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Inleiding

Naast de beschermingsregimes uit de Wet natuurbescher-
ming voor Natura 2000-gebieden, beschermde soorten en 
houtopstanden, is er een apart beschermingsregime voor 
het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecolo-
gische Hoofdstructuur (EHS). Dit beschermingsregime is 
verankerd in het ruimtelijk beleidsspoor, waarvoor provin-
cies het bevoegd gezag zijn, en dus niet in de Wet natuur-
bescherming. De inhoudelijke basis voor dit beschermings-
regime wordt gevormd door de zogenaamde ‘wezenlijke 
kenmerken en waarden’ (WKW). De provincie Noord-Hol-
land heeft in 2018, samen met Tauw, de beschrijving van de 
WKW uitgewerkt als onderdeel van de huidige Provinciale 
Ruimtelijke Verordening (PRV) en als bouwsteen voor de 
toekomstige Omgevingsverordening. Naar verwachting zal 
de ontwerp-Omgevingsverordening begin 2020 ter besluit-
vorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Er 
is daarbij gekozen om niet op de nieuwe Omgevingswet 
te wachten. Als gevolg daarvan is de nieuwe Omgevings-
verordening vooralsnog gebaseerd op de huidige wet- en 
regelgeving. Vanzelfsprekend wordt waar mogelijk al wel 
voorgesorteerd op de Omgevingswet. In dit artikel wordt 
ingegaan op de redenen voor de uitwerking van de WKW, 
de gekozen aanpak en het resultaat.1

Het NNN in Noord-Holland

Noord-Holland wordt gekenmerkt door een zeer uitge-
strekt en gevarieerd natuurnetwerk. Allereerst spreken 
natuurlijk de hoge zandgronden in het Gooi, het laagveen 
van de Oostelijke Vechtplassen en Laag-Holland en de 

1 De WkW-beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3 van de Provinciale 
ruimtelijke Verordening en in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en 
via de provinciale planviewer (https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/
mapViewer/).

duingebieden langs de vastelandskust en op Texel tot de 
verbeelding. Ook de veenpolders en droogmakerijen herber-
gen op veel plaatsen bijzondere natuurwaarden, waaronder 
weidevogels. Verder zijn de uitgestrekte parken en groene 
recreatieterreinen zoals Amstelland, Spaarnwoude, Geest-
merambacht, Alkmaardermeer, Purmerland en Twiske het 
vermelden waard. Deze maken in Noord-Holland ook deel 
uit van het NNN.
Het (inter)nationale belang van een groot deel van het 
NNN in Noord-Holland komt tot uitdrukking in de 
aanwijzing als Natura 2000-gebied. In deze situatie zijn 
zowel het beschermingsregime voor Natura 2000 uit de 
Wet natuurbescherming als het NNN-beschermingsregime 
van toepassing. Naast natuur- en recreatiegebieden bestaat 
het NNN ook uit een stelsel van tussengelegen natuurver-
bindingen, veelal langs dijken en waterlopen.
Dat Noord-Holland dus veel fraaie natuur herbergt wil 
niet zeggen dat duurzaam behoud een vanzelfsprekendheid 
is en er geen bedreigingen zijn. De algemene milieukwaliteit 
voor natuur laat, net als elders in Nederland, nog het nodige 
te wensen over. Zeker op het gebied van de waterhuishou-
ding en de overmaat aan stikstofdepositie vanuit de lucht 
is dat het geval. Daarnaast baart de algehele afname van 
biodiversiteit zorgen, vooral in intensief gebruikte land-
bouwgebieden, en is de druk op de groene ruimte nog nooit 
zo groot geweest als nu. Woningbouw, mobiliteit, recreatie 
en landbouw hebben vanouds veel behoefte aan ruimte, 
zeker ook in grote delen van Noord-Holland. Daarnaast 
leveren bijvoorbeeld de energietransitie en waterberging in 
toenemende mate nieuwe ruimteclaims op. Er is en blijft 
dus een duidelijke behoefte aan een effectieve bescherming 
van het NNN en een actieve rol van de provincie daarin.

