
Natura 2000 en Bossen

Deel I-II

Milieu

Technical report - 2015 - 088



Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen 
over de Europese Unie.

Gratis nummer (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) De informatie wordt gratis verstrekt en bellen is doorgaans gratis, 
maar sommige operatoren, telefooncellen of hotels kunnen kosten aanre-

kenen.

Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver (http://europa.eu). 

Catalografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie. 

Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2016

ISBN 978-92-79-63830-5

doi:10.2779/14792

 
© Europese Unie, 2016.

Overneming met bronvermelding toegestaan.

Printed in

GEDRUKT OP GERECYCLEERD PAPIER

Disclaimer 
Dit document dient uitsluitend ter informatie. Het houdt noch voor de lidstaten noch voor projectontwikkelaars een verplichting in. 
Uitsluitend het Hof van Justitie van de EU is bevoegd voor definitieve uitlegging van het Unierecht.

Omslagfoto:  Peter Löffler
Dit document is opgesteld door François Kremer en Joseph Van der Stegen (DG ENV, Eenheid Natuur) en Maria Gafo Gomez-Zamalloa 
en Tamas Szedlak (DG AGRI, Eenheid milieu, bosbouw en klimaatverandering) met ondersteuning van een ad-hocwerkgroep Natura 
2000 en bossen, samengesteld uit vertegenwoordigers van nationale natuurbehoud- en bosautoriteiten, wetenschappelijke instituten 
en belanghebbende organisaties en de N2K-GROEP waarmee de Europese Commissie een contract heeft gesloten, in het bijzonder 
Concha Olmeda, Carlos Ibero en David García (Atecma S.L) en Kerstin Sundseth (Ecosystems LTD). De oorspronkelijk tekst van dit 
document is in het Engels opgesteld.



INHOUDSOPGAVE 

 

DEEL I Inleiding over Natura 2000, het EU-bosbeleid en 
financieringsmogelijkheden voor bossen in Natura 2000 
 

Waarom een nieuw document over Natura 2000 en bossen? ..................................... 1 

Waarom is er behoefte aan een constructieve dialoog? ............................................... 2 

Doelstellingen en doelgroep van dit document ............................................................... 5 

Wat kunt u in dit document vinden? .................................................................................. 6 

1. BOSSEN EN DE EU-BELEIDSCONTEXT ................................................................... 8 

1.1 De toestand van de bossen in de EU ............................................................................. 8 

1.1.2 Multifunctionele bosbouw, een kernbeginsel in EU-bossen ..................................... 9 

1.1.3 Ecosysteemdiensten die de EU-bossen aan de samenleving leveren ................... 10 

1.1.4 Boseigendom .......................................................................................................... 11 

1.1.5 Belangrijkste bedreigingen en belastende factoren ................................................ 11 

1.1.6 Duurzaam bosbeheer in Europa ............................................................................. 12 
1.2 EU-beleidscontext voor bossen ......................................................................................... 13 

1.2.1. De nieuwe EU-bosstrategie ................................................................................... 13 

1.2.2 Financiële steun van de EU voor bossen ............................................................... 14 

1.2.2.2. Beschikbare financiële steun voor de periode 2014-2020 .................................. 15 

1.2.2.3. Steun aan bosbouw middels EU-cohesiebeleid ................................................. 16 

1.2.3 LIFE ........................................................................................................................ 17 

2. DE EU VOGEL- EN HABITATRICHTLIJNEN ....................................................... 20 

2.1 De verplichting die de EU is aangegaan om Europa's biodiversiteit in stand te houden ... 20 

2.2 De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn .................................................................................... 21 

2.3 De staat van instandhouding van in de EU beschermde soorten en habitats ................... 22 

2.4 Belangrijkste belastende factoren en bedreigingen voor boshabitats en soorten van EU-
belang ...................................................................................................................................... 23 

2.5 Het Natura 2000-netwerk ................................................................................................... 27 

2.6 De bescherming en het beheer van Natura 2000-gebieden .............................................. 29 

2.6.1 Instandhoudingsdoelstellingen opstellen ................................................................ 31 

2.6.2. Treffen van de benodigde instandhoudingsmaatregelen ....................................... 31 

2.6.3. Natura 2000-planningsinstrumenten voor beheer ................................................. 32 

2.6.4 Verslechtering vermijden en negatieve gevolgen voorkomen ................................ 32 

2.6.5 Verbeteren van de connectiviteit van het Natura 2000-netwerk ............................. 33 
2.7 Financiering van het beheer van Natura 2000-gebieden ................................................... 34 

2.8 Soortenbescherming op het EU-grondgebied ................................................................... 34 

2.9 Bestrijding van niet-inheemse soorten in de EU. ............................................................... 35 

3 BOSSEN IN NATURA 2000: EEN OVERZICHT ....................................................... 37 

3.1 Europese bossen en hun belang voor de biodiversiteit. .................................................... 37 

3.2 Voor Natura 2000 aangewezen bossen ............................................................................ 37 



4. VAAK GESTELDE VRAGEN ..................................................................................... 42 

4.1 Introductie .......................................................................................................................... 42 

4.2 Aanwijzen van gebieden voor Natura 2000 ....................................................................... 43 

4.3 Opstellen van instandhoudingsmaatregelen voor Natura 2000-gebieden ......................... 45 

4.4 Toepassing van instandhoudingsmaatregelen voor boshabitats en soorten in Natura 2000-
gebieden .................................................................................................................................. 48 

4.5 Niet-verslechtering van Natura 2000-gebieden waarborgen ............................................. 60 

4.6 Bosbeheerpraktijken en Natura 2000-vereisten ................................................................ 63 

4.7 Financiering van de instandhouding en het beheer van Natura 2000-gebieden ............... 75 

4.8 Nieuwe activiteiten in Natura 2000 .................................................................................... 83 

4.9 Toezicht en beoordeling .................................................................................................... 90 

4.10 Communicatie, samenwerking, actieve betrokkenheid van belanghebbenden ............... 92 

4.11 De bescherming van soorten en habitats van EU-belang in hun hele 
verspreidingsgebied, buiten de Natura 2000-gebieden ........................................................... 96 

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN ....................................................................... 99 

BIJLAGE 2 ............................................................................................................................. 107 

Lijst van boshabitattypes en soorten van communautair belang die de aanwijzing van speciale 
beschermingszones vereisen en/of waarvoor strikte bescherming vereist is in 
overeenstemming met de Habitatrichtlijn, en vogelsoorten waarvoor speciale 
instandhoudingsmaatregelen gelden in overeenstemming met de Vogelrichtlijnen .............. 107 

BIJLAGE 3: Voornaamste belastende factoren en bedreigingen voor EU-bossen ............... 115 

 

 
 

DEEL III 

Voorbeelden van goede bosbeheerpraktijken in Natura 2000 uit 

verschillende lidstaten  

(Separaat document) 

 



1 Natura 2000 en bossen  

 

DOEL VAN DIT DOCUMENT  

 

Waarom een nieuw document over Natura 2000 en bossen? 
 
Dit document is opgesteld naar aanleiding van de door zowel boseigenaren en -beheerders 
en natuurbeschermers geuite bezorgdheid betreffende het bosbeheer in gebieden van 
Natura 2000 en om rekening te houden met nieuw ontstane bedreigingen en mogelijkheden 

die sinds de publicatie van het laatste richtsnoer
1
 zichtbaar zijn geworden. Om deze 

bezorgdheid te adresseren, hebben de diensten van DG Milieu en DG Landbouw van de 
Commissie in 2012 een ad-hocwerkgroep opgericht om verschillende belanghebbenden bij 
elkaar te brengen teneinde grondig en in alle openheid te discussiëren over de doelstellingen 
van Natura 2000 en de gevolgen voor grondeigenaren en -beheerders wier bossen onder 
Natura 2000 vallen. 
 
Dit document is daar het resultaat van. Beoogd wordt eenvoudig en begrijpelijk de 
kernbepalingen van Natura 2000 in de context van andere relevante EU-beleidsmaatregelen 
en -initiatieven betreffende bossen uiteen te zetten (in het bijzonder de nieuwe EU-
Bosstrategie en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met de nieuwe Verordening inzake 
plattelandsontwikkeling voor 2014-2020); en om een aantal door belanghebbenden vaak 
gestelde vragen en geuite bezorgdheid met betrekking tot bosbeheer in Natura 2000 te 
adresseren. Het document beoogt tevens de integratie van Natura 2000-
instandhoudingsdoelstellingen in het beheer van Natura 2000-bossen te bevorderen, waarbij 
de nadruk wordt gelegd op het belang van wederzijdse informatie, begrip en samenwerking 
tussen alle partijen voor wie het Natura 2000-bosbeheer gevolgen heeft, of die daarbij 
betrokken zijn. 
 
Aldus ondersteunt het document het optimaliseren van het bosbeheer in Natura 2000-
gebieden teneinde het doel van gunstige staat van instandhouding te verwezenlijken van aan 
bossen gerelateerde habitats en soorten die zijn opgenomen in Natura 2000, hetgeen 
essentieel is om de EU-doelstellingen voor 2020 betreffende het totstaanbrengen en het 
ombuigen van de teloorgang van de biodiversiteit in de EU te verwezenlijken. 
 
Het belang van diverse bosecosystemen om de rijke maar in toenemende mate bedreigde 
biodiversiteit binnen de EU te behouden, kan niet genoeg benadrukt worden. Dit blijkt ook 
duidelijk uit het feit dat bossen ongeveer de helft van het Natura 2000-netwerk uitmaken en 
dat deze bossen over het algemeen in een betere staat van instandhouding verkeren dan 
andere essentiële habitatgroepen zoals grasland en waterrijke gebieden. 
 
Er bestonden, en bestaan nog steeds, veel misverstanden over de aard en doel van 
Natura 2000 aangaande motivatie, ambities en doelstellingen van verschillende betrokken 
partijen. Daardoor is een aantal foutieve percepties en mythen ontstaan dat de soms zeer 
legitieme bezorgdheid van deze en gene zijde dreigt te overschaduwen. Daardoor bleef 
bezorgdheid veelal onbeantwoord, hetgeen te wijten is aan het ontbreken van een goede 
dialoog tussen de verschillende belangengroeperingen. 
 
In de ad-hocwerkgroep Bossen en Natura 2000 konden uiteenlopende visies uitgewisseld 
worden en sommige misverstanden weloverwogen en pragmatisch verduidelijkt worden. 
Door deze inspanningen zal dit document naar verwachting duidelijker maken wat Natura 
2000 in samenwerking met alle betrokkenen beoogt te verwezenlijken. Dit document geeft 
grotendeels de werkgroepdiscussie weer en onderstreept de mogelijkheden voor alle 
betrokkenen om nieuwe synergieën te ontwikkelen door het opbouwen van vertrouwen, 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_nl.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_nl.pdf
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wederzijds begrip en samenwerking. Gedachtenuitwisseling over de optimale toepassing van 
Natura 2000 in bossen zal binnen het kader van de ad-hocwerkgroep voortgezet worden en 
daardoor wordt het document in de toekomst wellicht herzien overeenkomstig nieuwe 
ontwikkelingen en ervaring. 
 
Natura 2000 is natuur en mensen, niet natuur zonder mensen. Alleen door samenwerking 
kunnen wij volledig profijt trekken uit de multifunctionaliteit en diensten die bossen in 
Natura 2000 de maatschappij kunnen bieden en ervoor zorgen dat wij Europa's rijke 
biodiversiteit en uniek natuurlijk erfgoed vrijwaren en indien nodig herstellen. 
 
De schrijvers willen een ieder die deelnam aan de opstelling van dit document bedanken voor 

de waardevolle bijdragen en visies. 

 
Waarom is er behoefte aan een constructieve dialoog? 
 
Om de doelstellingen van Natura 2000 volledig te kunnen verwezenlijken is het noodzakelijk 
partnerschappen en synergieën tussen de verschillende belangengroeperingen, zoals 
bijvoorbeeld de bosbouw- en natuurbeschermingsgemeenschappen, verder te ontwikkelen. 
De vele verschillende deelnemers kunnen hun krachten bundelen om de bijdrage van bossen 
in Natura 2000 te optimaliseren en zo de EU-doelstellingen voor de instandhouding en het 
herstel van de biodiversiteit te verwezenlijken. 
De meeste Natura 2000-bossen worden al heel lang door hun eigenaren gebruikt om tal van 
voordelen te behalen, ook voor de maatschappij als geheel. Het feit dat deze bossen zijn 
opgenomen in het Natura 2000-netwerk als gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde, of 
ten minste met een potentieel hoge biodiversiteitswaarde, toont aan dat de traditionele 
bosbouw in de meeste gevallen niet alleen verenigbaar is met de instandhouding van 
biodiversiteit, maar ook actief kan bijdragen tot deze doelstelling. Anderzijds heeft de 
natuurbeschermingsgemeenschap omvangrijke kennis ontwikkeld betreffende de staat van 
instandhouding van soorten en habitats en de wijze waarop een gunstige staat van 
instandhouding behouden of hersteld kan worden. 
 
De typische boseigenaar of natuurbeschermer bestaat niet. De deelnemers en de belangen 
van beide gemeenschappen zijn extreem rijk geschakeerd. Binnen de EU varieert het 
boseigendom van veel hele kleine en gefragmenteerde bossen in private eigendom tot 
grootschalige staatsbossen, en van kleine familiebedrijfjes tot grote landgoederen van 
particuliere ondernemingen. Een recent in tien EU-lidstaten uitgevoerd onderzoek beoogde 
boseigenaren en bosbeheerders in de EU beter te karakteriseren. Daardoor kunnen in heel 
Europa verschillende categorieën van boseigenaren en bosbeheerders met verschillende 
doelstellingen en sociaal-economische karakteristieken in kaart gebracht worden. Sommige 
boseigenaren zijn bijvoorbeeld vooral geïnteresseerd in de economische aspecten van 
bosbouw en verkiezen sterker op houtverwerking gericht bosbeheer, terwijl anderen 'dicht-bij-
de-natuur' ecologisch bosbeheer uitoefenen. Andere boseigenaren en bosbeheerders 
benadrukken recreatieve aspecten. Ook de natuurbeschermingsgemeenschap in ruime zin 
bestaat uit deelnemers met uiteenlopende belangen, kennis, mate van organisatie en 
doelstellingen (Sotirov et al. 20142). 
 

                                                 
2
 Sotirov, S. Storch, L. Cappelmann, M. Sotomayor, M., A. Sergent, P. Deuffic; D. Kleinschmit, P. 

Edwards; A. Dhubhain; M. Favero, D. Pettenella; B. Arts, M. Hoogstra-Klein; A. Riemer; C. McDermott 
(2014): Samenvattend verslag betreffende barrières en impulsen van geïntegreerd bosbeheer in 
Europa (Synthesis report on barriers and drivers of integrated forest management in Europe). Verslag 
uitgebracht aan DG Onderzoek, Europese Commissie op 30 april 2014. Freiburg: Universiteit van 
Freiburg. www.integral-project.eu 
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De toepassing van instandhoudings- en herstelmaatregelen in natura 2000-bossen kan 
alleen succes hebben als de verschillende betrokken deelnemers hun respectievelijke 
kennis, know-how en ervaring bundelen bij de aanpak van complexe bosecosystemen. 
Daartoe is het nodig dat het wederzijdse begrip voor de manier van denken en prioriteiten 
van alle betrokken partijen verder ontwikkeld wordt. Dit kan alleen worden bereikt door een 
permanente en constructieve dialoog. 
 
Aan sommige betrokken experts, allen lid van de ad-hocwerkgroep, is gevraagd om hun 
verwachtingen met betrekking tot dit document te uiten, om de verschillende gezichtspunten 
te illustreren en de zorgen van de verschillende partijen beter te begrijpen. 
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     Visie en verwachtingen van enkele deskundigen met betrekking tot dit document  
 
"Bij het opstellen van dit document vond een uitgebreide dialoog tussen de belanghebbenden plaats, die 
zich realiseerden dat er veel convergente waarheden bestaan. Het doel om de synergieën tussen de 
instandhouding van biodiversiteit en duurzaam bosbeheer beter uit te leggen en te promoten is zeer 
evenwichtig bereikt en biedt plannenmakers, -beheerders en bosbezitters een uiterst nuttig instrument in 
Natura 2000-gebieden." 
 
Enrique Valero Gutiérrez del Olmo, voorzitter van de Copa-Cogeca werkgroep bosbouw, Brussel, België 
 
"Wij hoopten dat deze publicatie zou bijdragen tot meer begrip voor de richtlijnvereisten en tot de 
noodzaak van meer inspanning inzake instandhouding en aandacht voor biodiversiteit in beboste Natura 
2000-gebieden indien zij bij moeten dragen aan een gunstige staat van instandhouding. We hoopten ook 
dat de publicatie zou benadrukken dat meer structuren en functies noodzakelijk zijn, welke functies 
fundamenteel zijn voor bijlage II-bossoorten of bossoorten die op de rode lijst staan, zoals bijvoorbeeld 
oude bossen, dood hout en oude bomen." 
 
Anna Lindhagen en Erik Hellberg, Zweeds Milieubeschermingsagentschap, Stockholm, Zweden 
 
"Bossen zijn mijns inziens een langdurige dynamische realiteit, waarbij beheer- en behoudkwesties 
inderdaad twee zijden van dezelfde medaille zijn. Ik verwachtte bij de opstelling van dit document een 
flexibele en zorgvuldige benadering en dat is mijns inziens gelukt. De dialoog tussen de verschillende 
belangengroeperingen is verbeterd en dient te worden voortgezet. Dit document vormt daarvoor een 
goede basis." 
 
Francisco Javier Ezquerra Boticario, dienst bosbeheer, Junta de Castilla y León, Valladolid, Spanje 
 
"De confederatie van Europese boseigenaren (CEPF) is verheugd met dit proces voor de ontwikkeling van 
een nieuw document over Natura 2000 en bossen. De complexe, en in sommige gevallen, controversiële 
context vormde een uitdagende taak voor de werkgroep. Om van Natura 2000 een succes te maken 
blijven de Europese boseigenaren belangrijke partners bij het beheer van Natura 2000-bossen." 
 
Clemens v. Doderer, Confederatie van Europese boseigenaren, Brussel, België 
 
"Dankzij het goed beheerde interactieve proces bij de opstelling van een nieuw document over Natura 
2000 en bossen konden we zowel van andere belangengroeperingen leren en met de resultaten van onze 
eigen analyses bijdragen aan het, voor het eerst, niet alleen beschrijven van zeer concrete problemen en 
behoeften met betrekking tot bosbeheer en Natura 2000, maar ook aan het voorstellen van mogelijke 
oplossingen. We hopen dat dit proces meer communicatie tussen alle belanghebbende groepen zal 
stimuleren om onze bossen, die de basis zijn voor een biodivers milieu en een duurzame groene 
economie, te beheren en te beschermen." 
 
Roland Kautz, European State Forest Association, Brussel, België 
 
"Het is hoognodig dat er een leidraad van de Europese Commissie komt voor Natura 2000-gebieden en 
bossen.  Boseigenaren en -beheerders spelen een belangrijke rol bij de praktische toepassing van 
natuurbehouddoelstellingen in Natura bosgebieden en het delen van informatie betreffende goede 
methoden is welkom.  Daar waar voor het bereiken van Natura-doelstellingen een bijzondere aanpak of 
andere voorwaarden vereist zijn, moeten bos-beheerders en -eigenaren erkend, en waar mogelijk, 
beloond worden voor het leveren van deze belangrijke ecosysteemdiensten." 
 
Pat Neville, Coillte Forest, Newtownmountkennedy, Co Wicklow, Ierland 
 
"Bossen herbergen een groot en essentieel deel van onze biodiversiteit, met veel zeldzame, afzonderlijke 
en bedreigde soorten en vormen tegelijkertijd een bron voor duurzaam gebruik dat hout en veel 
belangrijke ecosysteemdiensten oplevert. De opvattingen en terminologie in bos- en natuurbehoud 
verschillen en de huidige open uitwisseling met alle betrokken belanghebbenden leverde een richtsnoer 
voor een beter onderling begrip en toekomstig duurzaam beheer van Natura 2000-bossen op, dit zowel 
met betrekking tot de producten als ook de biodiversiteit." 
 
Axel Ssymank, Federal Nature Conservation Agency, Bonn, Duitsland 



Natura 2000 en bossen  5 

 

Doelstellingen en doelgroep van dit document 
 
Dit document moet bevoegde instanties en de belangrijkste belanghebbenden die 
verantwoordelijk zijn voor bosbeheer en natuurbeschermingsgroepen ondersteunen bij het 
ontwikkelen en bevorderen van beheersystemen en -praktijken die — vooral in de 
Natura 2000-gebieden — het behoud van habitats en soorten van EU-belang helpen 
ondersteunen, of, waar toepasselijk, de gunstige staat van instandhouding overal in de 
Europese Unie weer herstellen. De lidstaten en regio's kunnen het document ook gebruiken 
bij de uitwerking van op Natura 2000 geörienteerde maatregelen krachtens het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en het Life-programma tijdens de 
programmeringsperiode 2014-2020. 
 
Het document beoogt met name: 

 de praktische toepassing van de natuurbeschermingsrichtlijnen te faciliteren door een 
reeks veelgestelde vragen over beheer en behoud van bossen in Natura 2000 te 
beantwoorden; 

 de integratie van Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen in breder bosbeheer- en 

bosbouwbeleid en methoden te bevorderen; 

 het belang te benadrukken van wederzijdse informatie, begrip en samenwerking en 
het uitwisselen van goede methoden tussen alle partijen die geraakt worden door of 
meewerken aan de invoering en toepassing van instandhoudingsmaatregelen in 
Natura 2000, in het bijzonder tussen verschillende bevoegde autoriteiten, grondeigenaren 
en -beheerders en de natuurbeschermingsgemeenschap; 

 te onderstrepen dat bossen, en met name die in Natura 2000, tal van voordelen aan de 
gemeenschap kunnen bieden. 

 
De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn verankerd in het subsidiariteitsbeginsel; het is aan 
de lidstaten om te bepalen welke maatregelen voor het beheer van hun Natura 2000-
gebieden overeenkomstig deze richtlijnen moeten worden genomen. Dit document geeft een 
overzicht over de manier waarop de natuurrichtlijnen het beste in bossen kunnen worden 
toegepast en biedt een scala aan praktische ideeën en voorbeelden die zijn gebaseerd op 
goedepraktijkervaringen in Europa. Het zwaartepunt in dit document ligt bij Natura 2000 en 
bossen en de aan de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn gerelateerde bepalingen. 
 
Dit document dient alleen informatieve doeleinden en is niet juridisch bindend. Het is 
opgesteld middels een actieve dialoog met de belangrijkste belanghebbenden (bos- en 
milieu-autoriteiten, associaties van boseigenaren, bosbeheerorganisaties, milieu-NGO's, 
wetenschappers, etc.) om te waarborgen dat het gebruikersvriendelijk is en passend voor het 
doel, en om de partnerschapaanpak te versterken. Het huidige document heeft geen 
normatieve bedoelingen, maar wil een nuttige bron van informatie en advies zijn voor 
autoriteiten, gebiedbeheerders en de burgermaatschappij om de bepalingen van de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn beter toe te passen. Bij nieuwe ervaringen en betere 
methoden kan het in de toekomst geactualiseerd worden. 
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Wat kunt u in dit document vinden? 
 
Het document is in drie delen onderverdeeld: 
 

 Deel I (hoofdstuk 1, 2, 3) biedt een beknopt overzicht van Natura 2000 met betrekking tot 
bossen. Er wordt uitgelegd wat het Natura 2000-netwerk is, hoe gebieden worden 
geselecteerd om als Natura 2000-gebied aangewezen te worden en hoe deze gebieden 
overeenkomstig EU-natuurwetgeving moeten worden beheerd. Het document schets de 
doelstellingen van de nieuwe EU-bosstrategie en de beschikbare EU-middelen voor 
bossen, zoals LIFE+ en de nieuwe verordening inzake plattelandsontwikkeling (2014-
2020). 

 

 Deel II (hoofdstuk 4),het kernstuk van het document, geeft meer doelgerichte uitleg bij 
sommige van de veelgestelde vragen over bossen in Natura 2000. Daarin wordt 
bijvoorbeeld duidelijk gemaakt wat de wettelijke bepalingen van Natura 2000 in de 
praktijk voor de boseigenaar of -beheerder kunnen betekenen en hoe de laatste 
ondersteuning kan krijgen van andere belanghebbenden en belanghebbende partijen, 
zoals autoriteiten, NGO's of het grote publiek, voor zijn werk bij het bosbeheer ten 
behoeve van onder meer Natura 2000. 

 

 Deel III: staat in een afzonderlijk begeleidend document en geeft een aantal voorbeelden 
van en ervaringen met goede methoden uit verschillende lidstaten bij het beheer van 
Natura 2000-bossen in Europa. 

 
Het document wordt verder aangevuld met een aantal bijlagen: 
 

 Bijlage 1: Woordenlijst van termen en acroniemen. 
 

 Bijlage 2: bevat een lijst van de boshabitattypen en -soorten van EU-belang die de 
aanwijzing van Natura 2000-gebieden vereisen en/of waarvoor strikte bescherming 
vereist is in overeenstemming met de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. 
 

 Bijlage 3: beschrijft de grootste bedreigingen en belastende factoren voor EU-bossen. 
 
 
De lezer die Natura 2000, de nieuwe EU-bosstrategie of EU-financieringsinstrumenten 
niet kent, wordt aangeraden eerst deel I te lezen om een overzicht te krijgen van de 
belangrijkste voorwaarden en mogelijkheden voor bossen in Natura 2000. Degene die 
het onderwerp kent, kan in plaats daarvan direct naar de veelgestelde vragen in deel II 
gaan. 
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DEEL I: 

 
Inleiding over Natura 2000, het EU-bosbeleid en 

financieringsmogelijkheden voor bossen in Natura 2000 
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1. BOSSEN EN DE EU-BELEIDSCONTEXT 

 
 

1.1 De toestand van de bossen in de EU3 

 
Thans bedekken bossen en andere beboste oppervlakten binnen de EU-28 176 miljoen 
hectare, dat is ongeveer 42 % van het grondoppervlakte van de EU. De bosoppervlakte 
varieert significant in heel Europa. De lidstaten met het grootste aantal beboste oppervlakten 
zijn Finland en Zweden waar ongeveer driekwart van de grond bedekt is met bossen of 
andere beboste oppervlakten. Malta, Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk zijn de 
minst beboste lidstaten. 
 
Sinds 1990 breidt het bosgebied in Europa zich gestaag uit, als gevolg van 
bebossingsprogramma's en natuurlijke successie van vegetatie na het stopzetten van 
landbouw- of begrazingsactiviteiten. De biodiversiteitswaarde van EU-bossen varieert sterk 
ten aanzien van beheer, geschiedenis, leeftijd, structuur, samenstelling, enz. 
 

 
Figuur 1. Kaart Europese bossen, 2006: JRC – EFDAC. 
Beschikbaar op: http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping 

 

                                                 
3
 Bron: Werkdocument van de diensten van de Commissie: Een nieuwe EU-bosstrategie voor bossen 

en de bos- en houtsector, SWD (2013) 342 final. 20.9.2013  
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1.1.1. Ecologische achtergrond van boshabitats in Europa 
 
Onder natuurlijke omstandigheden zouden bossen, met enkele regionale uitzonderingen, de 
voornaamste vegetatiebedekking in Europa zijn. Veel Europese bosecosystemen zijn niet 
afhankelijk van beheer en kunnen alleen gestuurd worden door natuurlijke dynamiek, 
waaronder natuurlijke regeneratie- en ontwikkelingsfases, alsmede door de dynamiek van 
storende factoren op grote schaal door branden, stormen of insectenplagen. Aan de andere 
kant zijn veel boshabitattypen ontstaan door vroeger beheer en zijn daar nog steeds van 
afhankelijk (bijvoorbeeld de weilanden (dehesa) in het Middellandse-Zeegebied en de 
Fennoscandinavische bosweiden). 
 
De oorspronkelijke natuurlijke Europese bossen werden gekarakteriseerd door verschillende 
patronen van natuurlijke dynamiek. Kenmerkend voor de meeste bladverliezende bossen 
waren kleine open plekken en middelgrote mozaïeken van verschillende ontwikkelingsfases, 
terwijl natuurlijke storende factoren op grote schaal waarschijnlijk kenmerkend waren voor 
naaldbossen. Door de natuurlijke dynamiek ontstonden normaal gevormde bossen die uit 
een mozaïek van verschillende microhabitats met een rijke biodiversiteit bestonden. 
 

1.1.2 Multifunctionele bosbouw, een kernbeginsel in EU-bossen 

 
De Europese bossen zijn lang gebruikt vanwege hun multifunctionaliteit die meerdere 
economische, milieu- en culturele voordelen opleverde. Ze vormen een bron van 
hernieuwbare en milieuvriendelijke grondstoffen en leveren een belangrijke bijdrage aan de 
economische ontwikkeling, de werkgelegenheid en de welvaart in Europa, met name in 
plattelandsgebieden. Ze hebben een grote biodiversiteitswaarde, of, waar bestaande 
belastende factoren moeten worden aangepakt, in ieder geval veel mogelijkheden tot herstel 
van de biodiversiteit (zie hoofdstuk 2). 
 
Bossen leveren ook een positieve bijdrage aan de levenskwaliteit, zorgen voor een 
aangename leefomgeving, recreatiemogelijkheden en preventieve gezondheidszorg, en 
dragen bij aan de instandhouding en vergroting van de belevingswaarde en de ecologische 
diensten die het natuurlijke ecosysteem verschaft. Bovendien is veel van het spirituele en 
culturele erfgoed dat Europa uitmaakt in de bossen te vinden. 
 
Duurzaam bosbeheer draagt gelijktijdig bij tot het bereiken van economische, 
milieutechnische en sociale doelstellingen. Duurzaam beheerde bossen kunnen worden 
gebruikt voor de productie van hout- en andere producten dan hout, recreatie, jacht, enz., en 
leveren tegelijkertijd recreatieve waarde voor het publiek of kunnen helpen bij het bereiken 
van milieudoelstellingen zoals het verbeteren van de gezondheid van de bossen, 
biodiversiteit, klimaatveranderingsbestendigheid en bescherming van water en bodem. 
 
Voor wat betreft houtproductie verschilt de bosproductiviteit sterk per lidstaat. Gemiddeld 60 
tot 70 % van de jaarlijkse aanwas wordt gekapt, hetgeen betekent dat de voorraad hout 
continu stijgt, ook procentueel. De netto jaarlijkse aanwas is slechts één van de indicaties 
van houtproductiviteit. Ook andere factoren zoals leeftijdscategorieverdeling of 
toegankelijkheid van de bossen moeten ook worden overwogen als het gaat om de schatting 
van de toekomstige houtbeschikbaarheid. 
 

De Europese bossen, vooral in het Middellandse Zeegebied, zijn ook een belangrijke bron 
voor andere producten dan hout, zoals bijvoorbeeld kurk. Tenslotte vormen ze de 
belangrijkste bron van biomassa voor huishoudelijke verwarming en elektriciteitsproductie. 
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Volgens recente schattingen stijgt naar verwachting hun aandeel in de totale biomassa die 
beschikbaar is als hernieuwbare energiebron naar 66 % in 2020. Dit blijkt ook uit het 
aanzienlijke deel (42 %, zie grafiek) van houtbronnen die voor energie worden gebruikt. 
 

 
 

Figuur 2. Houtbronnen in EU-27 in 2010; Bron EUwood 2010 
 

1.1.3 Ecosysteemdiensten die de EU-bossen aan de samenleving leveren 

 

Bossen zijn een bron van directe inkomsten als het gaat om hout en andere producten 
(voedsel, brandstof, wild, hars, kurk, enz.) en vormen het leefgebied voor een aanzienlijk 
aandeel van de rijke biodiversiteit in Europa, en verstrekken daarnaast een schat aan andere 
voordelen aan de samenleving en de economie door de verlening van ecosysteemdiensten. 
 
Ze beschermen bijvoorbeeld de bodem tegen erosie en reguleren waterscheidingen en 
plaatselijke hydrologische systemen door het instandhouden van waterstromen. Ze reguleren 
het lokale, regionale en globale klimaat, slaan koolstof op, beschermen waardevolle 
bestuivers, zuiveren de lucht en zoet water en beschermen ons in het algemeen tegen 
natuurrampen zoals lawines, aardverschuivingen, droogte en overstromingen. Ze dienen ook 
recreatieve, toeristische en educatieve doeleinden. 
 
Terwijl sommige bosfuncties, goederen en diensten een directe geldwaarde hebben 
(bijvoorbeeld hout), moeten andere ecosysteemdiensten nog 'op waarde geschat' worden en 
soms moet ervoor worden betaald (bijvoorbeeld recreatie, cultureel erfgoed, water- en 
bodemkwaliteit en -kwantiteit). Thans wordt een aantal economische onderzoeken uitgevoerd 
om de waarde van ecosystemen te schatten. 
 
Een significant deel van de gezonde ecosystemen in Europa bevindt zich in Natura 2000. 
Volgens recente Commissie-onderzoeken worden de voordelen die in het bijzonder uit de 
gebieden van het Natura 2000-netwerk voortvloeien op € 200 tot 300 miljard per jaar 
geschat. Alleen al de totale koolstofwaarde van alle Natura 2000-habitats is beduidend 
hoger, waarbij boshabitats in Natura 2000 de hoogste koolstofwaarde van alle bevatten, die 
schommelt tussen €318,3 en 610,1 miljard in 2010 (bron IEEP)4.  

                                                 
4 Informatieblad over Natura 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm 
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1.1.4 Boseigendom 

 
Ongeveer 40 % van het bosgebied in de EU is in het bezit van de overheid. 
Overheidseigendom (gemeentes, regio/provincie, staat, enz.) domineert het meest in de EU-
lidstaten in Oost- en Zuidoost-Europa. De gemiddelde grootte van EU-bosholdings in 
overheidsbezit bedraagt meer dan 1000 ha, waarbij er aanzienlijke verschillen tussen de 
landen bestaan. 
 
Ongeveer 60 % van de EU-bossen is in privébezit, met ongeveer 16 miljoen private 
boseigenaren. De gemiddelde grootte van private bosholdings bedraagt 13 ha, maar de 

meeste bossen in privébezit zijn minder dan 5 ha groot
5
. De gemiddelde grootte van de 

bossen in privébezit wisselt sterk per lidstaat, van 0,7 ha per bedrijf in Bulgarije tot 130 ha per 

bedrijf in Slowakije
6
. 

 
Men dient zich bewust te zijn van deze grote variaties in de productiviteit en het eigendom 
van EU-bossen in de hele EU aangezien deze variaties ook tot uiting komen bij bossen die 
aangewezen zijn op grond van het Natura 2000-netwerk en die daardoor een belangrijke 
invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop de Natura 2000-bossen in de praktijk 
worden beheerd. 
 

1.1.5 Belangrijkste bedreigingen en belastende factoren 

 
Bossen zijn onderhevig aan talrijke natuurlijke en door de mens veroorzaakte belastende 
factoren en leiden schade door zowel biotische als ook abiotische bronnen. 
De belangrijkste bedreigingen en belastende factoren voor EU-bossen verschillen enorm per 
regio en per invalshoek (bosbouwactiviteiten of bosecologie en natuurbescherming) maar 
gewoonlijk kunnen een of meer van de volgende punten van toepassing zijn: bosbranden, 
stormen, water- of luchtvervuiling, droogte, invasieve niet-inheemse soorten, plagen, ziektes, 
habitatfragmentatie, ontwikkelingen met betrekking tot ander bodemgebruik, gebrek aan 
structurele diversiteit en soortdiversiteit, niet-duurzaam beheer, gebrek aan beheer, enz. 
Voor nadere informatie over bedreigingen en belastende factoren: zie bijlage 3. 
 
Deze bedreigingen hebben in veel gevallen gevolgen voor de biodiversiteit van bossen. 
Volgens de huidige stand van de wetenschap schat het IUCN dat 27 % van de zoogdieren, 
27 % van de houtkevers, 10 % van de reptielen en 8 % van de amfibieën die verband 
houden met bossen in de EU met uitsterven bedreigd zijn (ETC/BD, 2010, gebaseerd op 
IUCN, 2009). 
 
Toch wordt de staat van de biodiversiteit in boshabitats over het algemeen als beter 
ingeschat dan in andere belangrijke habitatgroepen zoals grasland en waterrijke gebieden in 
heel Europa zoals blijkt uit de trend van de alledaagse vogelsoorten in Europa (zie figuur 3). 
 
De gevolgen van de klimaatverandering die een duidelijk breedte-effect zullen hebben door 
de temperatuurverhoging en droogte in Zuid-Europa kan al op de hoogtegradiënt worden 
waargenomen. Soorten op lagere berghoogtes in Europa lijden al onder de minder neerslag 

en de gestegen temperatuur
7
. 

 

                                                 
5
 Bron: Het EU-actieplan 2007-2011 

6
 Status van de Europese bossen 201. Beschikbaar op: http://www.foresteurope.org/full_SoEF 

7
 Bron: MOTIVE en Trees4Future FP7 projecten 
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Deze veranderingen kunnen de veerkracht en gezondheid van de bosecosystemen 
verminderen en leiden tot een toename van biotische storende factoren, zoals bijvoorbeeld 
schadelijke soorten of invasieve niet-inheemse soorten. Bossen kunnen ook vatbaarder 
worden voor abiotische storende factoren die veroorzaakt worden door vaker optredende 
stormen, droogtes en bosbranden. 
 
 

 
 Alle algemeen voorkomende vogels (136) 

        Algemeen voorkomende landbouwvogels (36) 

  ----  Algemeen voorkomende bosvogels (29) 
 

 

Figuur 3. Alledaagse vogelsoorten in Europa – populatie index (1980 = 100) 

Bron: EEA (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-
population-index-1980) 
 
 

1.1.6 Duurzaam bosbeheer in Europa 

 
Momenteel heeft ongeveer 87 % van de Europese bossen in enige vorm te maken met 
menselijk ingrijpen (EEA, 2008). De meeste bossen worden beheerd overeenkomstig 
beginselen van duurzaam bosbeheer (SFM), zoals vastgesteld en ontwikkeld door het 
"Forest Europe"-proces (voormalige ministeriële conferentie over de bescherming van 
bossen in Europa, MCPFE), die in de meeste gevallen zijn aangevuld met nationaal of 
regionaal bosbeleid of -programma's. 
 
Duurzaam bosbeheer is het rentmeesterschap en het gebruik van bossen en bosgebieden 
op een manier en met een intensiteit die hun biologische diversiteit, productiviteit, 
regeneratiecapaciteit en vitaliteit doet behouden, alsook de mate waarin zij nu en in de 
toekomst relevante ecologische, economische en sociale functies op lokaal, nationaal en 
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mondiaal niveau kunnen vervullen, zonder schade aan andere ecosystemen te 
veroorzaken8. 
 
Er zijn meerdere initiatieven in de hele EU om duurzaam bosbeheer te stimuleren en te 
evalueren. Om verslag te kunnen doen over de toepassing van duurzaam bosbeheer door de 
landen heeft "Forest Europe" tevens criteria en maatstaven ontwikkeld voor de pan-Europese 
regio. 
 
De zes pan-Europese criteria voor SFM-rapportage zijn: 

 Instandhouding en degelijke uitbreiding van het bosbestand en de bijdrage aan de 
globale koolstofcycli; 

 Instandhouding van de gezondheid en vitaliteit van bos-ecosystemen; 

 Instandhouding en aanmoediging van productieve functies van bossen (hout en niet-
hout); 

 Instandhouding, behoud en adequate verbetering van de biologische diversiteit in bos-
ecosystemen; 

 Instandhouding, behoud en adequate verbetering van beschermende functies in het 
bosbeheer (met name bodem en water); alsmede 

 Instandhouding van andere socio-economische functies en voorwaarden. 
 
Het beleid en de programma's voor bosbeheer zijn over het algemeen gericht op de 
vermindering van bedreigingen, beschermings- en herstelmaatregelen en stimuleren 
duurzaam gebruik en beheer van genetische hulpbronnen. In dit opzicht zijn 
bosbeheerplannen (FMP's) of gelijkwaardige instrumenten een belangrijk instrument 
voor de toepassing van SFM op operationeel niveau. Bosbeheerplannen bevatten informatie 
(tekst, kaarten, tabellen en grafieken...), verzameld tijdens periodieke inventarisaties van de 
bossen op het operationele bos unit niveau (bestanden, compartimenten) en geplande 
activiteiten voor de individuele bestanden of compartimenten om de beheerdoelstellingen te 
bereiken. Bosbeheerplannen op het niveau van de holding zijn derhalve strategische en 
operatieve instrumenten voor boseigenaren en -beheerders. 
 
Certificering van bossen is ook één van de instrumenten om de duurzaamheid van 
bosbeheer te documenteren. Vrijwillige inzet is nodig om de beginselen van SFM na te leven 
zoals die in bepaalde regio's wordt toegepast. Het is duidelijk dat certificatie jaar na jaar aan 
belang gewonnen heeft indien men kijkt naar het aantal gecertificeerde hectaren en 

producten met een certificeringslogo. FSC
9
 of PEFC

10
 hebben in de EU ongeveer 50 % van 

de bossen en ander bebost gebied gecertificeerd, alhoewel er grote verschillen tussen de 
landen bestaan. 
 
 
1.2 EU-beleidscontext voor bossen 

1.2.1. De nieuwe EU-bosstrategie 

 
Ondanks het ontbreken van een gemeenschappelijk bosbeleid, beïnvloedt ander EU-beleid 
op gebieden zoals plattelandsontwikkeling, werkgelegenheid, klimaatverandering, energie, 
water en biodiversiteit de besluiten van de lidstaten over bossen. Daarom werd in 1998 een 

                                                 
8
 Bron: Tweede ministeriële conferentie over de bescherming van de bossen in Europa, 16-17  juni 

1993, Helsinki (Finland), "Resolutie H1 – Algemene richtsnoeren voor het duurzame beheer van de 
bossen in Europa" 
9
 Forest Stewardship Council: https://ic.fsc.org/ 

10
 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/ 
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eerste EU-bosstrategie
11

 aangenomen. Het zorgde voor een kader voor activiteiten op het 

gebied van bossen ter ondersteuning van SFM, uitgaande van het subsidiariteitsbeginsel en 

het concept van gedeelde verantwoordelijkheid. Het actieplan voor bossen
12

 in de 

periode 2007-2011 vormde het belangrijkste instrument voor de toepassing ervan. 
 
Sinds de vaststelling van het actieplan voor bossen zijn belangrijke maatschappelijke en 
politieke veranderingen van invloed geweest op bossen, alsook een stijgend aantal met bos 
verband houdende beleidsmaatregelen die samen hebben bijgedragen aan het ontstaan van 
een complexere bosbeleidomgeving. Om deze nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden heeft 

de Europese Commissie op 20 september 2013 een nieuwe EU-bosstrategie
13

 vastgesteld. 

 
De EU-bosstrategie heeft de volgende prioriteitsgebieden: 
 
Duurzaam bosbeheer draagt bij tot belangrijke maatschappelijke doelen. 
1. Onze plattelands- en stedelijke gemeenschappen ondersteunen. 
2. Bevordering van de concurrentiekracht en de duurzaamheid van de houtsector, de bio-

energiesector en de globale groene economie in de EU. 
3. Bossen in een veranderend klimaat 
4. Bescherming van de bossen en versterking van de ecosysteemdiensten 
 
Verbetering van de kennisbasis 
5. Wat voor soort bossen hebben wij, en aan hoe veranderen zij? 
6. Nieuwe en innovatieve bosproducten en producten met een meerwaarde. 
 
Bevordering van coördinatie en communicatie 
7. Samenwerken voor een samenhangend beheer en een beter begrip van onze bossen. 
8. Bosbouw in een mondiaal perspectief. 
 
Prioriteit 4 "Bescherming van de bossen en versterking van de ecosysteemdiensten" verwijst 
naar Natura 2000 en benadrukt dat lidstaten tegen 2020 een aanzienlijke en meetbare 
verbetering tot stand moeten hebben gebracht in de staat van instandhouding van 
bossoorten en habitats door de onverkorte toepassing van de EU-natuurbehoudwetgeving en 
door ervoor te zorgen dat nationale bosplannen bijdragen aan het passende beheer van het 
Natura 2000-netwerk. Dit document wordt beschouwd als een referentie die kan worden 
gebruikt om deze doelstelling te verwezenlijken. 
 

