
Betekenis Kaderrichtlijn Water
voor Natura 2000
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Nederland is, net als de overige lidstaten

van de Europese Unie, bezig met imple-

mentatie van Europese regelgeving op

het gebied van Natura 2000 en de Kader-

richtlijn Water. Aangezien diverse natte

natuurgebieden onder beide richtlijnen

vallen, is een goede afstemming tussen

te treffen maatregelen vereist. 

Deze bijdrage gaat in op de samenhang

tussen deze richtlijnen en de gevolgen

voor het implementatieproces.

Beheerplannen voor waterrijke natuur
Internationaal bezien heeft Nederland een
bijzondere opgave voor waterrijke natuur-
gebieden, met name voor hoogvenen, natte
graslanden, kwelders, rivierdelta’s en beek-
dalen (foto 1). Zo’n 90% van alle Neder-
landse Natura 2000-gebieden is afhankelijk
van een goede kwaliteit en hoeveelheid
grond- en oppervlaktewater (LNV, 2005a,
2006). Op deze waterrijke natuurgebieden
is -naast de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR)-
tevens de Kaderrichtlijn Water (KRW) van
toepassing (V&W, 2005). Voor zowel VHR
als KRW zijn beheerplannen vereist, waarin
maatregelen dienen te worden opgenomen
voor het bereiken van ecologische doelen.
Dat betekent in principe een versterking van

de Natura 2000 instandhoudingsdoelen.
Het is echter de vraag in hoeverre de ecolo-
gische betekenis van de KRW voor Natura
2000 werkelijkheid wordt, aangezien het
twee nogal gescheiden processen zijn (LNV,
2005a; V&W, 2005; Elbersen et al., 2006).
Voor de KRW dienen de doelen en maat-
regelen in 2009 in een stroomgebiedbeheer-
plan te zijn vastgelegd. De beheerplannen
Natura 2000 dienen uiterlijk rond 2010 te
worden vastgesteld, drie jaar na het vaststel-
len van de aanwijzingsbesluiten waar het
ministerie van LNV nu aan werkt. In beide
processen worden echter voor dezelfde
gebieden, maar vanuit verschillende kaders
watermaatregelen voor ecologische doelen
ontwikkeld. Vanwege deze interactie is een
goede afstemming tussen de beoogde
maatregelen dus dringend gewenst.

Interactie Kaderrichtlijn Water en 
Natura 2000 
Sinds 2000 is de Europese Kaderrichtlijn
Water van kracht in de lidstaten van de Euro-
pese Unie. Centraal in deze richtlijn staat het
beschermen en verbeteren van de ecologische
toestand van watersystemen. Deze water-
systemen dienen in beginsel in 2015 in een
goede ecologische, hydromorfologische en
chemische toestand te zijn. Er worden eisen
gesteld aan het waterregime, de inrichting
en de waterkwaliteit teneinde bepaalde aqua-

tische levensgemeenschappen (plankton,
fytobenthos, watervegetatie, macrofauna en
visfauna) in de oppervlaktewateren te berei-
ken. In natuurlijke wateren dienen deze
gemeenschappen de natuurlijke toestand min
of meer te benaderen, de zogeheten ‘goede
ecologische toestand’. In de sterk veranderde
wateren, waartoe de meeste Nederlandse
oppervlaktewateren behoren, zijn de ecologi-
sche doelen minder hoog gesteld (het zoge-
heten ‘goede ecologisch potentieel’). Deze
doelen zijn wel een resultaatsverplichting.
Dat betekent dat, anders dan de gebruikelijke
streefbeelden in het Nederlandse waterbeleid
(Bal et al., 2001; Provincie Limburg, 2003), de
doelen afrekenbaar zijn, met financiële conse-
quenties voor de lidstaten als de doelen niet
gehaald worden. Naast ecologische doelen
voor oppervlaktewateren, zoals rivieren,
beken, kanalen en meren, richt de KRW zich
op grondwaterafhankelijke ecosystemen,
zoals bronnen, vennen, hoogvenen, moeras-
sen en beekdalen. 
De KRW stelt bijzondere eisen aan bescherm-
de gebieden, zoals de Natura 2000-gebieden
die onder de Europese Vogel- en Habitat-
richtlijn vallen (RIZA, 2004; LNV et al., 2006).
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Foto 1. Het Zuid-Limburgse Geuldal is als
Natura 2000-gebied aangewezen vanwege
het voorkomen van zowel aan oppervlakte-

