijdrage aan het voorkomen
van habitattype H7230 Kalkmoeras-
sen vanwege de bijzondere kwaliteit.
Het voorkomen van habitattype
H7230 Kalkmoerassen hangt samen
met natte, basenrijke condities die in
stand worden gehouden door kwel
van basenrijk grondwater. Lokaal is
afgelopen 15 jaar herstel opgetreden

van dit habitattype door interne
maatregelen (Jansen et al., 2007). 
Het habitattype H7230 Kalkmoeras-
sen en vooral ook de basenrijke
variant van H7140 Overgangs- en
trilvenen zijn desondanks sterk ach-
teruit gegaan door verdroging (te
lage zomergrondwaterstanden) en
interne eutrofiëring door verdroging
en toestroming van sulfaatrijk
grondwater. Daarnaast zijn beide
habitattypen ook achteruitgegaan
door successie naar broekbos als
gevolg van het staken van het oude
hooilandbeheer. Als gevolg van de
voortschrijdende achteruitgang van
H7140 Overgangs- en trilvenen heb-
ben maatregelen om deze knelpun-
ten op te lossen een hoge urgentie.
In het Natura 2000-Doelendocu-
ment is hiervoor een ‘sence of
urgency’ geformuleerd (Ministerie
van LNV, 2006a).

Kansen voor herstel op korte en 
langere termijn
In delen met weinig organische stof
in de bodem zijn de herstel-poten-
ties voor habitattype H7230 Kalk-
moerassen op korte termijn zeer
groot (sterke uitbreiding oppervlak-
te) door het plaggen van natte tot
zeer natte locaties met kwel van
basenrijk grondwater. Dit herstel
kan ook plaatsvinden door omvor-
ming van broekbos naar hooiland.
Door opbouw van organische stof
kunnen deze locaties (deels) op de
langere duur voedselrijker worden
als gevolg van interne eutrofiëring
door toestroming van sulfaatrijk
grondwater uit de omgeving. Voor
duurzaam herstel is het daarom
noodzakelijk om snel de bemesting
van het intrekgebied te beëindigen
of sterk te verminderen. Herstel van
habitattype H7140 Overgangs- en
trilvenen is op lokale schaal moge-
lijk wanneer de hydrologie wordt
hersteld en het grondwater weer

schoon wordt. Voor hydrologisch
herstel moeten de lokale beken wor-
den verondiept en ontwatering in
het intrekgebied worden vermin-
derd. Deze maatregelen hebben
hoge urgentie, omdat daarmee ook
de achteruitgang van H7140 Over-
gangs- en trilvenen wordt geremd.
Mogelijk zijn ook aanpassingen in
de regionale waterhuishouding en
grondwaterwinning nodig. Nadat
herstel van de grondwaterkwaliteit
is opgetreden kan lokaal herstelbe-
heer worden uitgevoerd (kappen en
plaggen van Elzenbroek). Omdat
herstel van de grondwaterkwaliteit
lang duurt, zijn op korte termijn
overlevingsmaatregelen nodig voor
trilveensoorten. Zulke maatregelen
kunnen goed worden gecombineerd
met bovengenoemde maatregelen
voor verbetering van H7230 Kalk-
moerassen. Door de aanwezigheid
van restpopulaties van trilveensoor-
ten en de herstelbaarheid van de
hydrologie zijn de potenties goed.

Kader 1. 
Kansen en risico’s in Natura 2000-gebied de Lemselermaten

Veldrusschraalland met Gevlekte orchis (Orchis maculata) in Natura 2000-gebied De Bruuk is
onderdeel van habitattype H6410 Blauwgraslanden. Het Natura 2000-gebied levert een zeer
belangrijke bijdrage aan het landelijke instandhoudingsdoel van dit habitattype wegens het huidige
grote oppervlakte en de hoge kwaliteit. Met externe maatregelen in de waterhuishouding en intern
herstelbeheer kan het gebied sterk bijdragen aan het landelijke verbeterdoel (foto: Marlies Tolman).