Korte historie van het NNN

Het NNN kreeg, toen nog als EHS, vorm in 1990 in het 
eerste Natuurbeleidsplan en sindsdien is het concept van 
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een samenhangend stelsel van natuurgebieden niet meer 
weg te denken uit het nationale natuurbeleid en ruim-
telijk beleid. Sindsdien is herhaaldelijk sprake geweest 
van zowel aanvullingen, bijvoorbeeld de toevoeging van 
robuuste verbindingszones, als van matiging van de ambi-
ties, bijvoorbeeld het weer schrappen van de genoemde 
robuuste verbindingen. Hoewel de naam is gewijzigd en er 
in de loop van de tijd her en der aan de begrenzing gesleu-
teld is, heeft het beleidsconcept van de EHS/NNN intussen 
bijna drie decennia ruimtelijk beleid overleefd. Dit onder-
streept de kracht van het concept en er zijn legio voorbeel-
den van initiatieven die de omvang, kwaliteit en onderlinge 
samenhang van het netwerk hebben versterkt.
Tegelijkertijd laten de sterke afname van biodiversiteit 
en de gevolgen van klimaatverandering ook zien dat de 
inspanningen voor het NNN tot nu toe, geen garanties 
bieden voor duurzaam behoud van biodiversiteit in de 
toekomst. Zowel aandacht voor de omvang en kwaliteit 
van het NNN als voor de groene ruimte in het algemeen 
blijven dus van groot belang. De aanhoudende droogte op 
vooral de zandgronden laat zien hoe kwetsbaar veel water-
systemen nog steeds zijn, met zowel gevolgen voor natuur 
als voor landbouw.
Bij de bescherming van biodiversiteit en het NNN in het 
bijzonder kan de rol van de provincies, die vanaf 2013 
beleidsmatig verantwoordelijk zijn voor het NNN, en van 
terreinbeherende organisaties (TBO’s) niet worden onder-
schat. Veel provincies en TBO’s zijn blijven investeren in 
de ontwikkeling van het NNN, ook na de forse bezuini-
gingen van het Rijk vanaf circa 2010. In Noord-Holland is 
de omvang van het NNN ongewijzigd gebleven en is deze 
dus niet ingekrompen zoals in veel andere provincies wel 
het geval is. Achtergrond daarvan is onder meer het besef 
geweest dat het NNN allereerst van belang is voor biodi-
versiteit en het nakomen van Europese verplichtingen, en 
dat het daarnaast ook van groot belang is voor bijvoor-
beeld de stimulering van recreatie en vrijetijdsbesteding en 
daarmee voor het leef-en vestigingsklimaat in de provincie.
Bij de realisatie van het NNN kan een prioriteitenvolgorde 
worden gehanteerd. De provincie Noord-Holland maakt 
echter binnen het NNN geen onderscheid tussen de opgave 
vanuit het Rijk en aanvullende opgaven vanuit de provincie 
zelf. Doelstelling van de provincie Noord-Holland is om het 
gehele NNN, dat dus in omvang gelijk is aan de oorspron-
kelijke EHS, te realiseren. Daarbij is 2027 vooralsnog de 
streefdatum.2 Voor de grote wateren zoals het IJsselmeer 
en de Waddenzee en Noordzee ligt de verantwoordelijkheid 
voor het NNN-beleid bij het Rijk en niet bij de provincie 
en is de PRV niet van toepassing. In de praktijk sluiten deze 
verantwoordelijkheden veelal naadloos op elkaar aan en 
vormt dit geen praktisch probleem.

Bescherming van het NNN in de praktijk

Grofweg bestaat het beleid voor het NNN uit twee pijlers. 
De eerste is gericht op verwerving, inrichting en beheer en 

2 Agenda Groen, vastgesteld door PS van Noord-Holland op 11 maart 2013.

bestaat onder meer uit het Subsidiestelsel Natuur en Land-
schap (SNL). Provincies stellen in het kader van natuurbe-
heerplannen kaarten op waarin de beheertypen uit de Index 
Natuur en Landschap, waaraan het subsidiestelsel gekop-
peld is, concreet worden begrensd. De tweede pijler bestaat 
uit de planologische bescherming via het ruimtelijk beleid 
van de provincies dat moet doorwerken in gemeentelijke 
bestemmingsplannen en het verlenen van omgevingsver-
gunningen. Dit artikel behandelt vooral de tweede pijler, 
waarin de WKW een essentiële rol vervullen.
In tegenstelling tot de bescherming van Natura 2000-gebie-
den en soorten en houtopstanden is er binnen de Wet natuur-
bescherming geen vergelijkbaar regime voor NNN-gebie-
den opgenomen. Een stelsel van verbodsbepalingen met 
bijbehorende vrijstellings-, ontheffings- of vergunningsmo-
gelijkheden is dus niet aan de orde voor het NNN. De Wet 
natuurbescherming beperkt zich tot de verplichting aan 
gedeputeerde staten om een samenhangend NNN aan te 
wijzen en in stand te houden (art. 1.12 lid 2 Wnb): ‘Met 
het oog op het eerste lid dragen gedeputeerde staten in 
hun provincie in elk geval zorg voor de totstandkoming en 
instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch 
netwerk, genaamd «natuurnetwerk Nederland». Zij wijzen 
daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit netwerk 
behoren.’ Het doel daarvan, aldus de Wet natuurbescher-
ming in artikel 1.12 lid 1, is het behoud of het herstel van 
de gunstige staat van instandhouding van Europeesrechte-
lijk beschermde habitats en soorten en/of ernstig bedreigde 
planten- en diersoorten (voor zover die soorten van nature 
in het wild voorkomen) en hun leefgebieden. Gedeputeerde 
staten rapporteren de voortgang van de totstandkoming en 
instandhouding van het NNN aan de minister (art.  1.12 
lid 4 Wnb): ‘Onze Minister informeert de beide Kamers der 
Staten-Generaal over de voortgang van de totstandkoming 
en instandhouding van het natuurnetwerk Nederland op 
basis van de ter zake doende gegevens die door gedepu-
teerde staten zijn aangeleverd.’

