Bijlage: Maatregelen van de provincies
Het Uitvoeringsprogramma Natuur beschrijft de wijze waarop de komende 10 jaar invulling wordt
gegeven aan natuurherstel. Ter aanvulling beschrijven provincies in deze bijlage bondig wat hun
opgave rond natuurherstel en –verbetering is voor de komende tien jaar, en welke aanpak zij de
eerstvolgende drie jaar daarvoor hanteren.
Deze beschrijvingen per provincie geven een eerste beeld van de voorgestelde maatregelen. Die
worden begin 2021 verder uitgewerkt. Die uitwerking vormt de basis voor de financiële afspraken
die per provincie worden gemaakt.
Veel provincies wijzen op het belang van het uitvoeren van hydrologische maatregelen, zowel
binnen de Natura 2000-gebieden als in de omliggende bufferzones. Daarnaast zetten veel provincies
in op een gezamenlijke aanpak met lokale partijen.
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Provincie Groningen
Samen voor het langetermijnperspectief
In Groningen zijn we samen met onze partners (denk aan landbouw, collectieven, natuurbeheer,
waterschappen) in 2020 een discussie gestart over het langetermijnperspectief voor natuur. Daarbij
kijken we naar combinatie met thema's als landbouwtransitie, energietransitie en klimaatadaptatie.
Welke maatregelen willen we nemen in de komende drie tot tien jaar? De kernvraag hierbij is: welke
landschapsecologische maatregelen zijn nodig om de natuur te verbeteren en de biodiversiteit te
verhogen?
Prioriteit: uitvoering interne maatregelen
De uitkomst is dat stikstofgevoelige natuur onze prioriteit krijgt. De komende drie jaar focussen we
ons vooral op de uitvoering van interne maatregelen die volgen uit de gebiedsanalyses voor het
natuurbeheer. Met deze maatregelen verminderen we de effecten van de huidige stikstofdruk.
Hierbij zijn projecten in beeld in de gebieden Lieftinghsbroek/Westerwolde en Zuidelijk
Westerkwartier.
Stikstofdruk directe omgeving verminderen
Ook benutten we verschillende integrale gebiedsprocessen om maatregelen uit te voeren waarmee
we de stikstofdruk uit de directe omgeving verminderen en het hydrologische systeem herstellen.
Dit speelt onder andere in het gebied Drentse Aa.
Werken aan een rijk platteland
De komende jaren werken we met onze partners verder aan een integrale invulling van de thema's
voor het landelijk gebied. De inzet richten we op een ‘rijk platteland’ met een goed
toekomstperspectief. Ook zetten we in op het versterken van de biodiversiteit, in zowel de
bijzondere natuurgebieden als in het landelijk gebied daaromheen.

2

Provincie Fryslân
Grote verantwoordelijkheid
Fryslân heeft veel mooie en bijzondere landschappen. In een aantal van deze landschapstypen is het
stikstofprobleem groot en natuurherstel hard nodig. Op de Waddeneilanden staan verschillende
prioritaire habitattypen onder druk. Bijvoorbeeld de grijze duinen, waar vergrassing en verruiging
ervoor zorgen dat de duinen dichtgroeien. Nederland heeft op Europees vlak een grote
verantwoordelijkheid voor de bescherming van dit type. Om die reden zetten we de komende drie
jaar extra in op onder meer plaggen en begrazen.
Midden-Fryslân: waterhuishouding aanpakken
In Midden-Fryslân liggen Natura 2000-gebieden die enorm belangrijk zijn voor de laagveenhabitats.
Om het laagveen te verbeteren is het belangrijk de waterhuishouding aan te pakken. Door het
verschil in hoogte met de omringende veenweidegrond is een betere inrichting en intensiever
beheer nodig.
Zuidoost Fryslân: natuur robuuster
De hoge zandgronden in Zuidoost Fryslân kennen een hoge overschrijding van de kritische
depositiewaarde. Met een gebiedsgerichte aanpak maken we de natuur robuuster: we verkrijgen
grond voor de extensivering van landbouw en verbeteren de waterhuishouding in en rond
kwetsbare Natura 2000-gebieden. Een voorbeeld is het herstellen van kades rond het
Fochteloërveen.
Friese Aanpak: ‘Mei inoar en foar elkoar’
Met de ‘Friese Aanpak’ werken we samen met terreinbeheerders, maatschappelijk betrokken
partijen en gebruikers aan het stikstofprobleem. Zowel bij het formuleren van de maatregelen in de
afgelopen maanden, als bij de uitvoering. Het motto is: ‘Mei inoar en foar elkoar.’

