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Richtsnoeren betreffende
Aquacultuur 
en Natura 2000 
Een samenvatting

Milieu



Over deze folder

De meeste visserijen ter wereld bereiken of overschrijden 
duurzame exploitatiebeperkingen. Tegelijkertijd is de 
wereldwijde consumptie van vis als voedsel in de afgelopen 
decennia verdubbeld, met een overeenkomstige groei van de 
aquacultuur, die steeds belangrijker wordt in het leveren van vis 
en zeevruchten. 

Eén van de uitdagingen van de aanhoudende en verwachte 
uitbreiding van aquacultuuractiviteiten in de binnen- en mariene 
wateren is de toegang tot ruimte en milieuduurzaamheid, 
vooral m.b.t. instandhoudingsgebieden en bijbehorende 
vergunningsprocedures. Dit geldt m.n. voor Natura 2000, een 
netwerk van gebieden ontworpen om de zeldzaamste en meest 
bedreigde Europese soorten en habitattypen te beschermen 
conform twee richtlijnen, de EU-habitat- en vogelrichtlijn, de 
hoekstenen van het Europese biodiversiteitsbeleid.

Het doel van de richtsnoeren “Aquacultuur en Natura 2000”, 
samengevat in deze folder, is om de kennis en uitvoering van 
de EU-wetgeving ter ondersteuning van Natura 2000 m.b.t. 
aquacultuuractiviteiten te vergemakkelijken, om bij te dragen tot 
een beter begrip van de instandhoudingsdoelstellingen van de 
gebieden, ter bevordering van goede praktijken die illustreren 
hoe natuurbeschermingsbepalingen verenigbaar kunnen zijn 
met duurzame ontwikkeling van aquacultuur.

Er zijn honderden Europe-Direct-informatiecentra 
overal in de Europese Unie. U vindt het adres van het 
dichtstbijzijnde informatiecentrum op:  
https://europa.eu/european-union/contact_nl

Gratis nummer: 00 800 67 89 10 11 (bepaalde telefoon-
aanbieders kunnen wel kosten in rekening brengen).

E-mail via: https://europa.eu/european-union/contact_nl

Informatie over de Europese Unie in alle officiële talen 
van de EU is beschikbaar op de Europa-website op: 
https://europa.eu/european-union/index_nl

U kunt publicaties van de EU downloaden of bestellen op 
(sommige zijn gratis, andere niet):  
https://publications.europa.eu/nl/publications

Als u meerdere exemplaren van gratis publicaties 
wenst, neem dan contact op met Europe Direct of uw 
plaatselijke informatiecentrum (zie https://europa.eu/
european-union/contact_nl).

Het opendataportaal van de EU (http://data.europa.
eu/euodp/nl) biedt toegang tot datasets uit de EU.  
Deze gegevens kunnen gratis worden gedownload en 
hergebruikt, zowel voor commerciële als voor niet-
commerciële doeleinden.
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•	 Doorstroomsystemen: in traditionele systemen passeert water 
slechts eenmaal het kweeksysteem en wordt het vervolgens 
teruggeleid naar de aquatische omgeving. 
•	 Recirculatie-aquacultuursystemen (RAS) zijn terrestrische 
systemen waarin water wordt hergebruikt na mechanische, 
chemische en biologische behandeling. 
•	 Kooiculturen in zoetwatermeren en -rivieren bieden beperkte 
maar belangrijke mogelijkheden voor zoetwateraquacultuur in 
bepaalde watermassa’s.

Geïntegreerde aquacultuur 
Dit omvat polycultuur, multitrofische aquacultuur en de 
integratie van aquacultuur met andere activiteiten, zoals 
landbouw, enz. Geïntegreerde multitrofische aquacultuur (IMTA) 
omvat organismen van verschillende trofische niveaus van een 
ecosysteem (bijv. vis, schaaldieren, algen) zodat de bijproducten 
van het ene de grondstof van het andere worden. Zulke 
systemen kunnen worden gebruikt om afvalvoedingsstoffen 
van soorten met een hoger trofisch niveau te recycleren tot de 
productie van gewassen met een lager commercieel potentieel 
van trofisch niveau. Sommige landen begonnen al met 
proefprojecten voor geïntegreerde aquacultuur.