Bescherming van het NNN vindt plaats via het ruimtelijk 
beleidsspoor (Omgevingsverordening en bestemmingsplan-
nen). Dat is een fundamenteel verschil met de bescherming 
van Natura 2000-gebieden door de Wet natuurbescher-
ming dat vooral een historische verklaring heeft en waar-
voor geen inhoudelijke motivatie bestaat. De grote verschil-
len tussen de regimes voor gebieden, met name voor Natura 
2000-gebieden en NNN-gebieden, zorgen in de praktijk 
nogal eens voor verwarring. Dit is vooral het geval als op 
een locatie verschillende regimes tegelijkertijd van toepas-
sing zijn. Als het daarbij om dezelfde te beschermen waar-
den gaat, is het strengste regime van toepassing, vaak dat 
van Natura 2000. In de praktijk zijn de waarden binnen het 
NNN met regelmaat breder gedefinieerd dan de instand-
houdingsdoelen van het Natura 2000-gebied. In dat geval 
vult het NNN-regime het Natura 2000-regime aan.
Indien bijvoorbeeld in een natuurtoets voor een project 
geconstateerd wordt dat (mogelijk) negatieve effecten op 
het NNN aan de orde zijn, dan is het maar zeer de vraag 
welke consequenties dat heeft voor het initiatief en de initi-
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atiefnemer. Dat kan doorgaans pas beantwoord worden als 
duidelijk is wat de planologische situatie is. Indien het initi-
atief past binnen het geldende bestemmingsplan dan zijn 
er in beginsel geen belemmeringen, zoals die wel aan de 
orde kunnen zijn bij een ontheffings- of vergunningplicht 
in het kader van de Wet natuurbescherming. In het geval 
van de herziening van een bestemmingsplan is de situatie 
daarentegen overzichtelijker. In dat geval dient te allen tijde 
rekening te worden gehouden met de provinciale beleids-
regels voor het NNN. Om een effectieve bescherming via 
het ruimtelijke spoor te bereiken is het hoe dan ook van 
groot belang dat de NNN-bescherming goed is vormgege-
ven in de gemeentelijke bestemmingsplannen en volwaar-
dig wordt meegenomen bij het verlenen van omgevings-
vergunningen. Uit een eerste analyse tijdens het opstellen 
van de WKW-beschrijvingen is duidelijk geworden dat het 
NNN in bestemmingsplannen nog niet altijd is vertaald in 
passende bestemmingen met bijbehorende beschermingsre-
gels.

Er is en blijft dus een duidelijke be-
hoefte aan een effectieve bescher-
ming van het NNN en een actieve 

rol van de provincie daarin

De basis voor de planologische bescherming van het NNN 
ligt op dit moment vast in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro), dat vanaf 2011 van kracht 
is. In de artikelen 2.10.3 en 2.10.4 van het Barro is gere-
geld dat provincies de WKW voor het NNN bij provinci-
ale verordening aanwijzen en hiervoor regels stellen voor 
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Daarmee 
zijn de WKW dus de inhoudelijke basis voor het bescher-
mingsbeleid dat door gemeenten moet worden toegepast en 
tevens het inhoudelijk handvat voor initiatiefnemers van 
ruimtelijke ontwikkelingen binnen het NNN. Het meren-
deel van de provincies hanteert in het beschermingsbeleid 
geen externe werking voor het NNN, zo ook de provin-
cie Noord-Holland. De basis daarvoor is al in 2004 gelegd 
door het Rijk in het kader van de toenmalige Nota Ruimte. 
Daarmee beperkt de reikwijdte zich dus tot ontwikkelingen 
binnen het NNN en niet daarbuiten. Met de actuele uitwer-
king van de WKW beoogt de provincie Noord-Holland 
enerzijds te voldoen aan het Barro en ook om de gemeenten 
eenduidige en praktisch bruikbare informatie aan te reiken 
over de doelstellingen voor het NNN. Daarmee wordt de 
zorgvuldige bescherming van het NNN, een taak die in 
belangrijke mate bij de gemeenten ligt, gefaciliteerd. Bij 
het opstellen van de WKW-beschrijvingen is dus nadrukke-
lijk rekening gehouden met de leesbaarheid en praktische 
toepasbaarheid voor zowel gemeenten als voor initiatiefne-
mers van projecten binnen het NNN.

Het NNN in de PRV

Het beleid voor het NNN (en ook de natuurverbindin-
gen) is vastgelegd in artikel 19 van de PRV. Het bevat drie 
hoofdlijnen die zijn gebaseerd op artikel 2.10.4 en 2.10.5 
van het Barro.
De eerste hoofdlijn is dat gemeenten de begrenzing van het 
NNN in het bestemmingsplan moeten opnemen en daarbij 
regels moeten stellen voor de bescherming, instandhouding 
en ontwikkeling van de WKW zoals deze zijn vastgelegd in 
bijlage 3 bij de PRV.
De tweede hoofdlijn is dat bestemmingsplannen (of omge-
vingsvergunningen die afwijken van een bestemmingsplan) 
geen nieuwe activiteiten in het NNN mogelijk mogen 
maken, die per saldo leiden tot significante aantasting van 
de wezenlijke kenmerken en waarden of tot verminde-
ring van het oppervlak van het NNN, of van de samen-
hang binnen het NNN (lid 3), tenzij er een groot openbaar 
belang is en reële alternatieven ontbreken (het ‘nee-tenzij’ 
beginsel’). In dat laatste geval moet de aantasting zoveel 
mogelijk beperkt worden. Is deze beperking onvoldoende 
om aantasting te voorkomen, dan is aanvullend compen-
satie nodig (lid  4). Andere schadelijke activiteiten zijn in 
beginsel niet toegestaan. Een uitzondering kan onder strikte 
voorwaarden worden gemaakt voor ‘kleinschalige ontwik-
kelingen’.
De derde hoofdlijn is dat Gedeputeerde Staten de begren-
zing van het NNN in specifieke situaties kunnen aanpassen 
(lid 8), bijvoorbeeld ten behoeve van de verbetering van de 
ecologische samenhang (‘om ecologische redenen’) of de 
planologische inpassing van het NNN. Voorwaarden zijn 
dat de WKW en het oppervlak niet afnemen.
Als handreiking heeft de provincie op haar website een 
‘Wegwijzer Natuurnetwerk Nederland’3 opgenomen waar 
gemeenten en initiatiefnemers eenvoudig inzicht kunnen 
krijgen in de hoofdlijnen van beleid voor het NNN (onder 
meer via een stroomschema), de noodzaak voor en invul-
ling van ecologisch onderzoek bij concrete initiatieven in 
het NNN en de wijze waarop eventuele compensatie moet 
plaatsvinden.

