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1.  Samenvatting beleid:  doel, resultaten en acties 
 
 
wat is ons doel 
 
Doel is het realiseren en instandhouden van goed functionerende ecologische verbindings-
zones als schakels tussen de grotere en belangrijke natuurgebieden in Fryslân en daarbui-
ten. 
Zo komt er een duurzaam functionerend totaal-natuurnetwerk van bestaande natuurgebie-
den, nieuwe EHS-natuurgebieden én verbindingszones daartussen. Dit maakt instandhou-
ding, vermeerdering en verspreiding van kwetsbare en zeldzame dier- en plantensoorten 
mogelijk. Het levert daarmee een bijdrage aan de biodiversiteit. 
 
Achtergrond 
Het provinciale Plan Ecologische Verbindingszones uit 1991 is geëvalueerd. Geconstateerd is dat, 
naar de huidige inzichten over het functioneren van ecologische verbindingen, in ons ‘oude’ beleid van 
te smalle zones wordt uitgegaan. Daarnaast ligt het realiseringstempo van de verbindingszones te 
laag. 
Het is derhalve gewenst het provinciale beleid voor ecologische verbindingszones te vernieuwen: 
- In de eerste plaats dient het ruimtelijke concept voor de verbindingen te worden aangepast. Ge-

kozen wordt voor een selectievere aanpak, waarbij ingezet wordt op minder maar wel de meest 
belangrijke zones met grotere breedtes.  

- Verder is het nodig om het uitvoeringstempo te verhogen. Dit vraagt om een herbezinning op de 
provinciale inzet. 

In deze eerste paragraaf wordt samenvattend aangegeven wat het doel is van en welke resultaten we 
willen bereiken met het (ver)nieuw(d)e provinciale beleid voor ecologische verbindingszones. Ook 
wordt ingegaan op wat we daarvoor als provincie zelf gaan doen wat we van anderen verwachten. 
 
 
wat willen we bereiken 
 
� In 2018, wanneer de ecologische hoofdstructuur (EHS) volledig ingevuld zal zijn, zijn de 

op bijgaande kaart aangegeven provinciale ecologische verbindingszones gerealiseerd. 
Het gaat hier om zowel natte (met als gidssoorten: otter, Noordse woelmuis, grote vuur-
vlinder / zilveren maan en ringslang) als droge verbindingen (gidssoorten: das, aardbei-
vlinder en heidesoorten / reptielen). 
 

� Voor de aanleg en inrichting van het grootste deel van de ecologische verbindingszones 
zijn tot 2018 in totaal 390 EHS-ha’s ingezet (hiervan is nu al bijna 120 ha begrensd in 
gebiedsplannen). Voor de afronding van een klein deel van de verbindingen, in de orde 
van grootte van maximaal 55 ha, is een diversiteit van andere instrumenten en financie-
ringsbronnen ingezet. 
 

� In 2018 zijn de barrières en knelpunten in de ecologische verbindingszones bij het krui-
sen van provinciale verkeers- en vaarwegen weggewerkt. Ook andere barrières en knel-
punten in de verbindingen zijn zoveel mogelijk opgelost. 
 

� Randvoorwaarden bij de realisatie van de provinciale ecologische verbindingszones zijn: 
- Zoveel mogelijk samenhang met andere belangen zoeken (werk-met-werk maken). 

Bijvoorbeeld koppelen aan waterhuishoudkundige maatregelen, recreatievoorzienin-
gen, infrastructurele voorzieningen en versterking landschapskwaliteit. 

- Gestreefd wordt naar maatwerkoplossingen. Er zal steeds bekeken moeten worden 
wat enerzijds vanuit ecologisch oogpunt wenselijk en minimaal nodig is en anderzijds 
wat praktisch mogelijk en haalbaar is. 

- Vrijwilligheid is uitgangspunt. De aanleg van de ecologische verbindingszones ge-
beurt, net als de EHS-natuurgebieden, op vrijwillige basis.  
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� Aanvullend op de provinciale (hoofd)verbindingen zijn op lokaal niveau kansen benut om 
een fijnere groen-blauwe dooradering - bijvoorbeeld in de vorm van diervriendelijke oe-
vers, singels, bosstrookjes en dergelijke - tot stand te brengen en te verbeteren. 
  

 
wat verwachten we van anderen 
 
� Van het ministerie van LNV verwachten we dat tot een oppervlakte van 390 ha het EHS-

instrumentarium voor de ecologische verbindingszones ingezet kan worden; d.w.z. de 
nodige middelen voor aankoop, inrichting en beheer (waaronder particulier natuurbe-
heer). 

 
� Uitgangspunt is dat de betrokkenen ‘in het veld’ de daadwerkelijke aanleg en inrichting 

van ecologische verbindingszones en het opheffen van knelpunten en barrières ter hand 
nemen. De betreffende eigenaar/gebruiker/beheerder dient ook het beheer en onderhoud 
op zich te nemen. 
Toegespitst op de verschillende partners verwachten we dat: 
- Wetterskip Fryslân bij de uitvoering van waterhuishoudkundige beheer- en onder-

houdsmaatregelen kansen voor natte verbindingszones creëert en benut. 
- Gemeenten bij de (her)inrichting van bebouwde gebieden (met name in de randzo-

nes) en bij eventuele werken in het landelijk gebied kansen voor verbindingszones 
creëren en benutten en knelpunten en barrières oplossen. Hierbij kunnen bijvoor-
beeld ‘groen-voor-rood’ constructies worden toegepast. 

- Landinrichtingscommissies en de Dienst Landelijk Gebied de aanleg en inrichting van 
ecologische verbindingszones in landinrichtingsprojecten actief oppakken en kavelruil 
en andere grondruilinstrumenten inzetten ten behoeve van de verbindingszones. 

- De terreinbeherende organisaties (Natuurmonumenten, It Fryske Gea en Staatsbos-
beheer) initiatieven nemen om - in goed overleg met ‘de streek’ - plannen voor ver-
bindingszones te ontwikkelen en om deze vervolgens daadwerkelijk te realiseren en 
te beheren. 

- De beheerders van infrastructurele voorzieningen (wegen, vaarwegen en spoorba-
nen) zich actief opstellen om barrières en knelpunten in de ecologische verbindings-
zones op te heffen. 

- Particulieren in bepaalde situaties een bijdrage leveren in de aanleg, inrichting en het 
beheer van ecologische verbindingen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan landgoed-
eigenaren, agrariërs en particulieren die interesse hebben voor particulier natuurbe-
heer. 

- Landschapsbeheer Friesland kansrijke initiatieven voor verbindingszones onder-
steunt, bijvoorbeeld door particulieren te begeleiden bij de planontwikkeling en subsi-
dieaanvragen, en in haar eigen onderhouds- en beheerwerk maatregelen ter verbete-
ring van ecologische verbindingsfuncties opneemt. 

 
� Verder verwachten we van gemeenten, het Wetterskip, beheerders van infrastructuur, 

Landschapsbeheer Friesland, de terreinbeherende organisaties, landinrichtingscommis-
sies en particulieren dat waar mogelijk de groen-blauwe dooradering van het landelijke 
gebied wordt versterkt. 

 
 
wat doen we zelf 
 
� We nemen de regie om de ecologische verbindingszones binnen de in deze notitie opge-

nomen beleidslijnen te realiseren. Waar nodig zullen wij in goed overleg met de betrok-
kenen: 
- Het voortouw voor planuitwerkingen nemen en uitvoerende partijen activeren. 
- Bevorderen dat de geëigende instrumenten en middelen voor de aanleg en het be-

heer van verbindingen worden ingezet. 
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� Voor het inzetten van het EHS-instrumentarium moeten de verbindingszones in een na-

tuurgebiedsplan worden begrensd (conform de procedure van de Subsidieregeling Na-
tuurbeheer). Wij zullen hierbij de praktijk dat achteraf begrensd wordt voortzetten. Dit be-
tekent dat pas begrenzing plaats vindt wanneer in overleg met de betrokkenen de precie-
ze invulling van de zone duidelijk is en soms zelfs al ingericht is. 
 

� We zetten provinciale middelen in om de realisering van de provinciale ecologische ver-
bindingszones te stimuleren. Bijvoorbeeld om mee te subsidiëren in de kosten voor het 
opheffen van knelpunten, de meerkosten voor natuurinrichting in werk-met-werk situaties 
en de kosten voor planuitwerkingen. Incidenteel kunnen we deze middelen inzetten voor 
het stimuleren van de fijnere groen-blauwe dooradering. Deze middelen worden opge-
nomen in het provinciale Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013. 
 

� We gaan de aanwezige barrières en knelpunten in de ecologische verbindingszones bij 
het kruisen van provinciale verkeers- en vaarwegen oplossen; dit mede om een goed 
voorbeeld te geven in de richting van andere (vaar)wegbeheerders. De middelen hiervoor 
worden opgenomen in het provinciale Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013 
en in onze beheer- en onderhoudsprogramma’s voor de provinciale (vaar)wegen. 
 

� We stellen een provinciale werkgroep in om tot een structurele afstemming tussen de 
verschillende betrokkenen bij de ecologische verbindingen te komen. 

 
 
 
 
Verdere inhoud van deze notitie 
Hierna wordt in hoofdstuk 2 de aanleiding voor deze beleidsnotitie toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt 
ingegaan op de voortgang van uitvoering van ecologische verbindingszones in Fryslân tot nu toe. In 
hoofdstuk 4 wordt een beeld geschetst van de nieuwe inzichten omtrent het functioneren van verbin-
dingszones. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 5 conclusies getrokken naar aanleiding van de evaluatie, op basis 
waarvan voorstellen worden gedaan hoe we verder moeten met ecologische verbindingen. 
In hoofdstuk 6 wordt het (ver)nieuw(d)e beleid uitgewerkt. De (provinciale) verbindingszones worden 
opnieuw gedefinieerd en enkele belangrijke beleidsaspecten passeren de revue. Hoofdstuk 7 tenslotte 
gaat nader in op de provinciale inzet bij de uitvoering.  
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2.  Aanleiding 
 
 
provinciaal beleid 
 
Ruim tien jaar geleden maakte de provincie het Plan Ecologische Verbindingszones (in 1991 
vastgesteld door Provinciale Staten).  
In dat plan zijn de ecologische verbindingszones in Fryslân aangegeven en is het kader voor 
de realisering uiteen gezet. 
 