1.2.2 Financiële steun van de EU voor bossen 
 
Een andere belangrijke invloed vanuit EU-niveau op bossen en bosbeheer is afkomstig van 
het plattelandsontwikkelingsbeleid. Bossen en de bosbouwsector genieten momenteel 
significante financiële steun van de EU die in uiteenlopende mate voor uiteenlopende 
eigendomsvormen beschikbaar is. Bosbouwmaatregelen krachtens de verordening 
plattelandsontwikkeling vormen de ruggengraat van de financiering van de bosbouwstrategie 
(90 % van alle EU-financiering voor de bosbouw) en de belangrijkste EU-middelen voor 
bossen en bosbouw. Volgens recente cijfers was € 5,4 miljard uit het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) toegewezen voor 
bosbouwmaatregelen in 2007-2013. 
 

                                                 
11

 Resolutie van de Raad van 15 december 1998 over een bosbouwstrategie voor de Europese Unie. 
12

 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/com_en.pdf 
13

 COM(2013) 659 def. van 20.9.2013. 
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Hoewel zulks afhangt van de plattelandsontwikkelingsplannen van de lidstaten, kan voor 
2014-2020 een vergelijkbaar bestedingsniveau verwacht worden. Deze middelen moeten zo 
worden ingezet dat zij bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van de nieuwe EU-
bosstrategie, en met name helpen garanderen dat de EU-bossen aantoonbaar volgens de 
beginselen van duurzaam bosbeheer worden beheerd. 
 

1.2.2.1 Eerdere ervaringen met de EU-financiering van bossen krachtens ELFPO 
 
De vorige ELFPO voor de periode 2007-2013 bood de lidstaten 8 maatregelen specifiek 
voor de bossen en 7 andere die, onder andere, voor aan bos gerelateerde activiteiten 
gebruikt konden worden. De oorspronkelijke financiering bestemd voor bosbouwspecifieke (€ 
6 miljard) en bosbouwgerelateerde maatregelen (€ 1-2 miljard) krachtens de ELFPO bedroeg 
€ 8 miljard. De toepassing van bosbouwmaatregelen kende echter een langzame start en, 
volgens recente cijfers, werd de toewijzing voor de hierboven genoemde 8 maatregelen 
verminderd tot € 5,4 miljard. 
 
Uit recente gegevens blijkt dat twee op het milieu gerichte maatregelen ver onder het 
gemiddelde presteerden: namelijk voor betalingen voor bosmilieu- en Natura 2000-
maatregelen werd minder dan 14 % van het geactualiseerde plan (2011) uitgegeven. De 
toepassing van bebossing van landbouwgrond kwam als beste uit de bus (40 %). De 
maatregelen voor het herstel van het bosbouwpotentieel en preventie tegen branden en 
natuurrampen bereikten ook een toepassingsniveau van 40 %. 
 
Bij de evaluatie van de financiering van bosmaatregelen gaven de lidstaten en 
belanghebbenden aan dat ze problemen hadden een aantal vereisten te interpreteren en 
oordeelden dat de hoge administratieve last (inclusief aanvullende vereisten op nationaal of 
regionaal niveau) en de lage bijdragen uit het fonds de belangrijkste redenen waren voor 
onderbesteding. 
 
In deel 3 staan voorbeelden hoe het programma voor plattelandsontwikkeling gebruikt is voor 
financiering van beheermaatregelen in bossen die zijn aangewezen als Natura 2000-
gebieden. 
 

1.2.2.2. Beschikbare financiële steun voor de periode 2014-2020 

 

Voor de lopende financiële periode 2014-2020 wordt de ELFPO
14

 in zes prioriteiten 

onderverdeeld, die verbonden zijn aan de EU 2020-strategie. De 
plattelandsontwikkelingverordening heeft betrekking op bossen en bosbouw in het grootste 
deel van deze zes prioriteitsgebieden, en omvat: 

 kennisoverdracht en innovatie in de landbouwsector (prioriteit 1), 

 bevorderen duurzaam beheer van bossen (prioriteit 2), 

 herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen die verbonden zijn met de 
landbouw en de bosbouw, met Natura 2000 als aandachtsgebied (prioriteit 4) en 

 bevorderen van hulpbronnenefficiëntie, een koolstofarme- en klimaatbestendige 
economie in de landbouw-, voedings-, en bosbouwsector (prioriteit 5). 

 
Er is thans ook een nieuw vereiste dat steun voor nieuwe holdings vanaf een bepaalde 
omvang (door de lidstaten in hun programma's voor plattelandsontwikkeling vast te stellen) 
ervan afhankelijk is of het bos overeenkomstig de SFM-beginselen wordt beheerd (zoals 

                                                 
14

 Zie Verordening (EU) nr. 1305/2013: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:NL:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:NL:PDF
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aangetoond door de overlegging van de betrokken informatie uit een bosbeheerplan of 
gelijkwaardige instrumenten). Door dit vereiste kunnen lidstaten een passende drempel voor 
bosbeheerplannen opstellen die hun socio-biogeografische kenmerken weerspiegelen, terwijl 
tegelijkertijd het belang erkend wordt van goede planning en op dit gebied verwezenlijkte 
resultaten. 
 
De volgende belangrijkste met bosbouw verband houdende maatregelen zijn thans 
beschikbaar krachtens de nieuwe verordening: 

 Artikel 21: Investeringen in de ontwikkeling van het bosareaal en verbetering van de 
levensvatbaarheid van bossen, waaronder: 

o bebossing en de aanleg van beboste gebieden (art. 22) 
o de invoering van boslandbouwsystemen (art. 23) 
o de preventie en het herstel van schade die aan bossen wordt toegebracht door 

bosbranden en natuurrampen, met inbegrip van uitbraken van plagen en ziekten, 
rampzalige gebeurtenissen en klimaatgerelateerde bedreigingen (art. 24) 

o investeringen ter verbetering van de veerkracht en de milieuwaarde alsmede van 
het mitigatiepotentieel van bosecosystemen (art. 25) 

o investeringen in bosbouwtechnologieën en in de verwerking, de mobilisering en 
de afzet van bosproducten (art. 26) 

 Artikel 30: Betalingen in het kader van de Natura 2000-richtlijn en de kaderrichtlijn water 

 Artikel 34: Bosmilieu- en klimaatdiensten en bosinstandhouding 

 Artikel 35: Samenwerking. 

 

1.2.2.3. Steun aan bosbouw middels EU-cohesiebeleid 

 

In aanvulling op het ELFPO kunnen lidstaten en hun regio's ook in aanmerking komen voor 

de steun van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Europees 

Sociaal Fonds (ESF). Door het EFRO
15

 worden programma's en projecten gecofinancierd die 

direct of indirect verbonden kunnen worden met bossen en de bosbouwsector, zulks in het 

kader van maatregelen die territoriale ontwikkeling tot doel hebben. Een aantal voorbeelden 

die met bossen en bosgebied verbonden kunnen worden: investeringen van het EFRO in 

Natura 2000 en de bevordering van biodiversiteit en ecosysteemdiensten en de steun aan 

MKB's en innovatie. 
 
Door het EFRO worden tevens grensoverschrijdende, transnationale en interregionale 

samenwerkingsprogramma's
16

 (INTERREG) gecofinancierd die projecten kunnen 

ondersteunen die verband houden met bossen en bosbouw. Projecten kunnen de volgende 
werkterreinen omvatten: toezicht- en informatiesystemen, alsook aan bosbranden 
gekoppelde netwerken, duurzaam grondbeheer, informatiedeling inzake aanpassing aan 
klimaatverandering, koolstofvastlegging en risicovermindering, biodiversiteit, 
beleidsmaatregelen tegen ontvolking in berggebieden, bevordering gebruik van bio-energie, 
samenwerking voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie en 
duurzame ontwikkeling van regio's middels MKB's. 
 

                                                 
15

 Zie EU-Verordening nr. 1301/2013: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1301 
16

 Zie EU-Verordening nr. 1299/2013: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1299 
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1.2.3 LIFE 

 

 Een andere belangrijke financieringsbron voor bossen levert het EU-instrument Life dat tot 
op heden het enige EU-instrument is dat uitsluitend milieu- en klimaatgerelateerde projecten 
financiert. Ongeveer 50 % van de begroting is specifiek gericht op natuur en biodiversiteit. 
Sedert de programmastart in 1992 heeft het meer dan 300 projecten gefinancierd voor het 
beheer en herstel van boshabitats en soorten in Natura 2000 ten belope van een totale 
begroting van meerdere tientallen miljoenen €. Een LIFE-brochure is specifiek gewijd aan 
bossen17. 
 
Specifieke acties in lopende LIFE+ natuur- en biodiversiteitsprojecten zijn: verwijdering van 
invasieve niet-inheemse soorten, opstelling van beheerplannen en met lokale 
belanghebbenden passende beheerregelingen voor boshabitats overeenkomen, financiering 
van herstelprojecten voor de verbetering van de structurele diversiteit van bossen, 
bosmilieuregelingen opstarten uit hoofde van RDP middels demonstratie- en 
bestepraktijkprojecten. Het LIFE-instrument ondersteunde ook de uitwerking van richtsnoeren 
en instrumenten ter bevordering van bosbeheer waar biodiversiteit van profiteert. 
 
 

 

Figuur 4. Door LIFE-projecten beoogde habitattypen (aantal projecten 1992-2008) 

Bron: Databank Life-projecten 

 
 
 
 
 
 

                                                 
17

 Nadere informatie biedt de publicatie “LIFE en Europese bossen” (“LIFE and European forests”) van 
de Europese Commissie, beschikbaar op: 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf. 
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LIFE-project voor het beheer van Natura 2000 in private bossen in Finland 
 
Midden-Finland vormt het centrum van de Finse houtindustrie. Hier zijn de meeste bossen in 
particuliere handen, iedere grondeigenaar bezit relatief kleine percelen. Om de bezorgdheid weg te 
nemen dat Natura 2000-aanwijzing alle activiteiten zou beperken, heeft de lokale 
natuurbeschermingsinstantie een LIFE-project gelanceerd om het bewustzijn voor Natura 2000 te 
verhogen en wat het in de praktijk voor private grondeigenaren inhoudt. Een van de kernactiviteiten 
hield in dat iedere aanbieder binnen het kader van een pilootgebied ervoor kon kiezen voor zijn grond 
een bosbeheerplan op te laten stellen. 
 
In deze plannen worden zowel het economisch potentieel van het bos als de instandhoudingsvereisten 
onderzocht. Op die manier hadden de eigenaren een duidelijk idee van de gevolgen van Natura 2000 
voor hun bossen, maar werd hun tevens gesuggereerd hoe zij met hun bossen duurzaam geld konden 
verdienen en hoe dat strookt met de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen. De regeling bleek 
erg geliefd te zijn. Want anders zouden slechts weinig eigenaren in dergelijke bosbouwplannen 
geïnvesteerd hebben. 

 
 

LIFE-project ter herstel van steppe-eikenbossen in Hongarije
18

 

 
Steppe-eikenbossen zijn unieke habitats in Hongarije die eeuwenlang werden gebruikt voor begrazing 
door vee en commerciële houtkap. De meeste van deze bossen werden omgezet in weideland zonder 
bossen of ploegland. Verder werden er tijdens de herbebossing van de Grote Hongaarse Vlakte 
bossen met niet-inheemse soorten bomen aangeplant. Tot op heden heeft slechts een klein aantal 
stukken oorspronkelijk bos overleefd, waaronder de steppe- eikenbossen bij de stad Nagykőrös die 
een van de grootste zijn. 

 
De stad Nagykőrös heeft samen met het directoraat van het Danube-Ipoly Nationale Park en WWF 
een LIFE-project opgezet om de steppe-eikenbossenhabitat in het projectgebied te herstellen, dat 
onder meer de uitroeiing van niet-inheemse invasieve planten en het planten van inheemse 
bossoorten omvatte. De gebruiksrechten van bossen in privébezit en vroeger gebruikt voor de 
houtproductie, werden door het nationale park voor de periode van 90 jaar gepacht, met een innovatief 
contract voor gebieden waaronder stukken steppe-eikenbos in privébezit van goede 
instandhoudingskwaliteit waar instandhoudingsgeorienteerd beheer werd toegepast. De eigenaren 
werden gecompenseerd voor hun inkomensverlies door de stopzetting van de commerciële houtkap in 
deze gebieden en de bosbeheerders kregen het hout van de verwijderde invasieve soorten 
(bijvoorbeeld Locust of Amerikaanse vogelkers). 
 
Voor het Natura 2000-gebied werd een langetermijnbeheerplan uitgewerkt en bij de toepassing van 
het project heeft zich een sterk partnerschap met de boseigenaren ontwikkeld. 

 

In januari 2014 werd een nieuw LIFE-instrument
19

 van kracht. Het is onderverdeeld in twee 

afzonderlijke subprogramma's: een voor milieu (ongeveer € 2,1 miljard voor actiesubsidies) 
en een voor klimaatacties (ongeveer € 700 miljoen); waarbij meer dan de helft van het budget 
onder dit deelprogramma is bedoeld voor acties ten behoeve van natuur en biodiversiteit met 
bijzondere nadruk op Natura 2000. Dit betekent een totaal van € 1,22 miljard voor Natura en 
Biodiversiteit voor de periode van zeven jaar. 
 
Als aanvulling op de co-financiering van"traditionele" projecten zoals in het verleden, is er 
nieuwe vorm van interventie gecreëerd: het "geïntegreerde" project. Deze beogen een meer 
strategische programmatische aanpak te bevorderen als het gaat om de toepassing van EU-
milieuwetgeving. Ze kunnen in het bijzonder als katalysator dienen bij de onverkorte 

                                                 
18

 http://www.pusztaitolgyesek.hu/index.php?page=home 
19

 Verordening (EU) nr. 1293/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 
inzake de vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE). 
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toepassing van de prioritaire actiekaders van de lidstaten voor wat betreft hun aandeel in het 
Natura 2000-netwerk, zoals ondersteuning bij het beheer en herstel van Natura 2000-
gebieden in een groot geografisch gebied zoals een hele regio of land (zie deel 2 voor details 
over prioritaire actiekaders). 
 

Een eerste meerjarig werkprogramma
20

 werd in maart 2014 vastgesteld. Voor elk van de 

thematische prioriteiten stelt dat programma prioritaire actiegebieden vast voor de 
financiering voor de komende vier jaar. Hieronder volgen enkele projectthema's die bijzonder 
relevant voor bossen zijn: 
 
Voor de prioriteit natuur: 

 Projecten ter verbetering van de staat van instandhouding van habitattypen of soorten 
(met inbegrip van vogelsoorten) van communautair belang, gericht op de voor deze 
habitattypen of soorten voorgestelde of aangewezen Natura 2000-gebieden. 

 Projecten voor de toepassing van een of meer acties zoals voorzien in de desbetreffende 
prioritaire actiekader, zoals bijgewerkt door de lidstaten of de in het kader van de 
biogeografische werkbijeenkomsten van Natura 2000 vastgestelde, aanbevolen of 
overeengekomen concrete acties. 

 Projecten die gericht zijn op invasieve niet-inheemse soorten, die naar verwachting de 
staat van instandhouding van soorten (waaronder vogels) verslechteren of habitattypen 
van communautair belang ter ondersteuning van het Natura 2000-netwerk. 

 
Voor de prioriteit "efficiënt hulpbronnengebruik": 

 Activiteiten met betrekking tot bostoezicht- en informatiesystemen, en om bosbranden 
te voorkomen. Projecten onder deze rubriek kunnen geavanceerde methodologieën 
toepassen om duurzaam bosbeheer op regionaal, nationaal of supranationaal niveau te 
demonstreren volgens overeengekomen (Forest Europe) criteria en indicatoren die de 
doelstellingen van de nieuwe EU-bosstrategie en de EU-biodiversiteitsstrategie 2020 
volgen. Deze prioriteit omvat tevens projecten die gebruikmaken van nieuwe informatie 
over bossen om hun weerbaarheid te verhogen tegen bedreigingen die voortkomen uit 
veranderingen in de populatie in verband met verstedelijking, braaklegging of verlies van 
traditionele grondbeheervaardigheden. 

 
Voor de prioriteit de "Milieubeleid en -bestuur en -informatie": 

 Campagnes voor capaciteitsopbouw met het oog op coördinatie en begeleiding inzake 
relevante en voor de EU representatieve informatie over bossen en bosbranden. 

 Projecten ter ondersteuning van de uitwisseling van beste praktijken en de 
ontwikkeling van vaardigheden van Natura 2000-gebiedbeheerders, naar aanleiding 
van aanbevelingen uit de nieuwe biogeografische Natura 2000-seminars. 

  

                                                 
20

 http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf
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2. DE EU VOGEL- EN HABITATRICHTLIJNEN 

2.1 De verplichting die de EU is aangegaan om Europa's biodiversiteit in stand te 
houden 
 
Zoals in het vorige hoofdstuk vermeld, is een van de nieuwe EU-bosstrategieprioriteiten 
"bescherming van de bossen en versterking van de ecosysteemdiensten" en deze strategie 
stipuleert dat lidstaten "tegen 2020 een aanzienlijke en meetbare verbetering tot stand 
moeten hebben gebracht in de staat van instandhouding van boomsoorten en habitats door 
de onverkorte uitvoering van de EU-natuurbehoudswetgeving en door ervoor te zorgen dat 
nationale bosplannen bijdragen aan het passende beheer van het Natura 2000-netwerk". 
 
Dit strookt geheel met de verplichtingen die de EU-lidstaten in 2010 zijn aangegaan om "het 
biodiversiteitsverlies en de verslechtering van ecosysteemdiensten in de EU uiterlijk in 2020 
tot staan te brengen en, voor zover dit haalbaar is, te herstellen, en tevens de bijdrage van 

de EU tot het voorkomen van wereldwijd biodiversiteitsverlies te verhogen"
21

. 

De EU-biodiversiteitsstrategie22, die in mei 2011 werd vastgesteld, stelt het beleidskader vast 
voor het verwezenlijken van deze globale doelstelling. Meerdere doelen van de strategie zijn 
van direct belang voor bossen, waaronder Streefdoel 1 dat de lidstaten ertoe oproept "de 
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn onverkort toe te passen en met name de verslechtering van 
de status van alle soorten en habitats, die vallen onder de EU-natuurwetgeving, tot staan te 
brengen, en uiterlijk 2020 een aanzienlijke en meetbare verbetering van hun status te 
bereiken, ten opzichte van de huidige beoordelingen." 
 
De EU-biodiversiteitsstrategie heeft het volgende ambitieuze streefdoel: 

De verslechtering in de staat van alle onder de natuurwetgeving van de EU vallende soorten 
en habitats tot staan brengen en een aanzienlijke en meetbare verbetering van hun staat 
bereiken zodat tegen 2020, vergeleken met huidige beoordelingen: 
i) 100 % meer habitatbeoordelingen en 50 % meer soortbeoordelingen in het kader van 

de Habitatrichtlijn een verbeterde staat van instandhouding te zien geven; alsmede 
ii) uit 50 % meer soortbeoordelingen in het kader van de Vogelrichtlijn een veilige of 

verbeterde staat van instandhouding blijkt. 

Bossen spelen een bijzonder belangrijke rol door de verwezenlijking van dit streefdoel te 
ondersteunen. Niet alleen bevindt zich een zeer groot percentage van de bedreigde 
Europese biodiversiteit in bossen, maar bossen bestrijken ook ongeveer de helft van de 
totale oppervlakte van het Europese Natura 2000-netwerk. Het is derhalve belangrijk dat 
boseigenaren en -beheerders de doelstellingen en de juridische vereisten van de 
Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn goed kennen, met name indien het gaat om de 
bescherming en het beheer van Natura 2000-gebieden, zodat zij een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan hun verwezenlijking. 

Zoals dit hoofdstuk uiteenzet, vereist dit meer dan simpelweg de toepassing van de 
algemene beginselen van duurzaam bosbeheer. Aanvullende maatregelen moeten worden 

                                                 
21

 Conclusies van de Raad (Milieu) van 15 maart 2020. Beschikbaar op: 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%207536%202010%20INIT 
22

 Onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: een EU- biodiversiteitsstrategie op weg naar 2020 
(COM(2011) 244), 3.5.2011. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final
%20lowres.pdf 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%207536%202010%20INIT
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
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overwogen op het niveau van de afzonderlijke gebieden om de specifieke 
instandhoudingsbehoeften van de in een gebied aanwezige soorten en habitattypen van EU-
belang te adresseren. 
 
De specifieke juridische bepalingen van de twee EU-Natuurrichtlijnen worden hierna 
uiteengezet, alsook andere aspecten van de richtlijnen en het EU-biodiversiteitsbeleid die 
van direct belang zijn voor boseigenaren en -beheerders. Beoogd wordt de nodige 
achtergrondinformatie en juridische context te verschaffen voor de gedetailleerdere vraag- en 
antwoordafdeling in deel 2. 
 
2.2 De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 
 
De Vogelrichtlijn23 en de Habitatrichtlijn24 zijn de hoekstenen van het EU-biodiversiteitsbeleid. 
Zij maken het mogelijk dat alle 28 EU-lidstaten samenwerken, met een gemeenschappelijk 
wetgevend kader, om de meest bedreigde en kostbare Europese soorten en habitats over 
hun hele verspreidingsgebied in de EU te behouden. 
 
De Vogelrichtlijn bestrijkt alle vogelsoorten die in de EU in het wild voorkomen (ongeveer 
500 soorten), terwijl de Habitatrichtlijn gericht is op een subreeks van ongeveer 2000 soorten 
die bescherming nodig hebben om uitsterven te voorkomen of omdat zij representatief zijn 
voor belangrijke habitats in de Europese Unie. Ongeveer 230 habitattypen worden eveneens 
krachtens de Habitatrichtlijn als afzonderlijk type beschermd. Deze worden vaak soorten of 
habitats van communautair belang genoemd (zie hoofdstuk 3 en bijlage 2 voor meer details). 
 
De globale doelstelling van de twee richtlijnen is ervoor te zorgen de soorten en habitattypen, 
die zij beogen te beschermen, in hun hele verspreidingsgebied in de EU in een gunstige 
staat van instandhouding25 te behouden, of te herstellen. Lidstaten moeten de passende 
maatregelen nemen om deze doelstelling te bereiken en ook rekening houden met 
economische, sociale en culturele vereisten en regionale en lokale kenmerken. 
 
Dit streefdoel is opbouwend geformuleerd, geënt op een gunstige situatie die bereikt en 
gehandhaafd moet worden. Het gaat dus om niet alleen om het vermijden van verslechtering. 
 
Meer bepaald vereisen de Natuurrichtlijnen van de EU van de lidstaten dat zij: 
 

 Kerngebieden aanwijzen, behouden, en indien nodig herstellen voor de bescherming 
van soorten en habitattypen die zijn opgenomen in bijlage I en II van de Habitatrichtlijn en 
bijlage I van de Vogelrichtlijn, alsook voor trekvogels. Gezamenlijk zijn deze gebieden 
onderdeel van het EU-wijde Natura 2000-Netwerk. 
 

 Een soortenbeschermingsregeling treffen voor alle in het wild levende vogelsoorten 
en overige bedreigde soorten die zijn opgenomen in bijlage IV en V bij de Habitatrichtlijn. 
Deze beschermingsregeling is van toepassing in het hele verspreidingsgebied van de 
soorten in de EU, d.w.z. zowel binnen als buiten de Natura 2000-gebieden. 
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 Richtlijn 2009/147/EG van de Raad (gecodificeerde versie of Richtlijn 79/409/EEG van de Raad 
inzake het behoud van de vogelstand, zoals gewijzigd) – zie http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN  
24

 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna, geconsolideerde versie van 1.1.2007 - 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm  
25

 Het concept van "gunstige staat van instandhouding" komt in de Vogelrichtlijn niet voor, maar voor 
speciale beschermingszones (SPA's) gelden analoge vereisten. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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2.3 De staat van instandhouding van in de EU beschermde soorten en habitats 
 

Lidstaten rapporteren om de 6 jaar aan de Commissie over de staat van 
instandhouding van habitattypen en soorten van EU-belang die op hun grondgebied 
aanwezig zijn, niet alleen in hun Natura 2000-gebieden. Zij gebruiken daarbij een 
standaardmethodologie26 waardoor de Commissie de gegevens kan aggregeren op 
biogeografisch en op een EU-niveau. 
 
Het meest recente 'Natuurrapport' over de staat van instandhouding van soorten en 
habitats die worden beschermd krachtens de twee Natuurrichtlijnen, werd in 
mei 2015 gepubliceerd en beslaat de periode 2007-2012. Deze informatie is niet 
alleen nuttig wanneer beoordeeld wordt of de richtlijnen hun doel bereiken, maar ook 
bij de opstelling van nieuwe en de aanpassing van bestaande 
instandhoudingsdoelstellingen en -prioriteiten op grond van de meest recente 
gegevens. De beoordeling van 2015 geeft aan dat de staat van instandhouding van 
boshabitats in het algemeen niet goed is en dat nog veel gedaan moet worden om de 
in de EU-biodiversiteitsstrategie en in de nieuwe EU-bosstrategie vastgestelde 
doelen in 2020 te halen. 
 

Wat betekent gunstige staat van instandhouding (Artikel 1 van de Habitat-richtlijn) 

De staat van instandhouding van een natuurlijke habitat wordt als 'gunstig' beschouwd wanneer: 
- het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat binnen dat 

gebied stabiel zijn of toenemen, en 
- de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en in de 

afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan, en 
- de staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is. 
 
De staat van instandhouding van een soort wordt als "gunstig" beschouwd wanneer: 
- uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare 

component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange termijn 
zal blijven, en 

- het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te 
zullen worden, en 

- er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van 
die soort op lange termijn in stand te houden. 

 
Voor de periode 2007-2012 werd de staat van instandhouding voor alle boshabitattypen in 
9 biogeografische regio's geëvalueerd; uit de resultaten blijkt dat slechts 15 % van de 
beoordeelde regio's een een gunstige staat van instandhouding hadden, terwijl 80 % 
"ongunstig" was (figuur 5). 
 
Als we deze resultaten vergelijken met die van de vorige evaluatieperiode 2001-2006 (zie 
figuur 6 hieronder), kan allereerst opgemerkt worden dat de kennis over de staat van 
instandhouding enigszins verbeterd is. Het aantal evaluaties over de slechte staat van 
boshabitattypen is afgenomen, maar globaal gezien is het percentage evaluaties in het 
bereik "ongunstige" hoger (80 %) dan in de vorige periode (63 %). De vergelijking van de 
resultaten van beide perioden moet echter vooral vanwege de verbeterde kennis en 
evaluatiemethoden zorgvuldig plaatsvinden. 
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 Beschikbaar op: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal
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Figuur 5. Staat van instandhouding in de periode 2007-2012 

Toelichting: het aantal evaluaties staat tussen haakjes 
Bron: eigen uitwerking van de resultaten van het EIONET, artikel 17 portaal

27
 

 

 
 
 
Figuur 6. Staat van instandhouding in de periode 2001-2006 

Toelichting: het aantal evaluaties staat tussen haakjes. Geografische dekking EU-25 (met uitzondering 
van Bulgarije en Roemenië). Bron ETC/BD, 2008 

 
 
2.4 Belangrijkste belastende factoren en bedreigingen voor boshabitats en soorten 
van EU-belang 

 
Hier volgt een korte samenvatting van de belangrijkste bedreigingen en belastende factoren 
voor boshabitattypen van communautair belang die de lidstaten voor de periode 2007-2012 
in het kader van hun verslagen overeenkomstig artikel 17 vermelden. De samenvatting is 
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 Deze grafiek is gebaseerd op de beoordeling van 81 boshabitattypen die onder groep 9 zijn 
opgenomen in de Habitatrichtlijn. Bossen. De evauluatieresultaten vindt u onder: 
http://bd.eionet.europa.eu/article-
ñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment 
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gebaseerd op een voorlopige analyse van de nationale rapporten die u op het artikel 17 

referentieportaal kunt vinden
28

. De lijst van bedreigingen en belastende factoren die in deze 

verslagperiode gebruikt is, vindt u ook op dit portaal. 
 
De lidstaten hebben voor elke habitattype de belangrijkste bedreigingen en belastende 

factoren in elke biografische regio
29

 waar zij voorkomen, vermeld, en hoe zij per regio 

variëren. Daarom worden ze hieronder voor elke biogeografische regio opgesomd. 
 
Alpengebied 
 
De gerapporteerde belangrijkste bedreigingen voor boshabitattypen in deze regio hebben 
vooral te maken met bosbeheer en bosbouw, voornamelijk door bosbeheer en -gebruik 
(waaronder het verwijderen van dode en stervende bomen, herbebossing met niet-inheemse 
soorten, kappen van bossen voor bosbouwdoeleinden, enz.) en bosexploitatie zonder 
herbebossing of natuurlijke aanwas. Ook door de mens veroorzaakte storende factoren die 
vooral te maken hebben met de bouw van skivoorzieningen worden ook vaak als belangrijke 
bedreiging vermeld. 
 
Andere bedreigingen waarmee rekening moet worden gehouden zijn de bouw van (snel-
)wegen, schade veroorzaakt door wild (overpopulatie), luchtvervuiling (door de lucht 
overgedragen vervuiling), bosbranden, veranderde soortensamenstelling (successie), 
habitatverschuiving en -veroudering. 
 
Atlantische regio 
 
Een van de gerapporteerde belangrijkste bedreigingen voor de Atlantische bossen zijn 
sommige beheerkeuzes in de houtteelt en bosbouw, waaronder het excessief verwijderen 
van dode en stervende bomen. Andere belangrijke belastende factoren voor veel boshabitats 
in dit gebied zijn aanwezige niet-inheemse soorten en de door de mens veroorzaakte 
verminderde habitatconnectiviteit. 
 
Belangrijke bedreigingen voor de ooi- en alluviale bossen zijn verontreiniging van het 
oppervlaktewater (limnisch en terrestrisch), aanpassingen aan eb en vloed en onttrekking 
van grondwater. 
 
Boreale regio 
 
Bosbeheer zoals het kappen van bossen voor bosbouwdoeleinden, uitdunnen van 
boomlagen en door de mens veroorzaakte verminderde habitatconnectiviteit en 
biocenotische evolutie (successie) zijn de belangrijkste genoemde bedreigingen. Ook 
belangrijk zijn bedreigingen die te maken hebben met veranderingen in natuurlijke systemen, 
zoals door de mens veroorzaakte veranderingen in de hydrologische omstandigheden 
(kanalisatie en omleiding van water, onvoldoende wateroverloop...). Het gaat bij deze 
aspecten niet alleen om de alluviale- en ooibossen, maar ook sommige andere boreale types 
zoals moerasbossen en de taiga. 
 
Tenslotte telt ook de door planteneters veroorzaakte schade (waaronder wildsoorten) mee 
als een belangrijke bedreiging voor boshabitats in deze regio. 
 
 

                                                 
28

 Zie: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013 
29

 De Europese Unie bestaat uit negen biogeografische regio's, elk met hun eigen karakteristieke mix 
van vegetatie, klimaat en geologie. Zie: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1
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Continentale regio 
 
De belangrijkste bedreigingen die voor boshabitats in de continentale regio worden vermeld, 
zijn door lucht overgedragen vervuiling, invasieve niet-inheemse soorten, door de mens 
veroorzaakte verminderde habitatconnectiviteit, veranderde soortensamenstelling 
(successie), door planteneters veroorzaakte schade, (waaronder wildsoorten) en de bouw 
van (snel)wegen. Met betrekking tot bosbeheer worden herbebossing met niet-inheemse 
soorten, verwijderen van de bosondergroei en excessief verwijderen van dode en stervende 
bomen ook als belangrijke bedreigingen voor de boshabitats in dit gebied genoemd. 
Ontbossing is ook een probleem. 
 
Andere genoemde bedreigingen zijn het gebrek aan of verkeerde toepassing van 
instandhoudingsmaatregelen, bosbranden, natuurlijke eutrofiëring, ziektes (microbiële 
ziekteverwekkers, droogte of minder neerslag, habitatverschuivingen en -veranderingen en 
door de mens veroorzaakte veranderingen in de hydrologische omstandigheden 
(hoofdzakelijk voor de alluviale- en ooibossen). 
 
Macaronesiche regio 
 
De belangrijkste bedreigingen voor bossen in de Macaronesische regio hebben te maken 
met begrazing, veefokkerij en schade door planteneters (waaronder wildsoorten). Invasieve 
niet-inheemse soorten zijn ook een belangrijke bedreiging. 
 
Andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden zijn buitensport- en 
vrijetijdsactiviteiten, recreatieve activiteiten, wijziging van hydrologische omstandigheden, 
interspecifieke competitie (flora), natuurrampen (stromen) en temperatuurveranderingen 
(bijvoorbeeld temperatuurstijgingen en -extremen). 
 
Middellandse-Zeegebied 
 
Brand is één van de belangrijkste bedreigingen voor de mediterrane bossen. Andere 
belangrijke bedreigingen zijn belasting door niet-duurzame begrazing (zowel wild als vee), 
invasieve niet-inheemse soorten, niet-inheemse invasieve plagen en -ziektes. Andere 
belangrijke problemen zijn ontbossing voor verandering van bodemgebruik (urbanisatie, 
industriële activiteiten, wegenbouw, lozingen, sport- en vrijetijdsvoorzieningen, enz.) en 
veranderingen in natuurlijke systemen (door de mens veroorzaakte veranderingen in de 
hydraulische omstandigheden). Sommige bedreigingen hebben te maken met bosbeheer 
(bijvoorbeeld bosexploitatie zonder herbebossing of natuurlijke aanwas, enz.). 
 
Pannonische regio 
 
Belangrijke bedreigingen hebben te maken met houtteelt en bosbouw, vooral door bosbeheer 
en bosgebruik (herbebossing, kappen van bossen voor bosbouwdoeleinden, excessief 
verwijderen van dode or stervende bomen, enz.). Ontbossing is ook een probleem. Door wild 
veroorzaakte schade (overpopulatie) en invasieve niet-inheemse soorten zijn belangrijke 
bedreigingen voor sommige boshabitattypen in deze regio. 
 
Tenslotte is de verandering van hydrografische taken een belangrijke bedreiging voor 
alluviale- en ooibossen en sommige andere Pannonische bossen die bestaan uit Quercus en 
Carpinus. 
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Zwarte-Zeeregio 
 
Een van de belangrijkste bedreigingen voor de bossen in dit gebied zijn sommige 
beheerkeuzes in de houtteelt en bosbouw (herbebossing met niet-inheemse bomen, 
verwijderen van dode en stervende bomen, enz.). Andere bedreigingen waarover moet 
worden nagedacht zijn ontbossing, begrazing in bos/bosgebieden, verzamelen van 
paddenstoelen, korstmossen, bessen, enz., bosbranden en veranderde soortensamenstelling 
(successie). 
 
Stepperegio 
 
Samen met droogte en minder neerslag is begrazing in bossen en bosgebieden een 
belangrijke bedreiging voor boshabitats in deze regio. Andere belangrijke door de lidstaten 
gerapporteerde bedreigingen zijn habitatverschuivingen en -veranderingen, veranderde 
soortensamenstelling (successie), parasieten (fauna) en competitie (flora). 
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2.5 Het Natura 2000-netwerk 
 
Tot nu toe zijn meer dan 27.000 gebieden in Natura 2000 opgenomen. Samen beslaan ze 
ongeveer 18 % van de Europese grondoppervlakte alsmede belangrijke zee-oppervlakten. 
 
De afzonderlijke Natura 2000-gebieden variëren in grootte: van minder dan één ha tot meer 
dan 5000 km², afhankelijk van de soorten of habitats die men wil behouden. Sommige liggen 
in afgelegen gebieden, maar het overgrote deel is een integraal onderdeel van ons platteland 
en valt onder een of andere vorm van bodembeheer of -gebruik. 
 
Men schat dat ongeveer 375.000 km² bos is opgenomen in het Natura 2000-netwerk. Dit 
is ongeveer 50 % van het totale Natura 2000-gebied en ongeveer 21 % van het totale 
bosbestand in de EU (zie tabel 1). 
 
Uit het grote percentage bossen in Natura 2000 blijkt niet alleen de grote spreiding van 
bossen in heel Europa, maar ook hun algemene belang voor de biodiversiteit. Sommige 
bossen zijn waardevol door hun beheerwijze tot nu toe, of het gebrek daaraan, en het is 
belangrijk de status quo in de toekomst zo te handhaven dat ze het leefgebied blijven vormen 
voor die zeldzame en bedreigde soorten en habitats waarvoor ze in Natura 2000 werden 
aangewezen. Andere als Natura 2000-gebied aangewezen bossen hebben een grote 
biodiversiteitswaarde, omdat ze niet sterk verschillen van oerbossen (oud bos) of omdat zij 
heel weinig sporen vertonen van menselijk ingrijpen(oud bos). In de boreale biogeografische 
regio zijn enkele van de grootste van dergelijke bosgebieden te vinden. 
 

 
 Figuur 7: Het Natura 2000-netwerk (2012) 
 

Natura 2000-netwerk, 

status 2012 



28 Natura 2000 en bossen  

 

Tabel 1 Natura 2000-bosgebied 
 

Lid 
Staat 

Totaal 
Natura 2000 
op het land 

(km²) 
(1)

 

Totaal Natura 
2000 bos*-

gebied (km²) 
(2)

 

% Natura 
2000-bos* 

Bos en ander 
bebost 

gebied (km²) 
(3)

 

Totaal bos* 
in Natura 
2000 (%) 

AT 12 559 4 790 38 40 060 12 

BE 3 883 2 130 55 7 060 30 

BG 38 066 22 220 58 39 270 57 

CY 1 628 880 54 3 870 23 

CZ 11 062 7 510 68 26 570 28 

DE 55 142 26 550 48 110 760 24 

DK 3 584 760 21 5 910 13 

EE 8 076 4 670 58 23 500 20 

ES 137 365 79 780 58 277 470 29 

FI 48 851 28 910 59 232 690 12 

FR 69 127 30 090 44 175 720 17 

GR 35 761 15 550 43 65 390 24 

HR 20 675 9 172 44 24 740 37 

HU 19 950 8 080 41 20 290 40 

IE 9 222 410 4 7 890 5 

IT 57 137 29 300 51 109 160 27 

LT 7 890 4 910 62 22 400 22 

LU 469 280 60 880 32 

LV 7 449 4 030 54 34 670 12 

MT 41 20 49 0 - 

NL 5 563 1 210 22 3 650 33 

PL 61 059 33 470 55 93 370 36 

PT 19 010 7 460 39 36 110 21 

RO 53 788 22 390 42 67 330 33 

SE 57 410 23 530 41 312 470 8 

SI 7 673 4 990 65 12 740 39 

SK 14 442 9 460 66 19 330 49 

UK 20 884 1 290 6 29 010 4 

Totaal 787 766 383 842 49 1 802 310 21 

Bronnen:
 

(1) 
Natura 2000-barometer, gebaseerd op de meest recente gegevens die lidstaten tot eind december 

2013 aan de EU hebben verstrekt.
 

(2) 
Staat van de Europese bossen, 2011. Europese bossen, UNECE & FAO. Gegevens verstrekt door 

het DG Milieu, behalve voor Kroatië (gegevens verstrekt door de nationale overheid). 
(3) 

Eurostat. Statistieken betreffende landbouw, bosbouw en visserij. Editie 2013 

Toelichting: De berekeningen betreffende bosgebied uitgevoerd met gegevens uit Corine Land Cover 
2006 en Corine Land Cover 2000 voor het Verenigd Koninkrijk en Griekenland, CLC-categorieën 
gegroepeerd als bossen: 311 Bossen met breedbladige bomen; 312 Naaldbossen; 313 Gemengde 
bossen; 323 Sclerofiele vegetatie; 324 Overgang bebost land-struiken. 
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HABITATRICHTLIJN

Nationale lijst
voorgestelde
locaties (pSCI)

Gebieden van 
communautair

belang (SCI)

Speciale
beschermingszones 

(SAC)

VOGELRICHTLIJN

Speciale
beschermings-

gebieden
(SPA)

 

Hoe worden gebieden voor Natura 2000 geselecteerd? 
 

Gebieden worden voor opname in het Natura 2000-netwerk 
geselecteerd, omdat ze de belangrijkste gebieden vormen voor de 
habitattypen en soorten van EU-belang, die beschermd worden 
krachtens de twee Natuurrichtlijnen (zie bijlage 3 en 4). 
Bij de Habitatrichtlijn wordt geselecteerd op basis van de 
wetenschappelijke criteria zoals vastgelegd in bijlage 3 bij de 
Habitatrichtlijn en wordt een aantal stadia doorlopen, eerst op 
nationaal niveau, daarna op biogeografisch en Europees niveau, 
om er zeker van te zijn dat de gekozen gebieden, gezamenlijk, een 
voldoende bedekking voor elk habitattype en soort in de EU kunnen 
waarborgen. 
Bij de Vogelrichtlijn delen de lidstaten de gebieden in die, na 
beoordeling, direct worden opgenomen in het Natura 2000-netwerk. 

 
 

DE NATURA 2000-VIEWER 
 
De Natura 2000-viewer is een online GIS-karteringssysteem dat de precieze locatie van elk 
Natura 2000-gebied in het EU-netwerk vaststelt. De gebieden kunnen op zeer kleine schaal worden 
bestudeerd, waardoor de grenzen en de belangrijkste landschapselementen met een zeer hoge 
resolutie bekeken kunnen worden. 
 
Er is ook een online standaardgegevensformulier (SGF) beschikbaar voor elk gebied. Met dat 
formulier worden de soorten en habitattypen van EU-belang vastgesteld waarvoor het gebied is 
aangewezen, alsook de geschatte populatiegrootte en staat van instandhouding in het gebied en het 
algemene belang van het gebied voor de soorten of habitattypen binnen de EU als geheel 
(http://natura2000.eea.europa.eu/#). 

 
 

2.6 De bescherming en het beheer van Natura 2000-gebieden 
 
De bescherming en het beheer van overeenkomstig een van beide richtlijnen aangewezen 

Natura 2000-gebieden is geregeld in artikel 6 van de Habitatrichtlijn
30

. Artikel 6 omvat drie 

belangrijke bepalingen die van de lidstaten verlangen dat zij: 

 op elk gebied de nodige instandhoudingsmaatregelen treffen die voldoen aan de 
ecologische vereisten van de beschermde habitattypen en soorten van EU-belang die 
in die gebieden voorkomen (artikel 6, lid 1); 

 maatregelen treffen om verslechtering van de habitats te vermijden, of significante 
storende factoren voor de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen (artikel 6, 
lid 2); 

 een beoordelingsprocedure invoeren voor plannen of projecten die significante 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied (Artikel 6, leden 3 
en 4). 

 
Luidens artikel 2, lid 3, van de Habitatrichtlijn houden de op grond van deze richtlijn genomen 
maatregelen rekening met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met 
de regionale en lokale bijzonderheden. De richtlijn erkent volmondig dat de mens een 
integrerend deel van de natuur is en dat natuurinstandhoudingsmaatregelen en socio-
economische activiteiten het beste in partnerschappen uitgevoerd worden. Natura 2000 wil 
geen economische activiteiten voorkomen, maar veeleer de parameters vaststellen op grond 

                                                 
30

 Zie begeleidende EG-document: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_nl.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_nl.pdf
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waarvan deze activiteiten plaats kunnen vinden, waarbij de kostbaarste soorten en 
habitattypen van Europa behouden blijven. 
 

Uittreksel van de Habitatrichtlijn: 

Artikel 2 

1. Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit 
door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het 
Europese grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is. 

2. De op grond van deze richtlijn genomen maatregelen beogen de natuurlijke habitats en de 
wilde dier- en plantensoorten van communautair belang in een gunstige staat van 
instandhouding te behouden of te herstellen. 

3. In de op grond van deze richtlijn genomen maatregelen wordt rekening gehouden met de 
vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale 
bijzonderheden. 

 

Artikel 6 

1. De lidstaten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige 
instandhoudingsmaatregelen; deze behelzen zo nodig passende specifieke of van 
ruimtelijke-ordeningsplannen deel uitmakende beheersplannen en passende wettelijke, 
bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen, die beantwoorden aan 
de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van 
bijlage II die in die gebieden voorkomen. 

2. De lidstaten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet 
verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn 
aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een 
significant effect zouden kunnen hebben. 

