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NATUUR, BIODIVERSITEIT 
Inclusief: natuurgebieden, -ontwikkeling en –beheer, kwaliteit en omvang van leven in lucht, bodem en water E 

Huidige situatie 

Wat is kort samengevat de huidige stand van zaken bij dit het onderwerp?  Wat gaat er nu goed of juist niet goed? 

 Achteruitgang bodembiodiversiteit 

 Achteruitgang bijen/insecten -> soortafhankelijk! 

 Achteruitgang weide vogels/akkervogels! 

 Verruiging door stikstof natuurgebieden 

 Druk op Deltawateren/toerisme/natuurgebieden 

 Akkerranden (voldoende?) 

 Achteruitgang vos -> slechte zaak ! Vos = positief, maar laat boeren het zelf regelen 

 Versnippering 

 Robuustere natuur nodig (in verband met onder andere klimaatverandering), verbindingszones, stapstenen, grotere gebieden -> rol o.a. 

landbouw 

 Goed nabuurschap: moet beter 

 Onvoldoende samenwerking/verdienmodellen met boeren 

 Moet meer agrarisch Natuurbeheer met verdienmodel 

 Agrarisch natuurbeheer -> van belang voor biodiversiteit -> verdienmodel voor agrarische ondernemers 

 Natuur zit te veel “opgesloten” 60-66% biodiversiteit is mogelijk in brongebieden. Rest moet in het overige landschap. 

 In Natura 2000 zijn instandhoudingsdoelen bepalend. Afspraken Natuurpact moeten worden gehaald. Doelen voor 

soorten, gebieden, houtopstanden, Natuurnetwerk (voltooid in 2027). 

 Afname aantal soorten. 

 Programmatische aanpak stikstof gesneuveld.  

 Onderdeel van Kustvisie en Veerse Meer visie. 

 Botsing tussen natuur en andere belangen, zoals windmolenparken en soorten, economische groei en stikstof. Keuzes 

nodig. 

 Relatie met kringlooplandbouw en vergroening economie, klimaatadaptatie en -mitigatie  

 Groeiend besef dat het bij natuur om meer draait dan alleen de intrinsieke natuurwaarde maar dat natuurbeleving en gezondheid ook 

belangrijke factoren zijn 

 Ontwikkeling Geopark ScheldeDelta waarin ook natuur en natuurbeleving belangrijk aspect is 

Belangrijke bronnen 

Rapporten, websites, databases, kaartbeelden, namen 

experts. 

 

ZLTO 

Trendrapporten Vogelbescherming 

Natura 2000 ex PAS 

Trends & Ontwikkelingen 

Welke ontwikkelingen zijn van groot belang voor dit onderwerp? Wat komt er op ons af?  

 Akkerranden -> mits aansluitend aan andere akkerranden of natuur 

 Klimaatverandering 

 Kringlooplandbouw 

 Beleving van natuur (groen) koppelen aan gezondheid 

 Meer oog voor opvang en berging van hemelwater. Behoud en sturing grondwaterpeil 

 Bedreiging: toename verblijfsrecreatie van natuurontwikkeling nadelig beïnvloeden 

 Natuurcompensatie voor opgeslokte natuur? door schaalvergroting landbouw -> landbouw is geen vijand van natuur! 

 Slimme verdienmodellen maken natuur / boer 

 Te veel ganzen = funest voor alles en iedereen, beter faunabeheer/bestrijding ganzen 

 Probleem Jacobskruiskruid/bereklauw 

 Geen bufferzone rond natuur, op je eigen terrein, op duurzaam verdienmodel, vrijwillig 

 Toeristificatie 

 Energie uit zon en wind 

 Zonne-energie grootschalig locaties ?! 

 Natuur op bedrijfsterreinen en in stedelijk gebied bied kansen 

 Afname soorten gaat door. 

 Ecosystemen functioneren niet meer. 

 Doel natuurbeleid (instandhoudingsdoelen en stop achteruitgang biodiversiteit) worden niet gehaald.  