230 | De Levende Natuur - jaargang 108 - nummer 6 

zijn in het polderdeel van Natura 2000-
gebied Zouweboezem goede potenties
voor sterke uitbreiding van de oppervlakte
en is recent herstel opgetreden. Hoewel de
uitbreidingsmogelijkheden meestal relatief
laag zijn, is het voorkomen van blauwgras-
land in het landschap Meren en Moeras-
sen van belang vanwege de ecologische
variatie en door het voorkomen van bijzon-
dere soorten als Melkviooltje (Viola stagni-
na) en Knotszegge (Carex buxbaumii).
Goed ontwikkelde vormen van het habitat-
type H6410 Blauwgraslanden kwamen ook
voor in de binnenduinrand. In twee gebie-
den, Texel en Schiermonnikoog, zijn hoge
potenties aanwezig voor herstel. Hier zijn
door het optreden van sterke kwel van
basenrijk grondwater aan de rand van de
zoetwaterbel fraaie gradiënten te ontwikke-
len met het habitattype H6230 Heischrale
graslanden.

Abiotische knelpunten 
In de studie is een breed scala van knel-
punten geconstateerd; een top tien van
knelpunten is weergegeven in figuur 1.
Knelpunten met een hoog percentage van
de gebieden waar het knelpunt groot is,
zijn verdroging door ontwatering, eutrofië-
ring door instroom van oppervlaktewater
en verzuring door ontwatering. Verdroging
is nog steeds een groot milieuprobleem
voor waterafhankelijke natuur hetgeen ook
blijkt uit andere studies (IPO & RIZA,
2005; MNP, 2007). 
Wanneer gekeken wordt naar het optreden
van knelpunten per Natura 2000-land-
schap dan zijn aanmerkelijke verschillen te
constateren. Verdroging door drainage in
de omgeving van het Natura 2000-gebied
komen relatief vaak voor in alle landschap-
pen met uitzondering van de landschap-
pen Meren en Moerassen en Rivierenge-
bied (fig. 2). Verdroging door ontwatering
binnen het Natura 2000-gebied vormt in
de laatstgenoemde twee Natura 2000-
landschappen en het landschap Duinen
slechts een knelpunt in een klein deel van
de gebieden. Deze interne ontwatering is
wel een groot knelpunt voor veel van de
gebieden van de landschappen Beekdalen,
Hogere Zandgronden, Hoogvenen en Heu-
velland. Eutrofiëring door instroom van
oppervlaktewater speelt relatief vaak in de
Natura 2000-landschappen Meren en
Moerassen en Beekdalen. Eutrofiëring
door toestroming van vermest grondwater
is vooral vaak een groot knelpunt voor de
gebieden in Beekdalen en Heuvelland (fig.
3). Dit komt, doordat natte habitattypen

Fig. 2. Aandeel Natura 2000-gebieden met ver-
droging door ontwatering buiten het Natura
2000-gebied en met verdroging door ontwate-
ring binnen het Natura 2000-gebied per Natu-
ra 2000-landschap. Getallen tussen haakjes
betreft het aantal Natura 2000-gebieden.
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Fig. 3. Aandeel Natura 2000-gebieden met
eutrofiëring door toestroming van nutriënten-
rijk grondwater door bemesting buiten het
Natura 2000-gebied en door toestroming van
nutriëntenrijk grondwater door bemesting bin-
nen het Natura 2000-gebied per Natura 2000-
landschap. Getallen tussen haakjes betreft het
aantal Natura-2000 gebieden.
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Fig. 1. De tien meest voorkomende
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hier voorkomen in kwelgebieden waarvan
het intrekgebied vaak in landbouwgebied
buiten de begrenzing van het Natura 2000-
gebied is gesitueerd. 