Plagwerkzaamheden in de grijze duinen om de vergrassing tegen te gaan en de kenmerkende
duinplanten terug te laten keren.
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Provincie Drenthe
Natuurlijk samenwerken aan natuurlijk platteland
Drenthe kent verschillende natuurgebieden, rijk aan habitattypes en soorten van de Habitat- en
Vogelrichtlijn. Het overgrote deel van de 55.000 hectare natuur is gevoelig voor stikstofdepositie,
zoals heide, vennen en heischrale graslanden. Terreinbeheerders en particulieren beheren de
Drentse natuurgebieden vol overgave. Zij beschouwen het herstel van de natuur als een
gezamenlijke opgave.
Samenwerking op Drentse maat
Door onderling vertrouwen en jarenlange samenwerking (zoals via het Programma Natuurlijk
Platteland), is er in Drenthe al veel bereikt: ‘Samenwerking op Drentse maat’. Dit leidde al tot herstel
van iconische natuur in Bargerveen en Dwingelderveld. Verdergaand herstel van vooral
stikstofgevoelige natuur zien we als een gezamenlijke opdracht waarvoor de mogelijkheden erg
groot zijn.
Inzet op systeemherstel
De komende tien jaar zet Drenthe in op maatregelen gericht op systeemherstel, waardoor
stikstofgevoelige natuur sterker en robuuster wordt. De eerste drie jaar gaat het vooral om directe
kwaliteitsverbetering van onze natuur, zoals het dempen van sloten in en rond het Holtingerveld en
het oerbos Mantingerbos.
Drentse natuur heeft toekomst
Wij zien goede mogelijkheden in het versterken van de kades van het Fochteloërveen, om het
fameuze hoogveen duurzaam te herstellen. De uitvoering van het Programma Natuur pakken we
integraal en met al onze partners op. Door slim gebruik te maken van onze lopende
gebiedsprocessen, komen we snel en efficiënt tot concrete resultaten. De Drentse natuur heeft
toekomst!

Foto: Fochteloërveen
(Hans Dekker)
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Provincie Overijssel
Samen werkt beter, nu en straks
In en rond de Natura 2000-gebieden werkt de provincie aan het herstellen van kwetsbare en
zeldzame natuur, zoals droge en natte heidegebieden, trilvenen en hoogvenen, kalkmoerassen en
vochtige beekdalbossen. We werken hiervoor nauw samen met de andere gebiedspartners, onder
de noemer ‘Samen Werkt Beter’. De eerste resultaten van de maatregelen zijn al zichtbaar,
bijvoorbeeld in het gebied Lonnekermeer. Hier zijn inmiddels hydrologische maatregelen uitgevoerd,
zoals het dempen van sloten.
Extra kansen voor het hoogveen
Het Programma Natuur biedt de kans om maatregelen uit te voeren die aanvankelijk niet voorzien
waren, maar wel essentieel zijn gebleken voor het natuurherstel. Zo bleek uit onderzoek in de
planvormingsfase voor diverse hoogveengebieden dat er grotere bufferzones nodig zijn rond deze
gebieden om water beter vast te houden. Dat draagt bij aan het behoud en de groei van het zeer
stikstofgevoelige hoogveen.
Op robuuste wijze natuurdoelen realiseren
In het gebied Engbertsdijksvenen willen we als provincie graag direct aan de slag met deze extra
omvangrijke bufferzones, samen met de gebiedspartners LTO, Staatsbosbeheer, gemeente en
waterschap. Na een proces dat decennia heeft geduurd, hebben deze partijen elkaar gevonden
tijdens overleggen met elkaar en met de omgeving. Dit resulteerde in een gezamenlijk plan.
Daarmee realiseren we op robuuste wijze natuurdoelen in dit stikstofgevoelige gebied. Het is een
plan waarbij bovendien geen wateraanvoer van elders naar de bufferzones meer nodig is, én dat
ruimte biedt voor de verplaatsing van agrarische bedrijven en/of de omschakeling naar vormen van
kringlooplandbouw.
Boscompensatie
Een ander belangrijk thema is bomenkap. In Overijsel is en wordt veel bos gekapt voor de
instandhouding van specifieke stikstofgevoelige natuurtypen en zeldzame soorten. De komende tien
jaar zal ter compensatie op grote schaal vervangend bos worden aangelegd. Ook daarbij gaan we
samen aan de slag. Want ‘samen werkt beter’, ook voor het Programma Natuur!