Aquacultuur in de EU

Onder “aquacultuur” wordt de kweek of teelt van aquatische 
organismen verstaan, waarbij technieken worden gebruikt om de 
aangroei van de betrokken organismen te verhogen tot boven de 
natuurlijke capaciteiten van het milieu. Deze organismen blijven 
in de fase van de kweek of teelt, t.e.m. de oogst, eigendom van 
een natuurlijke persoon of rechtspersoon. Het kan op een aantal 
verschillende manieren worden gekarakteriseerd, waaronder het 
gekweekte organisme, het kweekmilieu, de productie-intensiteit 
en het gebruikte type productiesysteem. Een goed begrip 
hiervan is belangrijk voor het bepalen van de interacties van 
aquacultuuractiviteiten met het milieu.

Aquacultuur in de EU is samengesteld uit drie belangrijke 
subsectoren, die verschillende verledens en kenmerken 
hebben. Dit zijn schelpdierenteelt (57% van de totale productie 
in 2009), zoetwatervisteelt (18%) en zeeviskweek (25%). De 
schelpdierenaquacultuur produceert ongeveer hetzelfde volume 
als de viskuitaquacultuur, maar vertegenwoordigt slechts 
ongeveer 34% van de totale waarde.

Aquacultuur in zee- en kustgebieden
•	 Schelpdierenkweek: voornamelijk gebaseerd op in het 
wild geboren exemplaren en voedingsstoffen die door het 
milieu worden geleverd. De meeste Europese schelpdieren zijn 
mosselen. Oesterteelt is ook een belangrijke activiteit in de EU. 
Andere schelpdierensoorten die in grote hoeveelheden in de EU 
worden gekweekt omvatten kokkels.
•	 Mariene viskwekerijen: de kweek van vinvissoorten in de zee 
kan worden verdeeld volgens de locatie van de viskwekerij, die 
op kustgebied of op zee kan worden geplaatst. In het kustgebied 
kunnen aquacultuursystemen plaatsvinden in kustlagunes of in 
vijvers en reservoirs op het land. 

Aquacultuur in zoetwater
Verschillende productiesystemen voor zoetwater kunnen worden 
onderscheiden in de EU, voornamelijk op basis van de intensiteit 
van de activiteit, het systeem dat wordt gebruikt voor het beheer 
van waterbronnen en de gebruikte soorten. 
•	 Visvijverkwekerij is de oudste aquacultuuractiviteit in Europa, 
die dateert uit de middeleeuwen. 
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De EU-natuurrichtlijnen 

De habitatrichtlijn (92/43/EEG) is gebaseerd op de erkenning 
dat natuurlijke habitats binnen de Europese Unie blijven 
verslechteren en dat een toenemend aantal wilde soorten, 
onderdeel van het natuurlijke erfgoed van de EU, ernstig 
bedreigd wordt. De richtlijn beoogt hun herstel tot of behoud 
van een gunstige staat van instandhouding door middel van 
de aanwijzing van speciale instandhoudingszones (SIZ’s) om 
een coherent Europees ecologisch netwerk, Natura 2000, te 
maken. Het netwerk omvat ook de zones aangewezen als 
speciale beschermingszone (SBZ) op grond van de vogelrichtlijn 
(2009/147/EG) inzake het behoud van de vogelstand. 

De twee richtlijnen beschermen ongeveer 1.500 zeldzame en 
bedreigde soorten en ongeveer 230 habitattypen (met inbegrip 
van zee- en kusthabitats, zoetwaterhabitats, waterrijke gebieden, 
enz.) zodat ze een gunstige staat van instandhouding kunnen 
behouden of bereiken, vooral door de aanwijzing en het beheer 
van gebieden onder het Natura 2000-netwerk.