3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van 
het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de 
gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en 
onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts 
toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de 
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in 
voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden. 

4. Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de 
gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende 
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische 
aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de lidstaat alle nodige compenserende 
maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. 
De lidstaat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen. 

Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat en/of 
een prioritaire soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de menselijke 
gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan 
wel, na advies van de Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang 
worden aangevoerd. 
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2.6.1 Instandhoudingsdoelstellingen opstellen 
 
Voor de toepassing van de instandhoudingsmaatregelen overeenkomstig artikel 6, lid 1, is 
het van belang eerst duidelijke instandhoudingsdoelstellingen voor elk Natura 2000-

gebied
31

 op te stellen. Deze doelstellingen beschrijven de gewenste staat van elke 

aanwezige soort en habitattype van EU-belang (kwantitatief en/of kwalitatief)
32

, rekening 

houdend met hun ecologische vereisten, en de bedreigingen en belastende factoren 
waarmee ze in dat bepaalde gebied geconfronteerd worden, alsmede de potentiële bijdrage 
die het gebied kan leveren om een gunstige staat van instandhouding op nationaal of 
biogeografisch niveau te bereiken. 
 
De instandhoudingsdoelstellingen kunnen voor elk gebied verschillen, ook al zijn zij het 
leefgebied van dezelfde soorten of habitats. Zulks omdat de plaatselijke ecologische 
omstandigheden (staat van instandhouding, bedreigingen, enz.) en het strategisch belang 
van een gebied voor de aldaar aanwezige habitats en soorten, per gebied aanzienlijk kunnen 
verschillen. De socio-economische context beïnvloedt ook elk gebied en kan de 
uitvoerbaarheid van bepaalde instandhoudingsdoelstellingen en -maatregelen beïnvloeden. 
Het is daarom raadzaam relevante belanghebbenden niet alleen te informeren, te 
consulteren en te betrekken bij het opstellen van instandhoudingsmaatregelen, maar ook bij 
het bepalen van instandhoudingsdoelstellingen. 
 
Naar verwachting zullen de instandhoudingsdoelstellingen in de loop van de tijd redelijk 
stabiel blijven en in verreweg de meeste gevallen zijn het langetermijndoelstellingen (bijv. de 
populatietoename van de zwarte specht in het gebied met 10 % in 20 jaar; de tijdspanne kan 
zelfs veel langer zijn, bijvoorbeeld als het gaat om het herstel van de boshabitat). Anderzijds 
houden instandhoudingsmaatregelen verband met de praktische acties die nodig zijn om 
deze doelstellingen te bereiken. Deze maatregelen kunnen worden aangepast op grond van 
zich wijzigende bedreigingen en belastende factoren, lokale belangen en betrokkenheid van 
belanghebbenden, of gezien de positieve resultaten van eerder genomen 
instandhoudingsmaatregelen. 
 
Derhalve, als de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied zijn 
omschreven, is er enige flexibiliteit in het treffen en toepassen van de 
instandhoudingsmaatregelen die nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken, waarbij 
rekening wordt gehouden met het hele scala van socio-economische activiteiten en belangen 
binnen het gebied. 
 

2.6.2. Treffen van de benodigde instandhoudingsmaatregelen 
 
Zoals hierboven aangegeven, zijn instandhoudingsmaatregelen de huidige mechanismen en 
praktische acties die moeten worden toegepast opdat de instandhoudingsdoelstellingen in 
het gebied kunnen worden bereikt. Deze maatregelen zijn echter niet facultatief. 

                                                 
31

 Het is raadzaam dat elke LS/regio eerst de instandhoudingsdoelstellingen voor alle habitattypen en 
soorten van communautair belang op hun grondgebied op nationaal of regionaal niveau opstelt, 
waarbij rekening moet worden gehouden met hun volgens artikel 17 van de Habitatrichtlijn 
beoordeelde staat van instandhouding en de noodzaak om bij te dragen aan het bereiken van een 
gunstige staat van instandhouding voor iedere habitat en soort in elke biogeografische regio31. Dat is 
een nuttige basis voor het opstellen van instandhoudingsdoelstellingen op het niveau van de 
afzonderlijke gebieden, rekening houdend met de bijdrage die elk gebied kan leveren om een gunstige 
staat van instandhouding te bereiken (zie voorbeelden in bijlage 2). 
32

 De diensten van de Commissie hebben een toelichting gepubliceerd over het opstellen van 
instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden. Zie: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf
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Overeenkomstig artikel 6, lid 1, moeten instandhoudingsmaatregelen getroffen worden die 
voldoen aan de ecologische vereisten van de soorten en habitats die in het gebied 
voorkomen. Instandhoudingsmaatregelen kunnen actief beheer en herstelwerkzaamheden 
omvatten, of er alleen voor zorgen dat waar nodig bestaande beheerpraktijken worden 
voortgezet voor het behoud van bestaande beschermde habitats of soorten, alsmede passief 
beheer ("niets-doen"-maatregelen)33 
 
Hoe de instandhoudingsmaatregelen dan in de praktijk worden toegepast verschilt per 
gebied, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van elk gebied (ecologische factoren, 
socio-economische context, traditioneel beheer, enz.). Artikel 6, lid 1, biedt wat dat betreft 
een grote mate aan flexibiliteit en elk lidstaat kan zelf de instandhoudingsmaatregelen voor 
haar Natura 2000-gebieden ontwerpen en toepassen. Afhankelijk van wat zij het 
belangrijkste vinden, kunnen de lidstaten gebruik maken van wettelijke, bestuursrechtelijke 
en/of op een overeenkomst berustende maatregelen. 
 

2.6.3. Natura 2000-planningsinstrumenten voor beheer 
 
De gebiedbeheerders worden aangemoedigd om met lokale belanghebbenden Natura 2000-
beheerplannen uit te werken voor een efficiënt en transparant beheer van het gebied. De 
plannen op het niveau van de afzonderlijke gebieden (individueel of een groep van gebieden) 
kunnen worden gebruikt om de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied te formuleren, 
samen met de benodigde maatregelen om de doelstellingen te bereiken. Bij de toepassing 
van de benodigde instandhoudingsmaatregelen die zijn vastgesteld, kunnen zij ook als 
instrument dienen om de respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden van de 
verschillende actoren (bevoegde autoriteiten, grondeigenaren en -beheerders, andere 
belanghebbenden met inbegrip van NGO's) vast te leggen. 
 
Beheerplannen voor Natura 2000 kunnen specifiek voor het betrokken gebied worden 
ontworpen, of worden geïntegreerd in andere ontwikkelingsplannen, zoals 
bosbeheerplannen, mits de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen duidelijk in dergelijke 
plannen zijn opgenomen. Eén document kan met andere woorden in beginsel zowel de 
bepalingen omvatten voor algemeen bosbeheer van een bepaald gebied en de Natura 2000-
instandhoudingsdoelstellingen, en de voor dat gebied benodigde maatregelen. 
 
Natura 2000-beheerplannen lichten gewoonlijk uitgebreid toe waarom het gebied is 
aangewezen, wat de huidige staat van instandhouding van de soorten en habitattypen van 
communautair belang is en wat de belangrijkste bedreigingen en belastende factoren zijn. 
Door middel van de plannen kunnen het bestaande bodemgebruik en de socio-economische 
activiteiten in het gebied, en de verhouding (waaronder mogelijke synergieën) tussen deze 
activiteiten en de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied worden geanalyseerd. 
 

2.6.4 Verslechtering vermijden en negatieve gevolgen voorkomen 
 
De lidstaten moeten de benodigde instandhoudingsmaatregelen voor Natura 2000-gebieden 
treffen en passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats en habitats van soorten niet verslechtert en er geen significante storende 

                                                 
33

 Zie de toelichting over het treffen van instandhoudingsmaatregelen voor Natura 2000-gebieden: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20
measures.pdf en de leidraad voor het treffen van instandhoudingsmaatregelen voor Natura 2000-
gebieden: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf
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factoren optreden voor de soorten waarvoor het gebied is aangewezen (artikel 6.2 van de 
Habitatrichtlijn). Op grond van de instandhoudingsdoelstellingen kan beoordeeld worden of 
een activiteit al dan niet een verslechtering in het gebied kan veroorzaken. 
 
Voor nieuwe ontwikkelingsactiviteiten stelt artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn een 
beoordelingsprocedure in om de bescherming van Natura 2000-gebieden tegen significant 
schadelijke plannen of projecten te waarborgen. Derhalve wordt voor elk plan of project dat 
niet direct verband houdt met, of nodig is voor het beheer van het gebied, maar significante 
gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, een passende beoordeling gemaakt van de 
gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied. 
 
De bevoegde autoriteiten kunnen alleen toestemming voor het plan of project geven als zij er 
zeker van zijn dat het de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Om een 
mogelijk negatieve invloed te elimineren of een dergelijke invloed tot een niet-significant 
niveau te verlagen, moeten soms beperkende maatregelen toegepast worden. 

 

Samenwerking in Natura 2000 - Het Natura 2000 biogeografische proces 
 
Een door de Commissie in 2011 ingevoerd proces moet het netwerken en samenwerken 
tussen alle bij het beheer van Natura 2000-gebieden betrokken actoren bevorderen. 
Daardoor moet samenhang in het netwerkbeheer op biogeografisch niveau en in de hele EU 
bereikt worden. Het proces maakt ook grensoverschrijdende samenwerking, de uitwisseling 
van goede methoden en de verbetering van gemeenschappelijk inzicht in de staat van 
instandhouding, doelstellingen en maatregelen, mogelijk. Alle details zijn beschikbaar op het 
Natura 2000-communicatieplatform: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 
 

 

2.6.5 Verbeteren van de connectiviteit van het Natura 2000-netwerk 
 
Veel Europese habitats, waaronder bossen, zijn zeer gefragmenteerd door ontbossing en 
andere voorbije en huidige ontwikkelingen, bodemgebruik en veranderingen in 
bodembedekking. Daardoor leveren zij beduidend in mindere mate waardevolle ecosystemen 
aan de maatschappij. Artikel 10 van de Habitatrichtlijn bepaalt dat de lidstaten een adequaat 
beheer van landschapselementen bevorderen die van primair belang zijn voor de wilde flora 
en fauna, met name om het Natura 2000-netwerk ecologisch coherenter te maken. 
 
In mei 2013 heeft de Commissie een nieuwe strategie vastgesteld om een Groene 

Infrastructuur in heel Europa
34

 te bevorderen, die onder andere aan die doelstelling zal 

bijdragen. De strategie schept een kader om groene infrastructuurprojecten binnen 
bestaande wettelijke, beleids- en financiële EU-instrumenten te bevorderen. 
 
Het verbeteren van de boshabitatconnectiviteit is een uiterst relevante doelstelling, ermee 
rekening houdend dat fragmentatie een van de belangrijkste bedreigingen voor boshabitats 
vormt. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het gebied voor sommige boshabitattypen in 
geschikte gebieden te vergroten door herbebossing of het verbeteren van de ecologische 
kwaliteit van bestaande boshabitats. 
 

                                                 
34

 Mededeling van de Commissie: Green Infrastructure (GI) (COM(2013) 249 final) http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=EN
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2.7 Financiering van het beheer van Natura 2000-gebieden 
 
Alhoewel de lidstaten hoofdverantwoordelijk zijn voor de financiering van Natura 2000, 
koppelt artikel 8 van de Habitatrichtlijn de levering van de benodigde 
instandhoudingsmaatregelen aan de verstrekking van EU-co-financiering. In afdeling 1.2.2 
staat een overzicht van de belangrijkste EU-middelen voor bossen en Natura 2000. 
 
Deze fondsen worden nader beschreven in een leidraad over de financiering van 
Natura 2000 die overheden, -beheerders en eigenaren moet ondersteunen die in de huidige 
financieringsperiode (2014-2020) hun voordeel kunnen doen met de vele bestaande 
mogelijkheden voor beheermaatregelen in Natura 2000-gebieden, waaronder maatregelen 

voor Natura 2000-bossen
35

. 

 
De Commissie heeft de lidstaten aangemoedigd om voor de Natura 2000-financiering een 
meer strategische meerjarenplanning te volgen om optimaal gebruik van de beschikbare EU-
middelen te kunnen maken. Dit geschiedt in de vorm van prioritaire actiekaders (PAF's) die 
de financiële behoeften en strategische prioriteiten vaststellen voor Natura 2000 op nationaal 
of regionaal niveau voor de periode 2014-2020. Deze PAF's zijn specifiek ontworpen om de 
integratie van passende instandhoudingsmaatregelen in de nieuwe programma's voor de 
verschillende EU-financieringsinstrumenten te bevorderen36. Het nieuwe LIFE-programma 
voor 2014-2020 maakt financiering van geïntegreerde projecten mogelijk, die de volledige 
toepassing van de PAF's op lange termijn moeten vergemakkelijken. 
 
Op het niveau van de afzonderlijke gebieden moet de vaststelling van de benodigde 
instandhoudingsmaatregelen (bijvoorbeeld in beheerplannen en andere instrumenten) ook 
een schatting inhouden van de voor de toepassing benodigde financiële middelen. Hierbij is 
het belangrijk dat niet alleen rekening wordt gehouden met de kosten van de maatregelen 
maar ook met de toepassingsconsequenties, vooral als er wordt voorgesteld bestaande 
bosbeheerpraktijken te beperken, of aan te passen wat in sommige gevallen inkomensverlies 

kan betekenen
37

. 

 

2.8 Soortenbescherming op het EU-grondgebied 
 
De tweede reeks belangrijke bepalingen van de twee EU-Natuurrichtlijnen betreft de 
bescherming van bepaalde soorten in de EU, zowel binnen als buiten Natura 2000-gebieden. 
De bepalingen voor soortenbescherming bestrijken alle natuurlijk in het wild levende 
vogelsoorten in de EU alsmede andere soorten die opgenomen zijn in bijlage IV en V bij de 
Habitatrichtlijn. 
 

In essentie bepalen zij
38

 dat de lidstaten het volgende moeten verbieden: 

                                                 
35

 De nieuwe leidraad over financiering van Natura 2000 is beschikbaar op: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
36

 SEC(2011) 1573 definitief. Zie: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf 
37

 Niet elk mogelijk inkomensverlies kan of moet worden gecompenseerd, bijvoorbeeld als het 
inkomensverlies voortvloeit uit de toepassing van een wettelijk vereiste dat de verslechtering door een 
nieuw soort beheer wil vermijden (artikel 6, lid 2) (bijvoorbeeld geen compensatie voor de verplichting 
het beukenbestand op peil te houden en geen toelating tot transformatie in een naaldbomenbestand). 
38

 De exacte voorwaarden zijn vastgesteld in artikel 5 van de Vogelrichtlijn (voor vogels) en artikel 12 
(voor dieren) en artikel 13 (voor planten) van de Habitatrichtlijn - Zie de leidraad over de strikte 
bescherming van diersoorten van communautair belang krachtens de Habitatrichtlijn 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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- ongeacht de gebruikte methode, het opzettelijk doden of vangen van beschermde 
soorten; 

- het opzettelijk vernielen of rapen van eieren of nesten, het plukken, verzamelen, 
afsnijden, ontwortelen of vernielen van beschermde planten; 

- beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen; 
- het opzettelijk verstoren vooral tijdens de perioden van voortplanting, afhankelijkheid van 

de jongen, overwintering en trek; 
- het in bezit hebben, te koop aanbieden en vervoeren van aan de natuur onttrokken 

soorten. 
 
Afwijkingen van deze bepalingen zijn onder bepaalde omstandigheden toegestaan 
(bijvoorbeeld om ernstige schade aan oogst, vee, bossen, visserij en water te voorkomen) 
mits er geen andere bevredigende oplossing is (zoals het uitstellen van de geplande werken) 
en de gevolgen van deze afwijkingen niet indruisen tegen de globale doelstellingen van de 
richtlijnen. De voorwaarden voor de afwijkingen zijn vastgelegd in artikel 9 van de 
Vogelrichtlijn en artikel 16 van de Habitatrichtlijn. 
 

2.9 Bestrijding van niet-inheemse soorten in de EU. 

 
Artikel 22, onder b) bepaalt dat de lidstaten waarborgen dat de opzettelijke introductie in de 
vrije natuur van een soort die op hun grondgebied niet inheems is, zodanig aan voorschriften 
wordt gebonden dat daardoor geen schade wordt toegebracht aan de natuurlijke habitats in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied of aan de inheemse wilde flora en fauna, en een 
dergelijke introductie te verbieden indien zij zulks nodig achten. 
 
Belangrijk is het almaar toenemende probleem van invasieve niet-inheemse soorten te 
noemen, aangezien zij een belangrijke bedreiging voor de inheemse diersoorten en habitats 
in Europa zijn en elk jaar voor miljoenen euro's schade aanrichten. 
 
In 2014 hebben het Europees Parlement en de Raad een nieuwe EU-verordening 

aangenomen inzake invasieve uitheemse soorten
39

 met als doel een gecoördineerd EU-

breed wettelijk kader op te stellen voor acties die de negatieve invloed van invasieve 
uitheemse soorten op de biodiversiteit en ecosysteemdiensten minimaliseren en mitigeren, 
en de schade voor de economie en de volksgezondheid beperken. 
 
Deze verordening bevat drie verschillende soorten maatregelen die een internationaal 
overeengekomen hiërarchische benadering volgen om invasieve niet-inheemse soorten te 
bestrijden: 

 Preventie: er wordt een aantal harde maatregelen voorgesteld om in de eerste plaats te 
voorkomen dat nieuwe invasieve niet-inheemse soorten opzettelijk of onopzettelijk de EU 
binnendringen. 

 Vroegtijdige waarschuwing en snel handelen: De lidstaten moeten een systeem van 
vroegtijdige waarschuwing instellen dat de aanwezigheid van invasieve niet-inheemse 
soorten zo snel mogelijk herkent en waarmee snel maatregelen kunnen worden getroffen 
om te voorkomen dat deze soorten zich vestigen. 

 Beheer van invasieve niet-inheemse soorten die zich reeds gevestigd hebben: op het 
Europees grondgebied hebben sommige invasieve niet-inheemse soorten zich al goed 
gevestigd; er is een gecoördineerde actie nodig om deze soorten zo te beheren dat zij 
zich niet verder verspreiden en om de door hen aangerichte schade te beperken. 

                                                 
39 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm 
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Deze laatste maatregel is met name heel belangrijk voor bosecosystemen waar door 
invasieve niet-inheemse soorten veroorzaakte economische, sociale en ecologische 
gevolgen bijzonder significant kunnen zijn.   
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3 BOSSEN IN NATURA 2000: EEN OVERZICHT 

 
 
 
3.1 Europese bossen en hun belang voor de biodiversiteit. 
 
De Europese bossen hebben de rijkste biodiversiteit van alle terrestrische habitats in de EU. 
Vanwege hun structurele complexiteit, diversiteit en dynamische aard zijn zij al eeuwen een 
belangrijk centrum voor een groot deel van de Europese diversiteit. Dit geldt niet alleen voor 
soorten die alleen maar in "gesloten" bossen voorkomen, maar ook voor andere soorten, met 
name ongewervelde dieren en vogels die een mozaïek van gesloten bossen en ander bebost 
gebied nodig hebben, waaronder open kreupelhout en open plekken in de bossen. 
 
Verschillende Europese regio's hebben aan de lokale milieuomstandigheden aangepaste 
eigen soorten bossen ontwikkeld. Beukenbossen komen vooral in Midden-Europa voor, 
terwijl naaldbossen vooral in berggebieden en in Noord-Europa te vinden zijn. In het 
Middellandse-Zeegebied komen vooral gemengde eiken- en naaldbossen voor. Naar 
schatting bestaan er in totaal 14 categorieën en 79 soorten boshabitats in de EU (Barbati et 

al. 2014)40. 

 
Door de eeuwen heen is de natuurlijke bosvegetatie in de meeste Europese regio's 
vervangen door ander bodemgebruik of door semi-natuurlijke bossen die in meer of mindere 
mate worden beheerd en gebruikt voor andere doeleinden zoals houthandel, begrazing, enz. 
Er zijn nog maar weinig volledig ongerepte bossen in Europa (ongeveer 5 %) ten opzichte 

van andere delen van de wereld (EEA 2010)41. In de wijderverspreide semi-natuurlijke 

bossen, zelfs als het beheer een patroon van natuurlijke dynamiek nabootst, halveert de 
cyclustijd van achtereenvolgende vervangingen van bosgeneraties zich, waardoor de 
aanwezigheid van oude bomen, bestanden en daarmee verband houdende microhabitats 
afneemt en sommige elementen van de biodiversiteit beïnvloed worden. Niettemin blijven 
sommige bossen van essentieel belang voor de biodiversiteit, vaak juist vanwege de manier 
waarop ze tot nu toe beheerd worden. Er bestaat uitgebreide ervaring met de integratie van 

instandhouding van de biodiversiteit in de Europese bosbouw42. 

 
 
3.2 Voor Natura 2000 aangewezen bossen 
 
Het is daarom geen verrassing dat de helft van het Natura 2000-netwerk uit bossen bestaat, 
ofschoon er significante verschillen bestaan tussen de landen en de biogeografische regio's. 
Het bosgebied in Natura 2000 varieert van 6,4 % in het Verenigd Koninkrijk tot 53,1 % in 
Bulgarije. 
 
 

                                                 
40

 Europese bossoorten - Categorieën en soorten voor verslaglegging over en beleid van duurzaam 
bosbeheer. EEA technisch rapport 09/2006, herzien door Barbati et al.  
Europese bossoorten en SFM-indicatoren voor het Europese bos: Instrumenten om de voortgang 
betreffende instandhouding van de bosbiodiversiteit te bewaken. Forest Ecology and Management, 
Volume 321, 1 June 2014. 
41

 10 messages for 2010 Forest ecosystems. Europees Milieuagentschap // 2010 Beschikbaar op: 
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-3 
42

 Zie recensie: Kraus D. & Krumm F. (red.) 2013. Integrative approaches as an opportunity for the 
conservation of forest biodiversity. European Forest Institute. 284 blz. 
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Figuur 8. Percentage bos in Natura 2000 volgens de lidstaten (2012) 

Toelichting: Voor de schatting van de percentages bos in Natura 2000 is gebruik gemaakt van de 
Corine Land Cover classificatie. Niet alle bosgebieden vallen samen met de habitattypen genoemd in 
bijlage I. 

Bron: Rural Development in the EU – Statistical and economic information, Report 2013. 
 

 
Er bestaan drie belangrijke redenen waarom een bos in Natura 2000 kan worden 
opgenomen: 
 

 Het gebied bevat een belangrijke zone voor een of meer boshabitattypen van 

Europees belang, zoals opgenomen in bijlage I van de Habitatrichtlijn. Er staan in 

totaal 85 boshabitattypen in bijlage I43, waaronder 29 prioritaire habitats44 (zie bijlage 2 

voor nadere details). Overeenkomstig de richtlijn worden de in bijlage I genoemde 

boshabitattypen als volgt vastgesteld: natuurlijke en nagenoeg natuurlijke bossen van 

inheemse soorten. Het betreft bossen met hoog opstaande bomen, met inbegrip van 

struiklaag, en een typische ondergroei, die aan de volgende criteria voldoen: zij zijn 

                                                 
43

 Inclusief 81 habitattypen vastgesteld onder groep 9. Bossen in bijlage I van de Habitatrichtlijn en 4 
andere habitattypen uit de richtlijn die in dit document als boshabitats worden beschouwd (waaronder 
bosgraslanden en duinen). 
44

 Prioriteit betekent typen natuurlijk habitat die gevaar lopen te verdwijnen en waarvoor de 
Gemeenschap een bijzondere verantwoordelijkheid heeft; deze prioritaire typen natuurlijke 
habitattypen zijn in bijlage I met een sterretje (*) gemerkt. 

 

 

 
 
   bos  bos, inclusief overgangsgebieden 

 
Afbeelding 8. Percentage bos volgens Natura 2000 in de lidstaten (2012) 

Opgelet: de percentages bos volgens Natura 2000 zijn geschat volgens Corine Land Cover 
klassen. Niet alle bosgebieden voldoen aan habitat types bijlage I. 

Bron: Rural Development in the EU – Statistical and economic information, Rapport 2013. 
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zeldzaam of restanten en/of zij vormen het leefgebied van soorten van communautair 

belang. 

 

Het grote aantal boshabitattypen van communautair belang impliceert niet 

noodzakelijkerwijze dat zij veel voorkomen. In tegendeel, het blijkt dat veel habitattypen 

zeldzaam zijn of of dat het om een restant gaat, waarvan de helft zich beperkt tot een 

betrekkelijk klein verspreidingsgebied in één of twee landen, zoals de beukenbossen in 

de Apennijnen (9210*, 9220*), de palmbossen met Phoenix (9370*), de Caledonische 

bossen (91C0*) en de laurierbossen op de Macaronesische eilanden (9360*). Er bestaan 

niettemin ook enkele wijderverspreide bossen zoals de Westelijke taiga (*9010), de 

beukenbossen behorend tot het Asperulo-Fagetum (9130) en de bossen met Quercus 

ilex en Quercus rotundifolia (9340). 

 Het gebied bevat een of meer belangrijke habitats (bijvoorbeeld voor voortplanting, rust 

of het foerageren) voor een of meer soorten van Europees belang, zoals opgenomen 

in bijlage II van de Habitatrichtlijn of bijlage I van de Vogelrichtlijn (in totaal ongeveer 

121 soorten uit bijlage II van de Habitatrichtlijn zijn gekoppeld aan bossen, waaronder: 

11 amfibieën, 23 zoogdieren, 44 ongewervelde dieren en 43 planten)45. 63 andere 

soorten die opgenomen zijn in bijlage I van de Vogelrichtlijn zijn ook nauw verbonden 

met bossen, zie bijlage II van dit document voor nadere details); nogmaals, veel van 

deze soorten zijn maar beperkt verspreid omdat ze sterk bedreigd zijn of een beperkt 

leefgebied hebben. 

 Op zichzelf is het bos is geen kernhabitat voor een door de EU beschermde soort of 
habitattype, maar het is belangrijk voor de algemene ecologische samenhang van 
het Natura 2000-gebied (bijvoorbeeld een ecologische corridor die kernhabitats voor 
beschermde soorten in het gebied verbindt, een bufferzone rond een kerngebied, enz.). 

 
Het is belangrijk eraan te herinneren dat de reden voor opname van een bos in een 
Natura 2000-gebied een directe invloed heeft op het soort 
instandhoudingsmaatregelen dat artikel 6, lid 1 van de Habitatrichtlijn kan vergen. 

 

                                                 
45

 EU 2010 Biodiversiteitsreferentiesituatie (EER, 2010). Aanhangsel III - toewijzing van soorten voor 
elk ecosysteem. In de cijfers zijn niet de soorten opgenomen die na de toetreding van Bulgarije, 
Roemenië en Kroatië werden toegevoegd. 
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Voorbeelden types boshabitat 

 

 

Scandinavisch bos (9070) in Zuid-Zweden.  

Foto: Vikki Bengtsson 

 

Luzulo-Fagetum bos (9110), Söderåsens National Park, 

Zweden. Foto: Oddvar Fiskesjö 

 

 

 

Macaronesische laurierbossen (9360*) in Barranco de 

Nieto, Tenerife (Spanje). Foto: Andy Gillison 

 

 

 

Bossen onder de Mediterraanse zee met zwarte 

pijnbomen (9530*) in de Alpen (Italië). Foto: P. Susmel 
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DEEL II: 

 
 

Vaak gestelde vragen 
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4.  VAAK GESTELDE VRAGEN 

4.1 Introductie 
 
In dit hoofdstuk wordt een aantal vaak gestelde vragen over bossen in Natura 2000 
beantwoord. De vragen werden uitgezocht met steun van de ad-hocwerkgroep die voor de 
voorbereiding van dit document werd ingesteld door de Commissie. Degene die niet bekend 
is met Natura 2000 kan het beste eerst deel I van dit document lezen om een duidelijk 
overzicht te krijgen van de doelstellingen en wettelijke verplichtingen van de Habitatrichtlijn 
en de Vogelrichtlijn en van de bescherming van Natura 2000-gebieden in het bijzonder. 
 
Voor het gebruiksgemak zijn de vaak gestelde vragen ingedeeld in de volgende 
hoofdrubrieken: 

 Aanwijzen van gebieden voor Natura 2000 

 Opstellen van instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden 

 Toepassen van instandhoudingsmaatregelen voor bossen in Natura 2000 

 Bieden van garanties om verdere verslechtering van bossen in Natura 2000 te 
voorkomen 

 Bosbeheerpraktijken en Natura 2000-vereisten 

 Financieringsmogelijkheden voor ondersteunende bosactiviteiten in Natura 2000 

 Nieuwe activiteiten in Natura 2000: de vergunningsprocedure 

 Toezicht en bewaking van de voortgang van instandhoudingsmaatregelen 

 Communicatie, samenwerking, actieve betrokkenheid van belanghebbenden 

 Maatregelen buiten Natura 2000 
 

Aan het begin van elke vraag wordt vermeld: 

 of de vraag betrekking heeft op een wettelijke verplichting (overeenkomstig de 
Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn), een aanbeveling of enkel informatie; 

 de belangrijkste geadresseerde doelgroep (bijvoorbeeld boseigenaren, bosbeheerders, 
autoriteiten, algemene publiek, waaronder niet-gouvernementele organisaties); 

 het referentienummer van hieraan gerelateerde case studies die beschreven staan in 
deel III. 

 
Wettelijke verplichtingen (W) verwijzen naar specifieke verplichtingen krachtens de 
richtlijnen. Het kan gaan om een verplichting voor de overheden en/of voor de boseigenaar of 
-beheerder. De lidstaten moeten de bepalingen van de richtlijnen in nationale wetgeving 
omzetten. Sommige omgezette bepalingen moeten dan door de betrokkenen worden 
toegepast (bijvoorbeeld bosbeheerders of boseigenaren). De tekst wil uitleggen wat de 
implicaties van de wettelijke verplichtingen zijn, onder verwijzing naar de eventueel 
beschikbare jurisprudentie. 
Aanbevelingen (A) geeft de mogelijke opties aan: hoe kan met bepaalde aspecten van de 
richtlijnen omgegaan worden. Zij dienen enkel ter informatie en zijn geen verplichting. 

Als informatie (I) aangemerkte tekst is bedoeld voor een beter begrip van Natura 2000, de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Alle in de tekst worden genoemde voorbeelden zijn 
ondergebracht in deze categorie. 
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4.2 Aanwijzen van gebieden voor Natura 2000 

 
 

Vragen: 
1. Waarom bestaat bijna de helft van het Natura 2000-netwerk uit bossen? 
2. Welke soorten bossen worden opgenomen in Natura 2000 
3. Hoe kan ik meer te weten komen over gebieden die als Natura 2000 zijn aangewezen? 

 
 

1. Waarom bestaat bijna 50 % van het Natura 2000-netwerk uit bossen?  

Informatie 
Doelgroep: algemene 
publiek, bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.):  

Een zeer groot percentage van de Europese biodiversiteit bevindt zich in bossen. Daaronder 
vallen veel zeldzame en bedreigde soorten en habitattypen zoals opgenomen in de 
Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. De meeste geschikte gebieden zijn aangewezen als deel 
van Natura 2000 om hun overlevingskansen op lange termijn in de EU te waarborgen. 
Daardoor maakt nu ongeveer 375.000 km2 bos in 28 landen deel uit van het Natura 2000-
netwerk. Spanje is het lidstaat met de grootste oppervlakte aan bos in Natura 2000 (ca. 
79.800 km2), gevolgd door Polen (ca. 33.500 km2) en Frankrijk (30.090 km2). 

Uit het grote aandeel bos in Natura 2000 blijkt ook dat bossen ongeveer 42 % van het EU-
grondgebied bestrijken en een significant deel van de Europese bodem bedekken. Ook 
worden veel bossen zo beheerd dat beschermde habitats en soorten krachtens de 
Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn in stand gehouden worden en dit verklaart hun relatief hoge 
biodiversiteitswaarde ten opzichte van ander bodemgebruik. Naast dergelijke beheerde 
bossen omvat het Natura 2000-netwerk ook significante gebieden met oude bossen. Door de 
aanwijzing van een bos als Natura 2000-gebied wordt de grote waarde van dat bos erkend 
ten opzichte van de doelstellingen van de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn. Dit betekent 
echter niet noodzakelijkerwijze dat alle habitattypen of soorten waarvoor de zone is 
aangewezen daar al in goede staat zijn. Soms geldt het tegendeel en kunnen derhalve 
bijzondere instandhoudingsmaatregelen vereist zijn om de situatie te verbeteren. Deze 
maatregelen kunnen bestaan uit strikte bescherming en actief beheer zoals begrazing, 
behouden van oude bomen, verwijderen van ongewenste boomsoorten, enz. 

 

2. Welke soorten bossen worden opgenomen in Natura 2000?  

Informatie 
Doelgroep: algemene 
publiek, bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

Bosgebieden worden opgenomen in Natura 2000 omdat zich in Europa in deze bosgebieden 
de beste gebieden voor soorten en boshabitats bevinden die krachtens de twee EU-
Natuurrichtlijnen beschermd worden. De gebieden worden op wetenschappelijke grondslag 
geselecteerd. 

In het geval van de Habitatrichtlijn omvat de selectieprocedure verschillende stappen 
waarvan de eerste de aanwijzing op nationaal niveau van de meest geschikte gebieden is, 
zoals beschreven in bijlage III van de richtlijn. De nationale lijsten worden daarna door de 
Commissie beoordeeld in samenwerking met de lidstaten en wetenschappelijke 
deskundigen, om te waarborgen dat deze gebieden, gemeenschappelijk, een voldoende 
dekking verschaffen voor elk habitattype en soort in hun gehele natuurlijke bereik in de EU en 
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een coherent netwerk vormen. Bij de Vogelrichtlijn worden de gebieden geselecteerd door de 
lidstaten en, na wetenschappelijke beoordeling, direct opgenomen in het Natura 2000-
netwerk. 

Bij de selectie van Natura 2000-gebieden voor de krachtens de Habitatrichtlijn 85 
beschermde habitattypen46moeten de lidstaten de in bijlage III van de richtlijn opgenomen 
criteria toepassen. Volgens deze criteria worden de gebieden onder meer geselecteerd 
omdat de gebieden een goed voorbeeld bevatten van een bepaald habitattype in het gebied 
en het gebied wordt gekarakteriseerd door een goede instandhouding van de structuur en 
functies van het betrokken habitattype of omdat ze goede herstelmogelijkheden hebben. Het 
grote aantal habitattypen illustreert het veelzijdige karakter van de bossen in de EU. 

Bossen worden ook aangewezen als Natura 2000 als zij het leefgebied vormen voor 
voortplanting-, rust-, en foerageerhabitats voor een of meer soorten van Europees belang, 
opgenomen in bijlage II bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij de Vogelrichtlijn of het leefgebied 
vormen voor geregeld voorkomende trekvogels die niet in bijlage I zijn opgenomen. Bijlage II 
van de Habitatrichtlijn omvat de volgende aan het bos verbonden soorten: 43 planten, 44 
ongewervelde dieren, 23 zoogdieren en 11 amfibieën, terwijl bijlage I van de Vogelrichtlijn 63 
nauw aan het bos verbonden vogelsoorten omvat. Nogmaals, veel van deze soorten zijn 
maar beperkt verspreid omdat ze sterk bedreigd zijn of een beperkt leefgebied hebben. 

Een bepaald gebied kan ook worden geselecteerd vanwege de grootte en dichtheid van in 
het gebied voorkomende populaties van soorten en de algehele waarde van het gebied voor 
de instandhouding van de betrokken habitattypen of soort. Krachtens de Vogelrichtlijn 
worden de gebieden geselecteerd omdat ze qua aantal en grootte het meest geschikt blijken 
voor de instandhouding van de in bijlage I van de richtlijn opgenomen soorten, of het meest 
geschikt zijn voor geregeld voorkomende trekvogels. 

Tot slot kan een bos worden opgenomen in Natura 2000, zelfs als het geen kernhabitat voor 
een in de EU beschermde soort of habitattype is, maar omdat het toch van vitaal belang voor 
de algehele ecologische samenhang van een gebied of het netwerk (bijvoorbeeld een 
ecologische corridor die kernhabitats voor beschermde soorten in een gebied verbindt, een 
bufferzone rond een voortplantingsgebied, enz.). 

Niet ieder gebied dat een leefgebied is voor een habitattype of soort van EU-belang wordt in 
Natura 2000 opgenomen. Het doel is alleen de meest geschikte en belangrijkste gebieden 
aan te wijzen om hun instandhouding te waarborgen. Daarom is voor sommige van de 
wijderverspreide boshabitats, die krachtens de Habitatrichtlijn beschermd worden, zoals de 
Westelijke taiga (habitatcode 9010), beukenbossen behorend tot het Asperulo-Fagetum 
(9130), of bossen met Quercus ilex en Quercus rotundifolia (9340), maar een deel van de 
totale boshabitat in Natura 2000 opgenomen. Soortgelijke situaties gelden bij een aantal 

bossoorten zoals de zwarte specht (Dryocopus martius) of de hazelaar (Bonasia bonasia)
47

. 

Niettemin kan het soms noodzakelijk zijn alle verblijvende gebieden aan te wijzen voor een 
bepaalde soort of habitattype om hun voortbestaan te waarborgen. Dit geldt in het bijzonder 
voor die gebieden die bijzonder zeldzaam zijn, of waar er maar enkele van bestaan, zoals de 
zilversparrenbossen in het Moesia-gebied 91BA (18 gebieden die 15.000 km2 bestrijken). 

                                                 
46 Waaronder boshabitattypen, bosgraslanden, bossen met beweiding (dehesa's) en duinbossen. Met de toetreding 

van Bulgarije en Roemenië werden 9 nieuwe boshabitattypen in bijlage I van de Habitatrichtlijn opgenomen 

(onder categorie 9 - Bossen). Met de toetreding van Kroatië werden geen nieuwe categorieën in de 

Habitatrichtlijn opgenomen. 
47 Westelijke taiga (9010) 2848 Natura 2000-gebieden bestrijken bijna 2 miljoen ha, dat is 49 % van het totale 

habitatgebied; Beukenbossen behorend tot het Asperulo-Fagetum (9130): 2236 gebieden bestrijken ongeveer 

800.000 ha, dat is 54 % van het totale gebied: Bossen met Quercus ilex en Quercus rotundifolia (9340): 1163 

gebieden bestrijken ongeveer 1 miljoen ha, dat is 64 % van het totale habitatgebied. De cijfers zijn afkomstig uit 

het rapport betreffende de EU 2010 biodiversiteitsreferentiesituatie, EEA 2010. Ze omvatten niet de habitattypen 

die na de toetreding van Roemenië, Bulgarije of Kroatië werden toegevoegd. 
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Het is belangrijk te weten waarom een bos in Natura 2000 is opgenomen, omdat dit de 
instandhoudingsdoelstellingen direct beïnvloedt en het soort instandhoudingsmaatregelen 
dat vereist kan zijn, en ook de beoordeling van de mogelijke gevolgen voor plannen of 
projecten in een gebied rechtstreeks kan beïnvloeden (artikel 6 van de habitatrichtlijn). 
 

3. Hoe kan ik meer te weten komen over gebieden die als Natura 2000 zijn 
aangewezen? 

Informatie 
Doelgroep: algemene 
publiek, bosbeheerders/-
eigenaren 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

Voor elk Natura 2000-gebied bestaat een standaardgegevensformulier (SGF) waarin de 
soorten en habitattypen van EU-belang, waarvoor het gebied werd aangewezen, worden 
geregistreerd, alsmede hun geschatte populatiegrootte en mate van instandhouding in het 
gebied op het moment van de aanwijzing of later bij het verschijnen van nieuwe soorten of 
habitattypen in het gebied en het SGF dienovereenkomstig wordt bijgewerkt. Het SGF is een 
voor een ieder toegankelijk document. Het kan in de Natura 2000-viewer worden 

geraadpleegd
48

: http://natura2000.eea.europa.eu/. 

De Natura 2000-viewer is een online GIS-karteringssysteem dat de precieze locatie van elk 
Natura 2000-gebied in het EU-netwerk weergeeft. De gebruiker kan zoeken naar en 
zoekopdrachten ingeven voor elk gebied overal in de EU. Dankzij de grote schaal van de 
kaarten zijn gebiedsgrenzen en belangrijke landschapselementen makkelijk zichtbaar. 

Gedetailleerdere informatie over het gebied vindt men in de bestaande Natura 2000-
beheerplannen, of in andere relevante documenten (d.w.z. documenten over 
instandhoudingsdoelstellingen, akten over aanwijzing van gebieden, enz.). 

De lidstaten verstrekken normaal gezien gedetailleerde informatie over de Natura 2000-
gebieden, waaronder redenen voor de aanwijzing, instandhoudingsdoelstellingen, 
beheerplannen en instandhoudingsmaatregelen, die openbaar toegankelijk zijn gemaakt via 
websites of op andere wijze (bijvoorbeeld via de lokale overheid). Sommige landen 
verstrekken ook specifieke en gedetailleerde informatie aan grondeigenaren en belangrijke 
bodemgebruikers voor alle Natura 2000-gebieden (zoals bijvoorbeeld in het Verenigd 
Koninkrijk door specifieke kennisgevingen, of door het oprichten van lokale groepen of 
comités waar belangrijke belanghebbenden, vanaf het begin, zijn betrokken bij het beheer 
van de gebieden, zoals dat het geval is in Frankrijk en andere EU-lidstaten). Grondeigenaren 
en bodemgebruikers kunnen zich ook tot lokale natuurbeschermingsinstanties richten om 
meer informatie over Natura 2000-gebieden te krijgen. 

 
 
 
4.3 Opstellen van instandhoudingsmaatregelen voor Natura 2000-gebieden 
 

Vragen: 
4. Waarom en hoe moeten instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden 

opgesteld worden? 
5. Wie is er verantwoordelijk voor de opstelling van instandhoudingsdoelstellingen? Worden 

grondeigenaren/-beheerders geraadpleegd? 

                                                 
48 De SGF's in de openbare viewer kunnen incompleet zijn, omdat informatie over bepaalde gevoelige soorten 

achterwege gelaten is. Als een grondeigenaar of -beheerder gedetailleerde informatie nodig heeft, moet de 

bevoegde natuurbeschermingsinstantie in zijn regio of land worden gecontacteerd. 
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6. Waar kan ik meer informatie over de instandhoudingsdoelstellingen van een bepaald 
gebied vinden? 

7. Hoe weet ik welke activiteiten wel of niet verenigbaar zijn met Natura 2000 als er geen 
instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld? 

 
 

4. Waarom en hoe moeten instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden 
opgesteld worden?  

Informatie, Doelgroep: autoriteiten 
Gerelateerde case studies 
(nr.): 1, 2, 5, 6, 8, 10, 18 

Overeenkomstig artikel 6, lid 1 moeten instandhoudingsmaatregelen worden getroffen voor 
de in het gebied aanwezige habitattypen en soorten. Het is daarom belangrijk om duidelijke 
instandhoudingsdoelstellingen op te stellen voor elk in het gebied aanwezige relevante 
habitattype en elke soort. De instandhoudingsdoelstellingen moeten zo nauwkeurig mogelijk 
de gewenste staat of mate van instandhouding vaststellen die in een bepaald gebied moet 
worden bereikt. 

Ze worden vaak als kwantitatieve doelen voorgesteld, bijvoorbeeld de soort x beperken tot 
een bepaald minimum aantal exemplaren of het verbeteren van de mate van instandhouding 
van habitat y van categorie C naar B in 10 jaar. 

Het opstellen van instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 is belangrijk om te 
waarborgen dat elk gebied in het netwerk zo effectief mogelijk bijdraagt aan het algehele doel 
van de twee Natuurrichtlijnen, namelijk het bereiken van een gunstige status van 
instandhouding voor alle habitattypen en soorten die zij in hun hele verspreidingsgebied in de 

EU beschermen
49

. 

Instandhoudingsdoelstellingen gelden specifiek voor elk gebied en moeten gebaseerd zijn op 
gefundeerde kennis van het gebied en van de aldaar aanwezige soorten en habitats, hun 
ecologische vereisten en alle bedreigingen en belastende factoren voor hun blijvende 
aanwezigheid in het gebied. Dat is zo omdat elk Natura 2000-gebied zijn eigen unieke 
combinatie van biotische, abiotische en socio-economische voorwaarden biedt die per gebied 
aanzienlijk kunnen verschillen, zelfs indien zij het leefgebied vormen voor dezelfde soorten 
en habitats. 

