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De Europese Unie heeft zich ten doel
gesteld in 2010 de achteruitgang van de
biodiversiteit te stoppen (Göteborg, 2003).
Een belangrijk instrument hiervoor is de
uitvoering van de gebiedsgerichte onder-
delen van de Vogelrichtlijn en de Habitat-
richtlijn. Resultaat hiervan is het Natura
2000-netwerk, een netwerk van natuur-
gebieden van Europees belang. In dit ver-
band is de afspraak gemaakt dat de lidstaten
van de Europese Unie alle maatregelen
nemen die nodig zijn om op landelijk
niveau een ‘gunstige staat van instand-
houding’ van soorten en habitattypen van
communautair belang te realiseren. Bij de
selectie en begrenzing van gebieden gelden
in principe alleen ecologische criteria; bij de
vormgeving en keuze van de maatregelen
kan wel rekening worden gehouden met
vereisten van nationaal belang op econo-
misch, sociaal en cultureel gebied, alsmede
met regionale en lokale bijzonderheden.
Dit geldt voor alle lidstaten.
De Europese Unie geeft voor de implemen-
tatie van Natura 2000 geen blauwdrukken.
Dit betekent dat in de praktijk van de
implementatie ruimte is voor nationale
inkleuring. Zo heeft Nederland met het
Natura 2000-doelendocument aangegeven
hoe de ‘gunstige staat van instandhouding’
wordt ingevuld. Directe aanleiding voor dit
themanummer over Natura 2000 is de

publicatie van de Aanwijzingsbesluiten en
de voorbereiding van de Natura 2000-
beheerplannen in Nederland en publicatie
van het boek ‘Europees beschermde natuur
in Vlaanderen en het Belgisch deel van de
Noordzee’. De vraag in dit themanummer
is hoe Vlaanderen en Nederland nu omgaan
met de implementatie van Natura 2000 en
hoever zij daarmee zijn.

In dit themanummer wordt allereerst een
toelichting gegeven op de verschillende
aanpak in Vlaanderen en Nederland.
In Nederland vindt de implementatie van
Natura 2000 in twee fasen plaats: eerst
aanwijzing van gebieden en in de tweede
ronde het opstellen van beheerplannen. In
diverse bijdragen wordt de uitwerking van
beheerplannen, de relatie met zg. stroom-
gebiedbeheerplannen uit de Kaderrichtlijn
Water en het relatieve belang van een lid-
staat voor bepaalde soorten en habitattypen
uiteengezet. Een belangrijk handvat voor
het opstellen van beheerplannen wordt
geleverd door de zg. kansen- en risico-
analyse. Concreet wordt ingegaan op het
IJsselmeergebied als Natura 2000-gebied
en wordt de compensatie ten aanzien van
de Tweede Maasvlakte tegen het Natura

2000-licht gehouden. In Vlaanderen vindt
de implementatie in één gezamenlijke
ronde plaats en worden zg. natuurricht-
plannen opgesteld voor de aangewezen
gebieden.
Bij het vaststellen van instandhoudings-
maatregelen in de verschillende Natura
2000-gebieden is ecologische èn taxono-
mische kennis van soorten vereist. Welke
verschillende impact Natura 2000-soorten
kunnen hebben wordt duidelijk in de bij-
dragen over Kruipend moerasscherm, de
Geelbuikvuurpad en de Rivierdonderpad.
In interviews komen vragen ten aanzien
van Natura 2000 die leven in de recreatie-
en landbouwsector naar voren.
Behalve regelgeving zijn ook financiering
en toezicht op naleving van belang voor het
welslagen van het Natura 2000-netwerk.
LIFE-subsidies ondersteunen de realisatie
van het Natura 2000-netwerk: in hoeverre
Nederland en Vlaanderen daar gebruik
van hebben gemaakt en maken is even-
eens terug te vinden in dit themanummer.
In het slotartikel maakt de themaredactie
de stand van zaken op. De themaredactie
bestond uit: Marion Pelk, Camiel Aggen-
bach, Piet Schipper, Fred van den Brink en
Isa Schimmel, met grote inbreng van Kris
Decleer.
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Voor het volgen van structuurveranderingen in de
vegetatie in Natura 2000-gebieden worden 8 foto’s
geassembleerd tot panoramafoto’s, zoals (boven)
op het Mantingerzand en (onder) de Bekendelle,
beide gefotografeerd in 2005.
De linkerkant en de rechterkant van de foto sluiten
dan ook aan elkaar aan, waarbij links en rechts het
noorden is, midden het zuiden, links van het midden
oosten en rechts van het midden westen
(foto: John Janssen).