Ecologische verbindingen vormen de schakels tussen natuurgebieden. Zij koppelen de af-
zonderlijke, geïsoleerd liggende natuurgebieden aan elkaar. Zo kunnen kwetsbare dier- en 
plantensoorten zich meer en beter verspreiden. Dit maakt de instandhouding, vermeerdering 
en verspreiding van die soorten beter mogelijk. 
Verbindingszones kunnen worden ontwikkeld door het aanleggen of verbeteren van ondiepe 
natte stroken of rietkragen langs vaarten, ruigtestroken, houtwallen en bosjes en dergelijke. 
Door bijvoorbeeld het aanbrengen van faunaduikers onder wegen en voorzieningen bij brug-
gen kunnen barrières in ecologische verbindingen worden opgeheven.  
 
In het provinciale plan uit 1991 zijn ongeveer 125 verbindingen op kaart gezet, met een tota-
le lengte tussen de 500 en 600 km en met ca. 200 daarin gelegen knelpunten en barrières.  
Er worden droge en natte verbindingszones onderscheiden. Uitgegaan wordt van een mini-
male breedte van 5 m voor natte en 10 m voor droge verbindingen. Als algemeen beleidsuit-
gangspunt geldt echter ‘breder is beter’. 
 
 
uitvoering ‘in het veld’ 
 
De bedoeling is dat de betrokkenen ‘in het veld’ (zoals gemeenten, Wetterskip, particulieren, 
natuurbeheerorganisaties en (vaar)wegbeheerders) de daadwerkelijke aanleg en inrichting 
van de ecologische verbindingszones ter hand nemen. Als handreiking daarvoor heeft de 
provincie het Realiseringskader voor Natuurlijke Verbindingen en Natuurtechnische Voorzie-
ningen uitgebracht (in 1994 door Gedeputeerde Staten vastgesteld). 
Het uitbrengen van het Realiseringskader (een soort van ‘handboek’) was indertijd nogal 
uniek. Gedacht werd dat de betrokkenen ‘in het veld’ zo voldoende informatie zouden heb-
ben om, vooral via werk-met-werk constructies, de gewenste ecologische verbindingszones 
aan te leggen. 
 
Inhoud Realiseringskader (1994) 
Het Realiseringskader is dus een nadere concretisering van het Plan Ecologische Verbindingszones. 
In het Realiseringskader is voor alle ecologische verbindingszones beschreven aan welke inrichting 
wordt gedacht, voor welke plant- en diersoorten de verbinding bedoeld is en hoe de realisering tot 
stand zou kunnen komen. Tevens zijn de aanwezige knelpunten en barrières in de verbindingen 
aangegeven. 
Bij de beschrijving van de verbindingen is ook een gewenste breedte vermeld. De gemiddelde ge-
wenste breedte voor alle (droge en natte) zones ligt tussen de 10 en 15 m. Zo kan ruwweg worden 
geschat dat met alle verbindingszones uit het plan van 1991 zo’n 600 à 800 ha is gemoeid. 
 
Het beleid voor ecologische verbindingszones heeft ook in het Streekplan Friesland (1994) 
zijn plaats gekregen. De verbindingszones maken onderdeel uit van de provinciale ruimtelij-
ke ecologische hoofdstructuur. 
Voor de aanleg van ecologische verbindingszones kunnen mede de instrumenten (begren-
zing, aankoop gronden, natuurinrichting en beheer) voor de ecologische hoofdstructuur 
(EHS) worden ingezet. Hiervoor hebben wij indertijd, in overleg met het rijk, 470 EHS-
hectares voor de ecologische verbindingszones in Fryslân gereserveerd (als instrument voor 
aankoop, inrichting en beheer). Recentelijk is deze afspraak met het rijk aangepast naar 390 
ha. 
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Verbindingszones als onderdeel van de EHS 
Er is soms verwarring over het begrip ecologische hoofdstructuur (EHS). Dit komt vooral omdat de 
term EHS in twee betekenissen wordt gebruikt; enerzijds de EHS als ruimtelijke aanduiding voor de 
natuur(gebieden) in ons land en anderzijds de EHS als instrument voor de uitbreiding van na-
tuur(gebieden). Het is zinvol beide begrippen goed uit elkaar te houden: 
a. EHS als ruimtelijke structuur. 

Tot de (ruimtelijke) EHS worden gerekend de grote wateren (zoals Waddenzee en IJsselmeer) en 
bestaande (grotere) bos- en natuurgebieden plus de samenhangende begrensde nieuwe natuur-
gebieden (reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden, waar natuur de hoofdfunctie is/wordt), be-
heersgebieden (waar landbouw de hoofdfunctie blijft) en ecologische verbindingszones. 

b. EHS als instrument. 
Vanuit het EHS-instrumentarium kunnen middelen beschikbaar worden gesteld voor de (vrijwillige) 
aankoop en de inrichting van nieuwe natuurgebieden, alsmede voor het beheer van de natuur 
(bijv. in de beheersgebieden of particulier natuurbeheer). Om de EHS-instrumenten in te kunnen 
zetten moeten daartoe eerst gebieden (door de provincie) zijn begrensd. 

 
 
uitvoering tot nu mondjesmaat, maar thans groeiende belangstelling 
 
In de afgelopen jaren zijn ‘in het veld’, binnen het provinciale kader, concrete projectvoorstel-
len uitgewerkt. In een aantal gevallen zijn deze inmiddels uitgevoerd. Zo is een (beperkt) 
deel van de gewenste ecologische verbindingen daadwerkelijk gerealiseerd. 
Bij de rapportage in 1998 over de voortgang van de EHS is geconstateerd dat van de be-
schikbare EHS-ha’s nog maar een klein gedeelte is begrensd (plus aangekocht en ingericht). 
 
We merken dat er de laatste jaren een toenemende belangstelling is om de aanleg van eco-
logische verbindingszones op te pakken. Bijvoorbeeld bij NB-organisaties neemt de aan-
dacht voor ecologische verbindingen tussen natuurgebieden toe, er zijn initiatieven in het 
ROM-gebied ZO-Fryslân en er ontstaan werk-met-werk kansen bij kadeherstel door de Frie-
se waterschappen en bij het Fries Merenproject. Ook in het provinciale Tweede Waterhuis-
houdingsplan (2000) zijn aanknopingspunten te vinden voor de realisatie van ecologische 
verbindingszones. 
Bij concrete initiatieven is vaak een knelpunt dat er onduidelijkheid bestaat over welke in-
strumenten en welke geldmiddelen beschikbaar zijn. Hierdoor dreigt het nieuwe enthousias-
me in de kiem te worden gesmoord en gaan goede kansen om daadwerkelijk ecologische 
verbindingen te realiseren verloren. 
 
Ook in andere provincies en in het landelijke beleid zien we de laatste jaren meer aandacht 
voor ecologische verbindingen. Daarnaast komt de kwaliteit van de groene ruimte de laatste 
tijd steeds hoger op de beleidsagenda te staan. Daarbij is de dooradering van het landelijke 
gebied met ecologische verbindingen nadrukkelijk een aandachtspunt. 
 
 
behoefte om alles op een rij te zetten 
 
De voorgaande constateringen geven ons aanleiding de uitvoering van de ecologische ver-
bindingszones te evalueren. 
Daarbij willen we in beeld brengen wat de feitelijke stand van zaken met betrekking tot de 
realisering van de verbindingen in Fryslân is en we gaan na wat de huidige inzichten over het 
functioneren van ecologische verbindingszones zijn.  
 
We willen echter ook, op basis van de evaluatie, bekijken hoe we het beste verder kunnen 
gaan met de ecologische verbindingszones. Hierbij komt ook de vraag aan de orde of, en zo 
ja op welke wijze, het huidige inmiddels ruim tien jaar oude provinciale beleid voor de verbin-
dingszones aangepast moet worden. 
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3.  Realisering tot nu toe 
 
 
de voortgang 
 
De Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft in 1999 de voortgang van de realisering van ecolo-
gische verbindingszones in onze provincie in beeld gebracht (zie bijlage 1). 
Daaruit blijkt dat in de praktijk een ecologische verbindingszone vaak niet in zijn geheel 
wordt opgepakt. De uitvoering is sterk afhankelijk van de toevalligheid van werkzaamheden 
die ergens uitgevoerd worden (werk-met-werk). Dit betekent dat heel vaak hier en daar delen 
van een verbinding worden aangelegd. Dit maakt een goede beoordeling van de voortgang 
moeilijk. 
 
Uit de inventarisatie blijkt dat tussen de 15 en 20% van de geplande lengte en maatregelen 
uit het Plan Ecologische Verbindingszones zijn gerealiseerd.  
Relatief veel maatregelen zijn in landinrichtingsverband uitgevoerd. Er zijn in verhouding 
meer natte verbindingzones gerealiseerd dan droge. Met name in het zogenaamde Lage 
Midden is een aantal natte verbindingen tot stand gekomen. De uitvoeringen in het ROM-
gebied ZO-Friesland en in Gaasterland blijven achter ten opzichte van de rest van Fryslân.  
 
De initiatiefnemer bij natte zones is meestal het Wetterskip. Bij droge zones is dat veelal een 
gemeente of een natuurbeheerorganisatie. De meeste technische voorzieningen zijn gereali-
seerd op initiatief van de provincie. 
De kwaliteit van de gerealiseerde verbindingen is, naar de huidige inzichten, onvoldoende. 
Vele schakels in de doorgaande verbindingen ontbreken en de zones zijn smal en daardoor 
erg kwetsbaar. 
 
Functioneren van de aangelegde ecologische verbindingszones 
Er zijn geen systematische  monitorgegevens van de Friese verbindingszones. 
De indruk bestaat  dat een groot deel van de technische voorzieningen (faunaduikers, wilduittree-
plaatsen, etc.) redelijk goed functioneert. Bijvoorbeeld de faunaduikers onder de provinciale weg van 
Balk naar Lemmer worden zeer frequent gebruikt door dassen. Tussen de Dellebuursterheide en  
Schuregaasterveld zijn de oevers van de Tjonger ‘diervriendelijk’ gemaakt. Ook zijn over een grote 
lengte in de Tjonger wilduittreeplaatsen aangelegd, waardoor het aantal verdrinkingsslachtoffers on-
der dassen en reeën is afgenomen. 
 
 
knelpunten bij de uitvoering 
 
Bij de realisering van ecologische verbindingszones doen zich een aantal knelpunten voor. 
Het vrijwillig aankopen van smalle stroken grond is in de praktijk vaak heel lastig. Het draag-
vlak om langs deze (vrijwillige) weg verbindingszones te realiseren is gering. Ook  is de fi-
nanciering heel vaak een moeilijk probleem.  
 