Het is tevens raadzaam bredere instandhoudingsdoelstellingen vast te stellen voor een hele 
reeks van gebieden, of voor bepaalde soorten of habitats binnen een specifieke regio of een 
specifiek land (nationale of regionale instandhoudingsdoelstellingen). Dat ondersteunt niet 
alleen de opstelling van instandhoudingsdoelstellingen op het niveau van het afzonderlijke 
gebied, maar ondersteunt ook de vaststelling van strategische instandhoudingsprioriteiten 
binnen en tussen de verschillende gebieden. Aldus kunnen de maatregelen geprioritiseerd 
worden die de status van instandhouding van een specifieke soort of habitat binnen die regio 
of dat land het beste kunnen verbeteren of kunnen handhaven. 

De Commissie heeft een interpretatieve nota gepubliceerd die als nadere uitleg 
verschaffende leidraad dient voor de opstelling van instandhoudingsdoelstellingen voor 

Natura 2000
50

. 

Zie tevens de eerste twee vragen in afdeling 4.4. 

 
 

                                                 
49

 De doelstelling van de Vogelrichtlijn is enigszins anders geformuleerd: maar het streven is dezelfde  
50

 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf
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5. Wie is verantwoordelijk voor de opstelling van instandhoudingsdoelstellingen, 
worden grondeigenaren/-beheerders/andere belangengroeperingen geraadpleegd? 

Informatie Doelgroep: autoriteiten 
Gerelateerde case studies 
(nr.): 1, 8,10 

In elke lidstaat zijn de bevoegde autoriteiten verantwoordelijk voor de opstelling van 
instandhoudingsdoelstellingen. De Natuurrichtlijnen beschrijven niet hoe dit gedaan moet 
worden aangezien iedere lidstaat de vorm en de methodes voor de toepassing van de 
bepalingen van de Natuurrichtlijnen kan vaststellen. De Natuurrichtlijnen willen evenwel de 
gunstige staat van instandhouding voor de soorten en habitats van communautair belang 
bereiken en het Natura 2000-netwerk daarvoor gebruiken. 

Het is raadzaam dat de instandhoudingsdoelstellingen zijn gebaseerd op degelijke kennis, 
daarnaast is het raadzaam dat alle betrokken partijen, zij het bosbeheerders of -eigenaren of 
niet-gouvernementele organisaties voor natuurbehoud betrokken worden bij de opstelling van 
instandhoudingsdoelstellingen. Dat zal ertoe bijdragen dat realistische en haalbare 
instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld worden. 

Boseigenaren en bosmanagers weten in het algemeen niet alleen heel goed wat het 
bosbeheer inhoudt dat in het verleden instandhoudingssuccessen of -mislukkingen heeft 
opgeleverd, maar het is ook van belang dat de bevoegde autoriteiten en boseigenaren en -
beheerders uitvoerig kunnen bespreken hoe gebiedspecifieke instandhoudingsdoelstellingen 
en -maatregelen het best vastgesteld kunnen worden. Het bespreken en duidelijk 
communiceren van het belang, de rol en instandhoudingsdoelstellingen van een specifiek 
gebied zal het bewustzijn en betrokkenheid van alle betrokkenen helpen verbeteren.  

 
 

6. Waar kan ik informatie over de instandhoudingsdoelstellingen van een bepaald 
gebied vinden? 

Informatie 
Doelgroep: algemene 
publiek, bosbeheerders/-
eigenaren 

Gerelateerde case studies 
(nr.) 1 

Elk land heeft zijn eigen publicatieregelingen voor de instandhoudingsdoelstellingen van zijn 
gebieden. Zij kunnen worden vastgelegd in besluiten of wetten, of de begeleidende 
documentatie daarbij, waarin zij de wettelijke status van gebied toegewezen krijgen. Zij 
kunnen worden gepubliceerd op de website van de bevoegde autoriteiten. Zij worden 
normaliter ook opgenomen in de beheerplannen voor Natura 2000-gebieden, of gelijkaardige 
instrumenten, indien die bestaan, en in die plannen verder uitgewerkt. Het is raadzaam dat 
lidstaten makkelijk toegankelijke informatie over Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen 
zo verstrekken, zodat die relevant en begrijpelijk is voor boseigenaren en -beheerders. 

 
 

7. Hoe weet ik welke activiteiten wel of niet verenigbaar zijn met Natura 2000 als er 
geen instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld? 

Informatie 
Doelgroep: algemene publiek, 
bosbeheerders/-eigenaren 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

Voor alle Natura 2000-gebieden moeten de bevoegde autoriteiten 
instandhoudingsdoelstellingen vaststellen. Het proces kan vertraagd zijn en 
instandhoudingsdoelstellingen kunnen nog steeds ontbreken. 
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Dan moeten de bevoegde autoriteiten de belanghebbenden informeren over de 
consequenties van de aanwijzing tot Natura 2000-gebied. Zij moeten met name meedelen of 
bepaalde bosbouwmaatregelen of andere activiteiten moeten worden aangepast, of mogelijk 
worden uitgesloten om verslechtering in het gebied te vermijden, of welke activiteiten moeten 
worden gestimuleerd om de staat van instandhouding van het gebied te verbeteren. Het 
standaardgegevensformulier (SGF) is een nuttige bron van informatie om te begrijpen 
waarom een bepaald gebied is aangewezen. Het moet steeds worden geraadpleegd als er 
beheerbeslissingen worden genomen (bijvoorbeeld nieuwe beheerdocumenten opgesteld 
worden of het plannen van nieuwe investeringen). 

Overeenkomstig het SGF moet de lidstaat minstens passende maatregelen nemen om 
verslechtering te vermijden van alle significant voorkomende habitats en soorten in het 
gebied. Als wetenschappelijke informatie ontbreekt, moet het voorzorgsbeginsel worden 
gevolgd. Zie ook vraag 3. 

 
 

4.4 Toepassing van instandhoudingsmaatregelen voor boshabitats en soorten 
in Natura 2000-gebieden 
 

Vragen: 
8. Hoe worden instandhoudingsmaatregelen voor een Natura 2000-gebied vastgesteld en 

getroffen? Wanneer moeten ze genomen worden? 
9.  Wat zijn Natura 2000-beheerplannen en zijn ze verplicht? 
10. Zijn er hulpmiddelen om de voorbereiding van Natura 2000-beheerplannen te 

ondersteunen? 
11. Hoe worden de ecologische vereisten van habitattypen en soorten vastgesteld? 
12. Betekent de enkele aanwezigheid van een soort/habitattype van EU-belang dat er 

beheerveranderingen in een gebied plaats moeten vinden? 
13. In bossen in Natura 2000-gebieden bevinden zich vaak soorten en habitats die niet 

onder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn vallen. Moeten er voor zulke soorten en 
habitats specifieke instandhoudingsmaatregelen worden getroffen? 

 14. Zijn instandhoudingsmaatregelen in Natura 2000-gebieden verplicht? 
15. Hoe worden instandhoudingsmaatregelen geformuleerd? 
16. Wie beslist er welke instandhoudingsmaatregelen nodig zijn? Worden belanghebbenden 

geraadpleegd? 
17. Welke instandhoudingsmaatregelen vereist Natura 2000 voor bossen? 
18. Hoe moet men kiezen tussen instandhoudingsmaatregelen die positieve gevolgen voor 

een bepaalde habitat of soort kunnen hebben, maar tegelijkertijd kunnen bijdragen tot de 
verslechtering van een ander habitattype of andere soort. 

19. Kunnen instandhoudingsmaatregelen voor verschillende Natura 2000-gebieden 
hetzelfde zijn? 

 20. Waarom zijn dood hout en een veelzijdige leeftijdsstructuur van bomen zo belangrijk in 
Natura 2000? 

21. Is non-interventiebeheer een mogelijke instandhoudingsmaatregel om 
instandhoudingsdoelstellingen in Natura 2000 te bereiken? 

 22. Hoe worden de benodigde instandhoudingsmaatregelen toegepast en wie is daar 
verantwoordelijk voor? 

23. Heeft het eigenaarschap en de grootte van het bos invloed op het beheer in 
Natura 2000? 

24. Hoe kunnen bosgrondeigenaren/-beheerders meedoen of bijdragen? 
25. Bestaan er hulpmiddelen om de toepassing van instandhoudingsmaatregelen, 

bewustmaking of de capaciteitsopbouw tussen de belanghebbenden te ondersteunen? 
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8. Hoe worden instandhoudingsmaatregelen voor een Natura 2000-gebied vastgesteld 
en getroffen? Wanneer moeten ze genomen worden?  

Wettelijke verplichting 

Doelgroep: autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 
2,3,4,5,6,8,9,10,17,18,19, 20, 
22, 23 

Instandhoudingsmaatregelen zijn de praktische acties die moeten worden toegepast om de 
instandhoudingsdoelstellingen in het gebied te kunnen bereiken. Ze moeten voldoen aan de 
ecologische vereisten van de aanwezige habitattypen en soorten. Bij het treffen van 
instandhoudingsmaatregelen moet ook rekening worden gehouden met de economische, 
sociale en culturele context, alsmede met regionale en lokale bijzonderheden. Dit beginsel is 
verankerd in de Habitatrichtlijn (artikel 2) 

Om de benodigde instandhoudingsmaatregelen te kunnen vaststellen is het van vitaal belang 
dat er een degelijke informatiebasis bestaat over de heersende omstandigheden in het 
gebied, alsmede over de staat van instandhouding, bedreigingen, belastende factoren voor 
en behoeften van de aanwezige soorten en habitattypes en betreffende de gehele socio-
economische context (bestaand bodemgebruik en landeigendom, belangen van 
belanghebbenden, lopende economische activiteiten, enz.). 

Net zoals instandhoudingsdoelstellingen, gelden instandhoudingsmaatregelen in het 
algemeen specifiek voor ieder gebied en moeten per gebied getroffen worden. Dat is zo 
omdat elk Natura 2000-gebied zijn eigen unieke combinatie van biotische, abiotische en 
socio-economische voorwaarden biedt die per gebied aanzienlijk kunnen verschillen, zelfs 
indien zij het leefgebied vormen voor dezelfde soorten en habitats. 

Vanaf het moment dat een gebied als een gebied van communautair belang is aangenomen, 
heeft de lidstaat tot 6 jaar de tijd om de benodigde instandhoudingsmaatregelen te treffen en 
het gebied als speciale beschermingszone aan te wijzen. Deze 6 jaar moeten niet alleen te 
worden gebruikt om alle benodigde informatie over het gebied te verzamelen, maar ook om 
alle belangengroeperingen te informeren en met hen te discussiëren en te onderhandelen 
over welke maatregelen het best kunnen worden toegepast om de voor het gebied 
opgestelde instandhoudingsdoelstellingen te halen. 
 

9. Wat zijn Natura 2000-beheerplannen en zijn ze verplicht? 

Aanbeveling  Doelgroep: autoriteiten 
Gerelateerde case studies 
(nr.): 
10,17 

De lidstaten worden aangemoedigd om in nauwe samenwerking met lokale 
belanghebbenden Natura 2000-beheerplannen uit te werken opdat het gebied efficiënt en 
transparant wordt beheerd. De voor Natura 2000 bevoegde autoriteiten zijn verantwoordelijk 
voor het opstellen van Natura 2000-beheerplannen. Een beheerplan biedt een solide en 
efficiënt kader voor de toepassing en de opvolging van instandhoudingsmaatregelen. 

Alhoewel zij krachtens de Habitatrichtlijn niet verplicht zijn, zijn de Natura 2000-
beheerplannen zeer nuttige instrumenten omdat zij: 
 een compleet overzicht bieden van de instandhoudingsdoelstellingen, en ecologische 

omstandigheden en de vereisten van de in het gebied aanwezige habitats en soorten, 
zodat het voor iedereen duidelijk is wat in stand wordt gehouden en waarom. 

 de socio-economische en culturele context van het gebied en de interacties tussen 
verschillend bodemgebruik en de aanwezige soorten en habitats analyseren. 

 een kader bieden voor een open debat tussen alle belangengroeperingen en kunnen 
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helpen volledige overeenstemming te bereiken over het langetermijnbeheer van het 
gebied, alsmede het creëren van een gevoel van gedeelde betrokkenheid ten aanzien 
van de uiteindelijke resultaat. 

 helpen bij het vinden van praktische beheeroplossingen die duurzaam zijn en beter 
geïntegreerd zijn in andere bodemgebruikpraktijken. 

 een middel zijn om de respectievelijke verantwoordelijkheden van de verschillende socio-
economische belanghebbenden, autoriteiten en NGO's vast te leggen bij de toepassing 
van de vastgestelde benodigde instandhoudingsmaatregelen. 

Beheerplannen voor Natura 2000 kunnen specifiek voor het betrokken gebied worden 
ontworpen, of worden geïntegreerd in andere ontwikkelingsplannen, zoals 
bosbeheerplannen, mits de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen duidelijk in dergelijke 
plannen zijn opgenomen. Eén document kan met andere woorden in beginsel zowel de 
bepalingen voor algemeen bosbeheer van een bepaald gebied en de Natura 2000-
instandhoudingsdoelstellingen en voor dat gebied benodigde maatregelen omvatten. Op dat 
onderwerp wordt in vraag 34 nader ingegaan. 

 

10. Zijn er hulpmiddelen om de voorbereiding van Natura 2000-beheerplannen te 
ondersteunen? 

Informatie Doelgroep: autoriteiten 
Gerelateerde case studies 
(nr.): 10, 18, 19 

Ondersteuning voor de voorbereiding van Natura 2000-beheerplannen, voor de formulering 
van instandhoudingsmaatregelen, en bij de uitvoering van het beheerplanproces in 

Natura 2000-gebieden is beschikbaar op de website van de Europese Commissie
51

, en in 

veel landen. 

Financiële ondersteuning kan ook worden verkregen via de EU-structuurfondsen (Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Cohesiefonds) en het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor het opstellen en bijwerken van plannen voor 
Natura 2000-gebieden (Artikel 20 van Verordening EU Nr. 1305/2013), afhankelijk van de 
nationale uitvoeringsprogramma's en het LIFE-programma. 

In het verleden is voor de voorbereiding van Natura 2000-beheerplannen substantieel 
gebruik gemaakt van deze Europese fondsen, bijvoorbeeld ELFPO in Frankrijk, Italië, 
Spanje,Portugal en sommige Duitse deelstaten; EFRO in Griekenland, Polen, Hongarije, 
Italië; Cohesiefonds in Litouwen; en LIFE-financiering in Cyprus, Hongarije, Litouwen en veel 
andere landen. Deze fondsen zullen in de toekomst waarschijnlijk verder worden gebruikt 
voor de herziening en bijwerking van beheerplannen (zie afdeling 1.2.2 in deel I van dit 
document voor een overzicht van de mogelijke EU-financieringsbronnen). 
 

11. Hoe worden de ecologische vereisten van habitattypen en soorten vastgesteld? 

Informatie Doelgroep: autoriteiten 
Gerelateerde case studies 
(nr.): 12, 13 

De ecologische vereisten van habitattypen en soorten omvatten alle ecologische behoeften, 
waaronder abiotische en biotische factoren die noodzakelijk worden geacht om de 
instandhouding van de habitattypen te waarborgen (d.w.z de habitatspecifieke structuur en 
functies die noodzakelijk zijn voor het overleven op lange termijn, de typische soorten, enz.), 
en de in het gebied aanwezige soorten, en hun verhouding met de leefomgeving (lucht, 

                                                 
51 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
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water, bodem vegetatie, enz.). 

Deze vereisten berusten op wetenschappelijke kennis en moeten van per geval bepaald 
worden, wat betekent dat de ecologische vereisten per soort of habitattype in een gebied 
kunnen verschillen, maar ook voor dezelfde soort of habitattype per gebied. Ze staan los van 
socio-economische overwegingen. 

Om het beheer van deze habitattypen en soorten te ondersteunen kunnen beschikbare 
nationale en regionale bronnen worden geraadpleegd om relevante en gedetailleerde 
informatie te verzamelen over ecologische vereisten van habitattypen en soorten van EU-
belang. De Commissie heeft ook voor sommige habitats en soorten beheerrichtsnoeren 
gepubliceerd, die hierover relevante informatie bevatten (bijvoorbeeld voor 9070 
Fennoscandinavische bosweiden, 9110 Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum, 9360* 
Laurierbossen op de Macaronesische eilanden (Laurus, Ocotea), 9530* (Sub)-mediterrane 
dennenbossen met endemische zwarte den en voor de Cerambyx cerdo en de Tetrao 

urogallus
52

. 

 

12. Betekent de enkele aanwezigheid van een soort/habitattype van EU-belang dat er 
beheerveranderingen in een Natura 2000-bos plaats moeten vinden?  

Informatie  
Doelgroep: bevoegde 
autoriteiten, bosbeheerders/-
eigenaren 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 2, 8, 9, 19, 20 

Niet noodzakelijkerwijze, een soort of habitattype kan in een goede mate van instandhouding 
in een bepaald gebied zijn, juist vanwege de manier waarop het tot op heden is beheerd, en 
het is in zulke gevallen belangrijk om te waarborgen dat de bestaande beheerpraktijken in de 
toekomst ook worden voortgezet. 

Het kan echter voorkomen dat een soort of habitat aanwezig is maar zich in het gebied niet in 
een goede mate van instandhouding bevindt. Indien de instandhoudingsdoelstellingen voor 
dat gebied een verbetering ervan nastreven, kunnen bepaalde beheerveranderingen nodig 
zijn. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de structuur en de functies van de boshabitat, 
waaronder de samenstelling van de soort, te verbeteren, of om het gebied van het 
habitattype in ongunstige staat uit te breiden, of om de habitat voor een bepaalde soort te 
verbeteren of om de oppervlakte die een soort in ongunstige staat inneemt te vergroten. 

Sommige maatregelen kunnen vereist zijn om deze doelstellingen te bereiken, zoals het 
behoud of het herstel van bepaalde essentiële boskenmerken, zoals soortdiversiteit, 
ongelijkjarige bestanden, microhabitats, behoud van een voldoende aantal oude en rottende 
bomen en voldoende hoeveelheden dood hout, aanvullende aanplant of herbebossing, de 
instandhouding van open plekken voor natuurlijke regeneratie, verwijderen van niet-
inheemse boomsoorten, selectieve uitdunning, bescherming van de minerale bodemlaag, 
uitbannen van gebruik van pesticiden en biociden, behoud van oude en/of holle bomen, 
behoud van wortelplaten en boomstronken, bescherming van bosranden, enz. In sommige 
gevallen kan ook strikte bescherming noodzakelijk zijn. Nogmaals, de precieze aard van de 
maatregelen moet per gebied worden bepaald zodat zij voldoen aan de ecologische 
vereisten van de aanwezige soorten en habitattypen (zie ook vraag 8 en vraa 11).  

 
 
 
 

                                                 
52 Ga naar: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm;; zie ook: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx cerdo factsheet - SWIFI.pdf en 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao urugallus factsheet - SWIFI.pdf 
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13. In bossen in Natura 2000-gebieden bevinden zich vaak soorten en habitats die niet 
onder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn vallen. Moeten er voor zulke soorten en 
habitats specifieke instandhoudingsmaatregelen worden getroffen?  

Informatie 
Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 

(nr.): 2, 12 

Meestal niet; Met betrekking tot de bepalingen in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 
moeten er alleen voor de soorten en habitattypen die krachtens deze twee richtlijnen 
beschermd worden, en die aanwezig zijn in het Natura 2000-gebied, 
instandhoudingsmaatregelen getroffen worden. Maar ook aandacht verdienen soorten die 
niet als zodanig beschermd worden krachtens de Habitatrichtlijn maar kenmerkend zijn voor 
een habitattype uit bijlage I of noodzakelijk zijn voor de instandhouding van een soort van 
communautair belang (bijvoorbeeld: voor vogels de bescherming van mierenhopen). De 
bevoegde autoriteiten moeten relevante informatie kunnen verstrekken. 

Het bosbeheer kan verder rekening houden met andere soorten en habitats die niet 
krachtens de EU-Natuurrichtlijnen beschermd worden. Lidstaten, en zeker de individuele 
boseigenaren en -beheerders, zijn helemaal vrij om ook instandhoudingsdoelstellingen en/of 
-maatregelen op te stellen voor soorten en habitats die niet onder deze twee richtlijnen 
vallen, bijvoorbeeld voor habitats en soorten die op nationaal of regionaal niveau worden 
beschermd of bedreigd.  
 
 

14. Zijn alle instandhoudingsmaatregelen in Natura 2000-gebieden verplicht? 

Wettelijke verplichting 
/Aanbeveling /Informatie 

Doelgroep: autoriteiten, 
bosbeheerders/-eigenaren 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 4, 5, 7 

(W) Het proces voor het treffen van de vereiste instandhoudingsmaatregelen voor elk 
Natura 2000-gebied is geen facultatieve bepaling; het is verplicht voor alle lidstaten. Dat 
betekent dat voor elk Natura 2000-gebied de nodig geachte instandhoudingsmaatregelen, 

moeten worden vastgesteld en uitgevoerd (EHJ zaak C-508/04)
53

. 

(A) Het is echter nuttig te onderscheiden tussen de maatregelen die men nodig vindt voor de 
instandhouding en het herstel van de het gebied aanwezige soorten en habitattypen en de 
maatregelen die men wenselijk vindt en "dat het goed zou zijn als ze zouden worden 
uitgevoerd als de nodige middelen en mogelijkheden voorhanden zijn." Dit laatste kan in het 
ideale geval teruggevonden worden in het Natura 2000-beheerplan, omdat ze worden 
beschouwd als bestepraktijkenmaatregelen die het algehele niveau van de biodiversiteit in 
het gebied moeten verbeteren en daarbij verdergaan dan de voor het gebied verplichte 
vereisten. 

(I) Het treffen van instandhoudingsmaatregelen betekent niet altijd dat er sprake is van actief 
beheer of herstelmaatregelen, zoals het verwijderen van invasieve niet-inheemse soorten of 
de diversificatie van de leeftijdsstructuur van bosbestanden. Het kan ook beschermende 
maatregelen betreffen zoals het vermijden van voor een soort storende factoren tijdens het 
voortplantingsseizoen.  

 
 
 

                                                 
53 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=c-508/04 
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15. Hoe worden instandhoudingsmaatregelen geformuleerd? 

Aanbeveling Doelgroep: autoriteiten 
Gerelateerde case studies 
(nr.): 2, 9, 11, 17, 18 

Het is raadzaam om de instandhoudingsmaatregelen voldoende gedetailleerd te beschrijven 
om hun effectieve toepassing te kunnen waarborgen. Het is gangbaar om de locatie en een 
beschrijving van de vereiste middelen en instrumenten voor hun toepassing te geven, 
alsmede informatie over de rol en verantwoordelijkheid van de verschillende betrokken 
acteurs. Duidelijk taalgebruik bij de beschrijving van de instandhoudingsmaatregelen is 
raadzaam, zodat ze door iedereen goed begrepen worden. 

Het is raadzaam, indien nodig, instandhoudingsmaatregelen te herzien en aan te passen, 
bijvoorbeeld op basis van de huidige resultaten van reeds uitgevoerde maatregelen. Het is 
belangrijk een indicatie van de geschatte kosten en beschikbare financiering te geven en een 
tijdschema op te stellen voor de herziening van de nu getroffen instandhoudingsmaatregelen, 
inzake hun daadwerkelijke toepassing en hun geschiktheid om de 
instandhoudingsdoelstellingen te bereiken. 

 
 

16. Wie beslist er welke instandhoudingsmaatregelen nodig zijn? Worden 
belanghebbenden geraadpleegd?  

Aanbeveling 
Doelgroep: algemene 
publiek, bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10,19, 20, 24 

De bevoegde autoriteiten van ieder land zijn bevoegd om te beslissen welke 
instandhoudingsmaatregelen nodig zijn. De Natuurrichtlijnen schrijven niet voor welke 
instandhoudingsmaatregelen moeten worden getroffen, alleen dat ze moeten voldoen aan de 
ecologische vereisten van de in een gebied aanwezige soorten en habitattypen. Elke lidstaat 
kan zelf het type maatregelen ontwerpen en treffen die zij het meest geschikt en effectief 
vindt voor haar Natura 2000-gebieden. 

Het is raadzaam dat enerzijds gewaarborgd wordt dat de instandhoudingsmaatregelen 
gebaseerd zijn op gefundeerde kennis, en anderzijds bosbeheerders of-eigenaren, en 
relevante andere belanghebbende partijen (zoals vertegenwoordigers van lokale 
gemeenschappen of natuurbeschermings-NGO's) actief betrokken worden bij het vaststellen 
van de benodigde instandhoudingsmaatregelen en de voorbereiding van de Natura 2000-
beheerplannen. 

Het is vooral raadzaam dat boseigenaren en -beheerders in een vroeg stadium betrokken 
worden bij de ontwikkeling van voor het afzonderlijke gebied specifieke 
instandhoudingsmaatregelen. Door hun deelname aan de planning en de voorbereiding van 
instandhoudingsmaatregelen voor een Natura 2000-gebied kan hun deskundigheid gebruikt 
worden en hun deelname is een uitstekende mogelijkheid om hen ook actief bij de 
toepassing van deze instandhoudingsmaatregelen te betrekken. Huidige goede praktijk 
betekent dat de actieve bijdrage van alle relevante belanghebbenden verzekerd wordt, 
bijvoorbeeld door het opzetten van stuurgroepen of comités. 

Goede communicatie vanaf het begin helpt ook bij het vinden van compromissen en 
synergieën tussen wat reeds is gedaan en wat kan worden verbeterd. Het resultaat kan een 

kosten-effectiever en minder tijdrovend proces zijn. De kans op succes wordt hierdoor sterk 

vergroot omdat de verschillende belanghebbenden worden aangemoedigd en in staat 
gesteld worden om actiever bij te dragen aan en zich te wijden aan het beheer van hun 
Natura 2000-gebied. 
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Als de instandhoudingsmaatregelen zijn getroffen, is het raadzaam dat dit aan het algemene 
publiek wordt meegedeeld (bijvoorbeeld op websites, in de lokale pers, in officiële registers 
bij lokale autoriteiten).  

 

17. Welke instandhoudingsmaatregelen vereist Natura 2000 voor bossen? 

Aanbeveling 
Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 
19, 20, 21, 23 

Zoals hierboven aangegeven geldt het type instandhoudingsmaatregel zeer specifiek voor 
het gebied en hangt af van de specifieke omstandigheden van elk gebied en de ecologische 
vereisten van de aanwezige soorten en de habitattypen. 

Daarom kan over het eventueel benodigde type instandhoudingsmaatregel niet 
gegeneraliseerd worden. De maatregelen kunnen uiteen lopen van ‘niets’ (bijvoorbeeld geen 
aanvullende maatregelen vereist, behalve dat het gebied op dezelfde manier als voorheen 
beheerd wordt) via ‘eenvoudige’ maatregelen, zoals het vermijden van storende factoren 
rond bepaalde bomen tijdens het voortplantingsseizoen, het creëren van kleine openingen in 
het bladerdak om meer zonlicht door te laten, of het vergroten van de hoeveelheid dood hout 
in het bos, tot ‘grote’ herstelactiviteiten zoals de grootschalige verwijdering van niet-inheemse 
soorten of het herstructureren van een bebost gebied om de leeftijdsstructuur te 
diversificeren en gefragmenteerde habitats weer te verbinden. In sommige gevallen kan ook 
non-interventie en strikte bescherming worden overwogen als instandhoudingsmaatregel, in 
het bijzonder voor oud bos dat een hoge mate aan natuurlijkheid bezit (zie ook vraag 21). 

De casestudies in deel III van dit document en andere bestaande beoordelingen
54

 bieden 

een schat aan voorbeelden van verschillende instandhoudingsmaatregelen die onder 
verschillende omstandigheden overal in Europa zijn getroffen.  
 

18. Hoe moet men kiezen tussen instandhoudingsmaatregelen die positieve gevolgen 
voor een bepaalde habitat of soort kunnen hebben, maar tegelijkertijd kunnen 
bijdragen tot de verslechtering van een ander habitattype of andere soort? 

Aanbeveling 
Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten,  

Gerelateerde case studies 
(nr.):  

Het kan voorkomen dat een soort of habitat profiteert van een bepaalde 
instandhoudingsmaatregel, terwijl een andere soort of habitat daarvan negatieve gevolgen 
ondervindt. Bijvoorbeeld de beslissing om een deel van een bos braak te leggen, kan ertoe 
bijdragen dat een invasieve soort zich verder verspreidt, of de regeneratie van stukken 
eikenhabitat kan een negatief effect op de habitat van sommige vogels hebben. Alhoewel 
kleinere compromissen vaak voorkomen, helpen weldoordachte 
instandhoudingsdoelstellingen bij het nemen van de juiste beslissing. Het is raadzaam de 
weldoordachte instandhoudingsdoelstellingen te raadplegen, de gebiedspecifieke prioriteiten 
voor de instandhoudingsmaatregelen te bekijken en te beoordelen wat positieve en 
negatieve gevolgen van de beoogde maatregelen op deze prioriteiten kunnen zijn. 

 Compromissen kunnen vaak voorkomen of beperkt worden door een goede timing en door 
ze vast te stellen voor bepaalde delen van het gebied, of zelfs door de gevolgen voor een 
deel van het gebied te compenseren door instandhoudingsmaatregelen voor dezelfde habitat 
of soort in een ander deel. 

                                                 
54 Bijvoorbeeld: Kraus D., Krumm F. (red.) 2013. Integrative approaches as an opportunity for the conservation 

of forest biodiversity. European Forest Institute. 284 blz.  
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19. Kunnen instandhoudingsmaatregelen voor verschillende Natura 2000-gebieden 
hetzelfde zijn?  

Aanbeveling 
Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 2, 4, 19, 21 

Instandhoudingsmaatregelen voldoen aan de instandhoudingsdoelstellingen die voor ieder 
gebied zijn vastgesteld en zijn meestal gebiedspecifiek. Maar vergelijkbare maatregelen 
kunnen vereist zijn in verschillende Natura 2000-gebieden met vergelijkbare karakteristieken 
en doelstellingen. In dergelijke gevallen kunnen instandhoudingsmaatregelen 
gemeenschappelijk worden toegepast (bijvoorbeeld een Natura 2000-beheerplan kan 
verschillende gebieden bestrijken waarvoor dezelfde maatregelen vereist zijn).  

 
 

20. Waarom zijn dood hout, oude bomen, oude bossen en een veelzijdige structuur zo 
belangrijk in Natura 2000-bosgebieden?  

Informatie 
Doelgroep: algemene 
publiek, bosbeheerders/-
eigenaren 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 
15,17,19 

Dood hout biedt een geschikte habitat voor veel bossoorten die bedreigd of met uitsterven 
bedreigd zijn. Dood hout of rottende bomen zijn bijzonder belangrijk voor saproxylische 
insecten (soorten die hout eten) en voor soorten die hier hun schuilplaatsen of nestgaten 
bouwen (bijvoorbeeld spechten of sommige kleine zoogdieren). Een groot deel van de 
saproxylische soorten en soorten die afhankelijk zijn van dood hout en rottende bomen 
worden beschermd krachtens de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, zoals de Cerambyx 
cerdo, Lucanus Cervus, Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Dendrocopos major, enz. Er is 

wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp beschikbaar
55

 
56

. Het behoud van dood hout 

is vaak erg belangrijk, maar bij elke beslissing in dat opzicht moeten ook de brandrisico's in 
gevoelige gebieden overwogen worden. 

Oude bomen (ook veteraanbomen genoemd, d.w.z. bomen die ouder dan 160 tot 200 jaar 
zijn) vindt men vaak niet in beheerde bossen, omdat de normale omlooptijd van de bosbouw 
meestal korter is dan de natuurlijke levensduur van de bomen en de natuurlijke boscycli. Ze 
zijn cruciale microhabitats voor sommige bedreigde kevers, korstmossen, paddenstoelen, 
enz.. Daarom kan het behoud van zulke bomen in de bossen en het mogelijk maken dat 
tenminste een alleenstaande boom of een bomengroep een dergelijke leeftijd bereikt, 
bijdragen tot het verbeteren van de instandhouding van de hierboven genoemde soorten. 

Een uiteenlopende bosstructuur met bestanden van verschillende leeftijd, helderder 
of donkerder plekken, rottende bomen en dood hout, enz. zijn verschillende habitats 
voor veel soorten. 

Oude bosgebieden verdienen in het algemeen bijzondere aandacht in Natura 2000. Ze 
vormen het leefgebied voor veel typische bossoorten met een beperkt migratievermogen of 
ze herbevolken nieuwe stukken bos op vroegere landbouwgrond (bijvoorbeeld veel 
ongewervelde groepen, sommige planten en mossen). Bossen met een hoge 
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natuurlijkheidsgraad kunnen nog in sommige delen van Europa gevonden worden 
(bijvoorbeeld de oude taiga in Noord-Europa). In andere delen van de EU zijn dergelijke 
bossen echter beperkt tot kleine kernen in beheerde complexen of bepaalde gebieden met 
specifieke ecologische en sociale omstandigheden, zoals de bergregio's in de Karpaten of de 
Alpen. Ze zijn zeer belangrijk voor de bescherming van boshabitattypen en soorten van 
communautair belang. De autoriteiten, boseigenaren en -beheerders worden daarom 
aangemoedigd om deze gebieden actief te beschermen door aandacht te besteden aan de 
niet-hout voordelen en door, waar nodig, volledig gebruik te maken van de bestaande 
financiële stimulansen voor gebiedbescherming. Het is raadzaam dat, zoals voor alle 
beheerbeslissingen in Natura 2000-bossen, de beheerbeslissingen die de aanwezigheid van 
dood hout, oude bomen, enz. betreffen, overeenstemmen met goed omschreven en 
gebiedspecifieke instandhoudingsdoelstellingen in Natura 2000-gebieden, die de ecologische 
vereisten weergeven van de in het gebied aanwezige habitats en soorten. 

 
 

21. Is non-interventiebeheer een mogelijke instandhoudingsmaatregel om 
instandhoudingsdoelstellingen in Natura 2000 te bereiken? 

Aanbeveling 
Doelgroep: algemene 
publiek, bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 4, 5, 7, 12, 16, 18, 19, 
22 

Non-interventiebeheer als mogelijke beheertechniek kan onder specifieke omstandigheden 
nuttig zijn. Het braakleggen van kerngebieden, uitsluitend voor natuurbehoud moet per geval 
overwogen worden, bijvoorbeeld waar vooral zeldzame of waardevolle habitats en ernstig 
bedreigde soorten aanwezig zijn en niet-interventiebeheer helpt bij de instandhouding van 
deze habitats en soorten. Net als alle andere mogelijke instandhoudingsmaatregelen in 
Natura 2000, moet niet-interventiebeheer in overeenstemming zijn met goed omschreven en 
gebiedspecifieke instandhoudingsdoelstellingen. 

Slechts boshabitats met zeer natuurlijke bestaande bosvegetatie, die zich in een 
vergevorderd stadium van successie bevinden, komen in principe in aanmerking voor niet-
interventiebeheer. Voor boshabitats van communautair belang die zijn ontstaan door beheer 
in het verleden en huidig beheer, en die zouden verdwijnen of veranderen in andere 
bostypen bij niet-interventiebeheer, moet actief beheer voortgezet worden. 

Indien niet-interventie wordt gehandhaafd als instandhoudingsmaatregel moeten de gevolgen 
daarvan, waaronder economische, nauwkeurig beoordeeld worden.  

 
 

22. Hoe worden de benodigde instandhoudingsmaatregelen toegepast en wie is daar 
verantwoordelijk voor?  

Aanbeveling 
Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23 

De bevoegde autoriteiten bepalen hoe de benodigde voor hun Natura 2000-gebieden 
vastgestelde instandhoudingsmaatregelen het best toegepast kunnen worden. De Richtlijn 
vermeldt slechts dat het daarbij kan gaan om passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op 
een overeenkomst berustende maatregelen. Welke maatregel wordt gekozen, wordt 
overgelaten aan de lidstaten, overeenkomstig het subsidariteitsbeginsel. 

De lidstaten kunnen waarborgen dat ze de instandhoudingsdoelstellingen voor hun 
Natura 2000-gebieden bereiken, door tenminste één van deze drie categorieën maatregelen 
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te kiezen: 
- Wettelijke maatregelen: ze volgen over het algemeen een patroon zoals neergelegd in 

procesrecht en kunnen specifieke eisen stellen aan activiteiten die in het gebied 
toegestaan, beperkt, of verboden kunnen worden. 

- Administratieve maatregelen ze kunnen relevante bepalingen vaststellen voor de 
toepassing van instandhoudingsmaatregelen of de autorisatie van andere activiteiten in 
het gebied. 

- Op een overeenkomst berustende maatregelen: ze omvatten het opstellen van 
overeenkomsten of akkoorden, normaal gezien tussen beheerautoriteiten en 
grondeigenaren of grondgebruikers in het gebied. 

Er bestaat geen hiërarchie tussen deze deze drie categorieën. De lidstaten kunnen daarom 
voor een Natura 2000-gebied kiezen voor slechts één categorie maatregelen (bijvoorbeeld 
alleen op een overeenkomst berustende maatregelen) of voor een combinatie van 
maatregelen (bijvoorbeeld een combinatie van wettelijke maatregelen en maatregelen die op 
een overeenkomst berusten). Voorwaarde is wel dat het gaat om passende maatregelen om 
verslechtering van de habitats of het optreden van storende factoren te voorkomen voor de 
soorten waarvoor een gebied is aangewezen (overeenkomstig artikel 6, lid 2 van de 
Habitatrichtlijn) en dat zij voldoen aan de ecologische vereisten van de in het gebied 
aanwezige habitats en soorten (overeenkomstig artikel 6, lid 1 van de Habitatrichtlijn). 
Dergelijke ecologische vereisten kunnen variëren van eenvoudige bescherming tegen 
verslechtering tot actief herstel van gunstige ecosysteemstructuren en -functies, afhankelijk 
van de actuele mate van instandhouding van de betrokken soorten en habitats. 

Proactieve instandhoudings- of herstelmaatregelen kunnen worden bereikt door contractuele 
overeenkomsten met boseigenaren en -beheerders, waaronder overeenkomsten over de 
kostendekking van maatregelen die verder gaan dan de wettelijke verplichting. Extra kosten 
kunnen zover als mogelijk met adequate fondsen opgevangen worden en door opgelegde 
gebruiksbeperkingen gederfde inkomsten kunnen gecompenseerd worden. Hoeveel 
gecompenseerd wordt, hangt af van de aard van de opgelegde beperkingen en het 
daadwerkelijk geleden verlies, alsmede van de lokale omstandigheden. 

In het kader van het beleid voor plattelandsontwikkeling zijn Natura 2000 en 
bosmilieumaatregelen goede voorbeelden van contracten en overeenkomsten en hoe die 
met boseigenaren over het bosbeheer gesloten kunnen worden om de instandhouding van 
habitats en soorten te waarborgen. Natura 2000-maatregelen kunnen extra kosten en 
gederfde inkomsten bekostigen die uit Natura 2000-verplichtingen voortkomen, terwijl 
bosmilieumaatregelen extra verplichtingen die verder gaan dan het basisniveau kunnen 
bekostigen. 

 
 

23. Heeft het eigenaarschap en de grootte van het bos invloed op het beheer in Natura 
2000? 

Wettelijke verplichting 
/Aanbeveling /Informatie 

Doelgroep: boseigenaren/-
beheerders, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20 

(W) De verplichtingen die uit de richtlijnen voortvloeien zijn indirect van toepassing op alle 
typen boseigenaren en -beheerders, ongeacht hun status en de grootte van hun eigendom in 
Natura 2000, indien niet anders vastgesteld door de nationale wetgeving ter omzetting van 
de richtlijnen. 

(I) Het type instandhoudingsmaatregel dat gebruikt wordt, kan echter worden aangepast om 
rekening te houden met eigenaarschap en grootte. Zolang bijvoorbeeld aan de 
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instandhoudingsdoelstellingen voldaan wordt, kunnen de lidstaten de voorkeur geven aan het 
gebruik van contractuele overeenkomsten ingeval van private grondeigenaren en 
administratieve en beleidsmaatregelen bij overheidsbossen. 

(I) De grootte van Natura 2000-bosgebieden kan soms ook de ambities, en het niveau 
hiervan, beïnvloeden, dat bij de instandhoudingsdoelstellingen wordt nagestreefd. 
Bijvoorbeeld grote overheidsbossen beschikken waarschijnlijk veel vaker over de wettelijke 
middelen en -methoden om hun bosbouwbeheerpraktijken aan te passen om ambitieuzere 
instandhoudingsmaatregelen toe te passen. Overheidsinstellingen kunnen bij het uitvoeren 
van hun beleid hogere prioriteit aan de multifunctionele rol van overheidsbossen geven dan 
eigenaren van kleinere bossen. 

(I) Grote gebieden kennen vaak meer ruimte voor flexibiliteit bij het toepassen van 
instandhoudingsmaatregelen, omdat er in het algemeen meer ruimte is voor keuzes bij 
beslissingen waar bepaalde instandhoudingsmaatregelen moeten worden toegepast en hoe 
intensief. 

(A) Het werken met kleine private en publieke (bijvoorbeeld gemeenten) grondeigenaren, 
vereist, aan de andere kant, het gebruik van adequate middelen om hen te informeren over, 
bewust te maken van, en te betrekken bij de toepassing van geschikte maatregelen en 
bosbouwpraktijken. Gecoördineerde acties door een groep kleine bedrijven biedt ruimte voor 
synergieën en besparingen. 

 
 

24. Hoe kunnen boslandeigenaren/-beheerders meedoen of bijdragen?  

Aanbeveling 
Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

2,3,4,5,8,10,12,14,20,21,23 

Boseigenaren en lokale bosbeheerders spelen een belangrijke rol bij de toepassing van 
Natura 2000. Ze kennen hun gebied en hebben uitgebreide kennis over de toepassing van 
praktische maatregelen aldaar. Zij zijn derhalve essentiële partners bij de ontwikkeling en de 
succesvolle toepassing van Natura 2000. 

Natura 2000 erkent dat mensen een integraal deel van de natuur zijn en dat partnerschap 
essentieel is voor het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen. Iedereen heeft een rol in 
het succes van Natura 2000: de overheid, private grondeigenaren en bodemgebruikers, 
ontwikkelaars, natuurbeschermings-NGO's, wetenschappers, deskundigen, lokale 
gemeenschappen en burgers in het algemeen. 

Praktisch gezien is het ook zinnig partnerschappen te vormen en mensen samen te brengen. 
In veel gebieden in Natura 2000 wordt al langere tijd een of andere vorm van actief 
bodemgebruik uitgeoefend welke grond integraal deel uitmaakt van het platteland in het 
algemeen. Veel gebieden zijn waardevol voor de natuur, juist omdat ze tot nog toe op een 
bepaalde manier zijn beheerd en het is belangrijk ervoor te zorgen dat dit in de toekomst nog 
lang zo blijft. 

Zo steunt de Habitatrichtlijn het beginsel van duurzame ontwikkeling en geïntegreerd beheer. 
Het is niet de bedoeling socio-economische activiteiten te verbieden in een Natura 2000-
gebied, maar veeleer ervoor te zorgen dat deze activiteiten zodanig uitgevoerd worden dat ze 
de aanwezige waardevolle soorten beschermen en ondersteunen en de algemene 
gezondheid van de natuurlijke ecosystemen in stand houden. 

Hier moet echter wel worden opgemerkt dat sommige Natura 2000-bossen door natuurlijke 
processen zijn gevormd met weinig of geen menselijke invloed, zodat het beheer zich moet 
richten op het behoud van hun hoge mate van natuurlijkheid. 
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In de Habitatrichtlijn worden het actiekader en de globale te bereiken doelstellingen 
vastgesteld, maar elke lidstaat is vrij om in overleg met de lokale belanghebbenden te 
beslissen hoe men zijn eigen Natura 2000-gebieden het best kan beheren. Het gaat er vooral 
om dat lokale oplossingen voor lokale beheerproblemen gevonden worden en dat 
tegelijkertijd wordt gewerkt aan een gedeeld globaal doel: het behoud van habitattypen en 
soorten van communautair belang of het herstel ervan in een gunstige staat van 
instandhouding. 