Definitie WKW Noord-Holland

Zoals beschreven in de toelichting in bijlage 3 van de PRV 
zijn de WKW van het NNN in Noord-Holland gedefini-
eerd als ‘de aanwezige actuele en potentiële natuurwaar-
den, waarvoor de provincie op internationaal, nationaal of 
regionaal niveau een grote (beleidsmatige) verantwoorde-
lijkheid draagt, inclusief alle noodzakelijke abiotische en 
ruimtelijke condities voor deze natuurwaarden’.
Dit is een ruime interpretatie van de biodiversiteitsdoel-
stellingen voor het NNN, ruimer dan de definitie van 
het Barro. De WKW-beschrijvingen omvatten allereerst 
een beschrijving van de beleidsmatig hoog gewaardeerde 
natuurwaarden in de vorm van vegetaties en/of kenmer-

3 Te raadplegen op: https://bestanden.noord-holland.nl/internet/Onder-
werpen/Natuur/nnn-wijzer/index.html.
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kende soorten/soortgroepen. Artikel  2.10.1 lid  1 van het 
Barro bepaalt dat potentiële natuurwaarden alleen deel 
moeten uitmaken van de WKW als de bestemming ‘natuur’ 
is. Bij andere bestemmingen dienen alleen de aanwezige 
natuurwaarden te worden beschreven. Echter, de provincie 
Noord-Holland heeft de keuze gemaakt om voor gebieden 
zonder enkelbestemming natuur, bijvoorbeeld recreatiege-
bieden of gebieden met een agrarische bestemming, ook de 
natuurpotentie te beschrijven als onderdeel van de WKW. 
Daarbij wordt waar nodig wel rekening gehouden met het 
actuele gebruik. Daar waar een gebied zowel een duidelijke 
natuur- als een recreatieve functie heeft, wordt dit aange-
duid met het natuurbeheertype ‘Multifunctionele natuur’.
In tegenstelling tot aanwezige (actuele) natuurwaarden, die 
gebaseerd zijn op feitelijke informatie over de verspreiding 
van kenmerkende vegetaties, soorten en soortgroepen, is 
bij potentiële natuurwaarden in het kader van de WKW 
sprake van een kwalitatieve inschatting op basis van expert 
judgement. In dit oordeel worden abiotische en ruimte-
lijke randvoorwaarden voor natuurwaarden meegenomen. 
Bijvoorbeeld de aanwezigheid van kwel voor bepaalde 
natte natuurtypen of een minimum areaal voor een duur-
zame populatie van een soort. Ook het huidige versprei-
dingspatroon en de trend van een soort kunnen bepalend 
zijn. Een voorbeeld van dat laatste is de actuele opmars van 
de otter in Nederland, door verbetering van de waterkwali-
teit en ontsnipperingsmaatregelen. Op basis van deze trend 
mag worden verwacht dat de otter op overzienbare termijn 
ook weer in grote delen van Noord-Holland te vinden zal 
zijn, zoals dat tot het begin van de twintigste eeuw het geval 
was. Ten slotte is ook het realiteitsgehalte (op overzienbare 
termijn van circa tien jaar) ingeschat en is tevens rekening 
gehouden met andere belangrijke gebiedsfuncties.
In beginsel is binnen het gehele NNN de functie ‘natuurbe-
houd’ op basis van de WKW en bijbehorende abiotische en 
ruimtelijke condities leidend. Dat wil echter niet zeggen dat 
andere vormen van (mede)gebruik zonder meer zijn uitge-
sloten. Er zijn vormen van ruimtegebruik die, vaak al lang-
durig, mede bepalend zijn voor het huidige gebiedskarakter 
en de daarmee samenhangende natuurwaarden. Er zijn dus 
situaties waarbij het bestaande gebruik is meegenomen bij 
de vaststelling van de WKW. Dit geldt vooral voor exten-
sieve recreatie, sommige vormen van landbouw, waterwin-
ning, militair gebruik en kustverdediging.

Opzet van de WKW-beschrijvingen

De WKW voor het NNN Noord-Holland zijn uitgewerkt 
in de vorm van beschrijvingen per deelgebied. Deelgebieden 
zijn bepaald op basis van regio’s en de indeling zoals die is 
gehanteerd in het Natuurbeheerplan. Waar nodig is geko-
zen voor een meer logische begrenzing en/of naamgeving. 
In totaal bestaat het NNN uit 126 deelgebieden. Ook voor 
de zeventien natuurverbindingen zijn individuele beschrij-
vingen opgesteld. De beschrijving per gebied bestaat uit een 
vast stramien dat is opgebouwd uit zes onderdelen:

Algemene gegevens
Naast het nummer en de naam van het deelgebied wordt 
onder meer ingegaan op de eigendomssituatie en de ligging 
in een regio en binnen een gemeente. Daarnaast worden 
overige wettelijke en beleidsmatige gebiedsbeschermingsre-
gimes relevant voor natuur benoemd, zoals Natura 2000, 
stiltegebied, aardkundige monumenten, weidevogelkern-
gebied4 en waterwingebied. Gebruikers hebben daarmee 
inzicht in de relaties met flankerende beleidsvelden.

Oppervlakte en samenhang NNN
Beschrijving van de oppervlakte van het NNN-gebied en de 
samenhang met andere NNN-gebieden en natuurverbindin-
gen op basis van een overzichtskaart. Ook de samenhang 
en overlap met Natura 2000-gebieden worden benoemd. 
Behoud van oppervlakte, kwaliteit en samenhang vormen 
de basis voor de bescherming van het NNN.