Daarnaast is er veel onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en hoe 
het beheer en onderhoud geregeld moeten worden. Verder is onvoldoende aandacht be-
steed aan een goede communicatie en afstemming tussen alle partijen (initiatiefnemer, 
grondeigenaar, beheerder). 
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4.  Nieuwe inzichten over ecologische verbindingszones 
 
 
versnipperde natuur 
 
De ruimte in Nederland is schaars. Eén van de gevolgen hiervan is dat bestaande natuurge-
bieden en ook nieuwe EHS-natuurgebieden versnipperd zijn door infrastructuur, stedelijk 
gebied en landbouwgebieden. De afzonderlijke natuurterreinen vormen als het ware aparte 
‘eilanden’ en zijn vaak vrij klein. Dit geldt ook voor Fryslân. 
Gevolg van de natuur’eilanden’ is dat met name kwetsbare en zeldzame populaties dieren 
en planten geïsoleerd raken en met uitsterving worden bedreigd. Met de huidige versnipper-
de natuur bereiken we niet de noodzakelijke veiligstelling van soorten en ecosystemen, de 
afgesproken natuurdoelen en de gewenste biodiversiteit. 
 
Aan boven geschetst probleem is iets te doen door de afzonderlijke natuurgebieden onder-
ling te koppelen door ecologische verbindingen. Zo kunnen soorten zich van het ene leefge-
bied naar het andere verplaatsen en het isolement van populaties wordt opgeheven. Op de-
ze manier ontstaan netwerken van leefgebieden, waar zich duurzame populaties kunnen 
ontwikkelen. 
Het creëren van goede ecologische verbindingszones is derhalve een essentieel onderdeel 
van het natuurbeleid in ons land. De provincies hebben hierbij een belangrijke beleids-
verantwoordelijkheid. 
 
 
nota ‘Kloppende Aders’ 
 
Een paar jaar geleden is de nota ‘Kloppende Aders, een impuls aan de realisatie van Ecolo-
gische Verbindingszones’ (van een projectgroep, waarin ook het Interprovinciale Overleg is 
vertegenwoordigd) verschenen. 
In deze nota wordt geconstateerd dat tot nu toe slechts een handjevol ecologische verbin-
dingszones in ons land is gerealiseerd, die bovendien nog vaak te beperkte afmetingen heb-
ben. Zo worden de uitwisselingsmogelijkheden van doelsoorten tussen natuurgebieden on-
voldoende verbeterd. 
 
Wanneer ecologische verbindingen aanleggen? 
In ‘Kloppende Aders’ staat dat herstel van uitwisselingsmogelijkheden tussen leefgebieden vooral 
wenselijk is voor situaties waarin: 
- Leefgebieden afzonderlijk te klein zijn voor overleving van populaties. Door de gebieden en daar-

mee de lokale deelpopulaties te verbinden worden duurzame ‘netwerk’populaties gevormd. 
- De aard van het tussen de leefgebieden liggende landschap ongeschikt is voor soorten om zich te 

verplaatsen; bijv. in een agrarische gebied zonder schuil- of foerageerplaatsen. 
- De betrokken doelsoorten niet of nauwelijks in een op zich geschikt leefgebied voorkomen en de 

kans op natuurlijke vestiging vanuit naburige populaties klein is. 

- Essentiële onderdelen van het leefgebied, bijv. voortplantings- of fourageergebieden voor de be-
treffende doelsoorten, geïsoleerd van elkaar liggen en slecht te bereiken zijn. 

 
In ‘Kloppende Aders’ wordt uiteen gezet dat verbindingszones breder moeten zijn dan oor-
spronkelijk werd verondersteld. Daarbij is van belang dat de inrichting van de zones wordt 
afgestemd op de eisen van de doelsoorten (zie bijlage 2). 
De verbindingszones vormen veelal een combinatie van een lijnvormig lint (corridor) èn stap-
stenen (kleinere leefgebiedjes in een verbinding waar de dier- en plantensoorten langere tijd 
kunnen verblijven of zich kunnen voortplanten). 
Verder is essentieel dat aanwezige fysieke barrières in verbindingszones worden opgehe-
ven. 
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andere nota’s 
 
De meeste andere provincies hebben later dan Fryslân beleid voor ecologische verbindings-
zones ontwikkeld of hebben hun oude beleid recent herzien. 
Daarbij valt op dat zij in hun plannen over het algemeen grotere breedtes hanteren dan wij 
tot nu toe doen in ons beleid (zie bijlage 2). 
Verder valt in de plannen van de andere provincies op dat vaak selectiever ingezet wordt op 
ecologische verbindingen. Men kiest voor een minder fijnmazig netwerk en beperkt zich tot 
de meest essentiële verbindingen tussen de grotere en belangrijke natuurgebieden. 
 
In het onderzoeksrapport ‘Ecologische verbindingszones ROM-gebied Zuidoost-Friesland’ 
(Buro Bakker, 2001) is een uitwerking gemaakt van de ecologische verbindingen. De uitwer-
king is gebaseerd op het ROM-Plan van Aanpak en het ‘oude’ provinciale Plan Ecologische 
Verbindingszones (plus Realiseringskader). 
Het rapport onderbouwt de noodzaak van ecologische verbindingszones om het totale na-
tuurnetwerk in Zuidoost-Friesland optimaal te laten functioneren. De bestaande natuurgebie-
den, de uitbouw daarvan middels de EHS-invulling en de verbindingszones vormen als het 
ware één samenhangend geheel. Van daaruit wordt de wenselijkheid van goede (zowel qua 
omvang als qua inrichting en beheer) verbindingen gemotiveerd. De breedte van de zones 
(en dus het ruimtebeslag) komt daarbij hoger uit dan waar oorspronkelijk van is uitgegaan. 
De ROM-Stuurgroep heeft besloten dat het rapport Bakker als ecologische bouwsteen ge-
bruikt zal worden voor de verdere planontwikkeling, waarbij nadere keuzes gedaan moeten 
worden en prioriteiten dienen te worden gesteld. 
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5.  Hoe verder met ecologische verbindingen? 
 
 
twee belangrijke constateringen 
 
Uit de paragrafen hiervoor kunnen we twee conclusies trekken: 
 
1. Volgens de huidige inzichten over het functioneren van de ecologische verbindingen 

wordt in ons provinciale beleid eigenlijk van een te beperkte omvang voor de verbin-
dingszones uitgegaan. 

 
Toelichting 
Goede ecologische verbindingen zijn essentieel voor het functioneren van het totale natuurnetwerk 
van bestaande natuurgebieden, nieuwe EHS-natuurgebieden plus de verbindingszones daartussen. 
Aan dit geheel, dus inclusief de verbindingszones, invulling geven vormt de ruggengraat van het na-
tuurbeleid in ons land. 
Met name voor kwetsbare en bedreigde soorten zijn goede verbindingen belangrijk. Zo kunnen 
(deel)populaties zich verspreiden, wat de kans op hun voortbestaan vergroot. De inrichting van de 
ecologische verbindingszones moet met name op de eisen van kwetsbare doel- of gidssoorten wor-
den afgestemd. Dan kunnen deze soorten zich goed verplaatsen en ook andere minder kwetsbare 
soorten kunnen van deze verbindingen gebruik maken. 
 
 
2. Het realiseringstempo van ecologische verbindingszones is laag. 
 
Toelichting 
Uitgaande van het ‘oude’ provinciale Plan Ecologische Verbindingszones moet er nog over een lengte 
van ongeveer 400 à 450 km verbindingen worden gerealiseerd. Daarnaast moeten nog ca. 150  knel-
punten en barrières worden opgelost. 
Als wordt uitgaan van hetzelfde tempo als de afgelopen jaren, dan kan worden berekend dat het nog 
een lange periode zal vergen (naar ruwe schatting nog wel zo’n 30 à 40 jaar) voordat alle verbindin-
gen uit het provinciale plan uit 1991 zijn aangelegd. In dat plan is geen tijdsbestek voor de realisering 
van de verbindingszones aangegeven. Wanneer we echter zouden uitgaan van een periode vergelijk-
baar met de realisering van de EHS (tot 2018), dan is een behoorlijke versnelling ten opzichte van het 
huidige realiseringstempo nodig. 

 
 
aanpassen van het ruimtelijke concept voor verbindingszones 
 
We moeten ons in de eerste plaats beraden op het ruimtelijke concept van de verbindings-
zones. 
Ook voor de komende tijd zouden we kunnen blijven uitgaan van het bestaande Plan Ecolo-
gische Verbindingszones uit 1991 en het Realiseringskader voor Natuurlijke Verbindingen en 
Natuurtechnische Voorzieningen uit 1994. Dit betekent inzetten op het realiseren van nog 
relatief veel verbindingszones, die over het algemeen vrij smal zijn. 
Deze optie leidt tot een vrij fijnmazige ‘groen-blauwe-dooradering’ van het landelijk gebied. 
Zo’n dooradering heeft ecologisch gezien wel potenties, maar de verbindingszones blijven 
heel kwetsbaar en niet erg duurzaam. Het functioneren van de ecologische verbindingszo-
nes wordt niet optimaal. 
 
Met name om de kans op het ecologisch beter functioneren van de verbindingszones te ver-
groten, stellen wij voor het provinciale beleid aan te passen. 
Hierbij kiezen we voor een selectievere aanpak, waarbij wordt ingezet op minder maar wel 
de meest belangrijke verbindingen met grotere breedtes. Hierbij vormen de voor Fryslân van 
betekenis zijnde doelsoorten het uitgangspunt. 
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We streven er naar om in ieder geval de meest essentiële verbindingen tussen de grotere en 
voor de doelsoorten belangrijke natuurgebieden tot stand te brengen. Dit betekent ten op-
zichte van het ‘oude’ Plan Ecologische Verbindingszones minder, maar wel bredere verbin-
dingen. 
Deze keuze heeft als consequentie dat de ‘groen-blauwe dooradering’ van het landelijk ge-
bied minder fijnmazig wordt (minder dan bij voortzetting van het huidige verbindingenbeleid). 
Maar de verbindingszones zullen wel ecologisch beter en duurzamer functioneren als scha-
kels tussen de natuurgebieden, met name voor de kwetsbare soorten. 
 
Door te kiezen voor minder versnippering (waarbij smalle strookjes grond van vele individue-
le grondgebruikers een natuurbestemming krijgen, ingericht en in de toekomst als ‘natuur’ 
beheerd moeten worden) worden naar verwachting de praktische realiseringsmogelijkheden 
van de ecologische verbindingszones ook vergroot. 
Bredere stroken (en in verhouding minder in aantal) zullen in de praktijk gemakkelijker vrijwil-
lig een natuurbestemming krijgen. Dit komt met name omdat het EHS-instrumentarium alleen 
bij ruimere zones, globaal boven een breedte van ca. 20 à 25 m is in te zetten. Daarnaast zal 
bij wat grotere oppervlaktes, soms tot de breedte van een perceel, het instrument kavelruil 
beter toepasbaar zijn. Dit vergemakkelijkt de inpassing van ecologische verbindingszones in 
de plaatselijke agrarische bedrijfsstructuur. 
Verwacht mag worden dat op deze manier het draagvlak bij grondeigenaren voor realisering 
van ecologische verbindingen zal toenemen. 
 