 
 

25. Bestaan er hulpmiddelen om de toepassing van instandhoudingsmaatregelen, 
bewustmaking of de capaciteitsopbouw tussen de belanghebbenden te ondersteunen? 

Aanbeveling Doelgroep: autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

3,5,6,7,8,9,12,14,17,18,19, 
21,23,24 

Belangrijk voor een succesvolle toepassing van Natura 2000 zijn processen voor lokale 
capaciteitsopbouw voor het beheer van natura 2000-gebieden. Het wordt aanbevolen dat de 
bevoegde nationale of regionale autoriteiten toegankelijke adviesdiensten aanbieden voor 
alle bij de toepassing van Natura 2000-beheerplannen of instandhoudingsmaatregelen 
betrokken partijen. Sommige lidstaten bieden dergelijke diensten al aan. 

Planning met inspraak omvat het aanbieden van relevante informatie aan alle 
belanghebbende partijen en het stimuleren van interdisciplinaire, technisch goed 
onderbouwde acties. Waarneming gaat uit van de beschikbare hoeveelheid informatie en de 
kwaliteit ervan. Het gaat hierbij om de identificatie van doelgroepen en ad-
hocinformatieplanning met verschillende voor iedere groep geschikte instrumenten en 
materiaal. Het is belangrijk om rekening te houden met de inzichten van de groepen en 
mogelijke misverstanden over Natura 2000 en bossen te corrigeren. 

Het Natura 2000-biogeografische proces 'Working Together in Natura 2000' is opgezet om de 
uitwisseling van informatie en goede praktijken over het beheer van Natura 2000 te 

vereenvoudigen en samenwerking in de lidstaten en de regio's te ontwikkelen
57

. Met name 

krachtens ELFPRO, maar ook LIFE en andere financieringsprogramma's zijn financiële 
middelen uit EU-fondsen beschikbaar om de capaciteit voor de toepassing van geschikte 
instandhoudingsmaatregelen te vergroten, waarbij belangrijke lokale belanghebbenden zoals 
boeren en boseigenaren betrokken worden.  
 
 
  

                                                 
57
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4.5 Niet-verslechtering van Natura 2000-gebieden waarborgen 
 

Vragen: 
26.  Wat betekent het in de praktijk dat in het gebied geen verslechtering mag optreden? 
27. Moet het bestaande bosbeheer stroken met de instandhoudingsdoelstellingen van het 

natura 2000-gebied? 
28. Wie is verantwoordelijk voor de toepassing en verificatie van de verplichting tot 

vermijding van verslechtering? 

 
 

26. Wat betekent het in de praktijk dat in het gebied geen verslechtering mag 
optreden? 

Wettelijke verplichting 
/aanbeveling /informatie  

Doelgroep: boseigenaren/-
beheerders, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 7,13,17,19,20,22 

Overeenkomstig de Habitatrichtlijn (artikel 6, lid 2) moeten de lidstaten passende 
maatregelen treffen om te voorkomen dat de natuurlijke habitats verslechteren en dat er 
significante storende factoren optreden voor de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 
De Vogelrichtlijn (artikel 4, lid 4) verlangt dat in het algemeen moet worden vermeden dat in 
de habitats van de vogels verslechtering optreedt. 

Boseigenaren en –beheerders zullen op nationaal, regionaal of lokaal niveau daarvoor 
vastgestelde juridisch bindende bepalingen (bijv. vergunningprocedures) moeten naleven. 

 De door de lidstaten te treffen ‘passende maatregelen’ zijn niet noodzakelijkerwijze 
beperkt tot opzettelijke handelingen, maar normaliter gaat het ook toevallige 
gebeurtenissen (brand, overstroming enz.), zolang dergelijke gebeurtenissen 
voorspelbaar zijn en voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen om de risico’s voor 
het gebeuren te minimaliseren. Storende factoren die deel uitmaken van de natuurlijke 
ecosysteemdynamiek moeten niet als verslechtering worden beschouwd. 

 Het vereiste dat de lidstaten ‘passende maatregelen’ moeten treffen betekent derhalve 
niet alleen dat menselijke activiteiten aangepakt moeten worden, maar omvat ook 
bepaalde natuurlijke ontwikkelingen die de staat van instandhouding van de soorten en 
de habitats in het gebied kunnen doen verslechteren. Bijvoorbeeld, ingeval van 
natuurlijke successie in semi-natuurlijke habitattypes zouden maatregelen getroffen 
moeten worden om dit proces te stoppen, indien dat negatieve gevolgen kan hebben voor 
soorten of habitattypes waarvoor het gebied is aangewezen (HvJ Arrest C-06/0458). De 
bepaling is niet van toepassing indien actief beheer het proces niet kan beïnvloeden (bijv. 
door klimaatverandering veroorzaakte verslechtering). 

 Het vereiste is tevens van toepassing op activiteiten die reeds bestonden in het gebied 
voordat het werd opgenomen in Natura 2000. Dat betekent dat lopende activiteiten 
wellicht verboden of gewijzigd moeten worden indien zij negatieve gevolgen hebben voor 

het gebied (HvJ Arrest C-404/09
59

). 

 Indien negatieve gevolgen voor de habitats of soorten in de gebieden zich kunnen 
voordoen, wordt van de lidstaten verwacht, indien toepasselijk, dat zij zich ervan 
vergewissen dat passende maatregelen ter vermijding van verslechtering ook buiten het 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-6/04 
59

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-404/09 
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gebied worden toegepast. 

 Maatregelen die noodzakelijk zijn om verslechtering in een gebied te voorkomen, moeten 
worden toegepast voordat evidente verslechteringssymptomen zich voordoen (HvJ 

Arresten C-355/90
60

, C-117/00
61

). 

In de praktijk betekent dit dat in Natura 2000-bossen activiteiten moeten worden vermeden 
die negatieve gevolgen zullen hebben voor de ecologische structuur en functies van 
beschermde habitats of de geschiktheid van habitats voor beschermde soorten (bijv. voeder-, 
rust- of broedplekken), en activiteiten die significante storende factoren voor beschermde 
soorten veroorzaken, met name tijdens hun broed-, rust- en voederperiodes. 

(I)/(A) Of een specifieke activiteit daadwerkelijk al dan niet zal leiden tot verslechtering van 
een gebied zal ook afhangen van de globale ecologische omstandigheden in het gebied en 
de mate van instandhouding van de daar aanwezige soorten en habitattypes. Indien voor hen 
negatieve gevolgen kunnen ontstaan, moeten preventieve maatregelen getroffen worden. 
Bestaan er twijfels over de gevolgen van een bepaalde maatregel dan moet een 
voorzorgbenadering toegepast worden. 

(A) Een van-geval-tot-geval-analyse wordt derhalve altijd aanbevolen. 

Bijvoorbeeld kaalslag in een klein Natura 2000-gebied aangewezen voor zijn eikenbos zou 
zeer waarschijnlijk beschouwd worden als verslechtering, terwijl dezelfde activiteit in een 
groot Natura 2000-gebied, dat voornamelijk bestaat uit grote eikenbestanden, waarschijnlijk 
geen significante schade zou veroorzaken of zou zelfs gunstig kunnen zijn voor sommige 
soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

Ook moet bedacht worden wat de mogelijke indirecte gevolgen zijn van 
bosbouwmaatregelen. Houtkap kan positieve gevolgen hebben op één plek, bijvoorbeeld 
doordat meer licht de bodem kan bereiken, of door ongewenste soorten te verwijderen, maar 
kan op een andere plek een probleem zijn waar de houtkap verslechtering zou kunnen 
veroorzaken van de structuur en de functies van een beschermd habitattype (aangezien de 
houtkap bodemverdichting kan veroorzaken, hydrologische omstandigheden kan aantasten, 
natuurlijke regeneratie- of rottingsprocessen kan beïnvloeden enz.). 

(I) Het kappen van een boom met het nest van een zwarte ooievaar, drooglegging van een 
veenbos, boomkap in de nabijheid van een adelaarsnest in de lente zijn voorbeelden van 
activiteiten die moeten worden vermeden. 

(A) Passende maatregelen, beperkingen of limieten kunnen bijvoorbeeld opgenomen worden 
in de uitwerking van bosbeheerplannen, om aldus te verzekeren dat door uitgevoerde 
bosbouwactiviteiten geen storende factoren optreden voor soorten of de verslechtering van 
de habitats van EU-belang wordt vermeden. 

(I) Bovendien kunnen preventieve maatregelen nodig zijn om door externe factoren of risico’s 
veroorzaakte verslechtering te vermijden, zoals bosbranden of ziektes. In sommige 
boreaalbossen waar branden een specifieke rol spelen in het behoud van biodiversiteit 
moeten branden niet als verslechtering beschouwd worden. 

(I) In sommige EU-landen en -regio’s bestaan richtsnoeren die aangeven hoe mogelijke 
negatieve gevolgen van bosbouwmaatregelen voor habitats en soorten van EU-belang 
vermeden kunnen worden. Die richtsnoeren zijn nuttig voor het beheer van bossen, zowel in 
als buiten Natura 2000-gebieden (bijv. zie sommige van de bovengenoemde case studies). 

(A) De bevoegde lokale, regionale en nationale autoriteiten moeten zich ervan vergewissen 
dat boseigenaren en –beheerders goed geïnformeerd zijn over de in een bepaald gebied 
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geplande of toegepaste maatregelen. Boseigenaren en –beheerders in Natura 2000-
gebieden moeten weten dat sommige activiteiten gereguleerd kunnen zijn. Zij moeten zich 
informeren over bestaande maatregelen. Twijfelen zij, dan moeten zij contact opnemen met 
de bevoegde autoriteiten.  

 
 

27. Moet het bestaande bosbeheer stroken met de instandhoudingsdoelstellingen van 
het natura 2000-gebied?  

Wettelijke verplichting 
/Aanbeveling  

Doelgroep: boseigenaren/-
beheerders, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

1, 2, 3, 5, 8, 17, 18, 20 

(O) Ja. Luidens artikel 6, lid 2 van de Habitatrichtlijn moeten verslechtering van habitats en 
storende factoren voor soorten, waarvoor het gebied is aangewezen, worden vermeden. Dit 
geldt ook voor activiteiten die al bestonden toen een gebied werd opgenomen in Natura 
2000. Indien een bestaande activiteit in een Natura 2000-gebied verslechtering veroorzaakt 
van natuurlijke habitats, of storende factoren oplevert voor soorten waarvoor het gebied is 
aangewezen, moet dat aangepakt worden hetzij door passende maatregelen om de 
verslechtering overeenkomstig artikel 6, lid 2 een halt toe te roepen en/of via overeenkomstig 
artikel 6, lid 1 van de Habitatrichtlijn opgestelde proactieve maatregelen. Het kan zijn dat 
daarom, al naar gelang, de negatieve gevolgen beëindigd moeten worden door hetzij de 
activiteiten te stoppen of door verzachtende maatregelen te treffen. Sommige economische 
prikkels of compensatie kunnen in aanmerking genomen worden indien de aan boseigenaren 
opgelegde inspanningen verder gaan dan normale duurzame bosbeheerpraktijk. 

Bijvoorbeeld, het kan zijn dat sommige vogelsoorten die in het gebied nestelen een 
aanpassing vergen van de timing van bosbouwwerkzaamheden om storende factoren voor 
de soorten gedurende die gevoelige perioden te vermijden, of een beperking van bepaalde 
bosbouwactiviteiten in bijzonder gevoelige gebieden verlangen om verslechtering van 
specifieke habitats of in het gebied aanwezige natuurlijke elementen te vermijden. 

(A) Anderzijds, indien positief wordt bijgedragen aan het bestaande bosbeheer, dan moet dat 
versterkt of geoptimaliseerd worden om de potentiële bijdrage van bosbeheer aan het 
bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen te maximaliseren. 
 

 

28. Wie is verantwoordelijk voor de toepassing en verificatie van de verplichting tot 
vermijding van verslechtering? 

Wettelijke verplichting Doelgroep: autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

 

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het treffen van passende maatregelen om 
verslechtering te vermijden van habitattypes en significante storende factoren voor soorten in 
Natura 2000-gebieden, zulks overeenkomstig artikel 6, lid 2 van de Habitatrichtlijn. Van hen 
wordt verwacht een specifieke, samenhangende en complete wettelijke regeling op te zetten, 
waardoor de effectieve bescherming van de betrokken gebieden verzekerd kan worden. Voor 
dat doel zijn puur administratieve of vrijwillige maatregelen wellicht niet voldoende. 

De nationale of regionale bevoegde autoriteiten moet ook verifiëren dat maatregelen ter 
vermijding van verslechtering en significante storende factoren adequaat worden 
gehandhaafd. Het uitgangspunt voor de vaststelling van een verslechtering of storende 
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factoren is de mate van instandhouding van de habitats en soorten op het moment dat een 
gebied wordt voorgedragen als gebied van communautair belang. Dat moet worden 
beoordeeld op grond van die initiële voorwaarden die worden beschreven in het 
Natura 2000-standaardgegevensformulier. Indien nodig kunnen lidstaten de Europese 
Commissie berichten dat het standaardgegevensforumlier van een gebied om bepaalde 
redenen (bijv. betere wetenschappelijke kennis of natuurlijke ontwikkelingen) bijgewerkt moet 
worden. Indien de Commissie dat aanvaardt, wordt de in het bijgewerkte 
standaardgegevensforumlier weergegeven situatie het nieuwe uitgangspunt voor de 
beoordeling van mogelijke verslechtering of storende factoren. Ingeval van verslechtering zal 
herstel vereist worden. 
 
 

4.6 Bosbeheerpraktijken en Natura 2000-vereisten 
 

Vragen: 
29.  Moeten bossen in Natura 2000 alleen voor doeleinden van natuurbehoud beheerd 

worden? 
30. Volstaat uitvoering van bosbeheer overeenkomstig duurzame bosbeheercriteria om te 

voldoen aan de Natura 2000-vereisten? 
31. Impliceert Natura 2000-aanwijzing wijziging van bestaande bosbeheerpraktijken? 
32. Indien een bos is gecertificeerd, volstaat dat om te voldoen aan de Natura 2000-

vereisten? 
33.  Kan een Natura 2000-beheerplan ook bosbouwmaatregelen omvatten? 
34. Kunnen Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen en –maatregelen in bestaande 

bosbeheerplannen geïntegreerd worden? 
35. Welke voordelen heeft de integratie van Natura 2000-beheerplannen en 

bosbeheerplannen? 
36. Moeten bestaande bosbeheerplannen aangepast worden om rekening te houden met 

bestaande Natura 2000-beheerplannen? 
37. Niet alle bossen hebben een bosbeheerplan of een gelijkwaardig instrument. Is het 

verplicht om een bosbeheerplan te laten goedkeuren door de autoriteit in een 
Natura 2000-gebied? 

38. Bossen zijn dynamische ecosystemen die op lange termijn beheerd worden. Hoe kan dit 
specifieke aspect compatibel gemaakt worden met Natura 2000-
instandhoudingsdoelstellingen? 

39. Bosbeheer is soms afhankelijk van niet-inheemse soorten. Strookt dat met de vereisten 
van Natura 2000? 

40. Klimaatverandering zal zeer waarschijnlijk belangrijke gevolgen hebben voor bossen. 
Kunnen bosbeheermaatregelen worden getroffen om de gevolgen van 
klimaatverandering te mitigeren indien het gaat om een Natura 2000-habitat? 

41. Hoe moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van ‘andere beboste 
gebieden’ (kreupelhout, rotsachtige gebieden) of niet-boshabitats? 

42.  Wat gebeurt er als instandhoudingsdoelstellingen tussen verschillende habitattypes of 
soorten van EU-belang in hetzelfde gebied botsen? 

43. Hoe moeten uitbraken van ziektes in Natura 2000-gebieden aangepakt worden die 
significante economische gevolgen kunnen hebben (bijv. schorskever, dennenaaltje)? 

44. Is de bouw van boswegen in een Natura 2000-gebied mogelijk? 
45. Is kaalslag toegestaan in Natura 2000-gebieden? 
46. Hoe moet het verschijnen van nieuwe bijlage I-habitats in een Natura 2000-gebied 

aangepakt worden? 
47. Hoe moeten secundaire bijlage I-habitats aangepakt worden die op natuurlijke wijze 

worden vervangen door een boshabitat dat dichter bij de climaxvegetatie staat? 
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29. Moeten bossen in Natura 2000 alleen voor doeleinden van natuurbehoud beheerd 
worden?  

Informatie Doelgroep: algemene 
publiek, bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

 

Nee, bossen in Natura 2000 kunnen inderdaad beheerd worden om meerdere functies uit te 
oefenen, bijv. houtproductie, jacht, recreatie enz. in aanvulling op natuurbescherming. 
Bosbeheer in Natura 2000-gebieden moet evenwel altijd voldoen aan de gebiedspecifieke 
instandhoudingsdoelstellingen en actief bijdragen aan de verwezenlijking ervan. Indien een 
Natura 2000-gebied een overlapping heeft met een nationaal beschermd landschapsgebied, 
of een nationaal park, worden bossen in het algemeen voornamelijk beheerd voor 
instandhoudingsdoelstellingen volgens de betreffende nationale wetgeving. 

Effectief beheer van Natura 2000-gebieden impliceert nauwe samenwerking tussen 
bevoegde natuurbeschermings- en bosautoriteiten, overheids- en private boseigenaren en 
andere belangengroeperingen en NGO’s. Het bereiken van passende overeenkomsten, 
terwijl de legitieme belangen van belanghebbenden gerespecteerd worden, en vrijwillige 
bijdragen tot het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen beloond worden, zijn alle van 
essentieel belang voor het succesvol beheer van bossen in Natura 2000. 

 
 

30. Volstaat uitvoering van bosbeheer overeenkomstig duurzame bosbeheercriteria 
om te voldoen aan de Natura 2000-vereisten?  

Aanbeveling Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

 

Niet noodzakelijkerwijze. Zelfs als de Bos Europa-criteria voor rapportage over duurzaam 
bosbeheer onderhoud, instandhouding en passende verbetering van biologische diversiteit in 
bosecosystemen omvat, kan dat misschien onvoldoende gedetailleerd zijn om de specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen voor afzonderlijke Natura 2000-gebieden af te dekken. In 
dergelijke gevallen moeten de specifieke vereisten van Natura 2000 de algemene beginselen 
en criteria van duurzaam bosbeheer wellicht aanvullen en gedetailleerder geformuleerd 
worden. 
 
 

31. Impliceert Natura 2000-aanwijzing wijziging van bestaande bosbeheerpraktijken?  

Aanbeveling Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 8, 9, 19, 20 

Niet noodzakelijkerwijze, de aanwijzing van een gebied krachtens Natura 2000 vereist niet 
systematisch wijzigingen van bestaande bosbouwactiviteiten. Het hangt grotendeels van het 
gebied af. 

Voor een aantal gebieden kan gelden dat in de eerste plaats bestaande bosbeheerpraktijken 
exact de reden zijn waarom een specifieke habitat of soort in een goede staat van 
instandhouding verkeert. In dergelijke gevallen is het van belang te verzekeren dat deze 
praktijken ook in de toekomst voortgezet worden, en eventueel zelfs uitgebreid worden naar 
andere gebieden. Voor vele semi-natuurlijke boshabitats, zoals de dehesa’s of de 
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Scandinavische bosweiden, hebben de traditionele beheerpraktijken deze habitats gevormd 
en moeten derhalve behouden blijven. 

In andere gevallen kunnen evenwel bepaalde aanpassingen of beperkingen van bestaande 
activiteiten vereist zijn om te voldoen aan de gebiedspecifieke instandhoudingsdoelstellingen. 
Veranderingen in bosbeheer kunnen bijvoorbeeld nodig zijn om de ecologische kwaliteit van 
habitats te verbeteren (hoeveelheid dood hout, aantal oude bomen, enz.) of via herstel meer 
gebied voor een bepaald habitattype bereiken. (Zie ook vragen nr. 12 en 27). 

De huidige staat van instandhouding is voor vele boshabitattypen slecht (zie bijlage 2), dus 
kunnen veranderingen in de bosbeheerpraktijken nodig zijn om hun staat de verbeteren. 
Natura 2000-gebieden zijn kerngebieden voor het verwezenlijken van een gunstige staat van 
instandhouding voor habitattypes en soorten in de EU, en het is zeer belangrijk dat zij zo 
worden beheerd dat dit doel bereikt kan worden. Daarvoor zijn de gebiedspecifieke 
instandhoudingsdoelstellingen en –maatregelen noodzakelijk om er zeker van te zijn dat elk 
specifiek gebied zo goed mogelijk bijdraagt aan het verwezenlijken van dit doel. 

 
 
 

32. Indien een bos is gecertificeerd, volstaat dat om te voldoen aan de Natura 2000-
vereisten? 

Informatie  Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

 Gerelateerde case studies 
(nr.): 

 

Boscertificeringscriteria (FCS, PEFC) als een vrijwillig marktgeoriënteerd instrument, 
vereisen de instandhouding en/of verbetering van biodiversiteit en hoge 
instandhoudingswaarden in bossen, zulks gezien de aanwezigheid van beschermde soorten, 
en de toepassing van passende maatregelen (bijv. dood hout en oude bomen in het bos 
laten). Door naleving te verlangen van andere bestemmingsplannen en 
instandhoudingsinstrumenten en –wetgeving, kunnen zij ook bijdragen aan het bevorderen 
van instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. Dergelijke criteria zijn 
evenwel normaliter zeer algemeen geformuleerd (niet-gebiedspecifiek). Zij waarborgen 
derhalve niet systematisch dat wordt voldaan aan de gebiedspecifieke 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

 
 
 

33. Kan een Natura 2000-beheerplan ook bosbouwmaatregelen omvatten?  

Aanbeveling  Doelgroep: boseigenaren/ -
beheerders, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 8, 10, 11  

Ja, als er geen bosbeheerplan bestaat, bijvoorbeeld in bosgebieden die zijn verdeeld in 
meerdere terreinen, kan een Natura 2000-beheerplan een aantal bosbouwmaatregelen 
bestrijken, en andere functies en diensten binnen het gebied, zoals recreatie, 
waterbescherming, landschapaspecten, enz. In dit geval moeten maatregelen die niet strikt 
noodzakelijk zijn voor het instandhoudingsbeheer van het gebied, maar zijn opgenomen in 
het beheerplan, zo ontworpen zijn dat het aannemelijk is dat zij geen significante negatieve 
gevolgen zullen hebben voor het gebied. Idealiter moeten zij vanuit die invalshoek grondig 
gescreend worden en het screeningsresultaat moet in het beheerplan gedocumenteerd 
worden. 

Daarentegen kan een bosbeheerplan ook fungeren als een Natura 2000-beheerplan, indien 
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Natura 2000-doelstellingen geïntegreerd zijn (zie vraag 34). Ook in dit geval geldt dat 
bosbouwmaatregelen die niet noodzakelijk zijn voor het instandhoudingsbeheer van het 
gebied gescreend moeten worden om mogelijke negatieve gevolgen voor het gebied uit te 
sluiten en deze screeningresultaten moeten in het beheerplan gedocumenteerd worden. 
Zowel ingeval van Natura 2000-beheerplannen die die ‘normale’ bosbeheermaatregelen 
integreren, alsook ingeval van bosbeheerplannen die Natura 2000-
instandhoudingsmaatregelen integreren is noodzakelijk dat de bevoegde natuur- en 
bosautoriteiten en de belanghebbende boseigenaren en-beheerders samenwerken. 

 
 
 
 

34. Kunnen Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen en –maatregelen in bestaande 
bosbeheerplannen geïntegreerd worden? 

Aanbeveling  Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 2,4,5,6,8,10,17,19,20 

Bosbeheerplannen en Natura 2000-beheerplannen hebben niet altijd dezelfde doelstellingen 
en doelen en normaliter hebben zij ook een verschillende rechtsgrondslag. De bevoegde 
natuurbeschermingsautoriteiten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van Natura 2000-
beheerplannen, terwijl de de boseigenaar of –beheerder verantwoordelijk is voor het 
opstellen van bosbeheerplannen. Afhankelijk van de betreffende nationale wetgeving kan 
een formele goedkeuring van bosbeheerplannen door de bevoegde autoriteiten vereist zijn. 
Indien een bosbeheerplan al bestaat of vereist is voor een bos dat deels of geheel is opgezet 
als een Natura 2000-gebied, en indien juridisch en praktisch mogelijk, kan het erg nuttig en 
effectief zijn om de betreffende Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen en –maatregelen 
in dit plan te integreren. 

Een bosbeheerplan omvat in het algemeen strategische en operationele hoofdstukken en 
kan vele aspecten bestrijken, van economische aspecten, zoals houtproductie en productie 
van andere goederen, tot recreatie en natuurbescherming. Dit brede en flexibele spectrum 
van doelstellingen en activiteiten biedt in het algemeen voldoende ruimte om de 
Natura 2000-doelstellingen en –maatregelen op te nemen, met name wanneer het gaat om 
grote staatsbossen of landgoederen die het eigendom zijn van één entiteit. 

Bosbeheerplannen kunnen dus ook fungeren als een bedrijfsplan voor bosholdings en 
kunnen privé-informatie omvatten die niet geopenbaard mag worden. In een dergelijk geval 
kan relevante Natura 2000 betreffende informatie wellicht in een aparte bijlage bij het 
bosbeheerplan uiteengezet worden. 

De integratie wordt moeilijker indien het gaat om een groot aantal (kleine) bosbedrijven met 
verschillende eigendomsvormen (waarvan vele wellicht geen bosbeheerplan vereisen) of 
indien de Natura 2000-grenzen en bedrijfsgrenzen niet overeenkomen. Hoe dan ook, en om 
verslechtering van het gebied te voorkomen, moet het bosbeheer stroken met de 
instandhoudingsdoelstellingen en –maatregelen die voor het gebied zijn opgesteld en die zijn 
ontwikkeld in het Natura 2000-beheerplan, indien een dergelijk plan bestaat. 

Een aantal lidstaten heeft richtsnoeren, regels of oriëntatie-instrumenten opgesteld om de 
integratie van Natura 2000-behoeften in bosbeheerplanning te vergemakkelijken (zie tevens 
vraag nr. 33 en de gerelateerde case studies). 
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35. Welke voordelen heeft de integratie van Natura 2000-beheerplannen en 
bosbeheerplannen? 

Aanbeveling  Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten  

Gerelateerde case studies 
(nr.): 2,4,5,6,8,10,17,19,20 

De integratie van Natura 2000-doelstellingen en -maatregelen in een bosbeheerplan kan voor 
de betrokkenen meerdere voordelen bieden, ook al kan dit aanvankelijk wat extra onderzoek 
en overleg vergen. Bovenal hoeven boseigenaren en –beheerders door die integratie in het 
dagelijks beheer van hun bos slechts één document te raadplegen, en niet zowel het 
Natura 2000-beheerplan en het bosbeheerplan. Tegelijkertijd zal het ertoe bijdragen een 
betere samenhang te waarborgen tussen verschillende beleidsdoelstellingen, ertoe bijdragen 
potentiële conflicten in de toepassingsfase en onnodige kosten te vermijden. De mogelijkheid 
van één plan dat alle aspecten integreert, of eerder twee, wordt hierna besproken. 

Bosbeheerplannen die Natura 2000-doelstellingen integreren zijn ook een zeer nuttig 
instrument voor het aantrekken van de broodnodige financiële middelen voor hun toepassing, 
aangezien zij aan meerdere beleidsdoelstellingen kunnen voldoen met slechts één plan. Dat 
kan des te meer gelden wanneer gebruik gemaakt wordt van beschikbare EU-
financieringsmogelijkheden krachtens de Structuurfondsen, Fondsen voor 
Plattelandsontwikkeling of LIFE (zie afdeling 1.2.2 in deel I van het document voor een 
overzicht van mogelijke EU-financieringsbronnen). 

Een ander groot voordeel van een geïntegreerd beheerplan is dat het ertoe bij zal dragen dat 
mogelijke significante negatieve gevolgen voor het betrokken Natura 2000-gebied kunnen 
worden vermeden. Indien dit daadwerkelijk bereikt kan worden, aangetoond kan worden en 
gedocumenteerd kan worden door een objectieve screening van de in het plan opgenomen 
maatregelen, zal het een groot voordeel zijn dat noch voor het plan noch voor enige 
afzonderlijke door het plan bestreken beheermaatregel een volledige passende beoordeling 
van zijn gevolgen gemaakt moet worden overeenkomstig artikel 6, lid 3 van de 
Habitatrichtlijn. 

Bijvoorbeeld, indien een houtkapproject niet strikt noodzakelijk is voor het 
instandhoudingsbeheer van het gebied, dan zou het afzonderlijk significante negatieve 
gevolgen voor het gebied kunnen hebben, of in combinatie met andere plannen of projecten, 
en, indien die mogelijke gevolgen niet kunnen worden uitgesloten, moet voor het project een 
passende beoordeling gemaakt worden overeenkomstig artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn. 
Geïntegreerde bosbeheerplannen omvatten normaliter houtkapactiviteiten die wellicht niet 
noodzakelijk zijn voor het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied, 
maar nodig zijn om andere doelstellingen te bereiken (bijv. houtproductie, jachtbeheer, 
recreatie, brandpreventie, bodembescherming). Verwacht wordt dat dergelijke in een 
geïntegreerd bosbeheerplan opgenomen maatregelen zo zijn opgezet dat mogelijke 
negatieve gevolgen voor het gebied worden vermeden of worden gereduceerd tot een 
insignificant niveau. Worden deze voorzorgsmaatregelen in acht genomen dan is het 
normaliter onwaarschijnlijk dat mogelijke negatieve gevolgen ook in combinatie met andere 
plannen of projecten er niet uitgescreend kunnen worden en dat een volledige passende 
beoordeling zoals bedoeld in artikel 6, lid 3 nog steeds nodig zal zijn. In sommige gevallen 
kan houtkap zelfs positief bijdragen aan het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen 
van het gebied (bijv. de vergemakkelijking van natuurlijke regeneratie van een habitattype 
van communautair belang, het verwijderen van niet-gewenste bossoorten, enz.). 

Het is belangrijk om te benadrukken dat maatregelen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het 
instandhoudingsbeheer van een gebied, maar zijn opgenomen in een geïntegreerd 
beheerplan, zo moeten zijn opgezet dat dat zij waarschijnlijk geen significante negatieve 
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gevolgen zullen hebben voor het gebied, afzonderlijk, of in combinatie met andere plannen of 
projecten, en dat zij vanuit die invalshoek grondig gescreend moeten worden en het 
screeningresultaat in het beheerplan gedocumenteerd wordt (zie vragen nr. 33 en 34). 

Eén geïntegreerd plan dat zowel Natura 2000 alsook bosbeheer bestrijkt, zou het ideaal zijn. 
In uitzonderlijke gevallen (bijv. één bosbouwbedrijf dat overeenkomt met één Natura 2000-
gebied) kunnen het Natura 2000-beheerplan en het bosbeheerplan makkelijk in één 
document gecombineerd worden. Een dergelijk document fungeert dan als een natura 2000-
beheerplan nadat de bevoegde natuurbeschermingsautoriteit het heeft goedgekeurd. In de 
meeste overige gevallen zullen er evenwel twee afzonderlijke documenten zijn: enerzijds een 
Natura 2000-beheerplan (dat een heeI Natura 2000-gebied bestrijkt) dat in het algemeen 
meerdere bosholdings bestrijkt, en anderzijds, meerdere bosbeheerplannen voor meerdere 
holdings. In alle gevallen moeten die bosbeheerplannen voldoen aan de niet-
verslechteringsvereisten uit hoofde van artikel 6, lid 2 van de Habitatrichtlijn. Idealiter 
integreren zij ook de meer proactieve instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-
gebied (geïntegreerde bosbeheerplannen). Afzonderlijke houtkapprojecten in Natura 2000-
gebieden moeten altijd zo opgezet zijn dat mogelijke negatieve gevolgen voor het gebied 
worden vermeden of worden gereduceerd tot een insignificant niveau. Indien significante 
negatieve gevolgen voor een gebied niet uitgescreend kunnen worden, is steeds een 
passende beoordeling vereist. 
 

36. Moeten bestaande bosbeheerplannen aangepast worden om rekening te houden 
met bestaande Natura 2000-beheerplannen?  

Aanbeveling  Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten  

Gerelateerde case studies 
(nr.): 4, 6, 7, 8, 17, 18, 19,20 

Het is in beginsel niet verplicht om bestaande bosbeheerplannen aan te passen zolang de 
door het plan bestreken maatregelen geen verslechtering van de habitats of habitats van 
soorten veroorzaken waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen, of significante 
storende factoren voor die soorten. 

Bestaande plannen zouden evenwel ook aangepast moeten worden indien zij bosbouw- of 
andere maatregelen omvatten die niet stroken met de gebiedspecifieke 
instandhoudingsdoelstellingen. Indien een bestaand bosbeheerplan geen rekening houdt 
met de instandhoudingsdoelstellingen en –maatregelen die zijn vast gesteld binnen de 
context van een Natura 2000-beheerplan dat hetzelfde bos bestrijkt, dan zou herziening 
ervan het beste zijn. Indien mogelijk moeten synergieën worden onderzocht zodat 
bosbouwmaatregelen kunnen bijdragen aan het bereiken van Natura 2000-
instandhoudingsdoelstellingen. Desalniettemin, de integratie van Natura 2000-doelstellingen 
en -maatregelen in bestaande bosbeheerplannen kan bij de volgende geplande bijwerking 
van deze plannen gebeuren, mits de activiteiten uit hoofde van het bestaande plan geen 
verslechtering van beschermde habitats of storende factoren voor beschermde soorten in 
het Natura 2000-gebied veroorzaken. 

Indien een bosbeheerplan de betreffende instandhoudingsvereisten volledig overeenkomstig 
de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied integreert, en wel zodanig dat mogelijke 
negatieve gevolgen voor beschermde soorten en habitats worden vermeden en wanneer, 
indien mogelijk, de door het plan bestreken bosbouwmaatregelen zelfs proactief bijdragen 
aan het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied, dan zou het 
normaliter mogelijk moeten zijn vast te stellen dat het plan waarschijnlijk geen significante 
negatieve gevolgen voor het gebied heeft. Een dergelijke vaststelling kan alleen gedaan 
worden op basis van objectieve argumenten en als resultaat van een screening van alle 
mogelijke gevolgen van het plan voor het Natura 2000-gebied. Aanbevolen wordt de 
screeningresultaten te documenteren als een bijlage bij het beheerplan. Onder dergelijke 
omstandigheden zal een passende beoordeling voor het plan niet noodzakelijk zijn. Zie 



Natura 2000 en bossen  69 

 

tevens vraag 57 voor meer informatie over de noodzaak om bij een artikel 6, lid 3-procedure 
al dan niet een bosbeheerplan in te dienen.  

 
 

37. Niet alle bossen hebben een bosbeheerplan of een gelijkwaardig instrument. Is het 
verplicht om een bosbeheerplan te laten goedkeuren door de autoriteit in een Natura 
2000-gebied?  

Aanbeveling Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.):  

Krachtens de EU-richtlijnen is het voor bossen in Natura 2000 niet verplicht een 
bosbeheerplan op te stellen. De verplichting een bosbeheerplan op te stellen hangt sterk af 
van de in iedere lidstaat vigerende nationale regels. In meerdere lidstaten zijn die vereist voor 
bossen vanaf een bepaalde omvang, of voor sommige typen bossen. 

De EU-biodiversiteitsstrategie moedigt de lidstaten er desalniettemin toe aan ervoor te 
zorgen dat “[er ]tegen 2020 bosbeheerplannen of gelijkwaardige instrumenten [zijn], in 
overeenstemming met duurzaam bosbeheer, voor alle bossen in overheidsbezit en voor 
holdings vanaf een bepaalde omvang (door de lidstaten of de regio's vast te stellen en mee 
te delen in hun plattelandsontwikkelingsprogramma's) waarvoor financiering wordt verstrekt 
in het kader van het plattelandsbeleid van de EU, teneinde te zorgen voor een meetbare 
verbetering in de staat van instandhouding van soorten en habitats die afhangen of invloed 
ondervinden van bosbouw en in de levering van ecosysteemdiensten ten opzichte van de 
EU-referentiesituatie van 2010”62. 

Voorts hangt steun voor sommige van de bosbouwmaatregelen uit hoofde van de ELFPO-
verordening (Verordening 1305/2013) voor 2014-2020 af van de indiening van de betreffende 
informatie uit een bosbeheerplan, of gelijkwaardig instrument, overeenkomstig duurzaam 
bosbeheer vanaf een bepaalde omvang (zoals hierboven gesteld). 

 
 
 

38. Bossen zijn dynamische ecosystemen die op lange termijn beheerd worden. Hoe 
kan dit specifieke aspect compatibel gemaakt worden met Natura 2000-
instandhoudingsdoelstellingen?  

Aanbeveling  Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 22 

In het algemeen zijn Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen zo opgesteld dat zij terdege 
rekening houden met het dynamische karakter van bosecosystemen. Daadwerkelijk draagt 
dit dynamische kenmerk vaak ertoe bij dat de overleving van een brede reeks van 
verschillende bosgerelateerde soorten verzekerd wordt, met name in grote gebieden van 
doorlopende bossen. 

Natura 2000-aanwijzing probeert derhalve niet systematisch een bestaande situatie in een 
bepaald bos op een bepaalde datum in stand te houden, ook al zijn sommige semi-
natuurlijke bossen afhankelijk van actief beheer om natuurlijke successie te voorkomen. 
Instandhoudingsdoelstellingen beogen niet een bepaalde situatie koste wat het kost in stand 
te houden, ongeacht de natuurlijke ontwikkeling. Die natuurlijke ontwikkeling moet een 
integraal onderdeel zijn van de ecologische factoren op grond waarvan de 
instandhoudingsdoelstellingen en –maatregelen zijn opgesteld. De “bosbouwcyclus” 
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 Zoals bepaald in SEC(2006) 748. 
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(regeneratie, uitdunning en kappen van volwassen bomen of bestanden) kan stroken met 
een dergelijke dynamische benadering. Alhoewel een enkele wijziging van bestaande 
praktijken vaak wenselijk is (bijv. behouden van oude bomen of bestanden). 

Desalniettemin kan het “bevriezen” van een situatie soms noodzakelijk zijn om op lange 
termijn een semi-natuurlijke habitat te behouden die afhankelijk is van specifieke 
beheermaatregelen. 

Regelmatig toezicht en evaluatie van deze ecologische factoren, en van de mate van 
instandhouding van de doelsoorten en –habitats zal indien noodzakelijk een mogelijke 
aanpassing van de instandhoudingsdoelstellingen en –maatregelen van het gebied mogelijk 
maken. 

Een dynamische benadering van het beheer kan evenwel makkelijker toegepast worden in 
grote Natura 2000-gebieden dan in kleine, die vaak afgebakend zijn rond het eigenlijke 
gebied van beschermde habitattypes. Het is tevens van belang een toezichtregeling op 
landschapniveau te hebben die problematische tendensen in deze natuurlijke processen 
tegelijkertijd kan detecteren in alle betrokken Natura 2000-gebieden in een bepaalde regio. 

 
 

 

39. Bosbeheer is soms afhankelijk van niet-inheemse soorten. Strookt dat met de 
vereisten van Natura 2000? 

Aanbeveling Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 4, 11, 14, 15 

De keuze van drie soorten in een Natura 2000-gebied en de mate waarin aan sommige 
soorten al dan niet de voorkeur gegeven kan worden, zal afhangen van de ecologische 
vereisten van de soorten en habitattypes waarvoor het gebied is aangewezen, en van de 
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. In gebieden waarin de 
instandhoudingsdoelstelling de verbetering van de mate van instandhouding van een 
bepaald habitattype of een bepaalde soort is, kan een mogelijke instandhoudingsmaatregel 
inhouden dat het gebied van niet-inheemse soorten verkleind wordt, bijvoorbeeld om de 
continuïteit van een natuurlijke habitat of zijn structuur te herstellen. 

Anderzijds, in gebieden waar de doelstelling is de bossen in hun huidige staat en 
verspreiding te handhaven, kan het mogelijk zijn bestaande niet-inheemse soorten te 
behouden zolang dit het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied niet 
verhindert. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in grote Natura 2000-gebieden met 
doorlopende percelen met een bedekking van inheems bos dat voldoende dynamisch en 
structureel complex is om de soorten en habitattypes van communautair belang in een goede 
conditie te houden. 

In het algemeen moet de invoering van niet-inheemse boomsoorten binnen Natura 2000-
gebieden evenwel zorgvuldig gebeuren en de mogelijke gevolgen ervan moeten beoordeeld 
worden. De vervanging van een boshabitat van goede kwaliteit door aanplant van niet-
inheemse bomen is waarschijnlijk niet in overeenstemming met de 
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. 
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40. Klimaatverandering zal zeer waarschijnlijk belangrijke gevolgen hebben voor 
bossen. Kunnen bosbeheermaatregelen worden getroffen om de gevolgen van 
klimaatverandering te mitigeren indien het gaat om een Natura 2000-habitat? 

Aanbeveling Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

De verbetering van de mate of staat van instandhouding van boshabitats via passend 
bosbeheer zal ook directe positieve gevolgen hebben voor de veerkracht van de 
bosecosystemen, derhalve in hoeverre zij de gevolgen van klimaatverandering kunnen 
verwerken (aanpassing). Daarvoor is het doel van adaptieve beheerstrategieën de veerkracht 
van bossen tegen toekomstige veranderingen te verbeteren, bijvoorbeeld door de 
bosstructuur te verbeteren, door fragmentatie te verwijderen, en soms door de voorkeur te 
geven aan boomsoorten die het best opgewassen zijn tegen voorspelde omstandigheden. 
Bossen kunnen bijdragen aan vermindering van de klimaatverandering door koolstof op te 
slaan. Dit kan bereikt worden door meer bestanden, aanwezigheid van dood hout en 
hoeveelheid koolstof in de bodem. De bescherming of, indien noodzakelijk, het herstel van 
wateromstandigheden in veenbossen zal helpen verslechtering van veen en CO2-emissies 
uit veengronden onder bossen te voorkomen. Deze beheerstrategieën moeten evenwel altijd 
zorgvuldig toegepast worden om de natuurlijke kenmerken en samenstelling van in stand te 
houden boshabitats niet te wijzigen. 

EU-fondsen zoals ELFPO en het nieuwe LIFE-programma voor milieu en klimaat dat 
dienaangaande maatregelen inzake bossen promoot, benadrukken 
klimaatveranderingmitigatie en –aanpassing, en dat is nieuw. Krachtens ELFPO moeten 
lidstaten minimaal 30% van de totale bijdrage van elk fonds aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma besteden aan klimaatveranderingmitigatie en –
aanpassing, en aan milieuaangelegenheden. Dergelijke besteding moet worden gedaan via 
de agromilieu- en klimaatbetalingen en betalingen voor biologische landbouw, en via 
betalingen voor gebieden met natuurlijke of andere specifieke beperkingen, middels 
betalingen voor bosbouw, betalingen voor Natura 2000-gebieden en klimaat- en 
milieugerelateerde investeringssteun. 

 
 
 

41. Hoe moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van ‘andere beboste 
gebieden’ (kreupelhout, rotsachtige gebieden) of niet-boshabitats?  

Aanbeveling Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten  

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

4, 18 

Bossen in Natura 2000 omvatten vaak ook “ander bebost land” (bosweiden, kreupelhout, 
heide, enz.), waarvan een deel ook bijlage I-habitattypes zijn die de aanwijzing als 
Natura 2000-gebieden vereisen. Indien het gebied is aangewezen voor een dergelijk 
habitattype, of indien het een habitat is dat van belang is voor andere niet-bosgerelateerde 
soorten van EU-belang, dan zal het noodzakelijk zijn daarvoor ook specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen en –maatregelen vast te stellen. 

Is dat niet zo, dan kunnen deze habitats beheerd worden zonder dat noodzakelijkerwijze 
geprobeerd moet worden hun mate van instandhouding binnen het gebied te handhaven, of 
te verbeteren, zolang het beheer niet indruist tegen de instandhoudingsdoelstellingen van het 
gebied of een beschermingsregeling op nationaal, regionaal of lokaal niveau.  
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42. Wat gebeurt er als instandhoudingsdoelstellingen tussen verschillende 
habitattypes of soorten van EU-belang in hetzelfde gebied botsen? 