Landschapsecologische karakteristiek
In dit onderdeel van de beschrijving wordt ingegaan op de 
ontstaansgeschiedenis, abiotische en ruimtelijke karakteris-
tiek, het huidige gebruik en de ecologische kernkwalitei-
ten. Een kernkwaliteit geeft de essentie van een specifieke 
natuurkwaliteit weer. Bijvoorbeeld: ‘Open water en verlan-
dingsvegetaties in oorspronkelijk brak milieu’, een speci-
fieke natuurkwaliteit van de laagveengebieden ten noorden 
van het IJ. Binnen een deelgebied kunnen verschillende 
kernkwaliteiten naast elkaar en in samenhang met elkaar 
voorkomen. De kernkwaliteiten vormen de context waar-
binnen individuele natuurwaarden worden onderscheiden.

Natuurwaarden
In dit onderdeel is een beschrijving opgenomen van de 
aanwezigheid, verspreiding en ontwikkeling van de actu-
ele en potentiële natuurwaarden in het gebied. Als basis 
worden natuurbeheertypen en kenmerkende soorten en/
of soortgroepen gebruikt. Waar relevant is ook aangegeven 
hoe deze waarden zich verhouden tot de instandhoudings-
doelen van een overlappend Natura 2000-gebied. Soorten 
of soortgroepen worden alleen benoemd als zij kenmerkend 
zijn voor het betreffende gebied en/of voor Noord-Holland. 
Daarbij zijn criteria gehanteerd zoals internationaal belang, 
trend, zeldzaamheid, kenmerkendheid en natuurlijkheid.
Omdat er al methoden bestaan voor de waardering van 
natuurwaarden, waarin de genoemde criteria zijn inge-
bed, is er, waar mogelijk, voor gekozen aan te sluiten bij 
bestaande indelingen. Daarmee ontstaat ook de mogelijk-
heid om eenvoudig gebruik te maken van achtergrondge-
gevens die reeds op landelijke schaal worden verzameld. 
Uitgangspunt voor de WKW-beschrijvingen zijn dus in 
eerste instantie de landelijk toegepaste beheertypen uit de 
Index Natuur en Landschap5 met de daaraan gekoppelde 

4 Weidevogelkerngebieden liggen in Noord-Holland deels binnen het 
NNN, deels ook daarbuiten in de bijzondere Provinciale landschappen 
(bPl).

5 Te raadplegen op https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-land-
schap/index-natuur-en-landschap/.
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kwalificerende soorten en soortgroepen. Als sprake is van 
zeer kenmerkende en unieke situaties voor Noord-Holland, 
dan gaat de beschrijving daarop in. Soorten en soortgroe-
pen worden aanvullend beschreven als deze afhankelijk zijn 
van specifieke ruimtelijke of milieucondities. Alle beschre-
ven natuurwaarden zijn onderdeel van de WKW en vallen 
daarmee dus onder het beschermingsregime van de PRV.

De grote verschillen tussen de 
regimes voor gebieden, met name 

voor Natura 2000-gebieden en 
NNN-gebieden, zorgen in de prak-

tijk nogal eens voor verwarring

Naast actuele natuurwaarden worden ook potentiële 
natuurwaarden beschreven. Dit betekent dat er soorten of 
vegetaties kunnen worden genoemd die nu nog niet voor-
komen in een gebied, maar waarvoor het gebied wel een 
bovengemiddelde potentie heeft. De beschrijving van de 
potentiële waarden is bedoeld om een indicatie te geven 
van de potentiële natuurkwaliteit ten opzichte van de 
actuele situatie. Dit speelt bijvoorbeeld in recent ontwik-
kelde gebieden met nieuwe natuur. Voor (delen van) recre-
atiegebieden met de aanduiding ‘Multifunctionele natuur’ 
worden de potenties globaal aangeduid.

Abiotische en ruimtelijke condities
In de vorm van een tabel is in de WKW-beschrijving zeer 
overzichtelijk de relatie aangegeven tussen de aanwezige 
actuele en potentiële natuurwaarden en de essentiële abio-
tische en ruimtelijke condities. Deze zijn hieronder kort 
beschreven.

Vereiste abiotische condities:
 – Veenbodem

Veenbodems ontstaan als gevolg van langdurige ver-
landingsprocessen en zijn een basisvoorwaarde voor 
bijzondere laagveenvegetaties zoals trilveen en veen-
mosrietland die van internationale betekenis zijn. Daar-
naast ligt in veenbodems een grote hoeveelheid koolstof 
vast en is door de sponswerking sprake van een groot 
watervasthoudend vermogen.

 – Relatief voedselarme onbemeste bodem
Voedselarme, onbemeste bodems zijn vaak essentieel 
voor soortenrijke vegetaties en de bijbehorende fauna. 
Bij vermesting neemt verruiging toe en neemt de biodi-
versiteit af.

 – Oude bodem (ongestoord)
Oudere bodems, soms met een langdurig historisch ge-
bruik, hebben vaak een meer open vegetatiestructuur, 
meer microreliëf (zie onder), meer variatie in vegetatie 
en een rijker bodemleven. Dit is van belang voor bij-
voorbeeld weidevogels en zeldzame graslandpadden-
stoelen.