Het Natura 2000-netwerk ondersteunt het beginsel van 
duurzame ontwikkeling. Het doel ervan is niet om menselijke 
activiteiten te verbieden, maar om ervoor te zorgen dat deze 
worden uitgevoerd om de instandhoudingsdoelstellingen 
te bereiken die zijn vastgesteld voor het Natura 2000-gebied 
(volgens de aanwezige soorten en habitattypen van Europees 
belang). Dit principe wordt onderbouwd door artikel 6 van de 
habitatrichtlijn, waarin wordt gesteld dat de lidstaten binnen elk 
Natura 2000-gebied:
•	 passende instandhoudingsmaatregelen treffen die 
beantwoorden aan de ecologische vereisten van de typen 
natuurlijke habitats en de soorten die in die gebieden 
voorkomen (art. 6.1),
•	 vermijden dat deze soorten aanzienlijk beschadigd worden 
of dat de habitats van de beschermingszones of habitattypen 
verslechteren (art. 6.2),
•	 de procedure van art. 6.3 en 6.4 volgen bij het plannen van 
nieuwe ontwikkelingen met invloed op een Natura 2000-gebied.
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Verschillende aquacultuursystemen kunnen  uiteenlopende 
effecten op de natuurlijke omgeving uitoefenen en veroorzaken, 
waaronder verlies of verslechtering van habitats, verstoring 
en verplaatsing van soorten, evenals veranderingen in lokale 
gemeenschappen. 

De effecten van verschillende aquacultuursystemen hangen af 
van een aantal factoren, waaronder de hydrografische omstan-
digheden van de locatie van de kwekerij, het type gekweekte 
organismen en de productiemethode, beheerspraktijken, enz. Al 
deze factoren moeten in aanmerking worden genomen bij het 
beoordelen van mogelijke risico’s, samen met de gevoeligheid of 
kwetsbaarheid van het ecosysteem voor mogelijke belasting van 
aquacultuuractiviteiten. 

De tabel toont de problemen waarmee rekening moet 
worden gehouden bij de beoordeling van verschillende 
aquacultuursystemen. Deze potentiële effecten lijken of zijn niet 
altijd relevant voor de instandhoudingsdoelen van een bepaald 
gebied. Er is een aanpak per geval nodig om de werkelijke 
mogelijke effecten te bepalen die afhangen van de milieu- en 
kweekomstandigheden en voor schadebeperkende maatregelen 
en passende beheerspraktijken die moeten worden toegepast 
om deze effecten te voorkomen of minimaliseren. 

De richtsnoeren bevatten specifieke suggesties voor het 
nemen van schadebeperkende maatregelen voor alle 
aquacultuursystemen. Bij wijze van voorbeeld: 
•	 voor mariene kooiculturen kunnen beheersing en beperking 
van de populatiedichtheid de effecten van deeltjes organisch 
afval verminderen, net zoals de verbetering van de verteerbaar- 
heid van voer en systemen om voedselverspilling te verminderen;
•	 de juiste locatie van schelpdiervlotten en beuglijnen 
in gebieden met goede wateruitwisseling en de adequate 
dimensionering van de kwekerij met voorspellende modellen 
die het schatten van voetafdrukken van bentische belasting 
mogelijk maken, kan de belangrijkste mogelijke effecten van 
deze systemen minimaliseren;
•	 voor reservoirsystemen op het land voor mariene soorten is 
één potentiële schadebeperkende maatregel relatief t.o.v. het 

uitstroomwater, dat voor de lozing in het communicatiekanaal 
tussen de lagune en de zee kan worden gefilterd, geregeld en 
gezuiverd via een circuit van bezinkbassins om de opname van 
voedende stoffen door de microalgen mogelijk te maken.

Door de relevante EU- en nationale wetgeving correct uit te 
voeren, kunnen de meeste mogelijke belastingen en gevolgen 
van de aquacultuur voorkomen of tot een minimum beperkt 
worden. Bovendien doen aquacultuurexploitanten vrijwillig 
inspanningen om goede beheerspraktijken toe te passen (bijv. 

Tabel: Checklist van problemen die in verschillende 
aquacultuursystemen moeten worden overwogen.

Kust en zee Zoetwater

Aquacultuursysteem
potentiële effecten 
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Sedimentatie X X X X X X X X

Biogeochemische 
wijziging in water X X X X X X X

Chemische toevoer X X X X X

Infrastructuur-impact X X X X X X X

Storing X X X X X X X X X X

Toezicht op roofdieren X X X X X X X X X

Kruising X X X X

Pathogene transmissie X X X X X X X X

Uitheemse soorten* X X X X X X X X X

* de invoering van uitheemse soorten voor gebruik in de aquacultuur 
wordt geregeld door verordening 708/2007

Effecten op natuur en dieren in het wild en schadebeperkende maatregelen



6

gedragscodes, monitoring, certificering) en wordt biologische 
aquacultuur door de EU gestimuleerd. 