water als aan grondwater gerelateerde 
doelen, zoals de zeldzame gemeenschap

van Vlottende waterranonkel (Ranunculion
fluitantis) (links), kenmerkend voor snel-

stromende beken en het Zinkviooltje 
(Viola lutea subsp. calaminaria) (rechts), 

kenmerkend voor vochtige zinkweiden
(foto’s: Guido Verschoor).
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De watercondities moeten in principe in
2015 zodanig zijn dat de instandhoudings-
doelen kunnen worden gehaald. De hoogste
prioriteit wordt daarbij gelegd bij de zogehe-
ten ‘sense-of-urgency’-gebieden, ongeveer
20% van alle Nederlandse Natura 2000-
gebieden. Dat zijn gebieden waar binnen
tien jaar de watercondities op orde moeten
zijn, omdat anders onherstelbare schade
optreedt aan de instandhoudingsdoelen
(LNV, 2007).
De watereisen voor de Natura 2000-doelen
moeten dus zowel in het KRW-stroomge-
biedbeheerplan als in het beheerplan Natura
2000 worden uitgewerkt in specifieke maat-
regelpakketten (foto 2). Echter de maatrege-
len in de Natura 2000-beheerplannen, die
specifiek zijn toegespitst op habitattypen
en/of soorten, zijn vaak breder dan alleen
waterhuishoudkundige maatregelen. Naast
waterhuishoudkundige maatregelen kunnen
bijvoorbeeld ook maatregelen met betrek-
king tot natuurbeheer of milieubeheer wor-
den opgenomen (KIWA & EGG, 2006). 
De planning van de stroomgebiedbeheer-
plannen is als volgt: eind 2007 dient de
voorkeursvariant gereed te zijn, het ont-
werpplan eind 2008 en de inspraak en defi-
nitieve besluitvorming eind 2009. Eind 2007
moet duidelijk zijn in hoeverre bij het
opstellen van de maatregelpakketten expli-
ciet rekening is gehouden met de watercon-
dities voor de Natura 2000-gebieden. De
beheerplannen Natura 2000 worden in de
periode 2007-2011 ontwikkeld. In 2015 vindt
een evaluatie en mogelijke herijking plaats
van de doelen en maatregelen van zowel het
KRW-stroomgebiedbeheerplan als de doelen
voor de Natura 2000-gebieden (LNV et al.,
2006). In tegenstelling tot bijvoorbeeld het
beheerplan voor de Grensmaas of de IJssel,
waarvoor door Rijkswaterstaat één beheer-
plan voor zowel de Kaderrichtlijn Water als

Natura 2000 wordt beoogd (LNV, 2005b;
Rijkswaterstaat Limburg, 2006), zullen voor
de meeste gebieden de beheerplannen voor
de KRW en Natura 2000 niet worden geïnte-
greerd. Daarvoor zijn er gewoon te veel
gebieden, lopen beide processen te veel uit-
een en is er nog te veel onduidelijkheid over
wanneer de definitieve aanwijzingsbesluiten
zijn vastgesteld. 