Aanbeveling Doelgroep: bosbeheerders/-eigenaren, 

 autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

 

Het kan gebeuren dat de instandhoudingsdoelstellingen van een habitattype of soort botsen 
met die van een andere in het gebied aanwezige habitat of soort van EU-belang. 
Bijvoorbeeld, het kan wenselijk zijn het verspreidingsgebied van een boshabitattype uit te 
breiden, maar dit zou vervolgens kunnen leiden tot een verlies van aangewezen heide. 

Zulke potentiële conflicten moeten worden aangepakt en opgelost bij de opstelling van 
instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied, rekening houdend met het relatieve belang 
van elk habitattype of soort in het gebied om de globale doelstelling van het bereiken van 
een gunstige staat van instandhouding binnen de EU en binnen biogeografische regio’s van 
de lidstaten te bereiken. Mogelijkheden voor het vaststellen van passende compromissen, 
waarvan beide profiteren, moeten overwogen worden. (Zie ook vraag nr. 18). 

 
 
 

43. Hoe moeten uitbraken van ziektes in Natura 2000-gebieden aangepakt worden die 
significante economische gevolgen kunnen hebben (bijv. schorskever, dennenaaltje)? 

Wettelijke verplichting/ 
Aanbeveling/ Informatie 

Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

(A) Bij het plannen van fytosanitaire maatregelen in Natura 2000-gebieden, moet rekening 
worden gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied en de maatregelen 
moeten zo opgezet zijn dat negatieve gevolgen voor de beschermde soorten en habitats 
vermeden worden of worden gereduceerd tot een insignificant niveau. 

(W) Een passende beoordeling krachtens artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn zal vereist zijn 
voor fytosanitaire maatregelen die niet noodzakelijk zijn voor het instandhoudingsbeheer van 
het gebied, maar significante gevolgen kunnen hebben voor het gebied (zie tevens vraag 
nr. 57). Ingeval van een negatieve beoordeling kan de maatregel alleen overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 6, lid 4 van de Habitatrichtlijn goedgekeurd worden (geen alternatieve 
oplossing, dwingende redenen van groot openbaar belang, compensatiemaatregelen, 
informeren van de Europese Commissie, Commissie-advies, indien prioritaire soorten of 
habitattypes aanwezig zijn). 

(I) In natuurlijke bossen kunnen uitbraken van ziekten of insecten deel van belangrijke 
ecologische processen in het bos zijn en structuren en functies vertegenwoordigen die 
essentieel voor zijn soorten zijn. Dergelijke factoren moeten niet altijd systematisch 
voorkomen worden, met name in grote Natura 2000-gebieden, tenzij hun negatieve 
ecologische of socio-economische gevolgen duidelijk verder gaan dan de potentiële positieve 
ecologische gevolgen. Tevens moet worden opgemerkt dat natuurlijke storende factoren in 
het algemeen op grote schaal optreden en lokaal negatief kunnen uitvallen, zelfs als zij op 
landschapniveau wenselijk zijn. 

(W) Als overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG van 8 mei 2000
63

, en met name artikel 16, lid 3, 

vierde zin, noodmaatregelen in een Natura 2000-bos getroffen moeten worden om de 
verspreiding binnen de Unie van voor planten of plantproducten schadelijke organismen te 
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voorkomen, dan moeten passende risicobeheeropties toegepast worden die minder 
verwijdering van gevoelige planten met zich mee kan brengen. In dat geval moeten er altijd 
waarborgen zijn om te verzekeren dat een equivalent niveau van mitigatie van het risico van 
verspreiding van het respectievelijke schadelijke organisme(n) verzekerd wordt ten opzichte 

van het niveau dat door de overeenkomende toepassingsmaatregel bepaald wordt
64

. 

(A) De opzet van fytosanitaire maatregelen en mogelijke compensatiemaatregelen moet 
vooraf met de nationale bevoegde autoriteiten besproken worden. In uitzonderlijke gevallen, 
wanneer fytosanitaire maatregelen vanwege Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen 
uitgesloten moeten worden, waardoor de boseigenaar significante economische verliezen 
lijdt, is het raadzaam dat de lidstaat passende financiële compensatie overweegt via de 
beschikbare relevante EU- of nationale fondsen.  

 
 

 

44. Is de bouw van boswegen in een Natura 2000-gebied mogelijk? 

Informatie/Wettelijke 
verplichting 

Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

19 

(I) Boswegen zijn vaak een cruciaal element voor economisch levensvatbaar bosbeheer. 
Soms kunnen zij zelfs bijdragen aan de instandhouding van het gebied (toegang voor 
toepassing van instandhoudingsmaatregelen, bescherming tegen brand, enz.). Maar soms 
kunnen zij significante directe of indirecte gevolgen hebben voor de soorten en/of habitats 
waarvoor het gebied is aangewezen. 

(W) Zoals voor andere vergelijkbare projecten moeten de instandhoudingsdoelstellingen van 
het gebied het uitgangspunt zijn. Het is zeer raadzaam van meet af wegenbouw zo te 
plannen dat mogelijke negatieve gevolgen voor de habitats en soorten waarvoor het gebied 
is aangewezen, worden vermeden of gemitigeerd. Indien krachtens die 
voorzorgsmaatregelen redelijkerwijze verondersteld kan worden dat de wegenbouw geen 
significante gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van het gebied zal hebben, en wel op 
grond van de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied, of dat de wegenbouw zelfs 
positief zal bijdragen aan het bereiken van deze doelstellingen, dan kan de wegenbouw 
plaatsvinden zonder een volledige passende beoordeling. Een dergelijke vaststelling kan 
alleen gedaan worden op basis van objectieve argumenten en als resultaat van een 
screening van alle mogelijke gevolgen van het plan voor het Natura 2000-gebied. 

(A) Het is raadzaam de screeningresultaten zo te documenteren dat die altijd, indien dat 
nodig is, geraadpleegd kunnen worden. Dezelfde voorzorgsmaatregel geldt ook voor 
boswegprojecten die deel uitmaken van een bosbeheerplan (al dan niet geïntegreerd) dat als 
geheel niet reeds gescreend werd of waarvoor geen passende beoordeling gemaakt is van 
de gevolgen van het project voor een Natura 2000-gebied. 

(W) Een passende beoordeling krachtens artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn zal altijd 
vereist zijn, indien niet uitgesloten kan worden dat de weg gevolgen kan hebben voor het 
gebied (zie tevens vraag nr. 57). 
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 Zie bijvoorbeeld uitvoeringsbesluit 2012/535/EU van de Commissie van 26 september 2012 
betreffende noodmaatregelen ter preventie van de verspreiding in de Unie van Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (het dennenaaltje) (PB L 266 van 2.10.2012, blz. 42). 
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45. Is kaalslag toegestaan in Natura 2000-gebieden? 

Aanbeveling Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

4, 19 

Ook hier moeten de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied het uitgangspunt zijn. 
Kaalslag kan schadelijk zijn voor bepaalde specifieke habitats of bossoorten, met name 
diegenen die afhankelijk zijn van een permanente bedekking, maar kunnen ook mogelijk 
maken dat andere onder de Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn beschermde soorten of habitats 
gedijen. Een van-geval-tot-geval-analyse is nodig. Die moet rekening houden met de 
gebiedspecifieke instandhoudingsdoelstellingen, de habitats en soorten die getroffen worden 
door de voorgenomen kaalslag, de nieuwe habitattype(s) die de types zullen vervangen die 
verwijderd worden, (waaronder een uiteenlopende ontwikkelingsfase of –structuur van de 
bestaande habitat(s)), het relatieve belang van het kaalslaggebied, enz. Voor habitats van 
communautair belang, waarvoor in het betreffende gebied overeenkomstig de artikel 17-
rapportage de waarden al liggen onder de referentiewaarden voor een gunstige staat van 
instandhouding op nationaal of biogeografisch niveau, strookt kaalslag waarschijnlijk niet met 
de gebiedspecifieke instandhoudingsdoelstellingen die in een dergelijke situatie normaliter de 
overkoepelende doelstelling van het bereiken van een gunstige staat van instandhouding op 
een breder niveau moeten weerspiegelen. 

Procedureel gezien zal een passende beoordeling krachtens artikel 6, lid 3 vereist zijn voor 
andere plannen of projecten, indien niet uitgesloten kan worden dat significante gevolgen 
optreden voor een Natura 2000-gebied (zie vragen nr. 44 en 57). 

 

46. Hoe moet het verschijnen van nieuwe bijlage I-habitats in een Natura 2000-gebied 
aangepakt worden? 

Aanbeveling Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.):  

Bosbeheer is een dynamisch proces op lange termijn. Ingevolge sommige 
bosbeheermaatregelen kan een nieuwe bijlage I-habitat ontstaan. Bijvoorbeeld na kaalslag 
van een sparbestand op zure bodem in een Natura 2000-gebied kan zich droge Europese 
heide (Habitat 4030) ontwikkelen. Moet die nieuwe habitat beschermd worden of kan het 
binnen een paar jaar evolueren tot een nieuw bosbestand (bijv. berkbestand of 
sparaanplant)? De instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied beantwoorden die vraag. 

Indien het gebied aanvankelijk ook is aangewezen voor het behoud van droge heide, dan 
moet volgens de overeenkomstige instandhoudingsdoelstellingen rekening worden gehouden 
met het additionele ontstaan van de habitat, hetzij op dynamische wijze, binnen het kader 
van goede planning van kaalslag die in het gebied de aanwezigheid garandeert van 
voldoende oppervlakte voor die habitat, of op statische wijze (door het nemen van specifieke 
maatregelen om bebossing te vermijden en droge heide daar te behouden), indien er een 
groot tekort bestaat aan die habitat. Indien het nieuw verschenen habitattype niet behoorde 
tot de habitats waarvoor het gebied aanvankelijk werd aangewezen (hetzij als een habitat of 
een habitatsoort), dan moet de habitat (of de overeenkomstige soort) opgenomen worden in 
het standaardgegevensformulier van het gebied en moeten specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen voor dit habitattype of overeenkomstige soort uitgewerkt 
worden. Het zal afhangen van de aard van deze doelstellingen of specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen al dan niet vereist zullen zijn. Indien de aanwezigheid van het 
nieuwe habitattype of habitat van een soort niet significant is ten opzichte van de 
belangrijkste doelstellingen van het gebied, of de samenhang van het Natura 2000-netwerk, 
zal dat blijken uit de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. In een dergelijk geval zal 
de nieuwe habitat geen specifieke instandhoudingsmaatregelen vergen (zie vragen 18 & 42).  
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47. Hoe moeten secundaire bijlage I-habitats aangepakt worden die op natuurlijke 
wijze worden vervangen door een boshabitat? 
Aanbeveling Doelgroep: boseigenaren/ -

beheerders, autoriteiten 
Gerelateerde case studies 
(nr.): 

Menig Natura 2000-habitat is afhankelijk van menselijke interventies. Bij ontstentenis van 
menselijke interventies evolueren dergelijke secundaire habitats spontaan tot een ander 
habitattype (al dan niet van communautair belang) dat dichter bij de potentiële natuurlijke 
vegetatie kan staan, maar niet overeenkomt met de habitat die bestond toen het gebied werd 
aangewezen. Bijvoorbeeld sommige bijlage I-habitats (bijv. eikenbos – bijlage I-habitats 
9160, 9170, 9190) zijn ontstaan na een bepaalde bosbouwkundige behandeling (bijv. 
verjongingskap). Vanwege verandering in beheerpraktijken (bijv. opgeven van een 
verjongingskap) kan een nieuwe habitat (bijv. een beukenbos) in toenemende mate de 
oorspronkelijke vervangen. Evenzo kunnen sommige bosweiden evolueren tot een bos 
waarin niet meer gegraasd wordt. 

Het besluit aangaande de behandeling van die habitats moet worden genomen op grond van 
de voor het respectieve gebied vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen. Deze 
doelstellingen zijn idealiter opgesteld na een analyse van het relatieve belang en potentieel 
van dat gebied voor de instandhouding van de in het gebied aanwezige habitattypes, 
rekening houdend met hun staat van instandhouding op regionaal, nationaal of 
biogeografisch niveau. 

Indien is vastgesteld dat een bepaald habitattype moet worden behouden, of zelfs hersteld 
moet worden in het gebied, dan moet de bevoegde autoriteit de noodzakelijke 
instandhoudingsmaatregelen vaststellen om de ontwikkeling van een ander habitattype te 
voorkomen. 

Indien de instandhoudingsdoelstellingen de evolutie naar een ander habitattype omvatten, 
bijvoorbeeld omdat de laatstgenoemde overeenkomt met de natuurlijke vegetatie van het 
gebied, dan is geen interventie vereist om de ontwikkeling van dat habitattype te stoppen, dat 
trouwens soms zelfs een bijlage I-habitat kan zijn. Met andere woorden, zolang de 
ontwikkeling van een nieuw habitattype strookt met de gebiedspecifieke 
instandhoudingsdoelstellingen zal het normaal gesproken niet worden beschouwd als een 
verslechtering in de betekenis van artikel 6, lid 2 van de Habitatrichtlijn (zie tevens vragen 
nr. 18, 26, 42 en 46).  

 
 

4.7 Financiering van de instandhouding en het beheer van Natura 2000-
gebieden 
 

Vragen: 
48.  Brengen Natura 2000-instandhoudingsmaatregelen altijd kosten met zich mee? 
49. Hoeveel kost het Natura 2000-netwerk in totaal? 
50.  Wie is verantwoordelijk voor het waarborgen van de financiering van het netwerk? Zijn er 

EU-middelen beschikbaar voor de ondersteuning van het instandhoudingsbeheer van 
Natura 2000-gebieden? 

51.  Zijn er specifieke maatregelen krachtens de EU-Verordening Plattelandsontwikkeling 
voor de ondersteuning van Natura 2000? 

52. Zijn er andere maatregelen krachtens de EU-plattelandsontwikkeling die ook zouden 
kunnen bijdragen aan de financiering van Natura 2000? 

53.  Moeten gemaakte extra kosten of gederfde inkomsten alleen worden gedragen door 
boseigenaren/ -beheerders? 
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54.  Moeten de kosten van Natura 2000-beheermaatregelen altijd financieel gecompenseerd 
worden? 

55.  Welke maatregelen zijn beschikbaar krachtens het EU-instrument LIFE om de 
financiering van de instandhoudingsmaatregelen voor bossen in Natura 2000-gebieden 
te ondersteunen? 

56.  Zijn er andere financieringsmogelijkheden en -prikkels voor Natura 2000 op nationaal of 
regionaal niveau? 

 
NB: Gelieve ook sectie 1.2.2 van deel I van dit document te raadplegen voor een 
volledig overzicht van EU-financieringsmogelijkheden voor Natura 2000-gebieden. 

 

48. Brengen Natura 2000-instandhoudingsmaatregelen altijd kosten met zich mee? 

Aanbeveling Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 
18, 20, 21, 22, 23 

Niet altijd. Dat hangt erg af van het type maatregel en het specifieke gebied waar zij 
toegepast worden. Er zijn bepaalde instandhoudingsmaatregelen die geen kosten of 
gederfde inkomsten veroorzaken, of die direct zonder extra kosten of gederfde inkomsten in 
de dagelijkse beheeractiviteiten opgenomen kunnen worden (bijv. wijziging van 
soortensamenstelling van bosbestanden, indien die samenstelling economisch en ecologisch 
onhoudbaar is, zulks door de invoering van productieve bossoorten die overeenkomen met 
de natuurlijke vegetatie, of eenvoudigweg door ervoor te zorgen dat de bestaande 
bosbeheerpraktijken worden voortgezet indien zij aantoonbaar bijdragen aan het bereiken of 
handhaven van een goede mate van instandhouding van in een gebied aanwezige soorten 
en habitattypen). 

Sommige instandhoudingsmaatregelen kunnen op korte of langere termijn zelfs economische 
voordelen opleveren (bijv. het scheppen van betere jachtomstandigheden voor wildsoorten, 
minder wildschade, betere hengelsportmogelijkheden resulterende uit riviervriendelijkere 
houtteelt, meer toerisme, natuurvriendelijkere en goedkopere bosbouwmethoden, verbeterde 
bodemomstandigheden, enz.). 

Er zal onvermijdelijkerwijze een aantal instandhoudingsmaatregelen zijn dat wel kosten 
veroorzaakt, omdat zij voor de toepassing extra mankracht vereisen, nieuwe investeringen in 
nieuwe infrastructuur of uitrusting vereisen, of omdat zij commerciële mogelijkheden voor de 
eigenaren verminderen. Die moeten per geval bekeken worden. 

Het is zeer raadzaam dat de Natura 2000-beheerplannen een raming omvatten van de 
toepassingskosten voor elke voor het betreffende gebied vastgestelde 
instandhoudingsmaatregel en dat tevens alle mogelijke financieringsbronnen uit overheids- 
en particuliere bron op lokaal, nationaal en EU-niveau nagegaan worden. Het is ook 
raadzaam de mogelijke toepassing van innovatieve zelffinancieringsregelingen te 
onderzoeken (bijv. door de verkoop van Natura 2000-producten, ecotoerisme, heffingen voor 
het behoud van waterkwaliteit, enz., zie voorbeelden in vraag nr. 49). 

 
 

49. Hoeveel kost het Natura 2000-netwerk in totaal?  

Informatie Doelgroep: algemene 
publiek, bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten  

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

Het effectieve beheer en herstel van gebieden in het Natura 2000-netwerk in de hele EU-28 
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vergt aanzienlijke financiële investeringen. In 2007 raamde de Commissie dat de EU-27 circa 
€ 5,8 miljard per jaar nodig zal hebben voor het beheer en herstel van de gebieden in het 
netwerk. Het gebruik van verschillende EU-instrumenten heeft tot nu toe evenwel veel lager 
gelegen dan de financiële behoeften van Natura 2000, zoals omschreven door de lidstaten, 

waarbij slechts 20 % van die behoeften afgedekt werd
65

. 

De veelvoudige socio-economische voordelen die de in het netwerk opgenomen gebieden 
genereerden, wogen evenwel ruimschoots op tegen deze kosten. Naast de cruciale rol van 
Natura 2000-gebieden in de bescherming van de Europese biodiversiteit, bieden 
Natura 2000-gebieden een brede waaier andere ecosysteemvoordelen en –diensten aan de 
maatschappij. Volgens recente Commissiestudies worden de baten die de als Natura 2000-
gebieden aangewezen gebieden genereren geschat op ongeveer € 200 tot 300 miljard per 

jaar
66

. 

Alhoewel deze cijfers slechts een voorlopige raming zijn, tonen de voorlopige resultaten al 
aan dat de economische voordelen voor de maatschappij die voortvloeien uit het 
Natura 2000-netwerk zeer gunstig afsteken tegen de met het beheer en de bescherming van 
deze belangrijke bron gemoeide kosten, die slechts een fractie vormen van zijn potentiële 
voordelen. 

De exacte kosten-batenverhouding zal uiteraard afhangen van een reeks factoren, 
waaronder de locatie van de gebieden en hun bodemgebruik, maar alles wijst er tot op heden 
op dat een goed beheerd Natura 2000-netwerk de met zijn onderhoud gemoeide kosten 
ruimschoots zal terugbetalen. 

Voorbeelden van de economische baten van Natura 2000: 

TOERISME 

Natura 2000 blijkt al een belangrijke motor van menig lokale economie te zijn door toeristen aan te trekken, die 
met hun uitgaven lokale economieën ondersteunen. De uitgaven van bezoekers aan Natura 2000-gebieden 
worden geraamd op € 50–85 miljard per jaar (in 2006). Wordt alleen rekening gehouden met de uitgaven van de 
bezoekers met affiniteit voor Natura 2000-aanwijzing (in tegenstelling tot natuurgebieden in het algemeen), dan 
genereren ongeveer 350 miljoen bezoekersdagen in 2006 een bedrag van € 9–20 miljard op jaarbasis. 

De totale uitgaven door toerisme en recreatie zijn goed voor 4,5 tot 8 miljoen voltijdse banen (FTE). De baten die 
bezoekers met affiniteit voor Natura 2000 genereren, zouden goed zijn voor 800.000 tot 2 miljoen FTE-banen. Dit 
is vergelijkbaar met een totaal van ongeveer 13 miljoen FTE-banen in de toerismesector binnen de EU-27 (in 
2008). Voorts kunnen beschermingszones extra baten opleveren voor de lokale en regionale economie doordat zij 
investeringen van buitenaf aantrekken en lokale profilering en levenskwaliteit versterken. 

WATER: 

Geld kan bespaard worden door te werken met natuurlijk kapitaal, hetgeen waterzuiveringskosten en 
watervoorzieningskosten bespaart. Waterzuivering en -voorziening zijn belangrijke ecosysteemdiensten die de 
natuurlijke ecosystemen leveren, waaronder beschermingszones zoals Natura 2000. Een aantal grote Europese 
steden, waaronder München, Berlijn, Wenen, Oslo, Madrid, Sofia, Rome, en Barcelona profiteren allen op 
uiteenlopende wijze van natuurlijke filtratie. Deze gemeenten besparen geld op waterbehandeling vanwege de 
natuurlijke behandeling uit ecosystemen. De besparingen kunnen worden doorgegeven aan de consumenten, wat 
leidt tot lagere nutsvoorzieningskosten voor EU-ingezetenen. 

Informatie uit de vier Europese steden Berlijn, Wenen, Oslo en München illustreert de voordelen van 
beschermingszones voor waterzuivering en -voorziening. Via batenoverdracht kunnen de jaarlijkse economische 
baten van waterzuivering geschat worden op tussen € 7 en € 16 miljoen en van watervoorziening tussen € 12 en 
€ 91 miljoen per stad. De gemiddelde baten per capita bedragen tussen € 15 en € 45 per jaar voor waterzuivering 
en -voorziening gecombineerd voor de vier geanalyseerde Europese steden. Dit is vergelijkbaar met een 
gemiddelde waterrekening voor huishoudens van € 200 per jaar in Duitsland. 

 

                                                 
65 Werkdocument van de diensten van de Commissie. Financiering van Natura 2000 Beschikbaar op: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf 
66

 Nadere details zijn te vinden op de homepage van DG ENV Nature: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
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50. Wie is verantwoordelijk voor het waarborgen van de financiering van het netwerk? 
Zijn er EU-middelen beschikbaar voor de ondersteuning van het 
instandhoudingsbeheer van Natura 2000-gebieden? 

Informatie, Aanbeveling Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies (nr.): 

3,5,8,9,10,14,17,18,20,21,22,23 

(I) Als een EU-wijd netwerk is Natura 2000 gebaseerd op het beginsel van solidariteit tussen 
lidstaten. Het is een belangrijke gedeelde bron die voor de maatschappij en de Europese 
economie meerdere voordelen kan opleveren. Maar het is ook een gedeelde 
verantwoordelijkheid die voldoende financiële investeringen vergt om volledig operationeel te 
worden. 

Enerzijds zijn de lidstaten hoofdverantwoordelijk voor de financiering van Natura 2000, 
anderzijds erkent artikel 8 van de Habitatrichtlijn dat steun op EU-niveau nodig is voor het 
beheer van Natura 2000 en koppelt de totstandkoming van de noodzakelijke 
instandhoudingsmaatregelen expliciet aan de verstrekking van EU-cofinanciering. 

Beheervereisten van Natura 2000 zijn geïntegreerd in verschillende EU-financieringsstromen, 
zoals de Structuurfondsen (EFRO), Plattelandsontwikkelingsfondsen (ELFPO), Europees 
Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), LIFE, enz. 

Deze geïntegreerde benadering werd om meerdere redenen gekozen: 

 Deze benadering verzekert dat het beheer van Natura 2000-gebieden deel uitmaakt 
van het bredere grondbeheerbeleid van de EU; 

 Door deze benadering kunnen lidstaten prioriteiten stellen en beleidsvormen en 
beleidsmaatregelen ontwikkelen die hun nationale en regionale eigenheden 
weerspiegelen; 

 Deze benadering voorkomt duplicatie en overlap van verschillende EU-
financieringsinstrumenten en de met die duplicatie verbonden administratieve 
complicaties. 

Ingeval van bossen in Natura 2000 zijn voor de periode 2014-2020 verschillende 
financieringsmogelijkheden beschikbaar uit hoofde van de nieuwe EU-fondsen (zie 

sectie 1.2.2 in deel I van het document)
67

. In de meeste gevallen hangt het van de 

autoriteiten van de lidstaten af of, en hoe, deze mogelijkheden in het specifieke land/de regio 
ter beschikking worden gesteld. 

(A) Om de beschikbare EU-fondsen optimaal te gebruiken heeft de Commissie de 
lidstaten ertoe aangemoedigd een meer strategische meerjarenplanningsbenadering 
te volgen voor Natura 2000-financiering. Dat gebeurt in de vorm van prioritaire 

actiekaders (PAF’s) die de financieringsbehoeftes en strategische prioriteiten voor 
Natura 2000 op een nationaal of regionaal niveau voor de periode 2014-2020 omschrijven. 
Deze PAF's zijn specifiek ontworpen om de integratie van passende 

instandhoudingsmaatregelen te bevorderen
68

, waaronder die voor bossen, in de nieuwe 

operationele programma's voor de verschillende EU-financieringsinstrumenten. 

 

                                                 
67

 Deze middelen worden ook nader omschreven in een nieuwe Leidraad over financiering van 
Natura 2000 bedoeld om autoriteiten, beheerders en eigenaars te ondersteunen als zij gebruik willen 
maken van de veelvuldige voor de lopende periode (2014-2020) beschikbare middelen voor 
beheermaatregelen binnen Natura 2000-gebieden, waaronder maatregelen voor bossen in Natura 
2000. Beschikbaar op: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
68

 SEC(2011) 1573 definitief. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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51. Zijn er specifieke maatregelen krachtens de EU-Verordening 
Plattelandsontwikkeling voor de ondersteuning van Natura 2000? 

Informatie  Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 
 
 

Ja, er is een specifieke maatregel die betrekking heeft op Natura 2000-betalingen en de 
Waterrichtlijnbetalingen. Luidens de nieuwe ELFPO-verordening (1305/2013), worden 
Natura 2000-betalingen jaarlijks gedaan per hectare bos om de begunstigden te 
compenseren voor extra kosten en gederfde inkomsten die voortvloeien uit nadelen in de 
betrokken gebieden die verband houden met de toepassing van de Habitat- en de 
Vogelrichtlijn. De steun wordt verleend aan landbouwers en private bosbezitters, alsmede 
aan organisaties waarin private bosbezitters zijn verenigd. In naar behoren gemotiveerde 
gevallen kan de steun tevens worden verleend aan andere grondbeheerders(Artikel 30). 

Natura 2000-betalingen zijn beschikbaar voor activiteiten die verband houden met nadelen 
en opgelegde beperkingen in de aangewezen Natura 2000-gebieden en zijn omschreven in 
beheerplannen of andere gelijkwaardige instrumenten. Die beperkingen moeten een bindend 
karakter hebben, d.w.z. alle grondbeheerders in de betrokken gebieden moeten aan die 
beperkingen voldoen, en de beperkingen zijn gekoppeld aan de bepalingen betreffende 
behoud of herstel van de habitats en soorten en betreffende de vermijding van hun 
verslechtering en het optreden van storende factoren. 

Deze maatregel zou gunstig zijn voor boseigenaren mits de lidstaten de maatregel opnemen 
in hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s. 

 
 

52. Zijn er andere maatregelen krachtens de EU-plattelandsontwikkeling die ook 
zouden kunnen bijdragen aan de financiering van Natura 2000? Wie profiteert er van 
deze financiering? 

Informatie Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 3,8,14,18,21,23 

Ja, er zijn andere maatregelen krachtens de nieuwe ELFPO-verordening die ook aan de 
financiering van Natura 2000 zouden kunnen bijdragen. De belangrijkste zijn de volgende 
maatregelen: 

Artikel 21: Investeringen in de ontwikkeling van bosgebieden en verbetering van de 
levensvatbaarheid van bossen, waaronder: 

o bebossing en de aanleg van beboste gebieden (art. 22) 
o de invoering van boslandbouwsystemen (art. 23) 
o de preventie en het herstel van schade die aan bossen wordt toegebracht door 

bosbranden en natuurrampen, met inbegrip van uitbraken van plagen en ziekten, 
rampzalige gebeurtenissen en klimaatgerelateerde bedreigingen (art. 24) 

o investeringen ter verbetering van de veerkracht en de milieuwaarde alsmede van 
het mitigatiepotentieel van bosecosystemen (art. 25) 

o investeringen in bosbouwtechnologieën en in de verwerking, de mobilisering en 
de afzet van bosproducten (art. 26) 

 Artikel 34: Bosmilieu- en klimaatdiensten en bosinstandhouding 

 Artikel 35: Samenwerking. 

Er is thans ook een algemeen vereiste dat steun voor holdings vanaf een bepaalde omvang 
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(die de lidstaten in hun programma's voor plattelandsontwikkeling vast moeten stellen) ervan 
afhankelijk is of het bos overeenkomstig de SFM-beginselen wordt beheerd (dat wordt 
aangetoond door de overlegging van de betrokken informatie uit een bosbeheerplan of 
gelijkwaardige instrumenten). 

De nieuwe verordening verlangt dat minstens 30 % van de totale ELFPO-bijdrage aan het 
plattelandsontwikkelingsprogramma gereserveerd wordt voor milieukwesties en 
klimaatveranderingmitigatie en –aanpassing via steun voor milieu- en klimaatgerelateerde 
investeringen, investeringen in bossen (artikel 21 en 34), agromilieu- en klimaatmaatregelen, 
biologische landbouw, gebieden die te maken hebben met natuurlijke of andere beperkingen 
en betalingen in Natura 2000. 

Het merendeel van de bosmaatregelen in de Verordening voor plattelandsontwikkeling is 
gericht op private boshouders en hun verenigingen. De bosmaatregelen zijn beschikbaar 
voor boseigenaren zo lang de lidstaten die opnemen in hun programma’s voor 
plattelandsontwikkeling. Andere begunstigden, zulks afhankelijk van de specifieke maatregel, 
zijn ook overheidsbosbezitters, gemeenten, andere privaatrechtelijke en overheidsorganen 
en hun verenigingen, natuurlijke personen en andere grondbeheerorganen in welbepaalde 
en naar behoren gemotiveerde gevallen. Bijvoorbeeld, ingeval van overheidsgrond kan steun 
voor bebossing en de aanleg van beboste gebieden (artikel 22) en voor bosmilieu- en 
klimaatdiensten en bosinstandhouding (artikel 34) alleen toegekend worden indien het 
orgaan dat die grond beheert een privaat orgaan of een gemeente is. 

Krachtens bosmilieu- en klimaatdiensten en bosinstandhouding (artikel 34 van de ELFPO-
verordening), wordt steun verleend aan publieke en private bosbezitters en andere 
privaatrechtelijke en openbare instanties en aan de organisaties waarin zij zijn verenigd die 
zich vrijwillig ertoe verbinden activiteiten uit te voeren die bestaan uit één of meer bosmilieu- 
en klimaatverbintenissen. In het geval van bossen in overheidsbezit kan uitsluitend steun 
worden verleend indien het lichaam dat het bos beheert een privaatrechtelijk lichaam of een 
gemeente is. De betalingen compenseren de begunstigden geheel of gedeeltelijk voor de 
extra kosten en de gederfde inkomsten die voortvloeien uit de aangegane verbintenissen. 
Indien nodig kunnen zij ook transactiekosten tot een waarde van 20 % van de voor de 
bosmilieuverbintenissen betaalde premie dekken. "Transactiekosten" zijn extra kosten die 
verband houden met het nakomen van een verbintenis, maar die niet rechtstreeks kunnen 
worden toegeschreven aan de uitvoering van die verbintenis, noch zijn die opgenomen in de 
kosten of gederfde inkomsten die rechtstreeks worden gecompenseerd; en die op basis van 
standaardkosten berekend kunnen worden. Om over deze mogelijkheid te kunnen 
beschikken, moeten lidstaten de betrokken maatregelen evenwel in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s opnemen. 

 
 

53. Moeten gemaakte extra kosten alleen worden gedragen door boseigenaren/ -
beheerders? 

Aanbeveling  Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 
3,5,8,10,11,12,14,16,18,20,2
1 22,23 

Overwegende dat de voordelen uit de toepassing van specifieke 
instandhoudingsmaatregelingen ten goede komen aan de maatschappij als geheel, zou het 
onrechtvaardig zijn dat de toepassingskosten van die maatregelen, hetzij de directe kosten, 
of de legitieme gederfde inkomsten, door de boseigenaren/-beheerders gedragen zouden 
worden. 

Lidstaten kunnen wat dat betreft hun eigen regels hanteren en in veel gevallen steunen zij de 
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boseigenaren en -beheerders indien zij een bepaalde vorm van beheer willen promoten die 
extra kosten of gederfde inkomsten inhoudt. Financiële middelen zijn beschikbaar om die 
kosten te dekken, bijv. uit EU-fondsen, met name ELFPO.  

 
 

54. Moeten de kosten van Natura 2000-beheermaatregelen altijd financieel 
gecompenseerd worden? 

Aanbeveling Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

3,5,8,10,11,12,14,21,22,23 

Onderzocht moet worden of bepaalde instandhoudingsmaatregelen financieel 
gecompenseerd kunnen worden, met name maatregelen die de eigenaar inkomsten 
onthouden die hij had kunnen verwachten in het kader van duurzaam bosbeheer of die extra 
investeringen vergen zonder dat daar iets tegenover staat. Subsidies, contractuele 
overeenkomsten, belastingvoordelen, technische ondersteuning, enz. zijn mogelijkheden om 
eigenaren vanwege gederfde inkomsten te compenseren, wegens aan de maatschappij als 
geheel verleende diensten en, indien toepasselijk, afschrijving. 

Verslechtering vermijden is een uit de Habitatrichtlijn afgeleide verplichting die in beginsel 
niet gecompenseerd hoeft te worden. Beslissingen over het geven van economische prikkels 
of compensatiebetalingen moeten afhankelijk van de nationale context op lidstaatniveau 
genomen worden. Bijvoorbeeld, indien beperkingen of verplichtingen worden opgelegd aan 
bosbeheer dat traditioneel was in een gebied, en gederfde inkomsten of extra kosten 
veroorzaken, kan passende compensatie van de betrokken boseigenaren raadzaam zijn. Dat 
kan tevens het geval zijn wanneer een verplichting erop toe te zien dat geen verslechtering 
optreedt, verder gaat dan de dagelijkse waakzaamheid om verslechtering tegen te gaan en 
belangrijke proactieve maatregelen vergt (bijv. verwijderen van invasieve soorten (bijv. 
Prunus serotina) die zich overal verspreid hebben, of vermijden van natuurlijke conversie van 
een eikenbestand in een beukenbestand. 

 
 

55. Welke maatregelen zijn beschikbaar krachtens het EU-instrument LIFE om de 
financiering van de instandhoudingsmaatregelen voor bossen in Natura 2000-
gebieden te ondersteunen? 

Informatie Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

9, 15, 17, 18, 20, 23 

LIFE heeft in het verleden een groot aantal bosgerelateerde projecten gefinancierd
69

. De 

nieuwe LIFE-verordening (2014-2020)
70

 zal bosgerelateerde natuurbehoudprojecten blijven 

financieren, voornamelijk via LIFE Natuur & Biodiversiteitprojecten. 

Oproepen tot het indienen van voorstellen worden elk jaar gepubliceerd
71

. In de oproep van 

2014 was bijna € 100 miljoen beschikbaar voor projecten die natuurbehoud en biodiversiteit 

                                                 
69 Zie bijv. de "LIFE and forests" brochure uit 2006: 

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf. 
70 Verordening (EU) No 1293/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake de 

vaststelling van een actieprogramma voor het milieu en het klimaatactie (LIFE) 
71 Zie bijv.: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm, en het aanvraagpakket voor 

natuurprojecten: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat 
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in het algemeen steunen, en dit bedrag zou voor toekomstige oproepen moeten stijgen. LIFE 
cofinanciert de kosten van geselecteerde LIFE Natuur & Biodiversiteitprojecten tot 60 % van 
de kosten. 

Het komt weliswaar minder vaak voor, maar het is ook mogelijk zich op bosnatuurbehoud te 
richten via projecten die voornamelijk communicatie betreffen, in welk geval de aanvragers 

het aanvraagpakket voor LIFE Milieu Bestuur en Informatie moeten raadplegen
72

. 

Tenslotte, kan men zich ook richten op instandhouding van Natura 2000-bosgebieden als 
onderdeel van een veel groter project dat zich richt op het Natura 2000-netwerk als geheel op 
regionaal of nationaal niveau. Voor nadere details moeten aanvragers (in het algemeen 
nationale/regionale overheden) het aanvraagpakket voor Geïntegreerde LIFE-projecten 

raadplegen
73

. 

 
 

56. Zijn er andere financieringsmogelijkheden en -prikkels voor Natura 2000 op 
nationaal of regionaal niveau? 

Informatie  Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

4, 5, 8, 12, 14, 17, 22 

Ja, er is ook een groot potentieel voor het bijdragen aan bosbeheer en –instandhouding via 
nationale en regionale programma’s, aangezien de de afzonderlijke lidstaten 
hoofdverantwoordelijk zijn voor de financiering van Natura 2000-gebieden. In een aantal 
lidstaten bestaan vrijwillige overeenkomsten om bossen op een manier te beheren die 
bevorderlijk is voor de instandhouding van het gebied en/of bosbouwcontracten voor het 
behouden van soorten en habitats die via nationale fondsen gefinancierd worden. 

In sommige landen kunnen grondeigenaren ook profiteren van prikkels zoals vrijstellingen 
van onroerendgoedbelasting en andere belastingvoordelen (bijv. in België). 

Bovendien bestaat in sommige lidstaten de algemene regel dat grondeigenaren altijd recht 
hebben op volledige compensatie voor extra kosten en gederfde inkomsten in Natura 2000-
gebieden waar de aanwijzing van boshabitats bepaalde beperkingen voor houtproductie 
inhoudt (bijv. in Zweden). 

 
 
 

  

                                                 
72 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf 
73

 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated 
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4.8 Nieuwe activiteiten in Natura 2000 
 
 

Vragen: 
57. Welke soort bosactiviteiten vereist een artikel 6, lid 3-procedure krachtens Natura 2000? 

Wat wordt beschouwd als een plan of project in de context van de Habitat- en 
Vogelrichtlijn? 

58. Indien een plan of project significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-
gebied, wordt het dan automatisch geweigerd? Als dat niet zo is, welke procedures 
moeten dan gevolgd worden? 

59.  Welk verband bestaat tussen het niet-verslechteringsvereiste uit hoofde van de artikel 6, 
lid 2- en de artikel 6, lid 3-procedure? 

60.  Moet ik steeds een artikel 6, lid 3-procedure toepassen als ik bomen/hout in mijn Natura 
2000-bos wil kappen? 

61.  Vergen plannen of projecten buiten Natura 2000-gebieden ook artikel 6, lid 3-procedure? 

 
  

57. Welke soort bosactiviteiten vereist een artikel 6, lid 3-procedure krachtens Natura 

2000
74

? Wat wordt beschouwd als een plan of project in de context van de Habitat- en 

Vogelrichtlijn?  

Wettelijke verplichting 
/Aanbeveling 

Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 13,19 

(W) De Habitatrichtlijn omschrijft “plan” of “project” niet, maar uit jurisprudentie blijkt dat deze 
termen breed uitgelegd moeten worden aangezien de enige initiërende factor voor de 
toepassing van artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn is of plannen of projecten al dan niet 
significante gevolgen voor een gebied kunnen hebben. Voor een project wordt de in de 
Richtlijn Milieueffectenbeoordeling gebruikte definitie nu ook toegepast voor de 
Habitatrichtlijn waarin een project de uitvoering van bouwactiviteiten betreft, dan wel andere 
installatie-activiteiten of regelingen, en enige andere ingreep in de natuurlijke leefomgeving 
en het landschap. 

Voor bosbouwprojecten kan dit activiteiten omvatten zoals het aanleggen van een nieuwe 
bosweg, een houtopslagfaciliteit of een zagerij, gronddrainage, alsook bebossing of 
ontbossing, significante kaalslag, belangrijke wijzigingen van het bosbouwregime, of 
significante wijzigingen van het bodemgebruik. 

De Waddenzee-zaak (C-127/02)
75

 verduidelijkte voorts dat activiteiten die regelmatig 

gedurende meerdere jaren in het gebied werden uitgeoefend, maar waarvoor elk jaar voor 
een beperkte periode een vergunning wordt verleend, waarbij telkens opnieuw wordt 
beoordeeld of, en zo ja in welk gebied, de activiteit mag worden uitgeoefend, ten tijde van 
iedere aanvraag vallen onder het begrip plan of project zoals bedoeld in de Habitatrichtlijn. 

Het Europees Hof van Justitie
76

 heeft tevens beschikt dat onder project vallen: 

 terugkerende en kleinschalige activiteiten (Zaak C127/02, C-226/08), 

 de intensivering van activiteiten (Zaak C-127/02), 

 wijzigingen van activiteiten (C-72/95), 
 activiteiten buiten het gebied, maar die significante gevolgen voor het gebied kunnen 

                                                 
74

 Zie deel I, § 2.4.4 voor een algemene presentatie van artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn.  
Voor het opzoeken van zaken van het Europees Hof van Justitie zie: http://europa.eu/eu-law/case-
law/index_nl.htm 
76

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05 

http://europa.eu/eu-law/case-law/index_nl.htm
http://europa.eu/eu-law/case-law/index_nl.htm
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
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hebben (Zaak C-98/03, C-418/04), 
 

en dat: 

 de mogelijkheid voor bepaalde activiteiten een algemene vrijstelling te verlenen, niet 
strookt met de bepalingen van artikel 6, lid 3 (C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-
538/09), 

 de omvang van het project niet relevant is, aangezien de omvang van het project op zich 
de mogelijkheid niet uitsluit dat het project significante gevolgen kan hebben voor een 
beschermd gebied (Zaak C-98/03, Zaak C-418/04). 

Het woord “plan” heeft derhalve binnen het kader van artikel 6, lid 3 potentieel een zeer 
brede betekenis. Analoog verwijzend naar de SMB-richtlijn 2001/42/EG, omschrijft artikel 2, 
onder a) van die richtlijn plannen en programma’s als 

‘plannen en programma's, met inbegrip van die welke door de Gemeenschap worden 
medegefinancierd, alsook de wijzigingen ervan: 
 die door een instantie op nationaal, regionaal of lokaal niveau worden opgesteld en/of 

vastgesteld of die door een instantie worden opgesteld om middels een 
wetgevingsprocedure door het parlement of de regering te worden vastgesteld en 

  die door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn voorgeschreven'. 

De noodzaak van een passende beoordeling voor een plan moet derhalve beoordeeld 
worden op grond van de aard, het doel en de inhoud van het plan, en niet simpelweg of het 
een ‘plan’ genoemd wordt. Voorbeelden van plannen die significante gevolgen kunnen 
hebben voor een gebied: nieuwe bosbeheerplannen voor Natura 2000-bossen met 
significante transformaties van bosbestanden aangaande soortensamenstelling of 
rotatieperioden of andere significante wijzigingen van de bosbouwregeling, significante 
wijzigingen van jachtplannen voor groot wild, enz. 

Een bosbeheerplan dat Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen en –maatregelen volledig 
integreert in een bepaald gebied (geïntegreerd bosbeheerplan) zou naar verwachting 
normaliter geen significante gevolgen voor het gebied hebben. Dat zich waarschijnlijk geen 
significante negatieve gevolgen voordoen, moet worden beoordeeld op grond van objectieve 
argumenten (planscreening) en moet naar behoren worden gedocumenteerd. Indien aan 
deze voorwaarde is voldaan, moet voor het plan geen volledige passende beoordeling 
gemaakt worden zoals bedoeld in artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn (zie tevens vraag 
nr. 35). 

Het is nuttig eraan te herinneren dat plannen of projecten die direct gekoppeld zijn aan of 
noodzakelijk zijn voor het instandhoudingsbeheer van een Natura-gebied (d.w.z. 
Natura 2000-beheerplan) het vergunningsproces van de Habitatrichtlijn niet hoeven te 
doorlopen. In zijn algemeenheid wordt ervan uitgegaan dat de gevolgen van die maatregelen 
voor een Natura 2000-gebied volledig zijn meegenomen in het Natura 2000-
beheerplanningproces en dat deze beoordeling derhalve niet herhaald hoeft te worden. 
Desalniettemin, indien een dergelijk plan of project ook een niet-instandhoudingscomponent 
omvat, kan het plan nog altijd een passende beoordeling vergen (C-241/08), indien mogelijke 
significante gevolgen voor het gebied niet kunnen worden uitgesloten. 