Boskap in Engbertsdijksvenen om uitdroging tegen te gaan.
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Provincie Flevoland
Provincie met unieke combinaties
Flevoland is een unieke en waterrijke provincie met een hoge natuurkwaliteit. Het IJsselmeergebied
en de randmeren omringen Flevoland en zijn belangrijk voor de watervogels op hun internationale
trekroutes. Binnendijks versterken de aangrenzende moerasgebieden deze kwaliteit.
Niet alleen de natte natuur in de provincie is bijzonder, ook de bosgebieden zijn speciaal. De
combinatie van omvangrijke bosgebieden en een rijke bodem komt in Nederland en zelfs in Europa
nergens anders voor. De opgave voor Flevoland voor de komende tien jaar is: behoud en versterking
van de internationale natuurdoelen die aan deze gebieden gekoppeld zijn, en een inzet op enkele
specifieke soorten.
Versterking natte as
Met deze focus versterken wij ook de Natura 2000-gebieden in de aangrenzende provincies. Het
gaat om projecten in en rondom de Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen, langs de randmeren en
het IJsselmeergebied. Dit ter versterking van de zogenaamde natte as.
Natuurinclusief en volhoudbaar ondernemen
Daarnaast zetten wij in op een uitbreiding en kwaliteitsverbetering van onze bosgebieden. In de
oostrand zorgen wij hiermee voor een verlichting van de stikstofproblematiek en versterking van de
natuurwaarden van de Veluwe. Dat is zeker het geval als de agrarische grond aan de oostkant van
Flevoland verder vergroent, waardoor bufferzones te creëren zijn. Belangrijke uitgangspunten hierbij
zijn natuurinclusief en volhoudbaar ondernemen.
Hiervoor is samenwerking noodzakelijk met Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Waterschap
Zuiderzeeland, terreinbeherende organisaties en agrariërs. De eerste stappen zijn al gezet, en de
eerste gesprekken en verkenningen zijn al geweest.

Foto: Lepelaarplassen (Saskia Vleeming)
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Provincie Gelderland
Inzetten op slimme en gecombineerde aanpak
Meer dan 50% van de Nederlandse stikstofgevoelige natuur boven de kritische depositiewaarde ligt
in Gelderland. Dit heeft een grote impact op de ontwikkelingsmogelijkheden in het hele land. Met de
‘Gelderse Maatregelen Stikstof’ gaan de provincie en partners een integraal, gebiedsgericht
maatregelenpakket uitvoeren voor de Veluwe, de Rijntakken en de Achterhoek.
We zetten in op robuust systeemherstel van stikstofgevoelige natuur: met een slimme en
gecombineerde aanpak van brongerichte maatregelen, klimaatadaptatie (droogte),
landbouwtransitie en verhoging van de biodiversiteit.
Aanpak Veluwe: hoogste prioriteit
Aanpak van de Veluwe (het groene hart van Nederland) is een project van nationaal belang en krijgt
de hoogste prioriteit. Voor het herstel van de Veluwe gaan we herstelprogramma’s uitvoeren voor
bos, heide, stuifzand, heischraal grasland, beken, vennen en venen. Voor de bescherming van
verstoringsgevoelige vogelsoorten nemen we aparte maatregelen voor recreatiezonering.
Aanvullend gaan we 1.700 hectare extra bos realiseren.
In het agrarisch gebied rondom de stikstofgevoelige natuurgebieden brengen we de hydrologie op
orde, verlagen we de stikstofemissie en versterken we de natuur en het landschap (verhoging van de
biodiversiteit).
Rijntakken en Achterhoek
In de Rijntakken, de ‘slagaders’ van de Nederlandse delta, gaan we de riviernatuur verder
ontwikkelen. In de Achterhoek wordt het systeemherstel van de kwetsbare venen en beekdalen
gecombineerd met de aanpak van verdroging.
Het Gelderse maatregelenpakket bestaat uit ‘natuurbeheer op orde’, herstel van bestaande
natuurgebieden, natuurinclusieve versterking in het agrarisch gebied rondom natuurgebieden,
versterking natuurnetwerk in overgangsgebieden en onderzoek, monitoring en evaluatie.