Wanneer EHS-hectares in te zetten? 
Het inzetten van het EHS-instrumentarium (voor functiewijziging, inrichting en beheer van natuur) is 
alleen mogelijk wanneer een ecologische verbindingszone als klein ‘natuurgebiedje’ kan functioneren 
(in samenhang met de te verbinden grotere natuurgebieden). Daarbij spelen ecologische, inrichtings- 
en beheertechnische aspecten een rol. Bovendien moet worden voldaan aan de criteria (voor de be-
heerspakketten) uit de Subsidieregeling Natuurbeheer. 
Om de EHS-instrumenten in te kunnen zetten, moet een ecologische verbindingszone als EHS-
‘natuurgebiedje’ worden begrensd. In principe worden de zo begrensde gronden daarna (op vrijwillige 
basis) aangekocht en ingericht en in eigendom en beheer aan een NB-organisatie overgedragen. 
Sinds kort kunnen ook particulieren( zoals agrariërs) nieuwe natuurgebieden in eigendom houden en 
inrichten en beheren ten behoeve van de natuur (particulier natuurbeheer). 
In de praktijk is het inzetten van EHS-ha’s (begrenzen als ‘natuurgebiedje’, waarmee de mogelijkhe-
den voor aankoop, inrichting en beheer worden opengesteld) voor hele smalle verbindingszones nau-
welijks mogelijk, gelet op onder meer de voorwaarden uit het Programma Beheer. Daarvoor is in de 
praktijk een minimale breedte van zeker 20 à 25 m noodzakelijk. 

 
Een belangrijk uitgangspunt bij de voorgestelde ombuiging van het beleid voor de ecologi-
sche verbindingen is, dat het toekomstige ruimtebeslag van de verbindingen over de gehele 
provincie niet groter wordt dan bij het huidige beleid (‘oude’ Plan Ecologische Verbindings-
zones uit 1991). 
In hoofdstuk 6 wordt het nieuwe provinciale beleid verder uitgewerkt. 
 
 
versnellen van het realiseringstempo 
 
Wij streven er naar de ecologische verbindingen uit ons (ver)nieuw(d)e provinciale plan in 
een periode van 10 à 15 jaar gerealiseerd te krijgen (sporend met de EHS-realisering in 
2018). Dit betekent ten opzichte van het uitvoeringstempo uit de afgelopen jaren een ver-
snelling. 
 
Hiervoor is al aangegeven dat, door te kiezen voor grotere breedtes, de EHS-instrumenten 
gemakkelijker inzetbaar zijn. Dit zal de uitvoering bespoedigen. 
Daarnaast zullen we bekijken hoe de provinciale inzet vergroot kan worden. Voorstellen 
daartoe worden in hoofdstuk 7 uitgewerkt. 
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6.  Het vernieuwde beleid voor de verbindingszones 
 
 
uitgangspunten 
 
Voor de ‘omslag’ van het provinciale beleid van veel en smalle naar minder maar bredere 
ecologische verbindingszones gaan we in principe uit van de aangegeven verbindingen in 
het ‘oude’ provinciale plan (1991). Daaruit worden de meest belangrijke verbindingszones 
geselecteerd. 
Uitgangspunten bij de te maken keuzes zijn: 
a. De provinciale prioritaire soorten, zoals die onder meer in de provinciale Beleidsregels 

Flora- en Faunawet en het Soortenbeleid (‘Libje en Libje Litte’) zijn genoemd. 
b. De bestaande en geplande nieuwe natuurgebieden in onze provincie. Met name de ge-

wenste natuurdoelen van de gebieden en de (ecologische) samenhang tussen de ver-
schillende terreinen zijn belangrijk. 

c. Het zoveel mogelijk aansluiten op de natuurgebieden en de verbindingszones in onze 
buurprovincies. 

d. De op dit moment in te schatten meekoppelkansen met andere ontwikkelingen (bijv. wa-
terhuishoudkundige maatregelen). 

 
 
verschillende typen verbindingen 
 
Net als in beleidsnota’s voor ecologische verbindingen van andere provincies en het rijk, 
richten we ons op verbindingszones voor bepaalde diersoorten. 
Als eerste onderscheid is een indeling naar droge en natte verbindingen van belang. Een 
tweede ‘ingang’ is om uit te gaan van verbindingen voor bepaalde gidssoorten. Hierbij zijn 
enkele in onze provincie kwetsbare, zeldzame en herkenbare diergroepen gekozen, die be-
paalde (representatieve) eisen aan hun biotoop stellen. Natuurlijk kunnen ook andere (meer 
en minder kwetsbare en zeldzame) diersoorten en plantensoorten van deze verbindingen 
profiteren. 
 
De volgende typen verbindingszones hanteren wij in ons (ver)nieuw(d)e beleid: 
� Natte verbindingen voor: 

- otter 
- Noordse woelmuis 
- grote vuurvlinder / zilveren maan 
- ringslang. 

� Droge verbindingen voor: 
- das 
- aardbeivlinder 
- heidesoorten (zoals heikikker, zandloopkever en gentiaanblauwtje) en reptielen (zo-

als adder en gladde slang). 
 
In bijlage 3 zijn de inrichtingseisen voor de verschillende typen ecologische verbindingen 
nader uitgewerkt. Tevens zijn daar de voor deze typen te verbinden belangrijkste 
(kern)natuurgebieden in onze provincie aangegeven. 
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Ook andere maatregelen voor kwetsbare soorten nodig 
Voor de zeldzame en kwetsbare dier- en plantensoorten in Fryslân zijn vaak ook andere maatregelen 
nodig dan het creëren van ecologische verbindingszones. Zoals verbeteringsmaatregelen in natuur-
gebieden (handhaving van de rust, versterking biotoop, verbetering voedselsituatie, etc.), verbetering 
van de waterkwaliteit en terugdringing van de milieubelasting. 
Voor bepaalde Friese kwetsbare diersoorten zijn alléén andere maatregelen nodig dan het creëren 
van ecologische verbindingszones (in de strikte zin van aanleg en inrichting van corridors en stapste-
nen). Voorbeelden hiervan zijn: 
- voor weidevogels (zoals de grutto) zijn een goed weidevogelreservaatsbeheer, agrarisch natuur-

beheer en vrijwillige weidevogelbescherming belangrijk 
- voor moerasvogels (zoals de zwarte stern) zijn ondermeer een goede waterkwaliteit en slootkant-

beheer belangrijk 
- voor vissen (zoals stekelbaars, glasaal en bittervoorn) zijn ondermeer een goede waterkwaliteit en 

het opheffen van barrières in waterverbindingen belangrijk. 

 
 
provinciale verbindingszones 
 
Op bijgaande kaart zijn de ‘geselecteerde’ meest essentiële ecologische verbindingen, on-
derverdeeld naar nat en droog, weergegeven. In de tabel in bijlage 4 zijn deze verbindingen 
op een rij gezet. Daarbij is voor elke verbinding de gidssoort vermeld. 
Wij beschouwen de zones op de kaart als de provinciale (hoofd)verbindingen. Voor het 
grootste deel van de ecologische verbindingszones willen wij de beschikbare EHS-
instrumenten inzetten (zie verderop). 
 
Veelal is een verbindingszone van belang voor (een combinatie van) twee of meer gids- of 
doelsoorten. Door in tabel 3 te kijken welke eisen voor de betreffende soorten gelden, is te 
bepalen welke (combinatie van) inrichtingseisen voor een concrete verbinding van toepas-
sing zijn. 
De (enkelvoudige) droge verbindingen voor de das, tussen Zuidoost-Fryslân enerzijds en 
Gaasterland respectievelijk Veenklooster/Noordelijke Wouden anderzijds, zijn op de kaart 
apart aangegeven. Dit omdat hiervoor niet persé een doorgaande aaneensluitende verbin-
ding noodzakelijk is. Een soort van landschapszone, met verspreid liggende bosjes, kleinere 
natuurgebiedjes en landschapselementen, is voldoende. Deze beide dasverbindingen functi-
oneren op dit moment al voor een groot gedeelte. Incidenteel is een (beperkte) aanvul-
ling/versterking nodig.  
 
De gewenste minimale breedte van de verbindingszones varieert enigszins. De breedte is 
afhankelijk van het type verbinding (zie bijlage 3). 
Als richtlijn gaan we voor de natte verbindingszones uit van minimaal ca. 2,5 ha per km (dus 
een gemiddelde minimale breedte van 20 à 30 m). De droge zones, behalve de hiervoor ge-
noemde twee dasverbindingen, dienen over het algemeen wat groter te zijn: minimaal ca. 3 à 
4 ha per km (dus een gemiddelde minimale breedte van 25 à 50 m). De genoemde opper-
vlaktes zijn voor de lintvormige corridors (aaneengesloten natuurstroken) en stapstenen 
(kleine natuurterreintjes) samen. 
 
Heel vaak is al bestaande natuur aanwezig voor een verbinding. Soms is een zekere om-
vorming of aanpassing van het beheer van deze bestaande natuur gewenst, in verband met 
het goed (ecologisch) functioneren voor de kwetsbare diersoorten. 
In andere gevallen moet de natuurverbinding nog in zijn geheel of voor een gedeelte worden 
aangelegd. In het overzicht in bijlage 4 is een indicatie gegeven van de oppervlakte nieuwe 
natuur, welke voor de diverse verbindingen nodig wordt geacht. 
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Inzet EHS-hectares 
In bijlage 4 is voor de verschillende verbindingszones de gewenste oppervlakte nieuwe natuur (indica-
tief) aangegeven. Voor het realiseren van het grootste gedeelte van deze nieuwe natuur is het EHS-
instrumentarium beschikbaar.  
De EHS-ha’s (voor heel Fryslân is voor ecologische verbindingszones 390 ha gereserveerd) worden 
samengevat als volgt ingezet: 
- otter (nat)                                                         ca. 80 ha  
- Noordse woelmuis (nat)                                   ca. 60 ha 
- grote vuurvlinder / zilveren maan (nat)            ca. 45 ha 
- ringslang (nat)                                                 ca. 80 ha 
- das (droog)                                                      ca. 40 ha  
- aardbeivlinder (droog)                                     ca. 35 ha 
- heidesoorten en reptielen                                ca. 50 ha 
In vastgestelde gebiedsplannen is hiervan al bijna 120 ha begrensd (en soms ook al daadwerkelijk 
gerealiseerd) als nieuw EHS-natuurgebied.  
 