 – Buffercapaciteit bodem/water
De hier bedoelde buffercapaciteit heeft betrekking op 
de natuurlijke capaciteit van een bodem of waterli-
chaam om zuren, bijvoorbeeld uit (zure) neerslag, te 
neutraliseren. Bodems en wateren met een hoge buf-
fercapaciteit bieden een groeiplaats voor specifieke en 
vaak bedreigde vegetatietypen.

 – (Micro) reliëf
De aanwezigheid van kleine hoogteverschillen op een 
korte onderlinge afstand (bijvoorbeeld het nollenland-
schap in de binnenduinen) biedt structuurvariatie die 
ten goede komt aan een soortenrijke vegetatie en aan 
tal van diersoorten. Microreliëf bevordert ook de aan-
wezigheid van verschillende microklimaten.

 – Windwerking
Aanwezigheid van wind zorgt voor de (vereiste) dyna-
miek in bijvoorbeeld duinlandschappen en stuifzanden. 
Maar ook voor de groei van een goede kwaliteit water-
riet, belangrijk voor rietvogels zoals de grote karekiet, 
is dynamiek door windwerking van belang (naast een 
dynamisch peil).

 – Stabiel hoog (grond)waterpeil
Sommige natuurbeheertypen, zoals hoog- en laagvenen, 
veenbossen en trilvenen, vereisen een stabiel (hoog) 
grondwaterpeil. Ook voor het behoud van veenbodems 
is dit van belang. Deze worden bij verdroging afgebro-
ken, waarbij onder meer grote hoeveelheden kooldioxi-
de vrijkomen.

 – Peil- en/of overstromingsdynamiek
Een natuurlijk peilbeheer of aanwezigheid van perio-
dieke overstromingen kunnen bepalend zijn voor de 
aanwezigheid van specifieke levensgemeenschappen of 
voor soorten als noordse woelmuis. Dit speelt met name 
langs beken en rivieren, maar ook in natte duinvalleien.

 – Basenrijke en/of brakke kwel
De aanvoer van voedselarm maar basenrijk en/of brak 
kwelwater speelt een essentiële rol in de ecologische 
processen en soortenrijkdom van bijvoorbeeld veen-
mosrietlanden, trilvenen maar ook veel soortenrijke 
graslanden.

 – Goede (grond- en oppervlakte)waterkwaliteit
Een goede waterkwaliteit vormt een randvoorwaarde 
voor een natuurlijk en goed functionerend ecosysteem. 
Te voedselrijk water zorgt bijvoorbeeld voor eutrofi-
ering van het oppervlaktewater, waardoor overmatige 
groei van waterplanten en algen plaatsvindt.

Vereiste ruimtelijke condities
 – Bestaand water- en/of verkavelingspatroon

De landschappelijke structuur en/of historische verka-
veling vormen vaak de basis voor zowel de landschap-
pelijke als de natuurkwaliteit van een gebied, zoals in de 
veenweidepolders en droogmakerijen. De handhaving 
van het oorspronkelijke cultuurlandschap is dan een 
basisvoorwaarde voor behoud van de biodiversiteit en 
is door het langdurig onaangetaste karakter dan ook 
niet of nauwelijks vervangbaar.
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 – Cultuurhistorisch element (fort, gracht, dijk, etc.)
Hiervoor geldt hetzelfde als bij landschappelijke patro-
nen. Cultuurhistorische (structuur)elementen kunnen 
een groeiplaats of leefgebied vormen voor specifieke 
vegetaties of diersoorten. Voorbeeld: de winterverblijf-
plaatsen voor vleermuizen in forten van de waterlinies.

 – Openheid
Vooral voor (overwinterende) water- en weidevogels is 
de openheid van het landschap van groot belang. Voor 
sommige gebieden is er dus een directe relatie met dit 
aspect en de aanwezige natuurwaarden. Bij openheid 
gaat het doorgaans zowel om het onbebouwd zijn als 
om het ontbreken van opgaande beplantingen zoals bo-
menrijen en bos.

 – Beslotenheid
Voor vleermuizen en ook moeras- en rietvogels is een 
bepaalde mate van structuur en beslotenheid belang-
rijk. In veel gebieden komen vanwege deze ruimtelijke 
karakteristiek bijzondere soorten voor. Voorbeelden 
zijn onder meer beboste binnenduinen en de uitgestrek-
te bossen afgewisseld met heide in het Gooi.

 – Rust (beperkte menselijke aanwezigheid)
Rust is een essentieel kenmerk van het leefgebied van 
veel soortgroepen, waaronder verstoringsgevoelige vo-
gels. De mate van verstoring tussen verschillende vor-
men van menselijk gebruik varieert daarbij overigens 
sterk. Deze factor hangt sterk samen met aspecten als 
stilte en donkerte.

 – Stilte
Geldt vrijwel altijd als belangrijke kwaliteit voor zowel 
natuurbeleving als voor het behoud van de biodiver-
siteit in een gebied. Ook hier geldt dat de aard en de 
intensiteit van de geluidsbron en het effect daarvan op 
specifieke soorten of soortgroepen sterk kunnen ver-
schillen.

 – Donkerte
Ook nachtelijke donkerte geldt vrijwel altijd als belang-
rijke kwaliteit voor zowel natuurbeleving als voor het 
behoud van de biodiversiteit in een gebied. Vooral vleer-
muizen kunnen zeer gevoelig zijn voor lichtverstoring. 
In open gebieden is het effect van lichtbronnen vaak 
verreikend en daarmee een extra aandachtspunt.

