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Enige aandachtspunten  

uit gebiedsgroepen 

• Drainage en beregening 

• Vliegbewegingen 

• Niet-aangewezen habitattypen 

• Vernatting 

• Ganzen 



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? 



Vergunningen 

• 143 aanvragen 

• 11 vergunningen in 

december 

90 meldingen 

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 bos 
in het Drentse esdorpenlandschap  
Beheerplan Norgerholt 

 

 





Waarom  

een Natura 2000-gebied? 

Zeer bijzondere natuur in 

een eeuwenoud bos 



Beuken – eikenbossen met 

hulst 

 





Toestand en doel 

Habitat-
typen   Toestand 

Landelijk 
Doel 
Oppervl. 

Doel 
Kwaliteit 

H9120  
Beuken – 
eikenbossen met 
hulst 

- = >  

Aanvullend habitattype (nog niet aangewezen): Hoogveenbossen (H91D0) 
• behoud oppervlakte en kwaliteit (algemene zorgplicht) 



Landelijke opgave 

Vergroten areaal en verbeteren van de kwaliteit 

  

van  

 

Beuken – Eikenbossen met hulst 
 

  



Kansen & knelpunten 

Kans 

• Huidige nietsdoen-beheer beste recept voor 

duurzaam behoud van het bos 

• Studie naar weghalen van strooisel (strooiselroof) 

 

Knelpunt 

• Overmaat stikstof 
 

 

 



Wat gaan we doen? 

• Huidige nietsdoen-

beheer voortzetten 

• Onderzoek naar effecten 

van strooiselroof 

afwachten 

 



Vinger aan de pols 

Flora en fauna 

• Ontwikkeling 

plantengroei 

• Voorkomen en trend 

typische soorten 

 

Bodem, lucht en water 

• Peil grond- en 

oppervlaktewater 

• Waterkwaliteit 

• Bodemchemie 

• Stikstof 



Kosten 

Geen maatregelen 

Geen extra kosten  



Bestaande activiteiten 

Activiteiten vóór 31 maart 2010: 

vergunningvrij 

Voorwaarde – niet zeer negatief voor natuur 

 

• Wandelen en fietsen 

• Landbouw in de omgeving 

• Gebruik wegen 

• Wonen en bedrijvigheid 

• Etc. 





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 
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2015 



Met Natura 2000 naar  

een duurzame toekomst! 

Beschermen – Beleven - Benutten 