Aquacultuur kan echter ook een gunstig effect hebben op 
Natura 2000-gebieden, die voordelen voor het milieu en diensten 
opleveren en geschikte habitats (bijv. vijvers) onderhouden voor 
soorten van EU-belang, bijv. habitats voor watervogels.

Goede praktijken aannemen die bijdragen tot de 
instandhouding van biodiversiteit:
•	 Het natuurpark van La Brenne in Frankrijk bestaat uit bijna 
4.000 vijvers gecreëerd door mensen uit de hoge middeleeuw-
en. In het park worden aquamilieumaatregelen toegepast om 
gunstige omstandigheden voor insecten, amfibieën, vogels 
en vissen te creëren of te behouden (vorming van open water 
achter het riet, aanleggen van ondiepe rietvelden of planten van 
waterlelies, verwijderen van wilgen die riet aantasten, enz.) om 
vegetatiegordels te onderhouden, bevruchting te voorkomen, 
uitheemse soorten zoals beverratten, muskusratten en rivier-
kreeften te beheersen (schieten, vallen, gebruik van filters), enz.
•	 In sommige visvijvers in Slowakije is het gebruikelijk om de 
verwijdering van waterplanten te voorkomen, wat heeft geleid 
tot plekken met lisdodden en riet. Deze dienen als broedplaats 
voor reigerachtige vogels (purperreiger, lepelaar, nachtreiger), 

voor de bruine kiekendief, voor de roerdomp, de woudaap, 
roodhalsfuut, zwarthalsfuut (nu zeldzaam) en de witoogeend.
•	 In de Tsjechische Republiek is in de Nesyt-visvijver, die deel 
uitmaakt van het Natura 2000-gebied “Lednice-visvijvers” en waar 
viskwekerijen worden gehouden, de zomerafvoer geïntegreerd 
als beheersmaatregel om geschikte milieuomstandigheden te 
creëren voor zoutplanten van blootliggende vijversubstraten en 
voor sommige bedreigde watervogels.

Ondersteuning van systemen die voordelen voor het milieu en 
diensten bieden
•	 Schelpdierenkweek kan ecosysteemdiensten leveren 
door de verwijdering van anorganische voedingsstoffen 
uit geëutrofieerde ecosystemen (bio-extractie). Mosselen 
worden gekweekt en geoogst als een methode voor 
waterkwaliteitsbeheer in gebieden met diffuse voedingsstoffen, 
bijv. in Zweden.
•	 Schelpdieren en zeewier kunnen ook worden gekweekt 
in combinatie met viskweek, in geïntegreerde multitrofe 
aquacultuur (IMTA), waar schelpdieren en zeewier worden 
geoogst om te compenseren voor verrijking met voedingsstoffen 
door het metabolisme van visvoer. Dit is in ontwikkeling in 
Noorwegen en de Middellandse Zee.
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Voordelen van strategische planning

Een strategische benadering van de doelstellingen van 
verschillende sectorale beleidsmaatregelen stelt hen in staat 
om op een geïntegreerde manier in een breed geografisch 
gebied te worden onderzocht zodat een coherenter regionaal 
ontwikkelingskader kan worden ontwikkeld dat win-winsituaties 
maximaliseert en conflicten zoveel mogelijk beperkt.

Ruimtelijke of sectorale planning en de bijbehorende 
strategische milieubeoordeling spelen een sleutelrol bij het 
verstrekken van richtsnoeren en betrouwbare gegevens voor de 
locatie van aquacultuuractiviteiten, geeft beleggers zekerheid, 
voorkomt conflicten op lokaal niveau en vindt synergieën tussen 
activiteiten en instandhoudingsdoelstellingen.

De ontwikkeling en toepassing van maritieme ruimtelijke 
ordening en een geïntegreerd beheer van kustgebieden 
kan bijv. de toewijzing van geschikte gebieden - met de 
juiste waterkwaliteit - voor aquacultuurtoepassingen 
vergemakkelijken, terwijl biodiversiteitgevoelige gebieden 
worden beschermd en er geanticipeerd wordt op risico’s van o.a. 
klimaatveranderingseffecten, overstromingen of kusterosie.