Betekenis van de analyse
Herstelkansen en knelpunten van habitat-
typen zijn – in kwalitatieve termen – in kaart
gebracht op het niveau van Natura 2000-
gebieden. Ook zijn per gebied de mogelijk-
heden aangegeven om de knelpunten op te
lossen. De studie biedt daarmee belangrijke
handvaten bij de verdere uitwerking van
doelen in omvang, ruimte en tijd in de
Natura 2000-beheerplannen en bij het stra-
tegisch lokaliseren van de verbeteropgaven
binnen de gebieden. De inschatting van de
hydrologische potenties geeft aan welke
kansen er liggen. Verder geeft de studie
samen met de in voorbereiding zijnde ach-
tergronddocumentatie (Aggenbach et al., in
voorbereiding) een belangrijk handvat bij
het prioriteren van de maatregelen en de
aan te pakken gebieden waaronder de zoge-
heten ‘sense-of-urgency’ gebieden (Pelk et
al., dit nummer). Immers de indicatie van
de grootte van de knelpunten geeft ook aan
welke maatregelen waar het meest nodig
zijn. De resultaten van de analyse kunnen
daarom samen met de kernopgaven zoals
opgenomen in het Natura 2000-doelen-
document (Ministerie van LNV, 2006a) bij-
dragen aan het vaststellen van de opgaven
en ook de meest geschikte oplossingsrich-
tingen bij het opstellen van de Natura 2000-
beheerplannen (Pelk et al., dit nummer). 
De resultaten zijn ook gebruikt voor het
samenstellen van de top lijst van verdroog-
de gebieden (Beugelink et al., 2006) ten
behoeve van gebiedsgerichte bestrijding
van verdroging (Taskforce Verdroging,
2006).
Aangezien de Natura 2000-gebieden ook
onderdeel vormen van de stroomgebied-
beheerplannen voor de Kaderrichtlijn Water
(van den Brink & Verschoor, dit nummer)
biedt de analyse ook een handvat voor die
plannen. Met name het duiden van urgente
maatregelen in de waterhuishouding van 
de ‘sense-of-urgency’-gebieden om onher-
roepelijk verlies van habitat te voorkomen,
speelt hierbij een grote rol.
In de Natura 2000-beheerplannen kan een
afgewogen pakket van herstelmaatregelen
in samenhang met een strategische lokali-
sering van doelen worden samengesteld. In
Natura 2000-gebieden met een complexe
milieuproblematiek, zoals veel laagveen-
moerassen en beekdalen, is niet één maat-
regel de oplossing maar een combinatie

van meerdere. De analyse van kansen en
risico’s geeft in dat geval een scala aan
maatregelen waaruit gekozen kan worden
en het betekent ook dat het niet altijd
nodig is alle genoemde maatregelen uit te
voeren.
De grootste waarde van de uitgevoerde
analyse ligt wellicht in het feit dat Natura
2000-doelen gerelateerd zijn aan de lokale
milieuproblematiek én de lokale oplossin-
gen daarvoor. Daarmee is binnen de
kaders van bestaand beleid inzichtelijk
gemaakt wat concreet in de gebieden
nodig is om de instandhoudingsdoelen
voor waterafhankelijke habitattypen te rea-
liseren en welke reële ruimte er is voor de
verbeterdoelen.
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Bronweide met habitattype H7230 Kalkmoerassen in Natura 2000-gebied Geuldal.
Recent is de bronweide vrijgesteld van houtopslag en ruigte om te zorgen dat 

kenmerkende kalkmoerassoorten kunnen overleven. Door vervuiling van grondwater
met meststoffen is het habitattype hier sterk bedreigd. Maatregelen tegen vermesting

van het toestromende grondwater zijn daarom urgent (foto: Camiel Aggenbach)
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Summary
Opportunities and risks for habitats in Dutch
Natura 2000 sites
In The Netherlands many habitats covered by
the EU Habitat Directive are strongly depen-
dent on surface water and groundwater and
are connected to important environmental
themes by this dependency. The process for
defining habitat targets for Nature 2000 sites
was supported therefore by hydro-ecological
analyses of most Habitat Directive areas (113).
These analyses were conducted on the local
level in each of the investigated areas in order
to assess the current state, perspective in
case of autonomous development and hydro-

logical potentials of habitats, the environmen-
tal bottlenecks and to define the measures to
solve these bottlenecks. The study focused
mainly on the environmental factors water
regime, base and trophy status related to
fresh water dependent habitats and was based
on available information and interviews with
nature managers. Hydrological potentials for
restoration of habitats were identified and
were important input for further defining tar-
gets for habitats in the Nature 2000 sites.
Most Habitat Directive areas encounter severe
environmental bottle necks. Desiccation and
acidification by drainage in- and outside these
areas and eutrophication by inflow of polluted
surface water or groundwater occur very
often. To reach a suitable conservation status
of habitats a huge effort is needed in environ-
mental restoration combined with ecological
restoration techniques. Results of the study
will be useful as an input for management
plans of Natura 2000 sites and linking mea-
sures for the Water Framework Directive to
Natura 2000.
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Maatregelen in de waterhuishouding zijn belangrijk voor verbeteren van habitattype H2190
Vochtige duinvalleien in de duinen. In 2006 is begonnen met het dempen van een diep

waterwinkanaal in de Amsterdamse Waterleidingduinen dat onderdeel is van Natura 2000-
gebied Kennemerland-Zuid. Deze maatregel zal ook bijdrage aan verbeteren van de kwaliteit

van het droge habitattype H2130 Grijze duinen (foto: Camiel Aggenbach).