Radio Kootwijk
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Provincie Utrecht
Unieke natuur en habitats verbeteren en herstellen
De provincie Utrecht gaat negen Natura 2000-gebieden verbeteren en de natuur herstellen. Dat
doen we samen met alle betrokken partners bij de gebieden. Het gaat om natuur langs de Nederrijn
en Lek, kwelgebieden aan de voet van de Heuvelrug en diverse veenmoerassen met habitats als
trilveen: deze zijn uniek voor Nederland in grootte en kwaliteit.
Natuurherstel binnen drie jaar
In eerste instantie richten we ons op natuurherstel dat snel uitgevoerd kan worden (binnen drie
jaar). Vooral in de Natura 2000-gebieden zelf, soms ook in een aangrenzende randzone. Utrechtse
gebieden zijn immers klein in oppervlak en hier zijn oplossingen voorhanden. De eigenaren van de
Natura 2000-gebieden vroegen wij hiervoor ecologische voorstellen te doen. Dit zijn veelal
natuurbeherende terreinbeheerders, maar ook particulieren.
Daarnaast dachten op ons verzoek de Utrechtse waterschappen mee. Zij hebben hydrologische
maatregelen voorgesteld, gericht op het optimaliseren van de inrichting en het versneld verbeteren
van de (water)kwaliteit.
Utrechtse moerasgebieden herstellen we verder door enkele rietvelden te ontdoen van moerasbos,
en meer en intensiever beheer uit te voeren. Ook worden gronden aangekocht en ingericht om meer
kwel uit de ondergrond te bevorderen en wordt inlaatwater extra gezuiverd. Kortom: met de
rijksmiddelen van het Natuurakkoord gaat de Utrechtse natuur er direct op vooruit.
Maatregelen drie t/m tien jaar
Voor de langetermijnmaatregelen (drie tot en met tien jaar) gaan we nadere analyses uitvoeren.
Deze leggen we vast in aangepaste Natura 2000-beheerplannen. Dit borgt het benodigde
natuurherstel voor de lange termijn.

Potentieel blauw grasland met natuurlijk
peil in de Oostelijke Vechtplassen.

Recreanten welkom op uitzichtheuvel,
midden in Natura 2000.
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Provincie Noord-Holland
Samen werken aan een effectief maatregelenpakket
In vrijwel alle Natura 2000-gebieden in Noord-Holland vormt de stikstofoverbelasting het grootste
probleem voor het behalen van de Natura 2000-doelen. Met het Programma Natuur kunnen we in
deze gebieden een stevige extra impuls geven: aan het herstel en de ontwikkeling van de
stikstofgevoelige habitats en soorten. Met de betrokken (natuur- en water-)beheerders zijn we vanaf
begin 2020 in gesprek om een effectief maatregelenpakket te ontwikkelen. De uitwerking plaatsen
we in het kader van de gebiedsgerichte aanpak stikstof.
Versterking van de duinen
In de duinen richten wij ons op de versterking van natuurlijke processen in de duinen zelf én van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de binnenduinrand. Dit maakt het systeem robuuster. We
starten met het aanbrengen van extra kerven, het omvormen van bossen en intensivering van de
exotenbestrijding. En - waar zich kansen voordoen - met de realisatie van extra NNN in de
binnenduinrand via een integraal gebiedsproces met alle betrokken partijen.