 Oorzaken: 

- (ruimtelijke) concurrentie andere belangen, zoals recreatie, wonen, kustversterking, energietransitie, bedrijven, transport 

- intensivering en schaalvergroting landbouw 

- blijvende toename N-depositie 

- klimaatverandering 

 Bewustwording leidt nog niet tot handelen. 

 Natuurinclusief denken en doen is nog niet vanzelfsprekend. 

 Kansen: building with nature, Cradle-to-cradle 

 Natuurbeleving daar waar het kan en passend bij de eigenheid en kwetsbaarheid van de natuur 

 Aandacht voor onderwaternatuur in Deltawateren 

Belangrijke bronnen 

Rapporten, websites, databases, kaartbeelden, namen 

experts. 

 

VTV 2018 

ZLTO 

PBL  

EU 

Natuurakkoord 

Natuurpact ; Lerende evaluatie natuurpact 

VN (6e uitstervingsgolf) 

Natuurvisie 

RLi over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

LNV Uitvoeringsagenda Landelijk gebied 

https://www.zlto.nl/home
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/onderzoek
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natura-2000
https://www.vtv2018.nl/
https://www.zlto.nl/home
https://www.pbl.nl/publicaties
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2013/09/18/natuurpact-ontwikkeling-en-beheer-van-natuur-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2013/09/18/natuurpact-ontwikkeling-en-beheer-van-natuur-in-nederland
https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee1700182
https://www.rli.nl/sites/default/files/rli-br1.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/06/17/realisatieplan-visie-lnv-op-weg-met-nieuw-perspectief
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Ambitie 2050 

Wat is uw droombeeld voor de situatie in 2050 voor dit onderwerp?  

 Toename biodiversiteit 

 Volledige kringloop land/tuinbouw/natuur inclusief 

 Schone lucht/water 

 Balans natuur/werk economie/wonen/landbouw 

 Nieuwe producten vanuit landbouw/land-watergebied is verschil 

 NNZ afgerondBreed positief draagvlak onder bewoners en toeristen voor de Zeeuwse natuur 

 Aandacht voor de onderwaternatuur in Zeeland 

 

Wat is in 2050 anders dan nu en wat is gelijk gebleven? 

Zie boven 

 Andere natuur (klimaat is anders) -> aanpassen Natura 2000 aan klimaat -> aanpassen Wetgeving aan klimaat 

 Diversiteit = gelijk  brak, zoet, zout 

 Groot draagvlak, bewustwording 

 Principe van building with nature wordt toegepast in plaats van de maakbare wereld 

  

 

Hoe gaan we voor dit onderwerp om met de ontwikkelingen die op ons afkomen?  

 Samen en kijken naar het geheel 

 Zoveel mogelijk houden met diversiteit /bio/circulair. Dit is een leidraad in alles 

 

 

Met welke verschillen binnen Zeeland moet de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 rekening houden voor dit specifieke thema? 

 Rekening houden met karakteristieke natuur van een gebied 

 Oorsprong 

 

Raakvlak met andere visietrajecten 

Komt dit onderwerp ook aan bod in andere lopende visietrajecten en zo ja, welk visietraject is dit en wie doen er aan mee?  

 Dorpsvisie 

 

 

 

 

 

Opstellers 

Voor ieder onderwerp zoeken wij een klein team van enthousiaste experts die dit onderwerp de komende maanden samen verder willen uitwerken voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. Het projectteam 

Omgevingsvisie verzorgt ondersteuning. Bent u één van deze experts? 

Ja, zet mij maar op de lijst! 

Naam:  

Organisatie:  

Naam:   

Organisatie:  

Naam:  

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Meedenkers 

Voor ieder onderwerp zoeken wij ook enthousiaste experts die bij dit onderwerp kunnen dienen als meedenker voor de opstellers. Bent u één van deze meedenkers? 

Ja, zet mij maar op de lijst! 

Naam:  

Organisatie:  

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

 