GGOR als instrument voor maatregelen
Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water
In het kader van de verdrogingsbestrijding
in en om de natuurgebieden zijn de provin-
cies en de waterschappen bezig met de ont-
wikkeling van het zogeheten Gewenst Grond-
en Oppervlaktewater Regiem (GGOR). Via
dit GGOR-proces worden de maatregelen
voor onder andere de grondwaterafhankelijke
Natura 2000-gebieden in beeld gebracht.
Aangezien de KRW zich sterk richt op de
oppervlaktewateren worden de maatregelen
hiervoor direct via het KRW-proces bepaald.
In het Nationaal Bestuursakkoord Water is
afgesproken dat uiterlijk in 2010 het Gewenst
Grond- en Oppervlaktewater Regiem (GGOR)
wordt vastgesteld op basis van provinciale
kaders in 2005 (V&W, 2005; Provincie Lim-
burg, 2006). Er wordt daarbij een afweging
gemaakt tussen de vanuit verschillende
gebruiksfuncties gewenste grondwaterstan-
den. Het GGOR betreft dan een afgesproken
regiem van grondwaterstanden en opper-
vlaktewaterpeilen, waarbij belangen van
natuur, landbouw en bebouwing goed op

elkaar zijn afgestemd. GGOR is daarmee een
belangrijk instrument voor de bestrijding van
verdroging waar een groot deel van de
natuur in Nederland van heeft te lijden. 
In verschillende natte Natura 2000-gebieden
stellen de instandhoudingsdoelen specifieke
eisen aan de kwel of aan de grondwaterstan-
den. Het gaat hier om het realiseren van
bepaalde grondwatercondities, zoals het her-
stellen van grondwaterstandsdalingen die
zich in het verleden hebben voorgedaan. Het
realiseren van de instandhoudingsdoelen in
verschillende natte Natura 2000-gebieden
vraagt echter om het verhogen van grond-
waterstanden of het versterken van de kwel
van schoon grondwater. Dit kan plaatselijk
een zware opgave zijn, en zal via gebieds-
processen met belanghebbenden en betrok-
kenen worden uitgewerkt binnen de kaders
voor het GGOR.

Een uitgebreide Habitattoets
De voorgestane GGOR- en KRW-maatregelen
dienen in voldoende mate bij te dragen aan
de realisatie van de Natura 2000-doelen.
Bovendien moet duidelijk zijn waar en in
hoeverre deze doelen bereikt worden. Dit om
in het beheerplan Natura 2000 de andere
maatregelen hierop af te kunnen stemmen.
Via een zogenoemde ‘uitgebreide Habitat-
toets’ wordt geborgd dat de maatregelen op
het behalen van de instandhoudingsdoelstel-
lingen worden getoetst. De Habitattoets dient
in eerste instantie om vast te stellen of, en zo
ja, onder welke voorwaarden, activiteiten en/

Foto 2. Voor het bereiken van de Natura 2000-instandhoudingsdoelen en de
doelen uit de Kaderrichtlijn Water zijn soms forse ingrepen nodig, zoals groot-
schalige herinrichting van beken, waarbij afgekoppelde en verlande meanders
weer uitgegraven worden (foto: Jos Hoogveld, Waterschap Peel en Maasvallei).
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of ingrepen in en rondom een Natura 2000-
gebied kunnen worden toegelaten. Deze eis
vloeit voort uit de Natuurbeschermingswet
1998, en heeft de volgende oogmerken:
• zekerheid bieden dat de instandhoudings-
doelstellingen van het Natura 2000-gebied
niet worden aangetast;
• zekerheid bieden dat er geen verslechtering
van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en
soorten, dan wel de verstoring van soorten,
optreedt.
In de ‘uitgebreide Habitattoets’ komt boven-
dien expliciet de volgende doelstelling aan de
orde:
• zekerheid bieden dat de beoogde water-
maatregelen voor de komende 6 jaar in vol-
doende mate bijdragen aan het bereiken van
de instandhoudingsdoelstellingen.
Dit laatste punt is belangrijk om aan te tonen
dat de GGOR- en KRW-maatregelen opgeno-
men kunnen worden in de Beheerplannen
Natura 2000, zodat deze niet opnieuw afge-
wogen hoeven te worden. Hierbij wordt ook
gekeken naar bijvoorbeeld de effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van het uit-
zakken van de grondwaterstand in extreem
droge jaren en de cumulatieve en indirecte
effecten, zoals de invloed van de veranderin-
gen van de waterhuishouding op de water-
kwaliteit. Concreet betekent dit dat onder
andere wordt aangegeven of deze maatrege-
len in voldoende mate bijdragen aan het
behalen van de instandhoudingdoelen voor
de planperiode tot 2015 en de gunstige staat
van instandhouding van de kwalificerende
soorten en habitats. Ook wordt in beeld
gebracht waar welk gewenst waterregime en
waterkwaliteit gerealiseerd worden (nauwkeu-
righeid 1:25.000). Deze uitkomst wordt gere-
lateerd aan de milieu- en oppervlaktevereis-
ten die de habitattypen en soorten, bekend
vanuit de referentiesituaties, hebben.