Kerven in de zeereep zorgen voor de nodige dynamiek in het duin. Zo is het inwaaien van kalkrijk
zand belangrijk voor grijsduin van goede kwaliteit.
Oostelijke Vechtplassen
In de Oostelijke Vechtplassen vormt de verbetering van de waterhuishouding het speerpunt. Die is
immers bepalend voor de mogelijkheden voor herstel en ontwikkeling van niet alleen de
stikstofgevoelige, maar ook van de andere aangewezen habitats en soorten (zoals moerasvogels).
Dat doen we door verhoging van de waterkwaliteit, aanpassing van het waterpeil en herstel van de
kwelstromen tussen de Gooi en Vechtplassen.
We starten in een aantal deelgebieden met de aanpak van de overbelasting van het water met
nutriënten. Dit doen we in samenwerking met de betrokken terreinbeheerders, de gemeente en het
waterschap. In de gebieden zélf starten we met hydrologische maatregelen om nieuwe verlanding te
stimuleren. Ook maken we een analyse van de benodigde maatregelen in de volgende periode voor
het herstel van de kwelstromen.
Laagveengebieden
Ook in de laagveengebieden in Laag Holland is verbetering van de waterhuishouding bepalend voor
de mogelijkheden voor herstel en ontwikkeling van de stikstofgevoelige habitats en soorten. We
zetten in op hydrologische isolatie of peilaanpassing in de afzonderlijke gebieden. Tegelijk willen we
de mogelijkheden verkennen van een meer integrale aanpak van het watersysteem in en om de vier
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden van Laag Holland. We starten in Varkensland met
maatregelen om nieuwe verlanding te bevorderen. Dat doen we in een integraal gebiedsproces met
alle betrokken partijen.
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Provincie Zuid-Holland
Met alle partners inzetten voor ‘rode draad’
Zuid-Holland kenmerkt zich door een veelheid aan verschillende landschappen. Duinen, veenplassen
en veenweiden, kleigebieden en de delta delen de Zuid-Hollandse ruimte met woongebieden en
bedrijven. De grote economische bedrijvigheid en de woningbouwopgave maken dat het op gang
komen van de vergunningverlening van zeer groot belang is. Natuurherstel- en verbetermaatregelen
van stikstofgevoelige natuur dragen hieraan bij.
Samen met onze groene partners werken we hard aan het Zuid-Hollandse Programma Natuur. De
rode draad zijn maatregelen gericht op: systeemherstel en het robuuster maken van de
stikstofgevoelige natuurgebieden, het creëren van bufferzones, het verbeteren van dynamiek,
waterhuishouding en connectiviteit. Deze worden aangevuld met overige herstel- en
verbetermaatregelen.
Randvoorwaarde
De aanpak van de stikstofbronnen is niet direct onderdeel van het Programma Natuur. Toch is die
aanpak randvoorwaarde voor de effectiviteit van veel maatregelen. Als kustprovincie ontvangen wij
een relatief groot deel van de stikstofdepositie uit het buitenland en de zee. De mogelijkheden voor
een bronaanpak vanuit het gebied zijn beperkt. Zolang de stikstofdepositie te hoog is zijn robuuste
natuur en connectiviteit daarom des te meer van belang om het verlies van natuurkwaliteit te
beperken.
Duintypen conserveren
In de duingebieden zal worden gewerkt aan het
conserveren van kwetsbare duintypen, totdat de uitstoot
meer significant kan dalen. Het terugbrengen van de
dynamiek in de duinen is daarbij van belang. Invasieve
exoten die habitattypen verdringen, pakken we extra
aan.
Bron foto: Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
Veenplassen- en veenweidegebieden
In het veenplassengebied gaan we werken aan de verbetering van de waterkwaliteit. De huidige
waterkwaliteit staat de ontwikkeling van het kwetsbare
veenmosrietland en de blauwgraslanden in de weg.
Daarnaast streven we verschillende aanvullende
herstelmaatregelen na, zoals het plaggen van
perceelsdelen. Via de gebiedsgerichte aanpak streven we
waar nodig een extensivering van de landbouw na. Die is
gericht op de reductie van de stikstofuitstoot en de
verbetering van de hydrologie van het Natura 2000gebied.
In de veenweidegebieden kijken we waar het Programma
Natuur samen op kan lopen met zaken zoals de lopende
uitvoering van het Actieplan Boerenlandvogels.