(A) Sommige terugkerende bosbeheermaatregelen (bijv. om uitbraken van de schorskever te 
beheersen) kunnen gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden. Gezien de 
waarschijnlijkheid van die gebeurtenissen, moeten zij idealiter gepland worden binnen het 
kader van een bosbeheerplan dat de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen volledig 
integreert, waarvoor al dan niet een passende beoordeling gemaakt moet worden, zoals 
hierboven uiteengezet. Voor beheermaatregelen waartoe besloten is om een onvoorziene 
situatie het hoofd te bieden, en die significante gevolgen kunnen hebben voor een gebied, 
moet een passende beoordeling gemaakt worden (e.g. grootschalige boomkap om verdere 
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verspreiding van schorskever na een windval te voorkomen, lokale toepassing van 
insekticiden). Om urgente situaties het hoofd te kunnen bieden, is het raadzaam dat de 
bevoegde autoriteiten specifieke procedures ontwikkelen die rekening houden met de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

 

58. Indien een plan of project significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-
gebied, wordt het dan automatisch geweigerd? Als dat niet zo is, welke procedures 
moeten dan gevolgd worden? 

Wettelijke verplichting Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 13, 19, 24 

Plannen of projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied 
worden niet automatisch geweigerd. De implicaties van die plannen of projecten voor het 
gebied moeten stap-voor-stap beoordeeld worden, op grond van de 
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. 

Het gaat om de volgende stappen: 

- Stap één: screening; deze initiële stap moet bepalen of voor een plan of project een 
passende beoordeling gemaakt moet worden. Indien een plan of een project significante 
negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben, of die mogelijke 
significante gevolgen niet uitgesloten kunnen worden, moet een passende beoordeling 
gemaakt worden. Het is raadzaam de belangrijkste elementen van de screeningfase op 
schrift te stellen, voor het geval daar later navraag naar wordt gedaan. 

- Stap twee: passende beoordeling; is besloten dat een passende beoordeling gemaakt 
moet worden, dan moet gedetailleerd geanalyseerd worden, afzonderlijk of in combinatie 
met andere plannen of projecten, wat de potentiële gevolgen van een plan of project zijn 
voor de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden gezien hun 
instandhoudingsdoelstellingen. 

- Stap drie: besluitvorming; als de conclusie van de passende beoordeling is dat sprake is 
van negatieve gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van het gebied, dan moet 
onderzocht worden of preventieve of mitigerende maatregelen kunnen worden ingevoerd 
om deze effecten weg te nemen. 

Deze mitigerende maatregelen moeten direct gekoppeld worden aan de in de passende 
beoordeling vastgestelde mogelijke gevolgen; deze mitigerende maatregelen kunnen pas 
vastgesteld worden nadat die gevolgen volledig zijn beoordeeld en beschreven in de 
passende beoordeling. Net zoals de effectenbeoordeling zelf, moet de vaststelling van de 
mitigerende maatregelen gebaseerd worden op op een goed begrip van de betrokken 
soorten en habitats. 

Voor bosbouwprojecten kunnen mitigerende maatregelen bijvoorbeeld een verandering of 
beperking inhouden van de data en het tijdschema voor de toepassing (bijvoorbeeld het 
kappen van bomen of de aanleg van een bosweg tijdens het broedseizoen van een bepaalde 
soort vermijden). Indien deze mitigerende maatregelen de vastgestelde negatieve gevolgen 
kunnen wegnemen of afbouwen, dan kan het project goedgekeurd worden. Is dat niet het 
geval, dan kan het project alleen goedgekeurd worden overeenkomstig de 
derogatieprocedure van artikel 6, lid 4 (stap 4), of wordt het geweigerd. 

- Stap 4: uitzonderingen – Artikel 6, lid 4 omvat een aantal uitzonderingen krachtens welke 
plannen en project met negatieve gevolgen voor een gebied goedgekeurd kunnen 
worden. Derhalve, wordt vastgesteld dat het plan of project significante negatieve 
gevolgen voor een Natura 2000-gebied zal hebben, kan het plan of project onder 
uitzonderlijke omstandigheden toch goedgekeurd worden bij ontstentenis van 
alternatieven, indien het het plan of project noodzakelijk geacht wordt om dwingende 
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redenen van groot openbaar belang en indien de noodzakelijke compenserende 
maatregelen worden genomen om de samenhang van het Natura 2000-netwerk te 
beschermen. In die gevallen moet de Europese Commissie geïnformeerd worden en, 
indien er prioritaire soorten of habitattypes in het gebied zijn, is een Commissie-advies 
vereist. 

 

59. Welk verband bestaat tussen het niet-verslechteringsvereiste uit hoofde van de 
artikel 6, lid 2- en de artikel 6, lid 3-procedure?  

Wettelijke verplichting Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 7, 13, 19 

Deze twee bepalingen zijn in feite de ‘keerzijden van dezelfde munt’. Artikel 6, lid 2 en 6, lid 3 
beogen beide significante negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden te voorkomen. 
Artikel 6, lid 2 behelst dat passende maatregelen moeten worden getroffen om te vermijden 
dat ‘verslechtering …of significante storende factoren’ optreden’. Artikel 6, lid 3 richt zich 
meer specifiek op nieuwe plannen of projecten ‘die de natuurlijke kenmerken van een gebied 
zouden kunnen schaden’. In tegenstelling tot artikel 6, lid 2, waar geen uitzonderingen 
mogelijk zijn, is in artikel 6, lid 4 een uitzonderingsregeling vastgelegd die plannen en 
projecten met negatieve gevolgen toestaat onder strikt beperkte voorwaarden (bij 
ontstentenis van alternatieve oplossingen, dwingende redenen van groot openbaar belang, 
compenserende maatregelen, enz.). De doelstellingen van artikel 6, lid 2 en 6, lid 3 zijn 
grosso modo gelijkaardig. 

Derhalve, wanneer een plan of project is goedgekeurd zonder dat het voldoet aan artikel 6, 
lid 3, kan er sprake zijn van een inbreuk op artikel 6, lid 2. Daarvan is sprake indien 
verslechtering is vastgesteld van een habitat of het optreden van storende factoren voor een 

soort, waarvoor de betrokken zone is aangewezen (Zaak C-304/05
77

, C-388/05
78

, C-

404/09)
79

. Plannen of projecten die overeenkomstig artikel 6, lid 3 en 6, lid 4 zijn 

goedgekeurd, moeten tevens voldoen aan artikel 6, lid 2. 

 

60. Moet ik steeds een artikel 6, lid 3-procedure toepassen als ik bomen/hout in mijn 
Natura 2000-bos wil kappen?  

Wettelijke verplichting 
/Aanbeveling 

Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 13 

(W) De artikel 6, lid 3-procedure is alleen van toepassing indien een plan of een significante 
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. De procedure is van toepassing op alle 
plannen of projecten van dien aard, ongeacht of zij binnen of buiten een Natura 2000-gebied 
gesitueerd zijn. 

(W) Als eerste stap moet de boseigenaar of –beheerder nagaan of er inderdaad 
mogelijkerwijze significante gevolgen kunnen optreden, hetzij afzonderlijk, hetzij in 
combinatie met andere plannen of projecten; dit noemen wij ook wel de screeningfase. Indien 
aangetoond kan worden dat zulks niet het geval zal zijn, dan zal een volledige 
effectenbeoordeling niet nodig zijn en kan het project goedgekeurd worden. Bestaan er 
twijfels dan is het zeer raadzaam contact op te nemen met de bevoegde autoriteit, vooraleer 
over te gaan tot kapping, aangezien uit hoofde van de betreffende nationale wetgeving 
aanvullende vereisten kunnen bestaan. 

                                                 
77

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05 
78

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05 
79

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09
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(A) In de praktijk kan de screeningfase op verschillende manieren uitgevoerd worden. Het is 
raadzaam dat de bevoegde autoriteiten boseigenaren en –beheerders informeren over 
bosactiviteiten die a priori stroken met de instandhoudingsdoelstellingen en welke daarmee 
niet stroken. 

(A) Het uitbrengen van aan de afzonderlijke gebieden aangepaste richtsnoeren zou 
dienaangaande zeer relevant zijn. Bij ontstentenis van dergelijke informatie moet een 
bosbeheerder, die in een Natura 2000-gebied, waarvoor geen vergunningsvereisten gelden, 
een bosbouwactiviteit wil uitvoeren (bijv. kaalslag gevolgd door beplanting in een bos dat niet 
valt onder een officieel goedgekeurd bosbeheerplan), nagaan of de activiteit geen 
verslechtering van het gebied zal veroorzaken. Aanbevolen wordt contact op te nemen met 
de bevoegde autoriteit voorafgaande aan het uitvoeren van de activiteit om duidelijk te 
maken of al dan niet een artikel 6, lid 3-procedure toegepast moet worden. 

Indien de boomkap is gepland in een bosbeheerplan dat de Natura 2000-
instandhoudingsdoelstellingen en -maatregelen volledig integreert (geïntegreerd 
bosbeheerplan), dan wordt er in beginsel vanuit gegaan dat de boomkap significant geen 
negatieve gevolgen voor het gebied kan hebben. Indien aan deze voorwaarde daadwerkelijk 
wordt voldaan (te controleren in de screeningfase op basis van objectieve criteria) dan vereist 
de Habitatrichtlijn noch een passende beoordeling noch een vergunning. 

Het ware ook nuttig een gefaseerd commercieel kapprogramma voor een bosgebied als één 
project te beschouwen zodat slechts één vergunning vereist is. In dat geval moet het hele 
programma gescreend worden op mogelijke negatieve gevolgen voor een gebied en indien 
noodzakelijk moet een passende beoordeling gemaakt worden. 

Vele kleine bosbedrijven zijn niet gedekt door een goedgekeurd bosbeheerplan. Indien niet 
aannemelijk is dat de voorgenomen boomkap significante negatieve gevolgen zal hebben 
voor een gebied, zulks op grond van de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied, zijn 
een passende beoordeling of vergunning niet noodzakelijk, tenzij een regionale/nationale 
procedure die wel vereist. Daarentegen, indien de boomkap significante gevolgen voor het 
gebied kan hebben, zijn een passende beoordeling en een vergunning vereist. 

Voor vele traditionele of terugkerende bosactiviteiten (bijv. uitdunning, beplanting met 
inheemse boomsoorten, onderhoud van aanplant enz.), kan vaak op grond van een 
objectieve screening vastgesteld worden dat het niet aannemelijk is dat deze activiteiten 
significante negatieve effecten voor een Natura 2000-gebied zullen hebben. Is dat inderdaad 
het geval dan is geen passende beoordeling vereist. (zie ook vraag 35)  

 

61. Vergen plannen of projecten buiten Natura 2000-gebieden ook artikel 6, lid 3-
procedure?  

Wettelijke verplichting Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

13 

Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met, of nodig is voor het beheer van het 
gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de 
gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied. 

De procedure van artikel 6, lid 3, is van toepassing op alle plannen of projecten, ongeacht of 
zij binnen of buiten een Natura 2000-gebied gesitueerd zijn (bijv. drainage stroomopwaarts). 
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Hoe moet worden omgegaan met een gegeven bosbouwactiviteit onder artikel 
6, lid 3 in aanwezigheid of afwezigheid van een bosbeheersplan? 
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4.9 Toezicht en beoordeling 
 

Vragen: 

62. Hoe weet ik of de staat van instandhouding van het boshabitat of soorten in het hele 
verspreidingsgebied binnen de EU verbeterd is? 

63.  Welke toezichtverplichtingen gelden voor afzonderlijke Natura 2000-gebieden? Wie is 
daarvoor verantwoordelijk? Hoe kan ik de meest recente staat van instandhouding 
vinden van een specifieke soort of habitattype in mijn gebied? 

64.  Welke verplichtingen gelden voor het toezicht op instandhoudingsmaatregelen in 
Natura 2000-gebieden? 

 
 

62. Hoe weet ik of de staat van instandhouding van het boshabitat of soorten in het 
hele verspreidingsgebied binnen de EU verbeterd is? 

Wettelijke verplichting Doelgroep: autoriteiten Gerelateerde case studies 
(nr.): 

Luidens artikel 11 van de Habitatrichtlijn zien de lidstaten toe op de staat van instandhouding 
van de natuurlijke habitats en soorten van communautair belang. De staat van 
instandhouding van van alle soorten en habitats van EU-belang wordt regelmatig beoordeeld 
binnen het kader van de 6-jaarlijkse voortgangsverslagen die de lidstaten indienen bij de 
Commissie overeenkomstig artikel 17 van de Habitatrichtlijn en artikel 12 van de 
Vogelrichtlijnen. Beoogd wordt de status van elke soort of elk habitattype in zijn hele 
verspreidingsgebied binnen de EU vast te stellen. Vier categorieën van status van 
instandhouding zijn vastgesteld: Gunstig (FV), Ongunstig-Ontoereikend (U1), Ongunstig -
Slecht (U2), Onbekend (XX). 
De uiteindelijke doelstelling is uiteraard dat zij allemaal een gunstige staat van 

instandhouding bereiken
80

. Maar het kost tijd om dat te bereiken. De habitattypen en soorten 

werden geselecteerd omdat zij bedreigd worden of zeldzaam zijn, hetgeen betekent dat zij 
sowieso grotendeels al een slechte staat van instandhouding kennen. Er zal dus enige tijd 
verstrijken voor de toegepaste instandhoudingsmaatregelen ‘hun vruchten zullen afwerpen’, 
d.w.z. dat de globale staat van instandhouding van de soort of habitat in de hele EU 
verbetert. 

In een aantal lidstaten (bijv. Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk) is een 
systematisch toezichtprogramma ontwikkeld voor toezicht op de staat van instandhouding in 
verschillende gebieden. Gegevens uit bestaande inventarissen, met name in grote 
bosgebieden, kunnen wat dat betreft nuttig zijn. Bijvoorbeeld, in de Duitse Nationale 
Bosinventaris (Bundeswaldinventur, BWI-2012), werden de boshabitattypen, en de voor hen 
storende factoren, tijdens de regelmatige inventarissen ter plekke behandeld. 

Alles wordt gedaan om deze doelstelling te bereiken en de meest recente beoordelingen van 
staten van instandhouding zijn in mei 2015 gepubliceerd. Die geven een goed beeld van de 

tot op heden geboekte vooruitgang
81

. 
 
 

                                                 
80

 Deze term is omschreven in de Habitatrichtlijn, zie sectie 3.4 in deel 1 van dit rapport  
81

 Meer gedetailleerde informatie is op de volgende website beschikbaar: 
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/ 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/
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63. Welke toezichtverplichtingen gelden voor afzonderlijke Natura 2000-gebieden? Wie 
is daarvoor verantwoordelijk? Hoe kan ik de meest recente staat van instandhouding 
vinden van een specifieke soort of habitattype in mijn gebied?  

Wettelijke verplichting 
/Informatie 

Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 5 

 

(W) Elke lidstaat kan zelf beslissen hoe het beste toezicht uitgeoefend kan worden op de 
staat van instandhouding van de habitattypen en soorten van EU-belang in hun land op het 
niveau van elk Natura 2000-gebied. De bevoegde autoriteiten in elk land zijn hiervoor 
verantwoordelijk. Toezichtresultaten zijn normaliter beschikbaar voor het publiek, bijv. op de 
website van de autoriteiten. 

(I) Private boseigenaren of –beheerders zijn evenwel niet verplicht om toezicht uit te oefenen 
op de staat van instandhouding van de in hun bos aanwezige soorten en habitattypen. 
Uiteraard wordt het graag gezien dat zij dat wel doen, aangezien dat altijd zeer waardevolle 
informatie is, bijvoorbeeld kunnen op die manier signalen worden opgetekend die wijzen op 
een mogelijke verslechtering. 

 De mate van instandhouding van een specifieke soort of habitattype in een Natura 2000-
gebied wordt geregistreerd en bijgewerkt in het standaardgegevensformulier dat publiekelijk 
beschikbaar is voor elk Natura 2000-gebied. Bevoegde autoriteiten en gebiedbeheerders 
kunnen daarover ook gedetailleerde informatie verstrekken. 

 
 

64. Welke verplichtingen gelden voor het toezicht op instandhoudingsmaatregelen in 
Natura 2000-gebieden? 

Wettelijke verplichting 
/Aanbeveling  

Doelgroep: bevoegde 
autoriteiten, bosbeheerders/-
eigenaren 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 20 

 

(W) Artikel 11 van de Habitatrichtlijn verplicht de lidstaten ertoe dat zij toezien op de staat van 
instandhouding van de natuurlijke habitats en soorten van communautair belang. Artikel 17, 
lid 1 vereist dat lidstaten informatie verstrekken over de in Natura 2000-gebieden getroffen 
instandhoudingsmaatregelen en een beoordeling verstrekken van het effecten van die 
maatregelen. 

Het nieuwe artikel 17-rapportageformaat
82

 (vastgesteld voor de rapportage over de 

periode 2007-2012) verzoekt om informatie waarmee de bijdrage van het Natura 2000-
netwerk aan de staat van instandhouding van habitats en soorten en de globale effectiviteit 
van het netwerk beoordeeld moeten kunnen worden. 

Dit nieuwe rapportageformaat omvat het vereiste een verslag op de stellen over de 
toepassing van beheerplannen of andere instrumenten waarmee de lidstaten hun netwerk 
beheren, alsook de gebieden waarvoor projecten/plannen gevolgen hebben waarvoor 
compensatiemaatregelen noodzakelijk waren en de belangrijkste maatregelen die werden 
getroffen om de coherentie van het Natura 2000-netwerk overeenkomstig artikel 10 te 
verzekeren. 

(A) Gezien de verplichting van lidstaten om een verslag verslag op de stellen over de 
toepassing van instandhoudingsmaatregelen en over de gevolgen van de maatregelen op de 
staat van instandhouding, is een toezichtmechanisme op het niveau van de afzonderlijke 
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 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal
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gebieden voor instandhoudingsmaatregelen raadzaam. Een dergelijk mechanisme omvat 
normaliter meetbare en duidelijk verifieerbare criteria en indicatoren om de follow-up en de 
beoordeling van resultaten te vergemakkelijken. 

Normaliter zijn de bevoegde autoriteiten verantwoordelijk voor toezicht in Natura 2000. Wat 
betreft de boshabitats en soorten en de in de bossen toegepaste maatregelen is nauwe 
samenwerking raadzaam tussen bosautoriteiten en natuurbeschermingsinstanties en 
boseigenaren en -beheerders. 

Toezicht en beoordeling van resultaten zijn essentieel om instandhoudingsdoelstellingen en 
–maatregelen aan te kunnen passen aan belangrijke natuurlijke of andere ontwikkelingen die 
gevolgen kunnen hebben voor de instandhouding van in het gebied aanwezige habitats en 
soorten van communautair belang. 

 

4.10 Communicatie, samenwerking, actieve betrokkenheid van 
belanghebbenden 
 

Vragen: 
 
65.  Welke rol kunnen boseigenaren en –beheerders spelen bij de toepassing van 

Natura 2000? 
66.  Waarom is het belangrijk de uiteenlopende belanghebbende groepen te betrekken bij de 

opstelling van natuurbehouddoelstellingen en Natura 2000-beheerplannen? 
67.  Welke stappen moet een inspraakproces inhouden? 
68.  Welke soort informatie moet openbaar worden gemaakt? 
69.  Boseigenaren vinden Natura 2000 vaak moeilijk te begrijpen. Hoe kan die situatie 

verbeterd worden? 

 

65. Welke rol kunnen boseigenaren en –beheerders spelen bij de toepassing van 
Natura 2000?  

Aanbeveling Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 
2,3,4,5,6,8,9,10,12,14,15,17, 
18,19,20, 21,22,23,24 

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de toepassing van Natura 2000, maar die 
toepassing heeft zeer belangrijke gevolgen voor grondeigenaren en -beheerders. Goede 
deelname van boseigenaren en bosbeheerders is essentieel. Boseigenaren en –
beheerders in een vroeg stadium hierbij betrekken is werkelijk noodzakelijk en heeft zijn 
waarde. Boseigenaren kennen hun land, hebben hun eigen beheerdoelstellingen en 
hebben een essentiële rol bij de opstelling en toepassing van de beheermaatregelen in 
hun bossen. Zij zijn derhalve belangrijke partners bij de ontwikkeling en de succesvolle 
toepassing van Natura 2000. 

Het is zeer raadzaam beheerplannen voor te bereiden en te ontwikkelen die 
gebiedspecifieke instandhoudingsdoelstellingen behandelen en 
instandhoudingsmaatregelen in Natura 2000-gebieden omvatten. Het is van belang alle 
betrokken belanghebbenden hierbij te betrekken om de keuzemogelijkheden, die voldoen 
aan uiteenlopende verwachtingen, zover mogelijk te verkennen, om mogelijke conflicten 
aan te spreken en te vermijden en om oplossingen te vinden voor de compensatie van 
geleden schade (aanvullende kosten en gederfde inkomsten) die bepaalde 
instandhoudingsmaatregelen zouden kunnen veroorzaken die verder gaan dan wat 
gebruikelijk is onder duurzaam bosbeheer.  
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66. Waarom is het belangrijk de uiteenlopende belanghebbende groepen te 
betrekken bij de opstelling van natuurbehouddoelstellingen en Natura 2000-
beheerplannen?  

Aanbeveling Doelgroep: brede publiek, 
bosbeheerders/-eigenaren, 
autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

2,3,4,5,6,8,9,10,12,14,15,17, 
18,19,20, 21,22,23,24 

Overwegende dat Natura 2000 beoogt bij te dragen aan de bescherming van 
biodiversiteit, daarbij rekening houdend met de socio-economische en culturele vereisten, 
is het zeer raadzaam vooraf te bepalen wie alle relevante belanghebbenden zijn en dat zij 
betrokken worden bij de voorbereiding en ontwikkeling van maatregelen die de 
instandhouding van bossen in Natura 2000-gebieden behandelen. 

Uiteenlopende typen van belanghebbenden hebben wellicht meer of minder direct belang 
bij het beheer van Natura 2000-gebieden. Autoriteiten, boseigenaren en -beheerders zijn 
de meest relevante belanghebbenden in het besluitvormingsproces, maar met de 
standpunten van andere belanghebbenden moet ook rekening worden gehouden, met 
name de lokale gemeenschappen en andere bodemgebruikers, NGO’s, jagers, 
hengelaars, enz. die wellicht aan het proces kunnen bijdragen met hun kennis en 
ervaring. 

Door inspraak bij de planning en voorbereiding van gebiedspecifieke 
instandhoudingsdoelstellingen en instandhoudingsmaatregelen voor een Natura 2000-
gebied kan rekening worden gehouden met de standpunten van de mensen die in het 
gebied wonen en werken of het gebied gebruiken. Het is een gelegenheid bij uitstek om 
een sociale atmosfeer te creëren die milieubehoud bevordert. De kans op succes wordt 
veel groter indien de verschillende belanghebbenden worden geïnformeerd en 
geraadpleegd over het beheer van het gebied. Het kan ook de kans bieden om een 
multidisciplinaire en professionele aanpak te ontwikkelen, alsmede samenwerking en 
mogelijke synergieën tussen verschillende actoren. 

Door niet-bosactoren hierbij te betrekken kunnen eventuele conflicten vermeden of 
opgelost worden (bijv. excessieve belasting door wild) en kan geprofiteerd worden van 
kennis en ervaring van anderen. Ermee rekening houdend dat de staat van 
instandhouding van beschermde habitattypen en soorten vaak beïnvloed wordt door de 
activiteiten van een reeks belanghebbenden (boswachters, jagers, toeristensector, enz.) 
is de communicatie met en tussen hen essentieel om op een evenwichtige wijze een 
geïntegreerd beheer te bereiken en instandhoudings- en andere doelstellingen te 
verwezenlijken. 
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67. Welke stappen moet een inspraakproces inhouden?  

Aanbeveling Doelgroep: brede publiek, 
bosbeheerders/-eigenaren, 
autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

2,3,6,8,10,18,22,24 

Er zijn meerdere methoden om inspraakprocessen uit te voeren
83

. De belangrijkste 

stappen in een inspraakproces binnen het kader van het beheer van Natura 2000-
bosgebieden kunnen zijn: 

- bepalen wie alle relevante belanghebbenden zijn. 
- een werkgroep of comité, al naar gelang, voor meerdere belanghebbenden oprichten. 
- waarden, rechten, bronnen, grond en gebieden karteren en effecten beoordelen. 
- participatieve effectenbeoordeling – positieve en negatieve effecten vaststellen. 
- gedetailleerde en publieke informatie over instandhoudingsdoelstellingen en bespreken 
van geplande maatregelen. Gerichte informatie aan alle direct betrokkene 
belanghebbenden. 
- de beste manier en mechanismen voor de toepassing van noodzakelijke maatregelen 
bespreken, en deze vaststellen, rekening houdend met financiële middelen, remuneratie 
en verdeling van de voordelen. 
- facilitatie ingeval van conflicterende vorderingen, daarbij gebruikmakend van adequate 
geschillenbeslechtingsprocedures. 
- een inspraaktoezichtmodel opzetten met van meet af aan betrokkenheid van alle 
belanghebbenden: waarop toezicht houden, hoe, wanneer, waar, door wie. 
- adviesdiensten inzetten. 

 
 

68. Welke soort informatie moet openbaar worden gemaakt?  

Aanbeveling Doelgroep: 
bosbeheerders/-eigenaren, 
autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

2,3,8,10,17 

Open, publieke toegang tot informatie is uitermate belangrijk, met name informatie over 
instandhoudingsdoelstellingen, verplichtingen, aanbevelingen, overeenkomsten, zowel op 
het niveau van de afzonderlijke gebieden, alsook op nationaal/regionaal niveau. Op grond 
van de noodzakelijke raadplegingen moeten boseigenaren en bosbeheerders terdege 
geïnformeerd worden over de redenen en het belang van gebiedspecifieke 
instandhoudingsdoelstellingen en –maatregelen in Natura 2000-bossen. Het is daarom 
raadzaam dat de gedetailleerde beschrijving van de instandhoudingsdoelstellingen en –
maatregelen, en passende informatie over de locatie van de belangrijkste natuurlijke 
elementen en de respectieve instandhoudingsmaatregelen aan het publiek beschikbaar 
worden gesteld. In tegenstelling tot sommige bosbeheerplannen (die privé- en gevoelige 
informatie kunnen bevatten), is een Natura 2000-beheerplan normaliter een voor het 
publiek beschikbaar document (zie tevens vraag 33). 

Communicatie van relevante en begrijpelijke informatie is uitermate belangrijk om 
wederzijds begrip te verbeteren en dialoog tussen belanghebbenden te bevorderen. Het is 
ook een noodzakelijke voorwaarde voor vruchtbare discussies over 
instandhoudingsdoelstellingen en instandhoudingsmaatregelen. Een goed 
communicatieplan vereist de ontwikkeling van passende communicatie- en 

                                                 
83 Zie bijv. een toolbox over het betrekken van het publiek bij planning voor bossen en bebost gebied, 

gepubliceerd door de bosbouwcommissie in het Verenigd Koninkrijk. http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-

5XMDS8 
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informatiestrategieën over de algemene doelstellingen van Natura 2000, de 
instandhoudingsdoelstellingen en -maatregelen van gebieden enz. Daarbij kan het gaan 
om de oprichting van een werkgroep of comité voor meerdere belanghebbenden, indien 
mogelijk, en de ontwikkeling van een transparant proces voor vergaderingen en 
raadplegingen (rondetafels, nieuwsbrieven, enz.). Het is van belang dat belanghebbenden 
naar behoren worden geïnformeerd, niet alleen over de beperkingen, maar ook over de 
door Natura 2000 geboden mogelijkheden. 

 
 

69. Boseigenaren vinden Natura 2000 vaak moeilijk te begrijpen. Hoe kan die 
situatie verbeterd worden?  

Aanbeveling Doelgroep: 
bosbeheerders/-eigenaren, 
autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

 3, 8,10 

Alhoewel er in de Habitatrichtlijn geen expliciete communicatieverplichtingen staan, heeft 
de Commissie benadrukt dat het belangrijk en nodig is om de doelstellingen van 
Natura 2000 te communiceren en uit te leggen aan het bredere publiek en met name aan 
de belanghebbenden die direct verbonden zijn met het gebied voor het beheer van de 
gebieden. De Commissie heeft nuttige richtsnoeren opgesteld over de algemene 
bepalingen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen, en richtsnoeren die specifiek bedoeld zijn 
voor bepaalde economische sectoren (zie: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm). 

Meerdere instrumenten zijn beschikbaar om bewustzijn te versterken, advies te geven en 
lokale capaciteit voor het beheer van een Natura 2000-gebied op te bouwen en om een 
inspraakproces te ontwikkelen (zie ook vraag 25).  

  



96 Natura 2000 en bossen  

 

 

4.11 De bescherming van soorten en habitats van EU-belang in hun hele 
verspreidingsgebied, buiten de Natura 2000-gebieden 
 
 

Vragen: 

70.  Hebben de bossen buiten het Natura 2000-netwerk een rol bij de instandhouding van 
soorten en habitats van EU-belang? 

71.  Welke wettelijke vereisten hebben de bescherming van soorten buiten Natura 2000 als 
doel? 

 
 

70. Hebben de bossen buiten het Natura 2000-netwerk een rol bij de instandhouding 
van soorten en habitats van EU-belang? 

Informatie/ Aanbeveling 
Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

12, 16, 22 

(I) Ja, de bossen buiten het Natura 2000-netwerk hebben een belangrijke rol in de 
instandhouding van habitats en soorten van EU-belang, met name geldt dat voor diegenen 
die door fragmentatie of isolatie bedreigd worden. Die bossen kunnen ertoe bijdragen dat de 
ecologische samenhang van het netwerk en de functionele connectiviteit tussen 
Natura 2000-gebieden sterk verbeterd worden. 

De gebieden buiten het Natura 2000-netwerk kunnen ook meer toevluchtsoorden bieden 
voor soorten en habitattypen buiten de aangewezen gebieden. Dat is bijzonder nuttig voor 
bossoorten en habitats die een groot verspreidingsgebied hebben (e.g. beren en lynxen) of 
die wijd verspreid zijn (bijv. ooibossen) aangezien hun bronnen slechts deels in het Natura 
2000-netwerk zijn opgenomen (soms minder dan 50 %). Die gebieden buiten het Natura 
2000-netwerk zijn nodig om een gunstige staat van instandhouding te bereiken. 

 (A) Artikel 10 van de Habitatrichtlijn moedigt de lidstaten ertoe aan de landschapselementen 
te beheren die van groot belang zijn voor de migratie, geografische verdeling en de 
genetische uitwisseling van wilde soorten van fauna en flora. Die maatregelen kunnen ook 
bossen en bosland omvatten die niet zijn aangewezen als Natura 2000-gebieden. Artikel 10 
heeft alleen praktische gevolgen voor boseigenaren en -beheerders wanneer lidstaten 
daarvoor specifieke maatregelen hebben getroffen. Sommige landen pakken deze kwestie 
aan middels nationale of regionale strategieën (e.g. Ecobossen in Letland, "Schémas 
Régionaux de Cohérence Ecologique" in Frankrijk). Het initiatief Groene Infrastructuur van de 
Europese Commissie zal de lidstaten er nog meer toe aanzetten dergelijke maatregelen te 
treffen. 

Het belang van gebieden buiten het Natura 2000-netwerk voor vogels is vastgelegd in 
artikel 3, onder b) en artikel 4 van de Vogelrichtlijn die vereisen dat lidstaten ernaar moeten 
streven habitats binnen en buiten de beschermingszones te onderhouden en te beheren 
overeenkomstig de ecologische eisen, en vervuiling of verslechtering van habitats te 
vermijden. 
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71. Welke wettelijke vereisten hebben de bescherming van soorten buiten Natura 2000 
als doel?  

Wettelijke verplichting 
Doelgroep: bosbeheerders/-
eigenaren, autoriteiten 

Gerelateerde case studies 
(nr.): 

12, 16 

De twee EU-Natuurrichtlijnen vereisen tevens dat bepaalde soorten in de hele EU beschermd 
worden, binnen en buiten de Natura 2000-gebieden om hun instandhouding in hun hele 
verspreidingsgebied binnen de EU te waarborgen. Het gaat hier om alle natuurlijk in het wild 
levende vogelsoorten in de EU, en om andere in bijlage IV en V bij de Habitatrichtlijn 
opgenomen soorten die ook aan boshabitats gelinkt worden. 

Bovendien wordt van lidstaten ook vereist een voldoende gevarieerdheid van leefgebieden 
en een voldoende omvang ervan te beschermen, in stand te houden of te herstellen (artikel 3 
van de Vogelrichtlijn). Dat vereiste kan habitatbeschermingsmaatregelen buiten het 
Natura 2000-netwerk impliceren. 

Aangaande de bepalingen betreffende soortenbescherming in hun hele verspreidingsgebied, 

vereisen de twee richtlijnen
84

 dat de lidstaten het volgende verbieden: 

- - ongeacht de gebruikte methode, beschermde soorten opzettelijk doden of vangen; 
- - opzettelijk eieren of nesten vernielen of eieren rapen of nesten wegnemen, of 

beschermde plantensoorten plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen; 
- - voortplantings- of rustgebieden beschadigen of vernielen; 
- - opzettelijk verstoren vooral tijdens de perioden van voortplanting, opzettelijk verstoren 

van afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek; 
- - het in bezit hebben, te koop aanbieden en vervoeren van aan de natuur onttrokken 

soorten. 
Deze in nationale wetgeving omgezette verboden moeten alle boseigenaren, -gebruikers en 
–beheerders ook respecteren. 

Afwijkingen van deze bepalingen zijn onder bepaalde omstandigheden toegestaan (e.g. om 
ernstige schade aan gewassen, vee, bossen, visbestanden en water te voorkomen) mits er 
geen andere bevredigende oplossing is en de gevolgen van deze afwijkingen niet indruisen 
tegen de globale doelstellingen van de richtlijnen. De voorwaarden voor de afwijkingen zijn 
vastgelegd in artikel 9 van de Vogelrichtlijn en artikel 16 van de Habitatrichtlijn. 

Nadere richtsnoeren betreffende de bescherming van soorten krachtens de Habitatrichtlijn 
zijn beschikbaar op: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 
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 De exacte voorwaarden zijn vastgesteld in artikel 5 van de Vogelrichtlijn (voor vogels) en artikel 12 
(voor dieren) en artikel 13 (voor planten) van de Habitatrichtlijn. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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BIJLAGEN 
 

 
BIJLAGE 1: BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 
 

 

WOORDENLIJST 

 

Oude bossen/beboste gebieden: zie oude bossen. 

Bebossing: Aanleg van een bos door beplanting en/of het opzettelijk zaaien op grond die, 
tot dat moment, niet was geclassificeerd als bos. Dit impliceert een transformatie van 
bodemgebruik van niet-bos in bos (FRA 2015 Terms and definitions, The Forest Resources 

Assessment (FRA, FAO 2012
85

). 

Bijlage I bij de Habitatrichtlijn bevat een lijst met natuurlijke habitatsoorten van 
communautair belang voor de instandhouding waarvan aanwijzing van speciale 
beschermingszones vereist is. 

Bijlage II bij de Habitatrichtlijn bevat een lijst met diersoorten en plantensoorten van 
communautair belang voor de instandhouding waarvan aanwijzing van speciale 
beschermingszones vereist is. De meeste in deze bijlage vermelde soorten zijn opgenomen 
in bijlage IV. 

Bijlage III bij de Habitatrichtlijn bevat een lijst met criteria voor de selectie van de gebieden 
die in aanmerking komen voor aanwijzing als gebied van communautair belang en voor 
aanwijzing als speciale beschermingszone. 

Bijlage IV bij de Habitatrichtlijn bevat een lijst met diersoorten en plantensoorten van 
communautair belang die strikt moeten worden beschermd. 

Bijlage V bij de Habitatrichtlijn bevat een lijst met diersoorten en plantensoorten van 
communautair belang waarvoor het onttrekken aan de natuur en de exploitatie aan 
beheersmaatregelen kunnen worden onderworpen. 

Biogeografische regio's: Habitats en soorten die vaak samen voorkomen, zijn 
geassocieerd met gebieden met vergelijkbare klimaatomstandigheden, hoogteligging en 
geologie. Vanuit een ecologisch gezichtspunt kan Europa worden opgedeeld in negen 
terrestrische en vier mariene biogeografische regio’s. Bij de beoordeling van de staat van 
instandhouding van soorten of habitattypes door de lidstaten is niet het hele grondgebied van 

de beoordelende lidstaat het referentiegebied (EG, 2009
86

), maar slechts het binnen dat 

grondgebied vallende deel van de betrokken biogeografische regio. 

Staat van instandhouding: De Habitatrichtlijn omschrijft in artikel 1 wat in het geval van een 

habitattype, respectievelijk een soort, onder staat van instandhouding wordt verstaan. Staat 

van instandhouding van een natuurlijke habitat is de som van de invloeden op de betrokken 

natuurlijke habitat en de daar voorkomende typische soorten en die op lange termijn een 

verandering kunnen bewerkstelligen in de natuurlijke verspreiding, de structuur en de functies 

van die habitat en die van invloed kunnen zijn op het voortbestaan op lange termijn van de 

betrokken typische soorten op het grondgebied van de lidstaten waarop het EU-Verdrag van 
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 http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf 
86

 EG, 2009. Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement. Samenvattend 
verslag over de staat van instandhouding van habitattypes en soorten, als vereist krachtens artikel 17 
van de Habitatrichtlijn. COM(2009) 358 final http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:NL:PDF 

http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:NL:PDF
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toepassing is. Staat van instandhouding van een soort betekent de som van de invloeden op 

de betrokken soort die op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de 

natuurlijke verspreiding en de grootte van de populaties van die soorten op het grondgebied 

van de lidstaten waarop het EU-Verdrag van toepassing is. De staat van instandhouding 

wordt beoordeeld als "gunstig", "ongunstig-ontoereikend" en "ongunstig-slecht" en is 

gebaseerd op vier parameters die in artikel 1 van de Habitatrichtlijn zijn omschreven. De 

parameters voor habitats bestaan uit verspreidingsgebied, structuur, en functies en 

toekomstperspectieven en voor soorten uit verspreidingsgebied, populatie, habitat van 

soorten en toekomstperspectieven. 

Dood hout: Niet-levende biomassa van hout dat geen afval is, zowel staand, op de grond 

liggend of in de bodem. Dood hout omvat hout dat op de oppervlakte ligt, dode wortels en 

stronken met een diameter van 10 cm, of groter, of met een diameter die door het land wordt 

gebruikt (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). De hoeveelheid dood hout in de 

Europese bossen is een belangrijke indicator voor de bosdiversiteit. De hoeveelheid staande 

dode bomen (stompen) en liggende bomen (stammen) in bosgebied en ander bebost land 

behoren tot de pan-Europese biodiversiteitsindicatoren (SEBI 018) en tot de krachtens de 

MCPFE opgestelde indicatoren voor de beoordeling van de huidige staat van de biologische 

diversiteit in de bossen. Doorgaans wordt bij de rapportage van de hoeveelheid dood hout 

per bostype rekening gehouden met staande en liggende dode bomen met een 

minimumlengte van 2 m. en een minimum diameter van 10 cm (MCPFE, EEA87). 

Ontbossing: Conversie van bos in ander bodemgebruik of de permanente vermindering van 

de kroonbedekking van de bomen tot onder de minimumdrempel van 10 %. Ontbossing 

betekent het duurzame of permanente verlies van bosbedekking en de transformatie in ander 

bodemgebruik. Het omvat gebieden die van bos omgezet zijn in landbouwgrond, weiland, 

waterreservoirs en stedelijke gebieden (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Mate van instandhouding: Binnen het kader van dit document is dit de staat van 

instandhouding van een habitattype of een soort van communautair belang in een 

Natura 2000-gebied, zoals omschreven in het standaardgegevensformulier (´SGF`, zie 

onder). Het SGF gebruikt drie criteria (representativiteit, relatieve oppervlakte en mate van 

instandhouding voor habitattypen en populatie, mate van instandhouding en isolatie voor 

soorten) om een globale beoordeling te maken van elke soort en habitattype die in dat 

bepaalde gebied aanwezig zijn
88

. 

Ecologische vereisten van habitattypen en soorten: Binnen het kader van dit document 

worden deze vereisten omschreven als het complex van alle ecologische behoeften, 

waaronder abiotische en biotische factoren die nodig worden geacht voor de waarborging 

van de instandhouding van de habitattypen (d.w.z. de habitatspecifieke structuur en functies 

die nodig zijn voor het behoud op lange termijn, de speciale soorten aldaar, enz.) en de in het 

gebied aanwezige soorten, waaronder hun verhouding tot de fysieke leefomgeving (lucht, 

water, bodem, vegetatie, enz.). 

Gelijkwaardig instrument (voor bosbeheerplan): Informatie over bosgebieden, verzameld 
op het niveau van de bosbeheereenheid, of op het niveau van geaggregeerd bosbeheer 
(blokken bos, boerderijen, ondernemingen, waterscheidingen, gemeentes of grotere 
eenheden) en geplande strategieën/beheeractiviteiten om de beheer- of ontwikkelingsdoelen 
te bereiken (Forest Europe, MCPFE 2002). 

                                                 
87 Zie: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood  
88 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal 
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Gunstige staat van instandhouding: Het concept "gunstige staat van instandhouding" 
vormt het algehele doel dat voor alle habitattypen en soorten van communautair belang moet 
worden bereikt. Simpel gezegd gaat het om een situatie waarin het goed gaat met een 
habitattype of soort (zowel kwalitatief als inzake omvang/populatie) en goede 
toekomstvooruitzichten heeft. Het feit dat een habitat of soort niet bedreigd wordt (d.w.z. niet 
geconfronteerd wordt met directe uitstervingsrisico's) betekent niet dat het in een gunstige 
staat van instandhouding verkeert. 

Luidens artikel 1 van de Habitatrichtlijn wordt de staat van instandhouding van een natuurlijke 
habitat wordt als "gunstig" beschouwd wanneer: 

het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat binnen 
dat gebied stabiel zijn of toenemen, en 

de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en in de 
afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan, en 

de staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is. 

 

De staat van instandhouding van een soort wordt als "gunstig" beschouwd wanneer: 

uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een 
levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat 
vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en 

het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd 
lijkt te zullen worden, en 

er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties 
van die soort op lange termijn in stand te houden. 

Bos: een stuk grond van meer dan 0,5 hectare met bomen die hoger dan 5 meter zijn en een 
kroonbedekking van meer dan 10 % hebben, of bomen die deze drempels op de groeiplaats 
kunnen bereiken. Grond met een hoofdzakelijk agrarisch of stedelijk bodemgebruik valt niet 
onder dit begrip (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Bosbeheerplan: Een beheerinstrument gericht op vastgestelde beheerdoelstellingen, dat 
periodiek herzien wordt. Een beheerplan bevat voldoende details over voor de afzonderlijke 
operationele eenheden geplande activiteiten (bestanden of afdelingen) maar kan ook 
algemene strategieën en algemene geplande activiteiten bevatten om de 
beheerdoelstellingen te bereiken. Deze definitie omvat bosgebieden in beschermde zones 
met een beheerplan. (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). In het kader van het 
"Forest Europe"-proces wordt een beheerplan omschreven als informatie (tekst, kaarten, 
tabellen en grafieken) verzameld tijdens (periodieke) bosinventarisaties op het niveau van 
operationele boseenheden (bestanden, afdelingen) en geplande activiteiten voor individuele 
bestanden of afdelingen om de beheerdoelstellingen te bereiken (MCPFE 2002). 