De praktijk: een voorbeeld vanuit de 
regio Limburg
In de provincie Limburg worden de eerste
beheerplannen van de provinciegrensover-
schrijdende Natura 2000-gebieden Groote
peel en de Mariapeel/Deurnse peel door de
Dienst Landelijk Gebied ontwikkeld, in
opdracht van het ministerie van LNV (Dienst
Landelijk Gebied, 2007). Deze twee Natura
2000-gebieden zijn onder andere aangewe-
zen vanwege de hier voorkomende hoog-
veenvegetaties (habitattypen Actief hoog-
veen/Aangetast hoogveen (H7110/H7120)
(foto 3). Vanwege de ammoniakproblematiek
heeft de minister de afspraak gemaakt om dit
beheerplan in het najaar van 2007 gereed te
hebben, teneinde model te staan voor gebie-

den met een vergelijkbare problematiek. Dit
neemt niet weg dat de noodzakelijke water-
maatregelen in het beheerplan moeten wor-
den overgenomen, aangezien verdroging ook
een groot knelpunt vormt in deze Natura
2000-gebieden (van den Boom et al., 2007).
Vanwege deze afspraak moest snel worden
besloten hoe de afstemming tussen Natura
2000 en de Kaderrichtlijn Water concreet
vorm te geven.
In Limburg is het GGOR-proces leidend bij
het ontwikkelen van de waterhuishoudkundi-
ge maatregelen voor de (grond)waterafhan-
kelijke Natura 2000-gebieden. Daarmee
wordt aangesloten op de uitgangspunten in
de Decembernota 2005 van het Rijk (V&W,
2005). Voordelen van deze aanpak zijn syner-
gie en efficiëntie van de werkprocessen. Er
hoeft immers maar eenmaal met de streek
onderhandeld te worden over de watermaat-
regelen en samenhangende kosten. Zo wordt
het draagvlak bevorderd en de doorlooptijd
van de processen beperkt. Deze aanpak bete-
kent dat de watermaatregelen voor de
beheerplannen Natura 2000 1 op 1 overgeno-
men dienen te worden uit het GGOR-proces
en het KRW-proces. Deze aanpak betekent
daarmee ook dat in deze processen expliciet
de afweging aan de orde zal komen in hoe-
verre de voorgestane maatregelen bijdragen
aan de instandhoudingsdoelstellingen voor
de Natura 2000-gebieden. Daartoe voeren de
waterschappen de zogenoemde ‘uitgebreide
Habitattoets’ uit over de beoogde maatregel-
pakketten. Inmiddels wordt ook op landelijke
schaal een vergelijkbare aanpak besproken
door de daarvoor verantwoordelijke instan-
ties (Regiegroep Water, 2007).
Op dit moment vindt de uitwerking van het
GGOR plaats voor beide Peelgebieden aan
Limburgse zijde. Deze GGOR wordt opge-
steld door het Waterschap Peel en Maasval-
lei, waarbij gebruik gemaakt wordt van het
hydrologisch model IBRAHYM en het instru-
mentarium WATERNOOD. De Natura 2000-
gebieden waarvoor deze GGOR wordt opge-
steld, betreffen De Groote Peel, de Maria-
peel/Deurnse Peel en Sarsven en de Banen.
Aansluitend wordt een ‘uitgebreide Habitat-
toets’ opgesteld volgens de hierboven
beschreven werkwijze. 
Er wordt bij het opstellen van het beheerplan
van uitgegaan dat de GGOR-maatregelen
kunnen worden overgenomen en dat dit het
ambitieniveau bepaalt voor het beheerplan
voor de periode tot 2015 (Dienst Landelijk
Gebied, 2007), waarna de beheerplannen
geëvalueerd worden.
Voor de Deurnse Peel/Mariapeel en Groote
Peel blijken de GGOR-maatregelen, zoals