Bron foto: Natuurmonumenten
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Herstelmaatregelen deltagebieden
De Zuid-Hollandse deltagebieden kennen vanwege de hoge stikstofdepositie een versnelde
verruiging. Voor de natte duinvalleivegetatie en overgangszones van zoet naar zout zijn
herstelmaatregelen voorzien.
Bron foto: Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
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Provincie Zeeland
‘Land in zee’ versterken
Onze Europese topnatuur is van groot internationaal belang: voor de rest van Europa,
maar ook wereldwijd. Als provincie willen we deze topnatuur in stand houden en versterken.
Zeeland staat voor: ‘land in zee’, een verscheidenheid aan cultuurhistorische landschappen en grote
deltawateren met afwisseling tussen water en land, zoet en zout en zand en klei. De nog grote
verscheidenheid aan biodiversiteit maakt van Zeeland een provincie van allure.
Extra inzet absoluut noodzakelijk
Niet voor niets wordt Zeeland jaarlijks door duizenden binnen- en buitenlandse toeristen bezocht.
Gezien de huidige druk op onze natuurgebieden en de geconstateerde achteruitgang van
de biodiversiteit, is extra inzet absoluut noodzakelijk. Als onderdeel van de
structurele aanpak stikstof zetten we als provincie de komende jaren dan ook een plus op het
uitvoeren van: maatregelen die leiden tot een kwaliteitsverbetering van onze waardevolle Natura
2000-natuur, zoals de Kop van Schouwen, Yerseke en Kapelse Moer en de Manteling van Walcheren.
Verbinding zoeken
Dit doen we samen met diverse organisaties, zoals terreinbeheerders, grondeigenaren en andere
overheden. Bij deze inzet zoeken we nadrukkelijk ook de verbinding met andere belangrijke opgaven
die rusten op het Zeeuwse landelijk gebied, zoals klimaatadaptatie, (zoet)waterbeschikbaarheid, de
transitie naar meer natuurinclusieve functies (volhoudbare landbouw en industrie, Green Deal) en
de Europese Kaderrichtlijn Water.
Focus op projecten binnen én net buiten Natura 2000-gebieden
Onze inspanning is gericht op het verhogen van de kwaliteit van onze kwetsbare stikstofgevoelige
Natura 2000-gebieden. De komende drie jaar ligt de focus concreet op het uitvoeren van projecten
binnen en net buiten deze natuurgebieden. Maatregelen hiervoor hebben we onlangs samen met
terreinbeheerders bepaald. Denk onder meer aan het nemen van extra beheermaatregelen, het
herstellen van noodzakelijke dynamische processen in de duingebieden, (grond)watermaatregelen,
landschappelijke inrichtingen en het bevorderen van extensievere functies in de randgebieden
rondom de gevoelige natuurgebieden.

Herstelmaatregelen ter bevordering van de duindynamiek op de Kop van Schouwen.
Langs de randen van de Natura 2000-gebieden valt te denken aan de transitie naar een volhoudbare
landbouw, in relatie met verhoging van het biodiversiteitsherstel. Dit ligt ook in het verlengde van
ons ambitiedocument ‘Samenwerken aan het Zeeuwse platteland’.

12

Monitoring
De eerste drie jaar gebruiken we daarnaast ook om te monitoren en te bepalen welke maatregelen
effectief zijn om vanaf 2023 op te nemen in onze Natura 2000-beheerplannen.
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Provincie Noord-Brabant
Vliegende start maken met de uitvoering
In Noord-Brabant hebben we veel mooie en waardevolle Natura 2000-gebieden. Gebieden met
natuurwaarden die veelal zeer gevoelig zijn voor stikstof. Tegelijkertijd hebben we te maken met een
zeer grote hoeveelheid stikstof die op deze natuurgebieden neerslaat. Het landelijk Programma
Natuur geeft Noord-Brabant de mogelijkheid om in de komende tien jaar veel van deze
stikstofgevoelige natuur te herstellen en robuust te maken.
In 2021 maken we een vliegende start met de uitvoering. Allereerst door actief maatregelen te
nemen in de natuurgebieden. Zoals de omvorming van naaldbossen naar gemengde bossen en het
herstel van de bodem. Maar we gaan ook maatregelen nemen in de zones om de natuurgebieden
heen. Maatregelen die zorgen voor het verbeteren van de hydrologische omstandigheden en voor
een transitie van de landbouw die meer aansluit op de natuur.
Natuurnetwerk Brabant en herstelmaatregelen
In de afgelopen jaren hebben we in het kader van het Natuurpact veel energie gestoken in het
realiseren van het Natuurnetwerk Brabant. Ook zijn er de afgelopen vijf jaar al veel
herstelmaatregelen uitgevoerd in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Een voorbeeld is het
recent gestarte herstel van het beekdal van de Oude Strijper Aa. Hier wordt het beekdal heringericht
en worden herstelmaatregelen genomen voor het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide &
De Plateaux. Het Programma Natuur biedt ook de mogelijkheid om hierin versnelling aan te brengen.
In veel natuurgebieden werken we als provincie al lange tijd samen met natuur- en
landbouworganisaties, met de waterschappen en met de bewoners en ondernemers. Ook de
uitvoering van het landelijk Programma Natuur gaan we samen met hen oppakken.
Opgaven aan elkaar verbinden en nauwe samenwerking
Er moet in de komende tien jaar veel in en rondom de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden
gebeuren. We kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak waarin we naast natuurherstel zoveel
mogelijk van deze andere opgaven meenemen. De afgelopen maanden zijn vergaande
voorbereidingen getroffen, zodat we een snelle start kunnen maken. We zijn ervan overtuigd dat we
het herstel van de natuur alleen kunnen bereiken als we de opgaven aan elkaar verbinden en daarbij
nauw samenwerken met onze partners in het gebied. Zodat onze prachtige natuurgebieden in 2030
weer bruisen van het leven en de rijke biodiversiteit weer terugkeert.

Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux.
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Provincie Limburg
Onze opgave: diverse uitdagingen
Vrijwel alle 24 Limburgse Natura 2000-gebieden
hebben stikstofgevoelige doelen en kennen
overschrijdingen van de kritische
depositiewaarden. De Natura 2000-gebieden in
Noord- en Midden-Limburg kenmerken zich door
schrale natuur (hoogvenen, vennen, heiden en
stuifzanden), die erg gevoelig is voor verdroging,
verzuring en vermesting.
De Natura 2000-gebieden in Zuid-Limburg zijn
meestal versnipperd, klein, en liggen voor een
groot deel op (steile) hellingen. Ze zijn daardoor
zeer gevoelig voor randeffecten, zoals in- en
afspoeling van meststoffen vanaf de plateaus en
voor stikstofdepositie. Er komen in Zuid-Limburg
zeventien habitattypen en -soorten voor die elders in het land niet of beperkt worden aangetroffen.
Voorbeelden hiervan zijn de pionierbegroeiingen op rotsbodems en kalktufbronnen. Dit maakt dat
Limburg in het heuvelland een bijzonder grote opgave heeft.
Onze aanpak: voor herstel van stikstofgevoelige habitattypen en soorten
Ons hoofdcriterium is: de maatregelen dragen bij aan herstel van stikstofgevoelige habitattypen en
soorten. Op systeemniveau zetten we samen met Waterschap Limburg in op herstel van de
hydrologie in en om de Natura 2000-gebieden. Hierbij combineren we Natura 2000- en KRW-doelen
en realiseren we onder andere peilopzet.
We willen starten met de aanpak van een aantal grotere gebieden, zoals de Peelvenen, de Weerteren Budelerbergen en het Geuldal. Bij gebieden als het Bunder- en Elsloërbos, het Geuldal en het
Geleenbeekdal zetten we in op het voorkomen van inspoeling van meststoffen (oppervlakkig en via
het grondwater). Bijvoorbeeld door extensivering van landbouwkundig gebruik buiten de gebieden.
Waar nodig realiseren we sleutelhectares: voor areaalvergroting, het verbinden van de gebieden en
voor buffering.
Op plaatsen buiten de Natura 2000-begrenzing krijgen, waar het doelbereik dit toelaat, notarieel
vastgelegde beperking voor grondgebruik, zoals minder bemesting, de voorkeur boven verwerving.
Zodat daar ook kansen komen voor natuurinclusieve landbouw.
In alle Natura 2000-gebieden verhogen we de kwaliteit van
de inrichting en van het beheer. Zoals met de omvorming
van laagwaardige graslanden naar habitattypen, het
herstellen van vennen en het verbeteren van bos- en
heidebodems. We zorgen voor wetenschappelijke
onderbouwing van alle maatregelen via een systematiek en
stemmen ze af op de bronmaatregelen.
Onze uitvoering: we doen het samen
We starten de komende drie jaar met al deze typen
maatregelen. Door de complexiteit zullen de
systeemmaatregelen niet allemaal binnen drie jaar gereed zijn. Deze lopen dan ook door na 2023. In
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de afgelopen maanden zijn we al gestart met het afstemmen van de maatregelen met Waterschap
Limburg, de TBO’s en de andere partijen in de ‘Limburgse Plattelandscoalitie’. Met deze partijen
pakken we ook de uitvoering op. We doen dit via een combinatie van een gebiedsgerichte aanpak en
de uitvoering van specifieke maatregelen.
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