Bewust kiezen wij er voor de provinciale ecologische verbindingszones qua inrichting en op-
bouw uit corridors en stapstenen op dit moment niet verder uit te werken. Ook de aanduiding 
van de verbindingen op kaart is indicatief, in die zin dat ‘in het veld’ bij de realisering het pre-
cieze tracé bepaald dient te worden. De ‘schuifmogelijkheden’ voor droge verbindingen zijn 
wat groter dan voor natte, omdat deze laatste categorie vaak gebonden is aan bestaande 
waterverbindingen. 
In concrete situaties zal dus steeds bekeken moeten worden wat haalbaar en mogelijk is (zie 
ook verderop). Voor wat betreft de ecologische wensen, geeft het ‘programma van eisen’ in 
bijlage 3 belangrijke richtlijnen. 
 
 
de fijnere dooradering van het landelijk gebied 
 
Aanvullend op de provinciale (hoofd)verbindingen, zoals op bijgaande kaart aangegeven,  
kan op lokaal niveau een fijnere dooradering in de vorm van diervriendelijke oevers, singels, 
bosstrookjes, perceelsranden, etc. tot stand worden gebracht of verbeterd. Kansen die hier-
voor in werk-met-werk situaties zijn, en waarvoor op lokaal niveau draagvlak bestaat, kunnen 
worden benut. 
De hier bedoelde fijnere dooradering van het landelijk gebied kan in principe overal buiten de 
provinciale (hoofd)verbindingszones aan de orde zijn. Bijvoorbeeld ook de vervallen verbin-
dingszones uit het ‘oude’ provinciale Plan Ecologische Verbindingszones kunnen hiertoe 
worden gerekend. Dit betekent dat de realisering hiervan van belang blijft. Ze behoren echter 
niet tot de nu geselecteerde provinciale hoofdverbindingen (en dus ook niet tot de ruimtelijke 
provinciale ecologische hoofdstructuur). 
 
Wij vinden de verdere ‘groen-blauwe dooradering’ van het landelijke gebied zeker belangrijk. 
Vanuit het provinciale beleid willen we hierop echter niet actief sturen. 
De fijnere dooradering in het landelijk gebied willen we wel blijven stimuleren door te probe-
ren hiervoor financiële middelen, bijvoorbeeld uit Europese of rijkssubsidiemogelijkheden, 
beschikbaar te krijgen (zie ook hoofdstuk 7). 
 
 
opheffen barrières en knelpunten 
 
De plekken, waar een ecologische verbindingszone een weg, spoorbaan of vaarweg kruist, 
vormen vaak lastige situaties. Voor de meeste diersoorten zijn bijvoorbeeld verticale be-
schoeiingen in waterwegen vrijwel onneembaar. Groot is ook de kans dat overstekende die-
ren op drukke verkeerswegen doodgereden worden. 
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Het is daarom noodzakelijk dat fysieke barrières en knelpunten in wegen, vaarwegen en 
dergelijke worden opgeheven door het aanbrengen van een faunavoorziening. Bijvoorbeeld 
uittreemogelijkheden langs oevers of droge duikers onder wegen door. Met name voor de 
doorgaande provinciale (hoofd)verbindingen is dit belangrijk. Echter ook voor de meer lokale 
verbindingen (de fijnere dooradering) blijft dit een aandachtspunt. 
Voor de rijksinfrastructuur van rijks(vaar)wegen en spoorlijnen zijn de knelpunten beschreven 
in het Meerjarenplan Ontsnippering (2004). In het kader van de uitvoering van dit meerjaren-
plan komt geld beschikbaar voor het oplossen van de knelpunten in de rijks(vaar)wegen. 
 
 
meeliften met andere ontwikkelingen 
 
Een belangrijk uitgangspunt is dat ecologische verbindingszones heel vaak in samenhang 
met andere maatregelen gerealiseerd kunnen en moeten worden. Werk-met-werk maken 
blijft ook in de toekomst een belangrijke sleutel om tot daadwerkelijke aanleg van ecologi-
sche verbindingen te komen. 
 

Voorbeelden werk-met-werk 
� Maatregelen voor de waterhuishouding. Er liggen goede combinatiemogelijkheden bij het aanpas-

sen van de kaden en oevers waar wetterskip Fryslân mee bezig is en bij het creëren van meer 
ruimte voor waterberging. Ook bij het uitvoeren van andere waterhuishoudkundige werken zijn 
vaak prima mogelijkheden voor integratie. 

� Recreatievoorzieningen. Bij het uitdiepen en verbreden van vaarwegen en bij de aanleg van fiets-, 
wandel- en ruiterpaden zijn er soms goede kansen om ook iets te doen aan ecologische verbin-
dingen. Wel moet bij de combinatie met recreatievoorzieningen worden gelet op de eisen die aan 
de natuurwaarden van de verbinding worden gesteld (bijv. het bieden van de nodige rust voor de 
betreffende doelsoorten). 

� Infrastructurele voorzieningen. Bij de aanleg van en verbeteringswerken aan wegen, vaarwegen 
en spoorbanen kunnen veelal voorzieningen worden getroffen om barrières in ecologische verbin-
dingen op te heffen dan wel te voorkomen. 

� Inrichting bebouwde gebieden. Bij de uitbreiding en (her)inrichting van steden, dorpen en bedrijfs-
terreinen kunnen, bijv. in de randzones, soms heel goed ecologische verbindingszones worden 
aangelegd of barrières worden opgeheven (gecombineerde rood-groen ontwikkelingen.)  

� Versterking landschapskwaliteit. Door verbetering van bestaande of aanleg van nieuwe land-
schapselementen (zoals bosjes, singels en dergelijke) kunnen soms ook ecologische zones wor-
den versterkt. Dergelijke beplantingselementen kunnen bijvoorbeeld invulling geven aan de land-
schapszones voor de das. 

 
De daadwerkelijke realisering van verbindingszones zal door partijen ‘in het veld’ dienen te 
blijven gebeuren. 
Vooral ook een goede samenwerking daarbij tussen de diverse betrokkenen, zoals Wetters-
kip (bij natte verbindingen), gemeenten, NB-organisaties, Landschapsbeheer Friesland, 
DLG, agrariërs en andere particulieren, (vaar)wegbeheerders en provincie is van uitermate 
groot belang. 
 
 
realisering is maatwerk 
 
Het ruimtebeslag van ecologische verbindingszones is relatief beperkt. In concrete situaties 
zal de uitvoering van een verbinding in belangrijke mate worden bepaald door wat praktisch 
haalbaar is. 
Er zal dus steeds bekeken moeten worden wat enerzijds vanuit ecologisch oogpunt wenselijk 
en minimaal nodig is en anderzijds wat mogelijk is, bijvoorbeeld in relatie tot andere ruimtelij-
ke functies en de mate waarin gronden beschikbaar kunnen komen. 
 
Kortom: bij de realisering is maatwerk nodig. 
Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: 
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- de ecologische eisen en wensen voor de natuur (de gewenste inrichting voor de gids- of 
doelsoorten waarvoor de verbinding is bedoeld) 

- de mogelijkheid om gebruik te maken van al aanwezige landschaps- en (kleinere) na-
tuurelementen 

- kansen om de ecologische verbinding te combineren met andere functies (zoals bijvoor-
beeld waterberging, rietcultuur, recreatie, oeververdediging, etc.) 

- de mogelijkheid om gronden aan te kopen en/of vrij te maken voor natuur en de interesse 
voor particulier natuurbeheer 

- de inpasbaarheid in de agrarische bedrijfsstructuur (bijvoorbeeld zoveel mogelijk langs 
kavelgrenzen) en in stedelijke functies 

- de financieringsmogelijkheden (voor aankoop, inrichting en beheer). 
 

Realisering ecologische verbindingszones: een procesbenadering 
De hier geschetste aanpak betekent dat uitvoering van het (aangepaste) verbindingenbeleid als een 
soort van proces gezien kan worden. Daarmee bedoelen we dat we proberen de provinciale verbin-
dingszones stapsgewijs, afhankelijk wat in de praktijk mogelijk en haalbaar is, te realiseren. Realise-
ringskansen, die zich in de komende jaren voordoen, zullen zo goed mogelijk moeten worden benut. 
Het (nieuwe) provinciale beleid is dus geen gefixeerde ‘blauwdruk’, in de zin van: de verbindingszones 
zullen en moeten precies zus en zo en exact op die plek uitgevoerd worden. 

 
 
inzet EHS-instrumenten 
 
Wij willen, veel meer dan tot nu toe, de EHS-hectare’s inzetten voor de aanleg van de pro-
vinciale ecologische verbindingszones. 
Het ministerie van LNV heeft in 2005 de inzet van het instrumentarium EHS voor de realisa-
tie van ecologische verbindingszones heroverwogen. Op basis van juridische- en bestuurlijke 
afspraken en aangegane verplichtingen zijn afspraken gemaakt over de ‘uitfinanciering’ door 
het rijk. Voor het merendeel van onze Friese verbindingszones kan het EHS-instrumentarium 
gebruikt blijven worden. Per zone is globaal vastgelegd hoeveel hectares EHS er beschik-
baar zijn voor realisatie van de ecologische zone. 
 
Inzet van de EHS-ha’s betekent dat de betreffende verbindingszone als natuurgebied moet 
worden begrensd conform de procedure van de Subsidieregeling Natuurbeheer (Programma 
Beheer) en dat de daarin opgenomen beheerspakketten toepasbaar moeten zijn. 
In principe worden de gronden, die op deze wijze als EHS-natuurgebied zijn begrensd, (op 
vrijwillige basis) aangekocht en in eigendom en beheer aan een NB-organisatie overgedra-
gen. Wij willen echter ook de mogelijkheid bieden om de ecologische verbindingszones via 
particulier natuurbeheer te realiseren (een voorwaarde, vanuit de rijkssubsidieregeling, hier-
bij is een blijvende functieverandering). 
 
In Fryslân zullen we de gegroeide praktijk voortzetten waarbij de verbindingszones achteraf 
begrensd worden. 
Dit betekent dat pas formele begrenzing plaats vindt (vastlegging in een natuurgebiedsplan) 
wanneer in overleg met de betrokkenen de precieze invulling van de zone duidelijk is en 
soms zelfs al ingericht is. 
 