stand-still voor beregening in een bufferzone,
peilopzet en compartimentering, een positief
effect te hebben op het habitattype Aangetast
hoogveen (H7120). In beide gebieden wor-
den door de maatregelen een gunstige staat
van instandhouding bereikt voor dit habitat-
type. De staat van instandhouding van het
habitattype Actief hoogveen (H7110) in de
Deurnse Peel/Mariapeel is matig ongunstig.
Hierin komt geen wezenlijke verandering
door de maatregelen. Wel worden de water-
condities zodanig verbeterd dat het areaal
met goede standplaatscondities voor Hoog-
veen toeneemt van 10 naar 66 hectare. 
Echter dit betreft deels het gebied nabij het
Grauwveen dat net buiten het Natura 2000-
gebied ligt en nog deels verworven moet
worden. Ook aan Brabantse zijde doet zich
een vergelijkbare situatie voor. De GGOR
maakt duidelijk dat de doelen in de eerste
beheerplanperiode nog niet geheel gereali-
seerd zijn, maar dat de doelrealisatie in ieder
geval ook niet verder weg komt te liggen. 
Het beheerplan voor de Peelgebieden zal
daarom ook een doorkijk moeten geven voor
de langere termijn.
Ook zijn de effecten op de habitattypen van
het Natura 2000-gebied Sarsven en de
Banen over het algemeen gunstig. Wel moe-
ten nog enkele onduidelijkheden betreffende
de invloed op de waterkwaliteit en meer spe-
cifiek op het habitattype Zwakgebufferde ven-
nen (H3130) worden opgelost (Waterschap
Peel en Maasvallei, 2007). Het GGOR-rap-
port is met verschillende belanghebbenden
besproken. Met uitzondering van enkele
vraagpunten die nog moeten worden opge-
lost, is de stemming positief te noemen, en
lijkt er overeenstemming te bestaan dat de
GGOR-maatregelen dé maatregelen zijn die
gedurende de eerste beheerplanperiode haal-
baar en betaalbaar (LNV, 2005a) zijn. 
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Summary
Consequences of the European Water Framework
Directive for Nature 2000 sites
For Nature 2000 wetlands both the European
Water Framework Directive as well as the European
Bird- and Habitat Directives are relevant. Under
these directives specific management plans,
repectively a river basin management plan and
nature management plans, are now being develo-
ped in the member states of the European
Union. Both types of management plans shall
include hydrological measures in order to reach
the various ecological goals. Since the implemen-
tation processes of both directives have their 
own time scedule and ecological, technical and
legislative demands, adjustment of hydrological
measures and of the management plan proces-
ses are extremely important. In the province of
Limburg, The Netherlands, the hydrological 
measures have been developed by means of
modelling programs. In order to ensure a smooth
implementation and commitment of the various
stakeholders, a so-called ‘extended Habitat-test’
has been included in the implementation process
in order to test the ecological consequences of
the proposed hydrological measures. The first
results show that the selected measures indeed
will contribute to the Nature 2000 goals.
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Foto 3. De Limburgse Groote Peel (foto: Bart van der Aa, provincie Limburg) is
in Limburg het eerste Natura 2000-gebied, waarvoor een beheerplan ontwik-
keld is. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de watermaatregelen die een

positief effect hebben op het habitattype Actief Hoogveen (H7110) (rechts,
foto: Fred van den Brink) en bijzondere hoogveenafhankelijke diersoorten,
waaronder de uiterst zeldzame Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica)

(links, foto: René Krekels, Natuurbalans). Deze watermaatregelen zullen ook
in het stroomgebiedbeheerplan voor de KRW opgenomen worden.