Selectieplan voor de Finse aquacultuur
Het selectieplan Zuidwest-Finland en Satakunta-aquacultuur 
is een voorbeeld van regionale planning. Het werd opgesteld 
door een representatieve regionale expertenwerkgroep, 
met afgevaardigden uit de aquacultuursector, milieu- en 
visserijadministratie, regionale planningsorganisaties en 
onderzoek. Er werden geschikte gebieden geïdentificeerd 
en ongeschikte gebieden uitgesloten. Tijdens de nesttijd 
werd er een brede veiligheidszone vervaardigd rond de 
vogeleilanden in Natura 2000-gebieden. Dit maakt het 
onwaarschijnlijk dat viskwekerijen een significant effect 
hebben op de natuurwaarden beschermd door Natura 
2000-gebieden.
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De artikelen 6.3 en 6.4 van de habitatrichtlijn bevatten de proce- 
dure die moet worden gevolgd bij het plannen van nieuwe ontwik- 
kelingen die gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-ge- 
bied. De procedure omvat drie fasen: screening, passende beoor- 
deling (PB) en, in uitzonderlijke omstandigheden, uitzonderingen. 
Elke fase bepaalt of een verdere stap in het proces vereist is. 

In de screeningsfase wordt bepaald of een plan of project  
“waarschijnlijk een significant effect zal hebben” op het Natura 
2000-gebied, wat impliceert dat de PB vereist is. Het is van 
toepassing op plannen of projecten, hetzij afzonderlijk, hetzij 
in combinatie met andere plannen of projecten. Het kan zijn 
dat één aquacultuurproject alleen geen significant effect heeft, 
maar als het in combinatie met andere plannen of projecten 
(viskwekerijen of ontwikkelingen) in het gebied wordt genomen, 
kunnen de cumulatieve effecten aanzienlijk zijn. 

De Passende Beoordeling (PB) moet de gevolgen voor de 
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied uit alle as-
pecten van het plan of project behandelen en alle stadia van het 
project bestrijken, bijv.: voorbereiding van het gebied, bouw of 
installatie van infrastructuur en faciliteiten, exploitatie- en onder-
houdsactiviteiten, ontmanteling, enz. Elke potentiële druk van de 
geplande aquacultuuractiviteiten, door directe overlapping (bijv. 
sedimentatie op zeebodemgebieden) of op grotere schaal (bijv. 
verrijking met voedingsstoffen), met belangrijke gevolgen voor 
de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied, moet 
worden vastgesteld. De gevoeligheid en kwetsbaarheid van de 
relevante soorten en habitats voor die druk moeten worden 
overwogen om het risico op significante effecten te beoordelen.

Schadebeperkende maatregelen zijn een integraal onderdeel 

van de specificaties van een plan of project en moeten tijdens de 
PB worden overwogen. In de context van de aquacultuur moeten 
deze worden begrepen als technisch haalbare oplossingen 
die het minst schadelijk zijn voor habitats en soorten en de 
integriteit van het Natura 2000-gebied als geheel, vooral als 
alternatieve locaties niet haalbaar zijn.

Zodra de potentiële effecten van het plan of project beoordeeld 
zijn, moet worden vastgesteld of dit alleen of in combinatie 
met andere plannen of projecten de integriteit van het Natura 
2000-gebied negatief zal beïnvloeden. 

Dit besluitvormingsproces wordt ondersteund door het 
voorzorgsbeginsel. De nadruk ligt op het aantonen, met 
betrouwbare bewijzen, dat er geen negatieve effecten zullen 
zijn op de integriteit van Natura 2000-gebieden. Daarom kan het 
ontbreken van wetenschappelijke gegevens of informatie over 
het potentiële risico of belang van effecten geen reden zijn om 
door te gaan met het plan of project. 

De derde fase van het proces is van toepassing indien er geen 
nadelige effecten op de integriteit van het betreffende Natura 
2000-gebied kunnen worden vastgesteld. Artikel 6.4 van de ha- 
bitatrichtlijn stelt een aantal voorwaarden vast waaraan de be- 
voegde autoriteit moet voldoen om een dergelijk plan of project 
in uitzonderlijke omstandigheden toe te staan. Deze voorwaarden 
hebben betrekking op het ontbreken van alternatieven, de aan-
wezigheid van dwingende redenen van hoger openbaar belang en 
de aanneming van alle noodzakelijke compenserende maatrege- 
len. Dit is het “laatste redmiddel” en wordt alleen gebruikt wanneer 
er beslist werd om door te gaan met een plan of project dat de 
integriteit van het Natura 2000-gebied nadelig kan beïnvloeden.

