
Hartelijk welkom 
 

Informatieavond  

Beheerplan Natura 2000 



Programma 

• Opening – Opzet en doel  

• Even terug kijken 

• Stand van zaken Programmatische Aanpak 

Stikstof 

• Presentatie beheerplan 

• Vragen 

• Pauze 

• Tijd voor vragen aan de tafels 

 



Lange aanloop 

        1979    2008      2010    2011 2013   2014    2015 



Natura 2000  

in Drenthe 

Oppervlakte: 
 

- Europa         18.4% 
 

- Nederland    13.4% 
 

- Drenthe          8.3% 



 

 

• Vergunningverlening  

• Uitvoeren gebiedsanalyses met 

maatregelen 
 

• Hernieuwde vaststelling in december 
 

• Idem 2016 

 

Hoe verder met de  

Programmatische Aanpak Stikstof? 



Het beheerplan 

• Beschermen - beleven – benutten 

 

• Focus op instandhoudingsdoelen 

• Gaat alleen om aanvullende maatregelen 

• PAS gebiedsanalyses niet ter discussie 

• Kader voor vergunningverlening 

• Beheercommissie  

• Geldt in principe 6 jaar  

• Nu nog ambtelijke werkversies 

 



Waardevol moeraslandschap  
Natuur en veiligheid hand in hand 
Beheerplan Leekstermeergebied 

 

 





Waarom  

een Natura 2000-gebied? 

Kernpopulatie  

Rietzanger 
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Natura 2000 doelen  

Broedvogels 

Porseleinhoen 

(Porzana porzana) 
Kwartelkoning 

(Crex crex) 

Rietzanger 

(Acrocephalus  

schoenobaenus) 



Natura 2000 doelen  

Wintergasten 

Brandgans 

(Branta barnicla) 

Kolgans 

(Anser albifrons) 

Smient 

(Anas penelope) 



Toestand en doelen 

Soort Type doel Doel Huidig aantal Trend 

Porseleinhoen broedvogel 2 paar < 9 paar toenemend 

Kwartelkoning broedvogel 5 paar < 9 paar onbekend 

Rietzanger broedvogel 70 paar 134 - 331 paar toenemend 

Kolgans wintergast 640 200 - 1.843 stabiel/toenemend 

Brandgans wintergast 110 22 - 568 toenemend 

Smient wintergast 640 274 - 891 stabiel 



Extra opgaves 

 

•  Behoud en herstel van milieu watervogels en  
meervleermuizen 
 
•  Herstel verlandingsstadia van open water tot moerasbos 
  



Kansen & knelpunten 

Kans 

•  De Onlanden als geheel  prima voor kwartelkoning 

•  Ontwikkeling moeras 

•  Waterhuishouding op orde 

 

Knelpunt 

•  Verstoring recreatie is mogelijk 

•  Ontwikkeling kwartelkoningpopulatie (internationaal)  

•  Binnen begrenzing onvoldoende foerageergebied voor 
wintergasten 

•  Ontwikkeling landbouw (ganzenfoerageer-rustgebied) 



Wat gaan we doen? 

Maatregelen 

•  Autonome ontwikkeling 

•  Maaien en afvoeren  

– laat: augustus-september 

– van binnen naar buiten 

•  Verwijderen van opslag 

•  Zorg blijven dragen voor goede vergoedingsregeling   

foerageergebieden 



Maatregelenkaart 



Onderzoek 

• Advies voor landelijk of internationaal onderzoek 

populatie ontwikkeling kwartelkoning 

Onderzoek 
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Vinger aan de pols 

Flora & Fauna 

•  Trend en ontwikkeling broedvogels 

•  Trend en ontwikkeling wintergasten 

•  Uitvoering maatregelen 

•  Beschikbaarheid foerageergebied 

•  Veldbezoek 

 

Bodem en water 

•  Peil oppervlakte water 

•  Peil grondwater  

•  Waterkwaliteit 



Kosten  
1e periode 2015 

Maatregel 

    1e BHP 

Prijs per 

eenheid aantal kosten  

Maaibeheer 500 176 ha 528.000 

Opslag verwijderen 1.822 4 ha 43.728 

Totaal 571.728 



Financiering 

• Dagelijks beheer  eigenaar, beheerder  

– Subsidie Natuur en Landschap 

– Projecten 

– Eigen geld 

 

• Aanvullend beheer 

– Programma Natuurlijk Platteland 

 

• Monitoring  

– Meerjarenplan Monitoring 

 



Bestaande activiteiten 

Activiteiten vóór 31 maart 2010: vergunningvrij 

Voorwaarde – niet zeer negatief voor natuur 

 

•  Watersport (zeilen, surfen, kanoën, varen, etc.) 

•  Wandelen en fietsen 

•  Landbouw in de omgeving 

•  Gebruik wegen 

•  Wonen en bedrijvigheid 

•  Etc. 
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Nieuwe activiteiten 

• Er kan Natuurbeschermingswetvergunning 

nodig zijn 

• Aanvrager vooraf toetsen op effecten 

• Uitkomsten  initiatiefnemer vergunning 

aanvragen provincie Drenthe 

• Toezicht en handhaving belangrijk 



Planning, procedures  

en meepraten 

2016 

NOV DEC JUN MEI APR MRT FEB JAN JUL AUG 

2015 



Op weg naar de toekomst 