In 2005 hebben wij met het rijk afgesproken dat in Fryslân 390 EHS-ha’s als instrument in-
gezet kunnen worden voor ecologische verbindingszones. 
Tot nu toe zijn van deze 390 EHS-ha’s al bijna 120 ha’s benut. Wij verwachten, nu we kiezen 
voor bredere ecologische verbindingen, dat dit in de toekomst beter en in ruimere mate kan. 
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andere financieringsmogelijkheden 
 
Zoals in het ‘oude’ provinciale beleid voor verbindingszones ook de bedoeling was, is tot nu 
toe een deel van de aanleg en inrichting van ecologische verbindingen op een andere wijze 
(dan gebruik te maken van de EHS-geldmiddelen voor aankoop, inrichting en beheer) gefi-
nancierd. 
Dit zal in de toekomst zo blijven: 
� Voor een beperkt deel van de provinciale ecologische verbindingszones is de rijksfinan-

ciering via het EHS-instrumentarium niet mogelijk; deze zones zijn met een * gemarkeerd 
op de kaart. Verdere afronding van deze verbindingen (in de meeste gevallen is al een 
gedeelte gerealiseerd) zal dus moeten gebeuren door de inzet van andere instrumenten 
en financieringsbronnen. Voor deze afronding gaat het in de orde van grootte om een 
oppervlakte van maximaal ca. 55 ha. 

� Een andere financiering zal in de toekomst ook noodzakelijk blijven voor bijvoorbeeld het 
opheffen van barrières en knelpunten in de verbindingen en voor de aanvullende fijnere 
dooradering van het landelijk gebied. 

 
In de toekomst zal dus blijvend een beroep gedaan moeten worden op een diversiteit aan 
subsidiemogelijkheden. Bijvoorbeeld in het kader van het soortenbeleid, landschapsprojec-
ten (bijv. in de Nationale Landschappen), gebiedsgericht milieubeleid, waterhuishoudkundige 
werken, infrastructuurprojecten en plattelandsontwikkeling. Daarbij kunnen gelden van ver-
schillende partijen bijeen worden gebracht; van de EU, het rijk, provincie, gemeenten, Wet-
terskip, etc. 
In voorkomende gevallen kunnen ook particulieren middelen beschikbaar stellen. Waar zulks 
mogelijk is, zullen we ook bevorderen dat middelen voor ecologische verbindingszones via 
zogenaamde ‘groen-voor-rood’-constructies beschikbaar komen, bijvoorbeeld bij nieuwe 
woon- en bedrijventerreinen. 
 
 
vrijwilligheid is uitgangspunt 
 
Een belangrijk uitgangspunt voor de realisering van ecologische verbindingszones is de vrij-
willigheid. De aankoop van agrarische gronden voor de verbindingszones gebeurt, net als 
voor de EHS-natuurgebieden, op vrijwillige basis. 
 
Van groot belang voor de realisering van ecologische verbindingen is het voeren van overleg 
met alle betrokkenen. Door tijdig en goed overleg en door het leveren van maatwerk (waarop 
eerder al is ingegaan) kan de medewerking van alle partijen, die betrokken zijn bij de realise-
ring, naar we hopen gemakkelijker worden verkregen.      
 
 
gebruik maken van kavelruil  
 
Realisering van de provinciale verbindingszones is goed inpasbaar in landinrichtings- en 
kavelruilprojecten. Dat is een praktische manier om gronden vrij te maken, om de zones op 
een goede wijze in te richten en zorg te dragen voor een goede inpassing in de plaatselijke 
agrarische structuur. 
 
Het vrijmaken van grond voor verbindingszones buiten landinrichtingsprojecten gaat, omdat 
het vaak smalle stroken betreft meestal op perceelsranden en langs vaarten met meerdere 
eigenaren/gebruikers, tot nu toe moeizaam. 
Wij verwachten echter, nu we kiezen voor ruimere breedtes, dat het vrijmaken van de gron-
den wat gemakkelijker zal worden. Wellicht kunnen zo soms hele percelen verworven wor-
den. Dit vergroot de mogelijkheid om via ruiling (‘perceelsruil’) grond beschikbaar te krijgen. 
Wij willen hiervoor het instrument kavelruil, en de nieuwe provinciale stimuleringsregeling 
daarvoor, inzetten. 
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uitvoering, beheer en onderhoud 
 
Uitgangspunt blijft dat de betrokkenen ‘in het veld’ de daadwerkelijke aanleg en inrichting van 
de ecologische verbindingszones en het opheffen van knelpunten en barrières uitvoeren. 
Hierbij denken we aan het Wetterskip, gemeenten, NB-organisaties, landinrichtingscommis-
sies, (vaar)wegbeheerders en particulieren (bijvoorbeeld bos- en landgoedeigenaren).  
 
De eigenaar/gebruiker/beheerder dient het beheer en onderhoud van een ecologische ver-
bindingszone op zich te nemen. 
Wanneer begrenzing als EHS-natuurgebied plaatsvindt (zie eerder), dan is er de mogelijk-
heid voor een inrichtings- en beheersbijdrage vanuit de Subsidieregeling Natuurbeheer voor 
de NB-organisaties en voor particuliere grondeigenaren (op basis van particulier natuurbe-
heer, waarbij ook de waardedaling van de grond wordt vergoed). 
 

Gebruik maken van Programma Beheer 
Via het Programma Beheer kunnen subsidies worden verkregen voor inrichting en beheer van gron-
den met een natuur- of landschapsdoel. Ook is een vergoeding voor de waardedaling van de grond 
mogelijk. 
De regelingen uit het Programma Beheer kunnen ook voor ecologische verbindingszones worden 
benut. In het eerder genoemde rapport ‘Kloppende Aders’ wordt een aantal aanbevelingen en sugges-
ties gedaan om de toepasbaarheid van het Programma Beheer voor ecologische verbindingen te ver-
beteren: 
- Ontwikkelen van specifiek op verbindingszones toegesneden doelpakketten met adequate ver-

goedingen. 
- Onderzoek of een betere afstemming op het mestbeleid mogelijk is, zodat agrariërs eerder aan 

particulier natuurbeheer mee doen. 
- Het zou wenselijk zijn dat waterschappen ook gebruik kunnen maken van subsidies in het kader 

van het Programma Beheer, met name in verband met inrichting en beheer van natte verbindings-
zones. 

- Het is wenselijk dat ook gemeenten in aanmerking kunnen komen voor subsidies voor waarde-
vermindering van grond bij functiewijziging in het kader van het Programma Beheer. 

 
 
doorwerking van het verbindingenbeleid 
 
De provinciale ecologische verbindingszones maken deel uit van de Friese ruimtelijke ecolo-
gische hoofdstructuur; dit is conform het vigerende provinciale Streekplan uit 1994. 
Wij zullen het (ver)nieuw(d)e verbindingenbeleid verwerken in het nieuwe Streekplan. Daarbij 
wordt ondermeer bekeken hoe een effectieve planologische inbedding het beste vorm kan 
worden gegeven. 
 
Een zekere milieubescherming van de ecologische verbindingszones wordt noodzakelijk 
geacht, gelet op het (ecologische) functioneren voor kwetsbare doelsoorten. Hiervoor is een 
goede kwaliteit van de biotoop in de verbindingszone belangrijk. 
Daarom zullen wij in onze notitie “Provinciale EHS t.b.v. de toepassing van de Wet Ammoni-
ak en Veehouderij” de vertaling naar de agrarische ammoniakregelgeving uitwerken. Alleen 
voor bestaande (van voor 1988) verzuringsgevoelige natuurterreintjes groter dan 5 ha, die 
deel uitmaken van een (provinciale) verbindingszone, zullen de ammoniakregels gelden.  
Er is momenteel een herziening van de Wet Ammoniak en Veehouderij in voorbereiding. 
Daarbij zullen alleen nog kwetsbare natuurgebieden, die kleiner dan 50 ha zijn, een ammo-
niakbescherming krijgen indien ze een hoge actuele natuurwaarde hebben (Habitatrichtlijn 
bijlage II en Rode lijst soorten). In ons herziene ontwerpplan “Provinciale EHS in Fryslân ten 
behoeve van de toepassing van de Wet ammoniak en veehouderij” (2005) is op dit gegeven 
geanticipeerd.  
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7.  Provinciale inzet bij de uitvoering 
 
 
beleidsverantwoordelijkheid nemen 
 
Uitgangspunt in het ‘oude’ provinciale Plan Ecologische Verbindingszones (1991) was dat de 
partijen ‘in het veld’ in principe zelf de realisering van ecologische verbindingszones ter hand 
nemen. Dus de provincie biedt het beleidskader plus een ‘handboek’ (het Realiseringskader 
voor Natuurlijke Verbindingen en Natuurtechnische Voorzieningen) en anderen zorgen zelf-
standig voor de uitvoering, inclusief bij elkaar brengen van diverse betrokkenen, regelen van 
de financiering en dergelijke. 
 
Als provincie zijn we echter in belangrijke mate verantwoordelijkheid voor het beleid ten aan-
zien van ecologische verbindingszones. De verbindingszones vormen een essentieel onder-
deel van het natuurbeleid. 
Wij willen daarom de partijen ‘in het veld’ een grotere steun in de rug geven. Uitgangspunt 
blijft wel dat de betrokkenen - zoals NB-organisaties, wetterskip, gemeenten, landinrichtings-
commissies, (vaar)wegbeheerders en particulieren - de feitelijke uitvoering voor hun rekening 
nemen. Van onze kant zullen we in de toekomst, meer dan tot nu toe, een initiërende en sti-
mulerende rol vervullen. 
 
In de eerste plaats zullen de EHS-instrumenten voor grondverwerving, inrichting, beheer en 
begrenzing van verbindingszones actief ingezet moeten worden. Zo kunnen de kansen, die 
zich bijvoorbeeld voor (vrijwillige) grondaankoop voordoen, beter worden benut. 
Daarnaast worden hierna enkele concrete punten uitgewerkt, waarmee we de provinciale 
initiërende en stimulerende rol verder inhoud willen geven.  
Verwacht mag worden dat de grotere provinciale inzet mede leidt tot een versnelling in de 
realisering van ecologische verbindingszones. 
 
