
[ Beleven Benutten Beschermen ]

Natuurlijk*
     Platteland!
De provincies en het Rijk hebben  gezamenlijk in het natuurpact afspraken gemaakt over het beschermen, beheren 
en uitbreiden van natuur.

Om dit te realiseren, heeft de provincie Drenthe het programma Natuurlijk Platteland vastgesteld. Hierin staan 
afspraken over hoe we de komende jaren omgaan met de natuur en het water in onze provincie. We vinden het 
belangrijk dat we de bestaande nationale en Europese afspraken verbinden met de praktijk; die van een dynamisch 
en ondernemend Drenthe.  Alle partijen in het  landelijk gebied – terreinbeheerders, natuurorganisaties, landbouw-
sector, waterschappen, recreatiesector, gemeenten en provincie – bundelen in dit programma hun krachten om 
Drenthe nóg mooier en sterker te maken. 

Om de natuur te behouden en weerbaar te maken tegen de schadelijke uitstoot van stikstof zijn maat regelen nodig. 
De komende jaren werken we samen met de terreinbeherende organisaties aan natuurherstel in Natura 2000-gebieden. 
Met de maatregelen zorgen we ervoor dat de biodiversiteit in deze gebieden niet verder achteruit gaat. 

Heeft het beleid van de provincie Drenthe het gewenste effect op de Drentse natuur?
Om daarachter te komen verzamelt de Provincie Drenthe gegevens over de natuur, analyseert deze gegevens en 
brengt hierover verslag uit. Uit de verslagen blijkt of de maatregelen die we inzetten succesvol zijn geweest. Deze 
activiteiten samen noemen we monitoren en helpen ons in gesprek te blijven over het behalen van de doelen die 
afgesproken zijn met het Rijk en Europa.  

Hoe en wat we in Drenthe monitoren, leest u op de volgende bladzijden.

Monitoring
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Hoe en waar verzamelt 
Drenthe gegevens over 
de natuur?

NATURA 2000
Natura 2000-gebieden zijn gebieden met de meest karakteristieke natuur. 

Lukt het ons om de bijzondere planten en dieren die in deze gebieden 

voorkomen in stand te houden? En halen we daarmee de doelen die 

we met het rijk hebben afgesproken voor de Natura 2000-gebieden Dit 

onderzoeken we door te volgen we hoe het met de beschermde habitats 

en diersoorten gaat.

NATUUR NETWERK NEDERLAND
Bijzondere natuurgebieden die geen Natura 2000-gebied zijn, 

vallen onder het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Binnen dit 

natuurnetwerk monitort de provincie de natuur in samenwerking 

met verschillende partners.

De afspraken over de werkwijze zijn vastgelegd in de 

‘Werkwijze Monitoring en beoordeling Natuurnetnetwerk  

en Natura 2000’. 

NATUURLIEFHEBBERS
Dit is informatie die verzameld wordt door vrijwilligers. Zij kunnen 

gegevens invoeren op websites zoals waarneming.nl en de Nationale 

Databank Flora en Fauna (NDFF.nl). De provincie gebruikt deze sites om het 

voorkomen en de trend van bijzondere soorten te volgen. Dit helpt ons bij 

het maken van rapportages over beschermde soorten en natuurkwaliteit. 



FLORAMEETNETTEN
De effecten van vermesting, verzuring 

en verdroging op de natuur in Drenthe 

houden we bij via onze flora-meetnetten. 

Dit zijn de langstlopende meetnetten die 

de provincie binnen natuurmonitoring 

onder haar hoede heeft.

SOORT-SPECIFIEKE ONDERZOEKEN
Bijzondere diersoorten worden in Nederland beschermd door de 

Wet Natuurbescherming. Om deze soorten te monitoren zet de 

provincie soort-specifieke onderzoeken op zoals het onderzoek 

naar vissen, amfibieën of vleermuizen. 

AGRARISCH NATUURBEHEER
De provincie Drenthe ondersteunt de natuur in agrarische gebieden

met subsidies voor agrarisch natuurbeheer (SNL). Om deze natuur 

te volgen hebben we het Meetnet Agrarische Soorten en het Plan 

van Aanpak Akker- en Weidevogels. Daarmee kunnen we volgen 

hoe het gaat met het herstel en behoud van vogelpopulaties in 

akker- en weidegebieden.



ACHTERGROND 

Het Europese, Nationale en Drentse natuurbeleid spelen zich ieder op een ander niveau af. Monitoren van 
deze drie niveaus van beleid gebeurt daarom ook op verschillende manieren, afgestemd op het gebied 

en het doel van de monitoring. Het gaat er in alle gevallen om gebieden, planten en diersoorten 
in kaart te brengen, zowel binnen als buiten de Drentse natuurgebieden. 

Monitoring

Natura 2000-doelstellingen
In Natura 2000-gebieden onderzoeken we de toestand 
van deze bijzondere, karakteristieke gebieden. Omdat 
de biodiversiteit in deze gebieden zo belangrijk is, zijn er 
op Europees niveau afspraken over gemaakt. Dit zijn de 
Natura 2000 doelstellingen. Als de planten en dieren in 
de Natura 2000-gebieden negatieve effecten ondervinden 
van stikstofneerslag, dan spant de provincie zich extra in 
om ook deze stikstofgevoelige natuur in stand te houden.

Subsidiestelsel Natuur en Landschap
Met het Subsidiestelsel Natuur en Landschap ondersteunt 
de provincie Drenthe de beheerders en  particuliere grond-
eigenaren in het onderhouden en verbeteren van de natuur 
binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Dit zijn de 
natuurgebieden die niet onder de Natura 2000-gebieden 
vallen. Daarnaast wordt gekeken naar kansen binnen 
agrarische cultuurlandschappen.
Binnen dit subsidiestelsel zijn ook afspraken gemaakt 
over monitoring, zodat we kunnen volgen of het beheer 
de gewenste effecten heeft.

Soorten onderzoek
Monitoring van beschermde dier- en plantensoorten is 
nodig omdat de Wet Natuurbescherming een gunstige 
staat van instandhouding vereist. Alleen wanneer we 
weten waar beschermde soorten zich bevinden kunnen 
we rekening met ze houden en waar nodig aanvullend 
beleid opstellen. 

Samenwerking
De provincie Drenthe voert de monitoring uit in samen-
werking met terreinbeheerders, waterschappen en onder-
zoeksbureaus. Daarnaast zijn veel vrijwilligers in Drenthe 
actief met het verzamelen van gegevens. 

Door onze natuur goed in beeld te hebben, laten we zien hoe mooi de 
Drentse natuur is en hoe zij door de inspanning van alle betrokkenen 
steeds mooier wordt!