De procedure voor aquacultuurprojecten in een Natura 2000-gebied
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PB van aquacultuurontwikkelingen in de ‘SIZ en SBZ 
van de haven van Castlemaine’ (Ierland)

Een volledig PB-proces werd uitgevoerd voor meerdere 
aquacultuurprojecten en ondersteunende projecten 
in de ‘SIZ en SBZ van de haven van Castlemaine’. De 
gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelen die door de 
natuurbeschermingsautoriteiten (National Parks and Wildlife 
Service, NPWS) voor het gebied zijn vastgesteld, zijn in de PB 
meegenomen:
•	 Om de gunstige staat van instandhouding van de volgende 
soorten te behouden: zeeprik, rivierprik, zalm, otter, levermos, 
roodkeelduiker, aalscholver, lichtbuikoogganzen, smient, wilde 
eend, pijlstaartmaan, kopvoorn, zee-eend, scholekster, kleine 
plevier, drieteenstrandloper, grutto met korte staart, tureluur, 
groenpootruiter, arenaria en pyrrhocorax.
•	 Om de gunstige staat van instandhouding van de volgende 
habitats te behouden: estuaria, wad en zandplaten die bij eb niet 
door zeewater worden bedekt, jaarlijkse vegetatie van drijflijnen, 
langdurige vegetatie van steenachtige oevers, zeekraal en 
andere eenjarigen die modder en zand koloniseren, Atlantische 
schorren, mediterrane schorren, rudimentaire wandelende 
duinen, wandelende duinen langs de kustlijn met ammophila 
arenaria, vaste kustduinen met kruidachtige vegetatie (grijze 
duinen), duinen met salix repens ssp. argentea (salix arenariae) 
en vochtige duinvalleien.
•	 Om de gunstige staat van instandhouding van alluviale bossen 
te herstellen met alnus glutinosa en fraxinus excelsior.

Hieronder wordt een voorbeeld weergegeven van specifieke 
instandhoudingsdoelen voor een mariene habitat, opgenomen 
in bijlage I van de habitatrichtlijn om het PB-proces te 
vergemakkelijken.

Doelstelling: de gunstige staat van instandhouding handhaven 
van wadden en zandplaten die bij eb niet door zeewater worden 
bedekt in de haven van Castlemaine, die wordt gedefinieerd 
door de volgende lijst van attributen en doelen:
•	 Doel 1: Het permanente habitatgebied is stabiel of stijgt, 
afhankelijk van natuurlijke processen.
•	 Doel 2: De omvang van de door zostera gedomineerde 
gemeenschap blijft behouden, afhankelijk van natuurlijke 
processen.
•	 Doel 3: De volgende gemeenschapstypen worden in een 
natuurlijke staat bewaard: woongebiedcomplex met intertidaal 
modderig fijn zand; woongebiedcomplex voor polychaetes met 
fijn tot modderig fijn zand; intertidaal zand met nephtys cirrosa.

Voorbeeld van instandhoudingsdoelen behandeld in de Passende Beoordeling 



Voor meer informatie
Deze publicatie is een samenvatting van de Richtsnoeren 
betreffende “Aquacultuur en Natura 2000” van de EC. De 
volledige versie vindt u hier:   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

De Commissie heeft richtsnoeren opgesteld om mensen te 
helpen de procedure van de Passende Beoordeling te begrijpen 
en toe te passen: “Beheer van Natura 2000-gebieden. De 
bepalingen van artikel 6 van de ‘habitatrichtlijn’ 92/43/EEG”, 
“Beoordelingen van plannen en projecten die aanzienlijke 
gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden. Methodologische 
richtsnoeren voor de bepalingen van artikel 6, lid 3 en 4 van de 
habitatrichtlijn 92/43/EEG”, “Richtsnoeren betreffende artikel 6, 
lid 4, van de ‘habitatrichtlijn’ 92/43/EEG”. Zij zijn te vinden op de 
Natura 2000-website van de Commissie:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Natura 2000-viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/
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