Ecologische verbindingszone Tjonger 
De natte ecologische verbindingszone langs de Tjonger (Fr. 19 en 20 op de kaart), vanaf het Foch-
teloërveen tot aan Kuinre, is een belangrijke schakel in het gehele Friese netwerk en verbindt een 
aantal belangrijke natuurgebieden. Langs de Tjonger is al veel bestaande natuur aanwezig en er 
dient nog een zeker areaal aan toegevoegd te worden om de ontbrekende delen in de verbindings-
zone op te vullen. Hiervoor zijn in het stroomopwaartse gedeelte ten oosten van de A 32 (rijksweg 
Leeuwarden-Heerenveen-Zwolle) 60 EHS-ha’s gereserveerd, conform de afspraken met LNV. Het 
grootste deel hiervan (ca. 37 ha) zit in al vergevorderde (uitvoerings)plannen, zodat nog een beperkt 
gedeelte (ca. 23 ha) opgepakt zou moeten worden. 
In het kader van de realisering van het plan van aanpak ROM ZO-Fryslân is discussie ontstaan over 
de EHS-natuurgebiedentaakstelling. Afgesproken is af te zien van de ‘van boven af’ planmatige invul-
ling van de oorspronkelijke taakstelling voor de natuurgebieden rondom de Tjonger. In aansluiting 
daarop is in de ROM-stuurgroep afgesproken om ook niet actief ‘van boven af’ aan de slag te gaan 
met de verdere afronding van de ecologische verbindingszone langs de Tjonger in het ROM-gebied. 
Voor de invulling hiervan (ca. 23 ha) worden dus initiatieven ‘van onder op’ afgewacht. 
 
  
financiële bijdrage voor de uitvoering 
 
Nu wordt aangekoerst op een versnelling van de realisering van verbindingszones, is het ons 
inziens noodzakelijk dat we als provincie ook een financiële bijdrage leveren. Dit kan een 
belangrijke stimulans betekenen voor de partijen ‘in het veld’, waarvan wij verwachten dat zij 
de zones daadwerkelijk aanleggen en inrichten. 
Aan het ‘oude’ Plan Ecologische Verbindingszones en het Realiseringskader voor Natuurlijke 
Verbindingen en Natuurtechnische Voorzieningen waren indertijd ook provinciale middelen 
gekoppeld. Deze zijn echter bij plaatsgevonden bezuinigingen geschrapt. 
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Nu we op een (ver)nieuw(d)e manier versterkt inzetten op de realisering van de ecologische 
verbindingen, wordt voorgesteld weer een bijdrage voor de aanleg en inrichting van verbin-
dingszones en het opheffen van knelpunten en barrières beschikbaar te stellen. 
Hierbij denken we aan een bedrag in de orde van grootte van € 90.000 per jaar. Deze finan-
ciering zal worden meegenomen in het provinciale Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 
2007-2013. 
 
Het grootste gedeelte van de provinciale middelen zullen wij (als ‘smeerolie’) inzetten voor 
de provinciale verbindingen uit het in hoofdstuk 5 uitgewerkte (ver)nieuw(d)e beleid. Bij deze 
(hoofd)verbindingen ligt met name de provinciale verantwoordelijkheid. Voor de inzet van dit 
provinciale geld kan onder meer worden gedacht aan het mee-subsidiëren in de kosten voor 
het opheffen van knelpunten en barrières, de meerkosten voor natuurinrichting in werk-met-
werk situaties en de kosten voor concrete planuitwerking. 
Een klein deel van de nieuwe provinciale geldmiddelen zullen wij beschikbaar stellen voor  
een bijdrage ten behoeve van de aanvullende fijnere ‘groen-blauwe’ dooradering.  
 
Bijdrage voor de fijnere dooradering van het landelijk gebied 
Zoals eerder aangegeven, willen wij de fijnere ‘groen-blauwe’ dooradering van het landelijk gebied 
stimuleren. Wanneer in werk-met-werk situaties een ecologische meerwaarde is te behalen, dan is 
een bijdrage in de extra kosten voor het creëren van bijvoorbeeld een diervriendelijke oever, singel of 
bosstrookje te rechtvaardigen. Deze bijdrage kan beschikbaar komen uit Europese en/of rijkssubsi-
diebronnen en eventueel uit het hierboven genoemde provinciale budget. 
De mogelijkheden voor een bijdrage in de (meer)kosten voor de fijnere dooradering zullen in de prak-
tijk afhangen van de inpasbaarheid in de criteria die gelden voor Europese en rijkssubsidies en de 
ruimte in het budget. Van de kant van de provincie is hierbij een belangrijk beoordelingscriterium dat 
er een redelijke verhouding bestaat tussen enerzijds de ecologische meerwaarde/betekenis en ander-
zijds de omvang van de daarvoor te maken (meer)kosten. De bijdrage kan in principe hoger zijn 
naarmate de ecologische betekenis groter is. Verder is het een pré wanneer de fijnere dooradering 
een bijdrage levert aan het soortenbeleid. 
 
 
opheffen knelpunten in provinciale wegen en vaarwegen 
 
Een (drukke) weg of vaarweg vormt vaak een barrière in ecologische verbindingen. Wij heb-
ben als beheerder van provinciale wegen en kanalen daarom zelf een verantwoordelijkheid 
voor het oplossen van knelpunten in ecologische verbindingszones. 
Door in te zetten op het versneld wegwerken van de barrières en knelpunten in de provincia-
le (vaar)wegen, willen we een goed voorbeeld geven in de richting van de andere (vaar)weg-
beheerders. Hiermee sluiten we aan op de beleidslijn van het rijk in het Meerjarenplan Ont-
snippering. 
 
Beheerbeleid provinciale wegen 
In de provinciale nota ‘Beheerbeleid voor Provinciale Wegen’ (in 2000 door Provinciale Staten vast-
gesteld) is bovengenoemde verantwoordelijkheid voor de provinciale wegen geformuleerd. Daarbij 
zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld: 
� Bij de aanleg van nieuwe wegen en reconstructie van bestaande wegen wordt, overeenkomstig 

het huidige beleid, de zorg voor instandhouding van een ecologische verbindingszone meege-
nomen in het wegenwerk. 

� Voor de aanpak van bestaande ecologische knelpunten in provinciale wegen wordt gestreefd 
naar een snelle oplossing hiervan.  

 
Ons streven is om zowel voor de provinciale wegen als voor de provinciale vaarwegen de 
barrières en knelpunten in de ecologische verbindingszones weg te werken. Daarmee is in 
totaal een bedrag gemoeid van naar schatting € 3 mln. Deze financiering zal worden meege-
nomen in het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied en in de beheer- en onder-
houdsprogramma’s voor de (vaar)wegen. 
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instellen provinciale werkgroep 
 
Tijdig contact en goed overleg tussen de betrokken groeperingen bij de realisering van eco-
logische verbindingszones is erg belangrijk. Wij willen daarom een provinciale (ambtelijke) 
werkgroep voor ecologische verbindingszones en ontsnippering instellen. 
Een dergelijke werkgroep dient met name om een trekkende rol te vervullen bij het benutten 
van kansen die zich voordoen en het actief inzetten van de EHS-instrumenten voor grond-
verwerving, inrichting, beheer en begrenzing. Van belang is ook een praktische afstemming 
bij het opstellen en uitvoeren van concrete plannen. 
 
Provinciale werkgroep 
Er moet nader worden bekeken welke organisaties we voor de werkgroep zullen uitnodigen. Gedacht 
wordt aan vertegenwoordigers van: 
- Wetterskip Fryslân (kade- en oeverproject) 
- Natuurbeheerorganisaties 
- Dienst Landelijk Gebied  
- LTO-Noord 
- Provincie 
- Rijkswaterstaat 
- Prorail 
- Landschapsbeheer Friesland 

 
 
inzet menskracht 
 
De voorgestelde beleidswijziging brengt een grotere bemoeienis van de kant van de provin-
cie met zich mee.  
Dit wordt opgevangen door een herprioritering van taken. 
 



 

Bijlage 1 :  Voortgang realisering ecologische verbindingszones 
 
 
In 1999 is aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG) opdracht gegeven om de voortgang van de realise-
ring van ecologische verbindingszones te inventariseren. 
Bij het verzamelen van de gegevens heeft DLG contact opgenomen met terreinbeherende organisa-
ties, waterschappen, wegbeheerders en dergelijke. Met behulp van een vragenlijst is getracht zoveel 
mogelijk inzicht te krijgen in wat tot nu toe gerealiseerd is en tegen welke moeilijkheden men eventu-
eel aanloopt. 
 
Uit de DLG-inventarisatie blijkt: 
� Ruim 25% van de in het Plan Ecologische Verbindingszones aangegeven verbindingen zijn 

meestal voor een gedeelte en in een enkel geval in zijn geheel gerealiseerd. De totale lengte die 
daarmee gerealiseerd is bedraagt ruim 90 km. Dit is iets meer dan 15% van de totale in het plan 
genoemde lengte van 500 à 600 km 

� Er zijn verhoudingsgewijs meer natte dan droge verbindingen aangelegd. De realisatie van natte 
verbindingen heeft vooral betrekking op de aanleg van relatief smalle  diervriendelijke oevers en 
plas-dras bermen door waterschappen. 

� Van de ongeveer 200 knelpunten en barrières zijn er zo’n 25% opgelost. Met name het aanbren-
gen van faunaduikers voor das, otter en amfibieën in wegen draagt bij aan het oplossen van knel-
punten. Dit geldt ook voor het aanbrengen van wilduittreeplaatsen langs vaarten waardoor de bar-
rièrewerking wordt verkleind 

� In een aantal gevallen is besloten af te wijken van de op de provinciale kaart ingetekende ecologi-
sche verbindingszones. Er is dan een alternatief tracé bedacht, die gemakkelijker uitvoerbaar is of 
beter aanhaakt bij andere plannen 

� Voorzover op dit moment bekend, zijn er plannen om de komende jaren aan nog eens ongeveer 
25% van de verbindingen op één of andere wijze iets te gaan doen. Tevens zijn er plannen om de 
komende jaren nog een 10-tal knelpunten op te lossen. 

 
In de DLG-inventarisatie zijn de volgende knelpunten bij het realiseren van verbindingszones naar 
voren gekomen:  
� Meestal moet (een beperkte oppervlakte) grond worden aangekocht om de ecologische verbin-

ding aan te kunnen leggen. De mogelijkheden van vrijwillige grondverwerving zijn echte zeer be-
perkt, temeer daar er veelal sprake is van afsnijding van een smalle strook langs meerdere kavels. 

� Het is vaak onduidelijk wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de realisering. Voor het goed func-
tioneren van een verbinding is uitvoeren van het totale traject gewenst (de ketting is zo sterk als 
de zwakste schakel). De organisaties ‘in het veld’ verwachten hierbij een actieve en initiërende rol 
van de provincie. 

� Het rond krijgen van de financiering voor de aankoop en inrichting is dikwijls een moeilijk pro-
bleem. De beperkte  subsidiebronnen worden met veel creativiteit zo goed en zo kwaad als het 
gaat benut. 

� De realisering van een verbindingszone ketst soms af omdat het latere beheer en onderhoud niet 
goed valt te regelen. NB-organisaties zien hier vaak, zeker als het gaat om smallere zones, geen 
taak voor hen weggelegd. 