Integratie van Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen en/ of -maatregelen in 
bosbeheerplannen: In het kader van dit document wordt dit concept omschreven als een 
bosbeheerplan dat ook informatie bevat over de instandhoudingsdoelstellingen die zijn 
opgesteld voor het bij het Natura 2000-gebied behorende bos dat onder het plan valt. Alle 
onder het plan vallende activiteiten zijn zo opgezet dat zij verenigbaar met deze 
instandhoudingsdoelstellingen zijn. Bovendien kan het plan ook bosbouw- of andere 
activiteiten omvatten die actief bijdragen aan het bereiken van de 
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. In een bepaald Natura 2000-gebied kunnen 
een of meer bosbeheerplannen, die Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen integreren, 
bestaan naast een bepaald Natura 2000-beheerplan voor het gebied. 
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Volledig geïntegreerd Natura 2000/bosbeheerplan: In het kader van dit document wordt dit 
concept omschreven als een beheerplan dat gedetailleerde informatie bevat over de 
bosbouw en de Natura 2000/context (gegevens over bosinventarisatie, 
bosbouwbeheerdoelstellingen, habitattypen en soorten van communautair belang, 
instandhoudingsdoelstellingen,...) en dat informatie bevat over de geplande 
bosbouwactiviteiten en Natura 2000-instandhoudingsmaatregelen die ook uit specifieke 
bosbouwactiviteiten kunnen bestaan. Alle in het volledig geïntegreerde beheerplan 
opgenomen activiteiten en maatregelen zijn zo opgesteld dat ze verenigbaar zijn met de 
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. Een volledig geïntegreerd Natura 2000-
beheerplan/ bosbeheerplan is één beheerinstrument voor een bepaald bosgebied dat in het 
bezit is van een eigenaar of een groep eigenaren en dat vanwege de natuurlijke kenmerken 
als Natura 2000-gebied is aangewezen Voor een dergelijk gebied is het zowel een klassiek 
beheerplan als een Natura 2000-beheerplan. 

 Bosgebied met beheerplan: Bosgebied met een voor de lange termijn gedocumenteerd 
beheerplan. Een bosgebied met een beheerplan kan verwijzen naar het niveau van de 
bosbeheereenheid, of het niveau van geaggregeerd bosbeheer (blokken bos, boerderijen, 
ondernemingen, waterscheidingen, gemeentes of grotere eenheden). 

Boseigendom: Verwijst in het algemeen naar het wettelijk recht om vrij en exclusief over een 

bos te kunnen beschikken, het te controleren of over te dragen of er op een andere manier 

voordeel van te hebben. Eigendom kan verkregen worden door overdracht, bijvoorbeeld door 

verkoop, schenking en erfenis. Boseigendom verwijst naar de eigendom van de bomen die 

op grond groeien die als bos is geclassificeerd, ongeacht het feit of de eigendom van deze 

bomen al dan niet met de eigendom van de grond zelf samenvalt (FRA 2015 Terms and 

definitions, FAO 2012). 

Bosbouw: Omvat het uitoefenen van wetenschap, kunst, en de creatie, het beheer, het 
gebruik en de instandhouding van bossen, en de bijbehorende voorzieningen ten behoeve 
van de mens, en wel op een duurzame manier, om de gewenste doelen, behoeften en 
waarden te bereiken. (SAF 2008). 

Habitat van een soort: Een door specifieke abiotische en biotische factoren bepaald milieu 
waarin de soort tijdens één van de fasen van zijn biologische cyclus leeft. 

Habitattypen van communautair belang: omvatten die habitats die op het Europese 
grondgebied van de lidstaten: gevaar lopen in hun natuurlijke verspreidingsgebied te 
verdwijnen; of een beperkt natuurlijk verspreidingsgebied hebben ten gevolge van hun 
verslechtering of wegens hun intrinsiek beperkte areaal; of opmerkelijke voorbeelden zijn van 
één of meer van de biogeografische regio's. Deze habitattypen zijn opgenomen in bijlage I 
van de Habitatrichtlijn. 

Geïntroduceerde soorten: Een soort, subsoort of een lagere taxon die voorkomt buiten het 

normale verspreidingsgebied (in het verleden of thans) en buiten het potentiële 

verspreidingsgebied (d.w.z. buiten het verspreidingsgebied waar het van nature voorkomt of 

kan voorkomen zonder directe of indirecte introductie of zorg door mensen) (FRA 2015 

Terms and definitions, FAO 2012). 

Invasieve soorten: Soorten die niet-inheems zijn voor een bepaald ecosysteem en waarvan 

de introductie en verspreiding socio-culturele, economische of milieuschade, of schade aan 

de volksgezondheid, veroorzaken of kunnen veroorzaken (FRA 2015 Terms and definitions, 

FAO 2012). 

Multifunctioneel bos: Bosgebied dat primair voor meer dan een doel is aangewezen waarbij 

geen van deze doelen op zich als de voornaamste aangewezen functie wordt beschouwd. 

Omvat elke combinatie van: productie van goederen, bescherming van bodem en water, 
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instandhouding van biodiversiteit en sociale dienstverlening en waar geen van deze op zich 

als de voornaamste aangewezen functie wordt beschouwd (FRA 2015 Terms and definitions, 

FAO 2012). 

Natura 2000-bos: Ten behoeve van dit document wordt een Natura 2000-bos omschreven 

als een bos of een deel van een bos dat is opgenomen in een gebied dat als Natura 2000-

gebied is aangewezen. Een Natura 2000-bos kan zowel habitattypen omvatten die 

overeenkomen met een habitattype, opgenomen in bijlage I van de Habitatrichtlijn, en 

habitats die niet van communautair belang zijn maar als habitat belangrijk zijn voor een soort 

van communautair belang of eenvoudigweg voor de algehele samenhang van het gebied of 

het Natura 2000-netwerk (connectiviteit). 

Natuurlijk bos: Een bos dat bestaat uit inheemse bomen en is niet geclassificeerd als 

aangeplant bos (FAO, Forest Resources Assessment 2000). 

Natuurlijke uitbreiding van bos: Uitbreiding van bos door natuurlijke successie op grond 

met een tot dan toe ander bodemgebruik (bijvoorbeeld bossuccessie op voormalige 

landbouwgrond) (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Non-interventiebeheer: Beheervorm die als doel heeft, indien nodig, natuurlijke processen 

een kans te geven door storende menselijke activiteiten te voorkomen die significante 

gevolgen voor de biodiversiteit zouden hebben (Wilderness guidelines). 

Niet-houtproduct: Uit bossen afkomstige goederen, zijnde tastbare en fysische objecten van 

biologische oorsprong, met uitzondering van hout. Omvat in het algemeen niet uit hout 

bestaande planten- en dierproducten, afkomstig uit een als bos omschreven gebied. Omvat 

met name de volgende producten, waarbij het niet uitmaakt of ze uit natuurlijke bossen of 

aangeplante bossen afkomstig zijn: Arabische gom, rubber/latex en hars; kerstbomen, kurk, 

bamboe en rotan (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Oud bos: Oude bosbestanden zijn bestanden in oerbossen of secondaire bossen die de 

structuren en soorten hebben ontwikkeld die normaal gezien met dergelijke oude primaire 

bostypen worden geassocieerd. 

Ander beboste gebieden (OWL): Niet als bos geclassificeerd gebied, groter dan 0,5 ha. Het 
heeft een kroonbedekking van 5 % tot 10 % en bestaat uit bomen die in volwassen staat in 
situ hoger dan vijf meter kunnen worden; of met een gecombineerde bedekking van 
struikgewas, kreupelhout en bomen. Grond met een hoofdzakelijk agrarisch of stedelijk 
gebruik valt hier niet onder (FAO - Global Forest Resources Assessment 2015 Terms and 
Definitions Working Paper 144/E Rome 2012). 

Insectenuitbraak: Een merkbaar verslechterde bosgezondheid, veroorzaakt door een 

plotselinge toename van het aantal schadelijke insecten (FRA 2015 Terms and definitions, 

FAO 2012). 

Aangeplant bos: Bos dat voornamelijk bestaat uit bomen die aangeplant zijn en/of door 

opzettelijk zaaien ontstaan zijn. (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012) 

Oerbos: Natuurlijk vernieuwend bos van een inheemse soort zonder duidelijk zichtbare 

tekenen van menselijke activiteiten en waar de ecologische processen niet significant zijn 

verstoord. Enkele van de hoofdkenmerken van oerbossen zijn: 

• er vindt een natuurlijk bosdynamiek plaats, zoals natuurlijke samenstelling van 

boomsoorten, aanwezigheid van dood hout, natuurlijke leeftijdsstructuur en een natuurlijk 

regeneratieproces; 

• het gebied is groot genoeg om zijn natuurlijke karakter te behouden; 
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• significante menselijke interventie is niet bekend, of de laatste menselijke interventie heeft 

zo lang geleden plaatsgevonden dat de natuurlijke samenstelling van soorten en processen 

de kans heeft gekregen zich te herstellen (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Prioritaire habitattypen: Natuurlijke habitats die gevaar lopen te verdwijnen, zich op het 
Europese grondgebied van de lidstaten bevinden en voor instandhouding waarvan de 
Gemeenschap een bijzondere verantwoordelijkheid draagt, omdat een belangrijk deel van 
hun natuurlijke verspreidingsgebied op het Europese grondgebied van de lidstaten ligt. Deze 
habitattypen zijn in bijlage I van de Habitatrichtlijn met een sterretje gemarkeerd. 

Prioritaire soorten: Soorten voor de instandhouding waarvan de Gemeenschap een 
bijzondere verantwoordelijkheid draagt, omdat een belangrijk deel van hun natuurlijke 
verspreidingsgebied op het Europese grondgebied van de lidstaten ligt. Deze habitattypen 
zijn in bijlage II van de Habitatrichtlijn met een sterretje gemarkeerd. 

Herbebossing: Herstel van bos door aanplanting en/of opzettelijk zaaien op als bos 

geclassificeerde grond. Dit impliceert niet dat het bodemgebruik verandert (FRA 2015 Terms 

and definitions, FAO 2012). 

Semi-natuurlijk bos: Bos of ander bebost gebied met inheemse soorten die zijn ontstaan 

door aanplanten, zaaien of ondersteunde natuurlijke regeneratie. Het omvat gebieden die 

onder intensief beheer staan, waar inheemse soorten worden gebruikt en doelbewust wordt 

geprobeerd om het aantal gewenste soorten te verhogen/optimaliseren, hetgeen tot 

veranderingen leidt in de structuur en de samenstelling van het bos; waar natuurlijke 

geregenereerde bomen voorkomen van andere soorten dan de geplant of gezaaide soorten; 

kan gebieden omvatten met natuurlijk geregenereerde bomen van geïntroduceerde soorten; 

omvat gebieden die onder intensief beheer staan waar doelbewust door bijvoorbeeld 

uitdunning en bemesting wordt geprobeerd om de gewenste functies van het bos te 

verbeteren of te optimaliseren. Deze inspanningen kunnen leiden tot veranderingen in de 

structuur en de samenstelling van het bos (FRA 2005 Terms and definitions, FAO 2000). 

Gebied van communautair belang (SCI): Een gebied dat er in de biogeografische regio 
of regio's waartoe het behoort, significant toe bijdraagt een type natuurlijke habitat 
van bijlage I van de Habitatrichtlijn of een soort van bijlage II in een gunstige staat 
van instandhouding te behouden, of te herstellen, en ook significant kan bijdragen tot 
de coherentie van Natura 2000, en/of significant bijdraagt tot de instandhouding van 
de biologische diversiteit in de betrokken biogeografische regio of regio's. De lijsten 

met gebieden van communautair belang zijn vastgesteld bij beschikkingen van de 
Commissie. Ze kunnen worden geraadpleegd op: 
hhttp://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.ht
m 

Speciale beschermingszone ('Special area of conservation' - SAC): Een door de 
lidstaten bij een wettelijk, bestuursrechtelijk en/of op een overeenkomst berustend besluit 
aangewezen gebied van communautair belang waarin de instandhoudingsmaatregelen 
worden toegepast die nodig zijn om de natuurlijke habitats en/of de populaties van de 
soorten waarvoor het gebied is aangewezen, in een gunstige staat van instandhouding te 
behouden of te herstellen. 

Speciale beschermingszone ('Special protection area' - SPA): Een door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 4, lid 1 van de Vogelrichtlijn aangewezen gebied dat naar aantal en 
oppervlakte voor de instandhouding van deze in bijlage I van die richtlijn genoemde soorten 
en voor niet in bijlage I genoemde geregeld voorkomende trekvogels het meest geschikt is. 

Soorten van communautair belang: Soorten die, op het Europese grondgebied van de 
lidstaten: bedreigd zijn, behalve de soorten waarvan het natuurlijke verspreidingsgebied 

hhttp://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
hhttp://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
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slechts een marginaal gedeelte van dat grondgebied beslaat en die in het west-palearctische 
gebied niet bedreigd of kwetsbaar zijn of; kwetsbaar zijn, dat wil zeggen waarvan het 
waarschijnlijk wordt geacht dat zij in de naaste toekomst bij voortbestaan van de bedreigende 
factoren zullen overgaan naar de categorie van bedreigde soorten, of zeldzaam zijn, dat wil 
zeggen waarvan de populaties van kleine omvang zijn en die, hoewel zij momenteel noch 
bedreigd noch kwetsbaar zijn, in die situatie dreigen te komen. Deze soorten leven in 
geografische gebieden die van beperkte omvang zijn, of zijn over een grotere oppervlakte 
versnipperd, of endemisch zijn en bijzondere aandacht vereisen wegens het specifieke 
karakter van hun habitat en/of de potentiële gevolgen van hun exploitatie voor hun staat van 
instandhouding. Deze soorten zijn opgenomen in bijlage II en/of bijlage IV of V van de 
Habitatrichtlijn. 

Soorten van Europees belang: Ten behoeve van dit document omvatten deze soorten de 
soorten van communautair belang (zie boven) en vogelsoorten die zijn opgenomen in bijlage 
I van de Vogelrichtlijn en andere op het EU-grondgebied geregeld voorkomende trekvogels 
waarvoor de aanwijzing als speciale beschermingszone overeenkomstig deze richtlijn vereist 
is. 

Duurzaam bosbeheer: Het rentmeesterschap en het gebruik van bossen en bosgebieden 
op een manier en met een intensiteit waarbij deze hun biologische diversiteit, productiviteit, 
regeneratiecapaciteit en vitaliteit behouden, alsook de mate waarin zij nu en in de toekomst 
relevante ecologische, economische en sociale functies op lokaal, nationaal en mondiaal 
niveau kunnen vervullen, en waarbij geen schade aan andere ecosystemen wordt 
toegebracht (Ministeriële conferentie over de bescherming van bossen in Europa, Helsinki 
1993). 
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ACRONIEMEN 

 

ELFPO: Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 

EC: Europese Commissie 

EMA: Europees Milieuagentschap (EEA – European Environment Agency) 

EFFIS: Europees bosbrandinformatiesysteem (European Forest Fire Information System) 

EIA: Milieueffectbeoordeling (Environmental Impact Assessment) 

EFRO: Europees Fonds voor regionale ontwikkeling. 

ESF: Europees Sociaal Fonds 

FAO: Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties 

FRA: Raming bosbestandprogramma van de FAO (Forest Resource Assessment) 

FSC: Forest Stewardship Council 

GIS: Geografisch informatiesysteem 

LIFE: EU-programma voor het milieu en klimaatactie 

MCPFE: Ministeriële conferentie over de bescherming van de bossen in Europa, ook bekend 
als Forest Europe. 

LS: De lidstaten van de Europese Unie 

NGO: Niet-gouvernementele organisatie 

OWL: Ander bebost land ('other wooded land') 

PEFC: programma voor bosbouwcertificatie ('Programme for the Endorsement of Forest 
Certification') 

RDP: Programma voor Plattelandsontwikkeling ('Rural development programme') 

SAF: Society of American Foresters 

SEA: Strategische milieueffectbeoordeling ('Strategic Environmental Assessment') 

SFM: Duurzaam bosbeheer ('Sustainable Forest management') 

SGF: Standaardgegevensformulier, formaat voor de informatieoverdracht van Natura 2000-
gebieden 
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BIJLAGE 2 

Lijst van boshabitattypes en soorten van communautair belang die de 
aanwijzing van speciale beschermingszones vereisen en/of waarvoor strikte 
bescherming vereist is in overeenstemming met de Habitatrichtlijn, en 
vogelsoorten waarvoor speciale instandhoudingsmaatregelen gelden in 
overeenstemming met de Vogelrichtlijnen 

 

Boshabitattypen en hun staat van instandhouding ('conservation status' - CS) per 
biogeografische regio 

Legenda: FV Favoriet; XX Onbekend; U1 Ongunstig-Ontoereikend U2 Ongunstig-Slecht 
 * Prioritaire habitat 

 

Habitattype 

CS in elke biogeografische regio (2007-2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

9010 * Westelijke taiga U1    U2  U2      

9020 - *Fennoscandinavische oude breedbladige loofbossen    U2  U2      

9030 - *Natuurlijke bossen van de eerste fasen in de successie op 
geologisch omhoogrijzende kustgebieden 

   U1       

9040 - Noordse subalpiene/subarctische bossen Betula pub. ssp 
czerepavoni 

FV    U1       

9050 -Fennoscandinavische bossen met Picea abies met 
soortenrijke kruidlaag 

U1    U2       

9060 - Naaldbossen op of in de nabijheid van fluvio-glaciale eskers    U2       

9070 - Fennoscandinavische bosweiden U2    U2  U2      

9080 - *Moerasbossen van loofbomen in Fennoscandinavië    U2  U2      

9110 - Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum U1  U1   U2  U1   FV  U1   

9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex U1  U1    FV   U2    

9130 - Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum U1  U1   U2  U1   FV  FV   

9140 - Middeneuropese subalpiene beukenbossen Acer & Rumex 
arifolius 

U1     XX   FV    

9150 - Middeneuropese kalksteen beukenbossen U1  U1  U1   U1   U2  FV   

9160 - Subatlantische en Midden-Europese eiken/eiken-
haagbeukenbossen 

U2  U2   U2  U1   XX    

9170 - Eikenbossen van het type Galio-Carpinetum U1  U2  FV   U1    U2   

9180 - *Hellingbossen of ravijnbossen behorend tot het Tilio-
Acerion 

U1  U2  U1  U2  U1   U1  U1   

9190 - Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met 
Quercus robur 

 U2   U2  U2    U1   

91A0 - Oude eikenbossen van de Britse eilanden met Ilex- en 
Blechnum spp. 

 U2         

91AA - *Oostelijke witte-eikenbossen XX   U1   U2   U2   U1  

91B0 - Warmteminnende essenbossen met Fraxinus angustofolia     U2   U1    

91BA - Zilversparrenbossen in het Moesia-gebied U1     U1      

91C0 – *De Caledonische bossen          

91CA - Grovedennenbossen in het Rhodope- en het U1     U1      
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Habitattype 

CS in elke biogeografische regio (2007-2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

Balkangebergte 

91D0 - *Veenbossen FV  U2   U1  U1  U1   U1   

91E0 - *Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en F. 
excelsior 

U2  U2  U1  U2  U2   U1  U1   

91F0 - Gemengd rivierbos met Quercus robur, Ulmus laevis… U2  U1  U1  U2  U2   U2  U1  U1  

91G0 - *Pannonische bossen met Q. petraea en Carpinus betululus U1   U1   U1    U1   

91H0 - *Pannonische bossen met Quercus pubescens U2   U2   U1    U1   

91I0 - *Euro-Siberische steppebossen met Quercus spp. FV   U1   U1    U2  U2  

91J0 - *Bossen van de Britse eilanden met Taxus baccata  U2         

91K0 - Illyrische beukenbossen (Aremonio-Fagion) U1     FV    U1   

91L0 - Illyrische eiken-haagbeukenbossen (Erythronio-carpinion) U2     U1   U1  U1   

91M0 - Pannonisch-Balkanese bossen met moseik en wintereik U1   U1   U1   U1  U1  U1  

91N0 - *Pann. kreupelbos op landduinen (Junipero-Populetum 
albae) 

       U2   

91P0 - Poolse variant van het zilversparren-lariksbos (Abietetum 
polonicum) 

    U1      

91Q0 - West-Karpatische kalkminnende grovedennenbossen FV          

91R0 - Dinarische Dolomieten grovedenbossen FV     FV      

91S0 - *West-Pontische beukenbossen   U1   U1      

91T0 - Midden-Europese korstmos-grovedennenbossen XX  U2   U1  U2    U2   

91U0 - Sarmatisch steppe-dennenbos     U2      

91V0 - Dacische beukenbossen (Symphyto-Fagion) FV     FV      

91W0 - Beukenbossen in het Moesia-gebied U1     U1      

91X0 - *Beukenbossen in het Dobroedzja-gebied         U1  

91Y0 - Dacische eiken-haagbeukenbossen     U1     U1  

91Z0 - Bossen van zilverlinden in het Moesia-gebied U1   U1   U1      

9210 - *Beukenbossen in de Apennijnen met Taxus en Ilex FV     U1   FV    

9220 - *Beukenbossen in de Apennijnen met Abies alba en 
beukenbos 

FV     FV   FV    

9230 - Galicisch-Portugese eikenbossen Q. robur en Q. pyrenaica  XX      XX    

9240 - Iberische eikenbossen met Quercus faginea of Quercus 
canariensis 

XX  XX      XX    

9250 - Bossen met Quercus trojana       U1    

9260 - Bossen met Castanea sativa U1  U1    U1   U2    

9270 - Griekse beukenbossen met Abies borisii regis U1     XX   FV    

9280 - Beukenbossen met Quercus frainetto       FV    

9290 - Cipressenbossen (Acero-Cupression)       FV    

92A0 - Galerijbossen met Salix alba en Populus alba U1  U1  U1   U2   U2  U1  U1  

92B0 - Oeverformaties langs mediterrane waterlopen met 
intermitterend stromend water, met Rhod. 

      U1    

92C0 - Platanus orientalis en Liquidambar orientalis bossen U1     U1   U1    

92D0 - Zuidelijke oevergalerijen met kreupelbos Nerio-Tamaricetea.   U1   U1  U1  U1   U1  
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Habitattype 

CS in elke biogeografische regio (2007-2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

9310 - Egeïsche bossen met Quercus brachyphylla       FV    

9320 - Bossen met Olea en Ceratonia      U1  U1    

9330 - Bossen met Quercus suber  U2      U1    

9340 - Bossen met Quercus ilex en Quercus rotundifolia U1  U1    FV   U1    

9350 - Bossen met Quercus macrolepis       U2    

9360 - *Laurierbossen op de Macaronesische eilanden (Laurus, 
Ocotea) 

     U1     

9370 - *Palmbossen met Phoenix      U1  FV    

9380 - Bossen met Ilax aquifolium  U1      U2    

9390 - *Struikgewas en lage bosvegetatie met Quercus alnifolia       FV    

93A0 - Bosgebied met Q. infectoria (Anagyro foetidae-Q. infec.)       FV    

9410 - Zuurminnende bossen van montane tot alpiene zone met 
Picea 

U1     U1   FV    

9420 - Alpiene bossen met Larix decidua en/of Pinus cembra FV          

9430 - Subalpiene en montane bossen met Pinus uncinata  U1     FV   U2    

9510 - *Bossen van de zuidelijke Apennijnen met Abies alba U1       U1    

9520 - Sparrenbossen met Abies pinsapo       U1    

9530 - *(Sub)-mediterrane dennenbossen met endemische zwarte 
den 

U1     U1   U1    

9540 - Mediterrane dennenbossen van het type endemische 
mesogeïsche den 

    U2   U1    

9550 - Canarische endemische dennenbossen      FV     

9560 - *Endemische bossen met Juniperus spp. U1  XX    U1  U1  U2    

9570 - *Bossen met Tetraclinis articulata       U1    

9580 -* Mediterrane bossen met Taxus baccata  U1      U2    

9590 - *Bossen met Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)       FV    

95A0 - Hoge dennenbossen in het montane Middellandse-
Zeegebied 

U1       U1  
  

6310 - Dehesa's met wintergroene Quercus ssp.       U2    

6530 - *Fennoscandinavische bosgraslanden    U2  U2      

2180 - Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale 
gebied 

 U1  U1  U2  U1    

  

2270 - *Duinbossen met Pinus pinea en/of Pinus pinaster    U2  FV   U1    
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Lijst van soorten behorend bij bossen die zijn opgenomen in bijlage II en bijlage IV van 

de Habitatrichtlijn
89

 

 
* : Prioritaire soorten 

 
Zoogdieren 

Barbastella barbastellus (II, IV) 
*Bison bonasus (II, IV) 
*Canis lupus (II, IV) 
Capra aegagrus (II, IV) 
Castor fiber (II, IV) 
*Cervus elaphus corsicanus (II, IV) 
Dryomys nitedula (IV) 
Felis silvestris (IV) 
*Gulo gulo (II) 
Lynx lynx (II, IV) 
*Lynx pardinus (II, IV) 
Microtus tatricus (II, IV) 
Muscardinus avellanarius (IV) 
Myotis bechsteinii (II, IV) 
Myotis bradtii (IV) 
Myotis capaccinii (II, IV) 
Myotis daubentonii (IV) 
Myotis myotis (II, IV) 
Myotis nattereri (IV) 
Nyctalus azoreum (IV) 
Nyctalus lasiopterus (IV) 
Nyctalus leisleri (IV) 
Nyctalus noctula (IV) 
Ovis gmelini musimon (II, IV) 
Pipistrellus maderensis (IV) 
Pipistrellus nathusii (IV) 
Pipistrellus pipistrellus (IV) 
Pipistrellus pygmaeus (IV) 
Plecotus auritus (IV) 
Plecotus teneriffae (IV) 
*Pteromys volans (II, IV) 
Rhinolophus blasii (II, IV) 
Rhinolophus euryale (II, IV) 
Rhinolophus ferrumequinum (II, IV) 
Rhinolophus mehelyi (II, IV) 
Rousettus aegyptiacus (II, IV) 
*Ursus arctos (II, IV) 
Sciurus anomalus (IV) 
Sicista betulina (IV) 
Tadarida teniotis (IV) 
Vespertilio murinus (IV) 
 

Amfibieën 

Alytes cisternasii (IV) 
Alytes obstetricans (IV) 

                                                 
89 Deze lijst bevat een selectie van de meest relevante soorten behorend bij bossen, gebaseerd op de EU-

biodiversiteitsreferentiesituatie van 2010, aanhangsel III (toewijzing van soorten aan ieder ecosysteem) Er moet 

worden opgemerkt dat sommige andere soorten ook afhankelijk kunnen zijn van bossen in andere regio's of als 

deel van hun habitat.  
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Bombina bombina (II, IV) 
Bombina variegata (II, IV) 
Bufo calamita (IV) 
Discoglossus montalentii (II, IV) 
Discoglossus sardus (II, IV) 
Pelobates cultripes (IV) 
Rana arvalis (IV) 
Raba dalmatina (IV) 
Rana graeca (IV) 
Rana latastei (II, IV) 
Rana lessonae (IV) 
Salamandra atra (IV) 
Salamandra lanzai (IV) 
Salamandrina terdigitata (II; IV) 
Triturus carnifex (II, IV) 
Triturus cristatus (II, IV) 
Triturus dobrogicus (II) 
Triturus italicus (IV) 
Triturus karelinii (IV) 
Triturus marmoratus (IV) 
Triturus montandoni (II, IV) 
Triturus vulgaris ampelensis (II, IV) 

 
Reptielen 
 
Algyroides fitzingeri (IV) 
Algyroides marchi (IV) 
Algyroides moreoticus (IV) 
Algyroides nigropunctatus (IV) 
Chalcides sexlineatus (IV) 
Chalcides viridianus (IV) 
Chamaeleo chamaeleon (IV) 
Elaphe longissima (IV) 
Lacerta danfordi (IV) 
Lacerta vivipara pannonica (IV) 
 

Ongewervelde dieren 

Agathidium pulchellum (II, IV) 
Anthrenochernes stellae (II, IV) 
Apatura metis (IV) 
Aradus angularis (II) 
Arytrura musculus (II, IV) 
Boros schneideri (II) 
Buprestis splendens (II, IV) 
*Callimorpha quadripunctaria (II) 
Carabus hampei (II, IV) 
*Carabus menetriesi pacholei (II, IV) 
*Carabus olympiae (II, IV) 
Carabus variolosus nodolosus (II, IV) 
Carabus zawadszkii (II, IV) 
Cerambyx cerdo (II, IV) 
Chilostoma banaticum (II, IV) 
Corticaria planula (II) 
Cucujus cinnaberinus (II, IV) 
Dioszeghyana schmidtii (II, IV) 
Discus guerinianus (II, IV) 
Erannis ankeraria (II, IV) 
Fabriciana elisa (IV) 



112 Natura 2000 en bossen  

 

Geomalacus maculosus (II, IV) 
Graellsia isabellae (II) 
Hesperia comma catena (II) 
Hygromia kovacsi (II, IV) 
Hypodryas maturna (II, IV) 
Leptidea morsei (II, IV) 
Limoniscus violaceus (II) 
Lucanus cervus (II) 
Mesosa myops (II) 
Morimus funereus (II) 
*Nymphalis vaualbum (II, IV) 
Odontopodisma rubripes (II, IV) 
*Osmoderma eremita (II, IV) 
Oxyporus mannerheimii (II) 
Pholidoptera transsylvanica (II, IV) 
*Phryganophilus ruficollis (II, IV) 
Propomacrus cypriacus (II, IV) 
*Pseudogaurotina excellens (II, IV) 
Pytho kolwensis (II, IV) 
Rhysodes sulcatus (II) 
*Rosalia alpina (II, IV) 
Stephanopachys linearis (II) 
Stephanopachys substriatus (II) 
Xestia borealis (II) 
Xestia brunneopicta (II) 
Xyletinus tremulicola (II) 
*Xylomoia strix (II, IV) 

 
Planten 

*Abies nebrodensis (II) 
Adenophora lilifolia (II) 
*Arabis kennedyae (II) 
Armeria neglecta (II) 
*Asphodelus bento-rainhae (II) 
Bryhnia novae-angliae (II) 
Buxbaumia viridis (II) 
Calamagrostis chalybaea (II) 
Calypso bulbosa (II) 
*Centaurea attica ssp. megarensis (II) 
*Cephalanthera cucullata (II) 
Cephalozia macounii (II) 
*Chionodoxa lochiae (II) 
Cinna latifolia (II) 
Culcita macrocarpa (II) 
*Cyclamen fatrense (II) 
Cynodontium suecicum (II) 
Cypripedium calceolus (II) 
Dichelyma capillaceum (II) 
Dicranum viride (II) 
Diplazium sibiricum (II) 
 Distichophyllum carinatum (II) 
Dracaena draco (IV) 
*Dryopteris corleyi (II) 
Herzogiella turfacea (II) 
Hymenostemma pseudanthemis (II) 
*Laserpitium longiradium (II) 
Mandragora officinarum (IV) 
Moehringia lateriflora (II) 
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Odontites granatensis (II) 
Orthotrichum rogeri (II) 
Paeonia clusii ssp. rhodia (II) 
Paeonia officinalis ssp. banatica (II) 
Plagiomnium drummondii (II) 
Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica (II) 
*Pyrus magyarica (II) 
Ranunculus kykkoensis (II) 
Ranunculus lapponicus (II) 
Rhododendron luteum (II) 
*Scilla morrisii (II) 
Semele maderensis (II) 
Senecio jacobea ssp. gotlandicus (II) 
Senecio lagascanus ssp. lusitanicus (IV) 
*Seseli intricatum (II) 
Syringa josikaea (II) 

Veronica micrantha (II) 
 
 
Lijst van vogelsoorten behorend bij bossen en landelijk bosgebied, opgenomen in 
bijlage I van de Vogelrichtlijn 
 
Accipiter brevipes 
Aegolius funereus 
Aegypius monachus 
Aquila adalberti 
Aquila chrysaetos 
Aquila clanga 
Aquila heliaca 
Aquila pomarina 
Ardea purpurea 
Ardeola ralloides 
Bonasa bonasia 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Caprimulgus ruficollis 
Ciconia colonia 
Ciconia nigra 
Circaetus gallicus 
Columba bollii 
Columba junoniae 
Columba palumbus azoricus 
Columba trocaz 
Coracias garrulus 
Dendrocopos leucotos 
Dendrocopos medius 
Dendrocopos syriacus 
Dryocopus martius 
Elanus caeruleus 
FaIco tinnunculus 
Falco biarmicus 
Falco eleonorae 
Falco peregrinus 
Falco vespertinus 
Ficedula albicollis 
Ficedula parva 
Ficedula semitorquata 
Fringilla coelebs 
Fringilla teydea 
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Glauddium passerinum 
Grus grus 
Haliaeetus albicilla 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Hippolais olivetorum 
Lanius collurio 
Loxia scotica 
Lullula arborea 
Milvus migrans 
Milvus milvus 
Oenanthe leucura 
Pandion haliaetus 
Pernis apivorus 
Picoides tridactylus 
Picus canus 
Platalea leucorodia 
Plegadis falcinellus 
Sitta krueperi 
Sitta whiteheadi 
Sylvia rueppelli 
Sylvia sarda 
Sylvia undata 
Tetrao tetrix 
Tetrao urogallus 
Tringa glareola 
 

Opgesteld aan de hand van Tucker & Evans, 1997. Habitats for Birds in Europe. BirdLife 
International 
Informatie over deze vogelsoorten is beschikbaar op: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/ 
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BIJLAGE 3: Voornaamste belastende factoren en bedreigingen voor EU-bossen90 
 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste actuele en mogelijke 
toekomstige bedreigingen en belastende factoren voor bossen in Natura 2000-gebieden. 
Zoals men ziet zijn deze herkenbaar voor veel bostypen, of ze nu wel of niet opgenomen zijn 
in Natura 2000. 
 
De lijst van bedreigingen voor boshabitats en soorten is lang. Beschikbare gegevens wijzen 
erop dat veel natuurlijke bedreigingen en door de mens veroorzaakte belastende factoren in 
de toekomst ernstiger kunnen zijn en meer kunnen voorkomen dan vroeger werd 
waargenomen. Dit toont aan dat planning inzake potentiële bedreigingen moet worden 
gestimuleerd. Natuurlijke bedreigingen omvatten milieu-impulsen en specifieke verweven 
oorzaken en gevolgen zoals bijvoorbeeld stormschade en droogte die de verspreiding van 
sommige ziektes kan bevorderen (bijvoorbeeld schorskevers) (FOREST EUROPE, 2011). 
 
De belangrijkste natuurlijke bedreigingen voor Europese bossen en Natura 2000-gebieden 
zijn: droogte, bosbranden, stormen, insectenplagen, ziektes, invasieve niet-inheemse 
soorten, en temperatuurstijging. De belangrijkste door de mens veroorzaakte belastende 
factoren bestaan uit: ontbossing, bosfragmentatie (in en buiten Natura 2000-gebieden), 
habitatverlies, verandering van habitatkwaliteit in bossen, bodemgebruik en verandering van 
bodembedekking, vervuilende stoffen,homogenisatie van bosbestanden (Hanski 2006, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1299308/). In deze bijlage is een overzicht 
opgenomen van het literatuuronderzoek over de huidige situatie. 
 
Natuurlijke bedreigingen/verstoringen 
 
Droogte In de periode 1902-2010 heeft zich in het Middellandse Zeegebied waarschijnlijk een 
verschuiving van winterse neerslag naar drogere omstandigheden voorgedaan. Er zijn 
aanwijzingen dat droogte vanaf ongeveer 1970(Hoerling et al., 2011) vaker voorkomt. 
 
Bosbranden Elk jaar verbranden ongeveer 400 000 ha in de vijf zuidelijke lidstaten van de 
EU (dit is 85 % van het totale verbrande gebied in de EU). Tussen 1980 en 2012 is geen 
trend waarneembaar (toenemend of afnemend) in door brand getroffen gebieden in deze 
landen. Na een stijgende trend in de negentiger jaren, deels onder meer door de verbetering 
van de registratieprocedures, bleef het aantal bosbranden daarna gedurende ongeveer tien 
jaar stabiel en in de voorbije tien jaar daalde het aantal bosbranden(European Commission, 
2013). Specifiek in de Natura 2000-gebieden verbrandt elk jaar bijna 80.000 ha. 
Brandstatistieken van het Europees bosbrandinformatiesysteem (EFFIS) tonen aan dat 
tussen 2000 tot 2012, 1 044 917 ha uit Natura 2000-gebieden is verbrand, hetgeen 
overeenkomt met 3,28 % van het Natura 2000-gebied in de betroffen landen(San-Miguel-
Ayanz et al., 2012). In bepaalde boshabitats is brand een natuurlijk proces dat positieve 
effecten op de biodiversiteit heeft. 
 
Stormen vormen een ernstige bedreiging voor de Europese bossen omdat zij boshabitats, de 
landschapskwaliteit en bosvoorzieningen beschadigen en aantasten. Sinds 1950 hebben 
meer dan 130 stormen ernstige schade aan Europese bossen aangericht waarbij gemiddeld 
twee grote stormen per jaar woedden(Gardiner et al., 2010). In de periode 1990-2005 
beschadigden de stormen 1,7 % van de bossen in EU-landen, dat is in totaal 2,5 miljoen 
hectare bos(FOREST EUROPE, 2011). Uit de gegevens blijkt geen trend (toenemend of 

                                                 
90

 Deze tekst is gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs over bedreigingen voor 
Europese landschappen, en in enkele gevallen, waar beschikbaar, op doelgerichte studies over de 
aanpak van bedreigingen in Natura 2000-gebieden. 
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afnemend) in verliezen door storm (na aanpassing voor maatschappelijke factoren) en de 
gegevens bevestigen dat de toename (nominaal) van de verliezen wordt gestuurd door 
maatschappelijke factoren(Barredo, 2010) en een toenemende omvang van de 
bossen(Gardiner et al., 2010). Aan de andere kant kunnen door de stormen de 
biodiversiteitsomstandigheden verbeteren, bijvoorbeeld door te zorgen voor meer dood hout 
in de bossen. 
 
Plagen en ziektes in bossen Schadelijke insecten en pathogene stoffen veroorzaken 
aanzienlijke schade aan de Europese bossen, waardoor de gezondheid en de vitaliteit van 
het bosecosysteem wordt verzwakt en de levering van bosdiensten wordt beperkt. 2,8 % van 
de Europese bossen werd in de periode 1990-2005 beschadigd, dat is in totaal ongeveer 4,4 
miljoen hectare. De meest getroffen regio was Zuidwest-Europa, waar 13,4 % (1,7 miljoen 
hectare) van het bosgebied getroffen werd(FOREST EUROPE, 2011). De verspreiding van 
bepaalde plagen en ziektes kan worden begunstigd door verkeerd beheer zoals bebossing 
met boomsoorten die niet zijn aangepast aan het gebied en een buitensporige 
bestanddichtheid. 
 
Invasieve niet-inheemse soorten Invasieve niet-inheemse soorten (IAS) vormen een 
belangrijke bedreiging voor de bossen in Natura 2000 en hun biodiversiteit. Globalisatie 
(meer internationale handel, reizen, toerisme, goederentransport) en globale 
milieuveranderingen hebben de verspreiding van invasieve soorten in Europa versneld. 
Invasieve niet-inheemse soorten zijn planten, dieren, schimmels en micro-organismen 
waarvan de introductie en/of verspreiding buiten hun natuurlijke habitat een risico voor de 
biodiversiteit vormt, of andere negatieve gevolgen voor het ecosysteem heeft. De lijst van de 
ergste invasieve niet-inheemse soorten omvat 163 soorten die ecosystemen in Europa 
bedreigen. Deze indicator toont ondanks zijn beperkingen aan dat van deze lijst sinds 1950 
meer dan een soort per jaar zich in Europa gevestigd heeft(EEA, 2012a). 
 
Temperatuurstijging en klimaatverandering De door observatie verkregen aanwijzingen 
duiden op een temperatuurstijging van 1,3°C in Europa tussen de pre-industriële periode en 
het decennium 2003-2012. Op het Iberisch schiereiland, in Midden- en Noordoost-Europa en 
in de berggebieden is in de laatste 50 jaar een grote opwarming vastgesteld. In de laatste 
dertig jaar was de opwarming het sterkst in Scandinavië, vooral in de winter, terwijl het 
Iberisch schiereiland vooral in de zomer opwarmt(Haylock et al., 2008; Morice et al., 2012). 
 
Door de mens veroorzaakte belastende factoren 
 
Ontbossing en habitatverlies Ontbossing is de belangrijkste oorzaak voor het verlies en 
afname van boshabitats. Er wordt erkend dat habitatverlies de belangrijkste reden voor 
biodiversiteitsafname in de wereld is. Voor soorten is een drempel nodig om de populatie in 
stand te houden, de zone onder de drempel leidt tot uitsterven van de soorten. Enz. 
 
Bosfragmentatie, gebrek aan connectiviteit, bodemgebruik en conversie van de 
bodembedekking Ondanks een voortdurende toename van bosland in de Europese landen 
met 0,4 % per jaar, hetgeen een stijging is van 11 miljoen hectare tussen 1990 en 
2010(FOREST EUROPE, 2011), blijven bosfragmentatie en gebrek aan connectiviteit 
belangrijke kwesties in Europa. Doordat het ecologische processen beïnvloedt, heeft 
fragmentatie gevolgen voor de mate waarin het bos ecosysteemdiensten kan leveren, zoals 
habitatvoorzieningen (overdracht van genen, wildverspreiding) bestuiving, 
verstoringsregulatie (bijvoorbeeld verspreiding van plagen) en klimaatregulering. 
Bosfragmentatie (in en tussen Natura 2000-gebieden) is een lokaal proces dat wordt 
gestuurd door menselijke activiteiten zoals kappen voor wegen, stedelijke vestiging of 
intensieve landbouw of door bosbranden. Landschappen met slecht verbonden beboste 
gebieden vertegenwoordigen 70 % van het Europese grondgebied(Estreguil et al., 2012; 
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Estreguil et al., 2013). 40 % van het Europese bosland ligt op 100 meter afstand van andere 
boslanden en is daarom mogelijk minder geschikt als binnenhabitat. Bosranden liggen vooral 
aan de rand van gebieden met intensief bodemgebruik. 40 % van de beboste gebieden 
liggen in een vierkante kilometer mozaïeklandschap, samen met andere natuurlijke/semi-
natuurlijke zones, landbouw en kunstmatige landerijen. De continuïteit van boshabitats, maar 
ook de ruimtelijke en functionele connectiviteit tussen beschermde en onbeschermde 
natuurgebieden speelt een rol in het verbeteren van de samenhang tussen Natura 2000-
bosruimtes. Bij concentratie op landschappen waar het bosgebied in omvang toeneemt, 
wordt gemeld dat nieuwe bosgebieden de connectiviteit niet altijd verbeteren; dit wijst erop 
dat een gecombineerde aanpak van ruimtelijke ordening en bosbeheer voor her- en 
bebossingsmaatregelen noodzakelijk is(Estreguil et al., 2012; Estreguil et al., 2013). 
 
Verontreinigende stoffen Luchtvervuilende stoffen zoals stikstof, zwaveldioxide, zware 
metalen en ozon hebben bij overschrijding van de kritische belasting directe en indirecte 
negatieve gevolgen voor de gezondheid van het bos. Luidens FOREST EUROPE(2011) zijn 
de hoogste sulfaatwaarden momenteel in Midden-Europa en een paar gebieden van het 
Middellandse-Zeegebied te vinden. De hoogste atmosferische depositie van stikstof wordt 
aangetroffen in Midden-Europa tussen Noord-Italië en Denemarken en in zones in Spanje en 
Roemenië. En tenslotte is de depositie van calcium het hoogst in Midden-Europa en het 
Middellandse-Zeegebied. 
 
Niet-duurzaam bos- en grondbeheer Niet-duurzame bosbeheerpraktijktijken, en 
grondbeheerpraktijken blijken een serieuze belastende factor te zijn. Tot de belangrijkste 
factoren horen onder andere: excessieve verwijdering van dood hout, verslechtering van de 
bosstructuur (bijvoorbeeld selectieve verwijdering van bepaalde boomsoorten of bomen van 
een bepaalde leeftijd), verwaarlozing van bosweiden, veranderingen van de 
cultivatiepraktijken, verkeerde bemesting en gebruik van pesticiden (EEA 2010). 
 
Homogenisatie van bosbestanden De selectieve verwijdering van bepaalde structurele 
elementen (boomsoorten, bomen van een bepaalde leeftijd, enz.). Bossen van dezelfde 
leeftijd en mono-specifieke bossen leveren geen habitatkwaliteit voor gespecialiseerde 
bossoorten. 
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Kaart 2  Verandering van bosverbindingen in de EU, 1990-2000 

 

 

Opmerking: Gegevens van Corine Land Cover (CLC) voor de jaren 1990 en 2000; resultaten samengesteld per provincie (Nuts 2/3) 

Bron: Estreguil and Mouton, 2009; Saura et al. 2010 
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