Het overzicht van essentiële condities geeft, in samenhang 
met de beschrijvingen, het inhoudelijke richtsnoer voor de 
wijze waarop de bescherming in bestemmingsplannen kan 
worden vormgegeven. Daarnaast biedt het ook de moge-
lijkheid voor initiatiefnemers om bij locatie-, inrichtings- en 
beheerkeuzes actief rekening te houden met natuurwaar-
den en waar mogelijk zelf een versterking van natuur na 
te streven (natuurinclusief ontwerp). Daarmee vormen de 
beschrijvingen niet alleen een overzicht van beperkingen 
voor ontwikkelingen, maar mogelijk ook een inspiratie-
bron voor zorgvuldige planvorming en inpassing van ruim-
telijke ontwikkelingen.

Vervangbaarheid
Hier wordt een kwalitatieve indicatie gegeven van de 
vervangbaarheid van natuurwaarden. In de eerste plaats 
op basis van ecologische inzichten, en vaak ook in samen-
hang met de relatie tussen natuurwaarden en aardkundige 
of cultuurhistorische elementen en patronen. Opvallend is 
dat in veruit de meeste gevallen waarin sprake is van een 
specifieke kernkwaliteit, de vervangbaarheid hiervan zeer 
beperkt is. Dit onderstreept nog maar eens het belang van 
de zorgvuldige bescherming van het NNN en het hante-
ren van compensatie als laatste redmiddel bij ruimtelijke 
ingrepen.

Groene recreatiegebieden in het NNN

De groene recreatiegebieden zijn in Noord-Holland voor 
een belangrijk deel opgenomen in het NNN. Binnen deze 
gebieden is vaak sprake van een verweving van recreatie 
en natuur. Soms ligt daarbij het accent op natuur en is het 
recreatief medegebruik zeer extensief en vooral gericht op 
natuurbeleving. Intensiever dagrecreatief gebruik komt 
echter ook veel voor, bijvoorbeeld in de vorm van stranden 
en ligweiden langs recreatieplassen, speelbossen, mountain-
bikeroutes en dergelijke. Ten slotte kan er ook sprake zijn 
van periodiek recreatief gebruik. Dit geldt voor waterre-
creatie op en langs plassen, waarbij het accent ligt op de 
zomerperiode. Nog sterker is dit het geval bij evenemen-
tenterreinen, die vaak slechts korte tijd gebruikt worden 
maar dan wel zeer intensief. Ook bij intensievere vormen 
van recreatie vormt de kwaliteit van de groene omgeving 
vrijwel altijd een essentiële basis en dienen gebruik en 
natuurkwaliteit in balans te zijn.

Het zal interessant zijn om te zien 
hoe het beschermingsbeleid voor het 
NNN in Noord-Holland de komende 

jaren verder gestalte krijgt

Voor de groene recreatiegebieden zijn ook WKW-be-
schrijvingen opgesteld; daarnaast vinden nog aanvullende 
detailuitwerkingen plaats in samenspraak met de recreatie-
schappen. In deze gevallen is er sprake van een specifieke 
uitdaging om de hiervoor beschreven balans te vinden en 
te behouden. De vraag naar recreatiemogelijkheden en 
evenemententerreinen neemt nog steeds sterk toe en tege-
lijkertijd vormen de terreinen vaak ook essentiële schakels 
in het natuurnetwerk. Op basis van een goed inzicht in de 
aanwezige natuurwaarden kunnen hier zowel kansen voor 
natuur als voor recreatie worden geïdentificeerd. Intussen is 
duidelijk dat dit beperkingen voor recreatief gebruik inzich-
telijk maakt en tegelijkertijd ook kansen in beeld brengt 
om onnodig zware beperkingen te voorkomen of bij een 
ontwikkeling recreatie en natuur elkaar te laten versterken. 
In het uiterste geval dat natuur en recreatie op een locatie 
niet duurzaam samengaan, levert het inzicht in de situatie 
in ieder geval de basis voor het maken van weloverwogen 
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keuzes en zo nodig een herbegrenzing en/of compensatie 
voor één van beide functies. Daarbij valt bijvoorbeeld te 
denken aan locaties met zeer intensief gebruikte recreatie-
voorzieningen of dichte bebouwing waar het perspectief 
voor natuur gering is, maar ook aan locaties met hoge 
natuurwaarden die nu net buiten de huidige NNN-begren-
zing vallen.

Relatie met Natura 2000, soortenbescherming 
en bescherming van houtopstanden

Zoals vermeld, maakt het merendeel van de Natura 
2000-gebieden in Noord-Holland ook deel uit van het 
NNN. Hoewel er deels sprake is van een overlap, vullen de 
verschillende gebiedsgerichte beschermingsregimes elkaar 
ook aan. Zo is de bescherming van het NNN in sommige 
opzichten minder rigide dan dat van Natura 2000-gebie-
den; tegelijkertijd kent het ook een bredere scope die duide-
lijk verder gaat dan alleen de instandhoudingsdoelen voor 
soorten en habitattypen in de Natura 2000-gebieden. Dit 
komt de herkenbaarheid en het draagvlak voor natuur-
bescherming ten goede, omdat in het NNN ook typische 
streekgebonden kenmerken aan de orde komen die lang 
niet altijd afgedekt worden door Natura 2000, zowel qua 
begrenzing als qua natuurdoel. De beschermingsregimes 
voor soorten en houtopstanden gelden vrijwel overal, dus 
ook buiten de begrensde natuurgebieden van het NNN en 
Natura 2000. Hoewel de stapeling van verschillende regi-
mes best complex kan zijn, levert dit in de praktijk echter 
zelden problemen op. Vanzelfsprekend vraagt het van alle 
betrokkenen wel een goede kennis van de materie en zorg-
vuldigheid bij het toepassen.

Relatie met landschappelijke waarden

De in de WKW-beschrijvingen opgenomen abiotische en 
ruimtelijke condities zijn vaak ook onderdeel van een speci-
fieke landschappelijke kwaliteit. Zo worden cultuurhisto-
risch waardevolle veenweidelandschappen gekenmerkt 
door de aanwezigheid van veenbodems, hoge waterpeilen, 
oude water- en verkavelingspatronen en openheid. Land-
schappelijke en natuurwaarden komen daarom ook vaak in 
samenhang voor. In vervolg op de uitwerking van de WKW 
voor het NNN werkt de provincie Noord-Holland intussen 
ook aan de kernkwaliteiten van de Bijzondere Provinciale 
Landschappen (BPL). Ook hiervoor zal een beschermings-
regime worden opgenomen in de nieuwe Omgevingsveror-
dening. Er zijn duidelijke parallellen tussen de landschap-
pelijke kernkwaliteiten en de WKW van het NNN. Naast 
de gedeeltelijke overlap in gebieden wordt ook bij de land-
schappelijke kernkwaliteiten gestreefd naar een gedegen 
inhoudelijke basis voor het beschermingsregime. Verder 
zijn in de BPL ook weidevogelkerngebieden opgenomen die 
vaak een ruimtelijke samenhang hebben met weidevogelge-
bieden binnen het NNN. De landschappelijke en natuurbe-
schrijvingen zijn dan ook goed naast elkaar te gebruiken in 
gebieden waar zowel NNN als BPL aanwezig zijn.

Aanbevelingen voor de praktijk

Met de uitwerking van de WKW in Noord-Holland is er 
een gedegen inhoudelijke basis gelegd voor de doorwer-
king in gemeentelijke bestemmingsplannen. Met de actu-
ele uitwerking van de WKW behoort Noord-Holland 
intussen tot de koplopers waar het gaat om een goede en 
praktijkgerichte concretisering van deze belangrijke basis 
voor het NNN-beschermingsbeleid in de huidige PRV en 
toekomstige Omgevingsverordening. De gestandaardi-
seerde opzet en overzichtelijke beschrijving zorgen ervoor 
dat de beschrijvingen relatief eenvoudig kunnen worden 
geactualiseerd bij voortschrijdende inzichten. Zo vindt op 
dit moment al een eerste actualisatie plaats op basis van de 
kennis en inzichten van met name terreinbeherende orga-
nisaties. Vanzelfsprekend is de uitwerking van de WKW 
een essentiële stap geweest, maar zeker geen eindpunt. De 
provincie Noord-Holland laat dat ook zien door, bijvoor-
beeld, de uitwerking van landschappelijke waarden en 
de nadere uitwerking van natuurverbindingen en groene 
recreatiegebieden ter hand te nemen, waarbij de betrok-
ken stakeholders actief worden betrokken. In het licht van 
de grote uitdagingen in de groene ruimte is zo’n regierol 
van de provincie essentieel en kan de aandacht die hieraan 
wordt besteed alleen maar toegejuicht worden.
Vanuit het oogpunt van versimpeling van regelgeving en 
eenduidigere bescherming op basis van ecologisch inhou-
delijke inzichten zou betoogd kunnen worden dat het 
wenselijk is om het NNN-beschermingsregime meer vorm 
te geven conform de Natura 2000-spelregels. Zo is het niet 
toetsen van externe werking voor het NNN ecologisch 
gezien vreemd en zou het te overwegen zijn om dat wel 
te gaan doen. Sommige provincies, zoals Noord-Brabant 
en Flevoland, doen dat al. Alleen al vanwege de complexe 
situatie rondom het thema stikstofdepositie in Natura 
2000-gebieden na het recente sneuvelen van het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS), lijkt dat echter politiek-bestuurlijk 
op overzienbare termijn geen begaanbare weg. De zorgvul-
dige doorwerking van de NNN-bescherming in de gemeen-
telijke plannen is wat dat betreft dan ook een terechte eerste 
prioriteit, waarbij ook nog een wereld te winnen valt. Daar-
bij kan bedacht worden dat een duurzaam en goed func-
tionerend NNN ook zijn vruchten zal afwerpen voor de 
bescherming van daarbinnen gelegen Natura 2000-gebie-
den en voor het tegengaan van de afname van biodiversiteit 
in de gehele groene ruimte.
Het zal interessant zijn om te zien hoe het beschermings-
beleid voor het NNN in Noord-Holland de komende jaren 
verder gestalte krijgt. Daarbij is natuurlijk niet alleen de 
rol van de provincie van belang, maar ook die van alle 
andere betrokkenen bij de groene ruimte, zoals gemeenten, 
water- en recreatieschappen en terreinbeheerders, maar ook 
ondernemers. Uiteindelijk zijn biodiversiteit en de rol die 
een NNN en Natura 2000 daarin spelen een belang van 
ons allen. We krijgen de natuur die we verdienen. De erva-
ring leert gelukkig dat met de nodige zorgvuldigheid en 
creativiteit er veel mogelijk is en blijft in de groene ruimte, 
ook als zorg en aandacht voor natuur en landschap daarbij 
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een hoeksteen zijn. Als we iets kunnen leren van de huidige 
stikstofimpasse met betrekking tot Natura 2000, dan is 
het wel dat investeringen in een gezond leefmilieu zich op 
lange termijn altijd weer terugverdienen als basis voor een 
gezonde economische situatie.

Over de auteur

Ing. L. Bruinsma
Senior adviseur groene ruimte bij Advies- en ingenieursbureau 
Tauw.
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