� De inzet van de beschikbare EHS-ha’s biedt voor smallere percelen geen oplossing (voor veel 
natte verbindingen wordt uitgegaan van een breedte van 5 m). Om hiervan gebruik te maken is 
het nodig dat de betreffende strook wordt begrensd, aangekocht en in eigendom en beheer aan 
een NB-organisatie wordt overgedragen. 

� Er is veel behoefte aan een betere communicatie, informatie-uitwisseling en afstemming tussen 
onder meer de provincie, de waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat, DLG,  NB-organisaties 
en Marrekrite. 

� Grondeigenaren zijn vaak bevreesd voor schaduwwerking ten opzichte van hun bedrijf en er is 
veel onbekendheid en vooroordeel over het fenomeen verbindingszone. 

 



 



 

Bijlage 2 :  Ecologische verbindingszones in enkele recente publicaties 
 
 
In de landelijke nota ‘Kloppende Aders, een impuls aan de realisatie van Ecologische Verbindingszo-
nes’ is uitgewerkt hoe goed functionerende ecologische verbindingszones er uit moeten zien. 
Essentieel daarbij is de combinatie van een lijnvormige corridor of lint plus stapstenen (kleinere leef-
gebiedjes in een verbinding waar de planten- of diersoorten langere tijd kunnen verblijven of zich kun-
nen voortplanten). 
 
Voor alle soorten verbindingszones samen komt men in ‘Kloppende Aders’ uit op 5 ha (voor de lijn-
vormige linten plus de stapstenen) per strekkende kilometer. Dus een gemiddelde breedte van ca. 50 
m. Bedacht moet worden dat dit een gemiddelde is. De eisen voor de verschillende doelsoorten varië-
ren sterk. Bij natte verbindingen kan het water soms voor een groot deel meetellen in de gewenste 
ecologische zone waardoor de benodigde breedte op het land minder kan zijn. 
 
In ‘Kloppende Aders’ worden drie typen verbindingszones onderscheiden: 
� Zone met uitsluitend stapstenen: voor vliegende soortgroepen (vogels, vliegende insecten). De 

inrichting van het gebied tussen de stapstenen is bij kleinere vliegende soorten ook van belang. 
� Uitsluitend corridor: voor watergebonden diersoorten, (grotere) zoogdieren en andere grondge-

bonden organismen die de afstand tussen twee leefgebieden in een keer kunnen overbruggen. Dit 
is een zone met aaneengesloten lijnvormige natuur- en landschapselementen. 

� Corridor met stapstenen: voor kleinere diersoorten (kleinere zoogdieren, amfibieën en reptielen) 
voor wie de afstand tussen de te verbinden leefgebieden te groot is om in een keer te overbrug-
gen. 

 
Ook veel andere provincies zijn recent bezig geweest met het (opnieuw) ontwikkelen van beleid voor 
ecologische verbindingen. 
Hierna worden enkele voorbeelden van buurprovincies geschetst: 
� In Groningen is gekozen voor een beperkt aantal (met een totale lengte van ongeveer 130 km) 

maar wel stevige ( kwalitatief goede) ecologische verbindingszones. De gemiddelde oppervlakte 
van verbindingsstroken plus stapstenen bedraagt ruim 6 ha per km, dus een gemiddelde breedte 
van ruim 60 m. Van deze oppervlakte heeft nu al bijna de helft een natuurfunctie en de andere 
helft moet nog worden aangekocht. In Groningen worden drie soorten verbindingszones onder-
scheiden: streefmodel ottergroep (met 4,5 ha lint plus bijna 2,5 ha stapsteen per km), streefmodel 
ringslanggroep (met 1,5 ha lint en ruim 2 ha stapsteen per km) en streefmodel dasgroep (met 2 ha 
lint plus 2 ha stapsteen per km). 

� In de provincie Drenthe gaat men voor de ecologische verbindingszones uit van een gemiddelde 
breedte van 20 à 30 m. Aanvullend geldt dat, daar waar de verbindingen een grote lengte hebben, 
kleinere natuurterreintjes (stapstenen) nodig zijn. 

� Noord-Holland hanteert diverse typen verbindingszones voor verschillende doelsoorten. De breed-
te varieert van minimaal 5 à 20 m tot maximaal 20 à 50 m. Ook hier wordt aangegeven dat aanvul-
lend stapstenen noodzakelijk zijn. 

� In Flevoland is voor een nogal gedifferentieerde benadering gekozen. Ingangen daarbij zijn ener-
zijds verschillende groepen diersoorten en anderzijds het belang van verbindingszones (lokaal, 
regionaal of nationaal). De gehanteerde breedtes variëren sterk: van een beperkt aantal meters 
(lokale verbindingen voor blankvoorn en libel) tot enkele 100-tallen meters (nationale verbindingen 
voor edelhert, eland, das en ree). 

 
In het rapport ‘Ecologische verbindingszones ROM-gebied Zuidoost-Friesland’ (Buro Bakker, 2001) is 
een uitwerking gemaakt van de ecologische verbindingen.  
In dit rapport worden voor het ROM-gebied verschillende soorten verbindingen onderscheiden: 
- Bosverbindingen, onder meer voor das en eekhoorn. Een lint van minimaal 20 m breed en stap-

stenen van minimaal 1 ha op een afstand van maximaal 1 km. 
- Heideverbindingen, onder meer voor de heikikker. Een lint van minimaal 50 m breed en stapste-

nen van minimaal 4 ha op een afstand van maximaal 0,3 km 
- Moerasverbindingen, onder meer voor de ringslang. Een lint van minimaal 30 m breed en stapste-

nen van minimaal 4 ha op een afstand van maximaal 1 km. 
- Water- en oeververbindingen, onder meer voor kleine modderkruiper en waterspitsmuis. Een lint 

van minimaal 10 m breed en stapstenen van minimaal 0,4 ha op een afstand van maximaal 0,25 
km. 



 

In het ROM-rapport is aangegeven dat de verschillende soorten verbindingen soms heel goed ge-
combineerd kunnen worden. Door een uitgekiende tracékeuze kunnen bestaande landschaps- en 
kleinere natuurelementen worden benut, waardoor bij de aanleg niet de totale oppervlakte behoeft te 
worden aangekocht en ingericht. 
 

 
 



 

Bijlage 3 :  Inrichtingseisen en kerngebieden voor de gidssoorten 
 
 
In onderstaande tabel wordt een beeld gegeven van de inrichtingseisen voor de verschillende typen 
ecologische verbindingszones.  
 
 
ecologische verbinding voor 
 

 
indicatie inrichtingseisen (van corridors en stapstenen) 
 

otter (nat) - water, moeras, plas-dras oeverzone met ruigte en riet 
- goede waterkwaliteit en voedsel (vis) 
- doorgaande corridors plus stapstenen 
- opheffen knelpunten en barrières is belangrijk 
- voor verbindingszone streven naar minimaal ca. 2,5 ha natuur 

per km (gemiddelde minimale breedte corridor en stapstenen 
samen 20 à 30 m) 

Noordse woelmuis (nat) - rietzone, boezemland, overstromingsgrasland 
- zo mogelijk waterdynamiek (wisselende peilen) en tijdelijke in-

undatie 
- aaneengesloten corridor is belangrijk, zo mogelijk stapstenen 
- opheffen knelpunten en barrières is belangrijk 
- voor verbindingszone streven naar minimaal ca. 2,5 ha natuur 

per km (gemiddelde minimale breedte corridor en stapstenen 
samen 20 à 30 m) 

grote vuurvlinder / zilveren maan 
(nat) 

- verlandings- en moerasvegetatie, kruiden/bloemrijke vegetatie, 
nat schraal grasland 

- accent ligt op stapstenen 
- voor verbindingszone streven naar minimaal ca. 2,5 ha natuur 

per km (gemiddelde minimale breedte corridor en stapstenen 
samen 20 à 30 m) 

ringslang (nat) - water, nat/droge oeverzone, moeras/ruigtezone, broeihopen 
- doorgaande corridors en stapstenen 
- voor verbindingszone streven naar minimaal ca. 2,5 ha natuur 

per km (gemiddelde minimale breedte corridor en stapstenen 
samen 20 à 30 m) 

das (droog) - bosjes, struweel, landschapselementen (mogelijkheid tot dek-
king) 

- vooral stapstenen zijn belangrijk, doorgaande corridors niet 
overal noodzakelijk 

- opheffen knelpunten en barrières is belangrijk 
- voor verbindingszone streven naar minimaal ca. 2 ha natuur per 

km 
aardbeivlinder (droog) - heide, bloemrijk (hei)schraal grasland, struweel, schrale bosjes 

- stapstenen en corridors 
- voor verbindingszone streven naar minimaal ca. 3 ha natuur per 

km (gemiddelde minimale breedte corridor en stapstenen samen 
25 à 35 m) 

heidesoorten, zoals heikikker, 
zandloopkever en gentiaan-
blauwtje, en reptielen, zoals ad-
der en gladde slang (droog) 

- heide, ven, struweel, ruigte, nat en droog (hei)schraal grasland 
- met name (relatief grote) stapstenen plus corridors 
- voor verbindingszone streven naar minimaal ca. 4 ha natuur per 

km (gemiddelde minimale breedte corridor en stapstenen samen 
30 à 50 m) 

 
Op de kaartjes op de volgende bladzijden zijn schematisch de belangrijkste kern(natuur)gebieden 
voor de verschillende gidssoorten en de meest essentiële verbindingen schematisch weergegeven. 



 

 



 

 



 

 



 

2005       financiering EHS financiering anders 

code naam gidssoort totaal al begrensd ha's indicatief 

Fr 01 Lauwersmeer -- Groote Wielen otter/grote vuurvlinder/zilv. maan 13 3   

Fr 02 Houtwiel -- de Leijen otter 15 7   

Fr 03 Nieuwe diep/Fonejacht/P.M. kanaal otter/N. woelmuis/gr. vuurvl/zilv. maan 9     

Fr 04 Vlierbossloot/Binnenringvaart/Zilverkan./Oud Diep otter/grote vuurvlinder/zilv. maan 26 20   

Fr 05 Koningsdiep -- de Deelen otter/grote vuurvlinder/zilv. maan 10 7   

Fr 06 Oude Venen -- Terkaplesterpoelen otter/N. woelmuis 30 14   

Fr 07* Westzijde Deel otter     8 

Fr 08* Deelen--Nannewiid--Joh. Schar--Tjonger grote vuurvlinder/zilv. maan     12 

Fr 09 Sneekermeer -- Koevordermeer otter/N. woelmuis 6     

Fr 10 Koevordermeer--Fluessen via de Welle otter/N. woelmuis 3     

Fr 11 Koevordermeer--Slotermeer: Wollegaast N. woelmuis 5     

Fr 12 IJsselmeer -- Fleussen otter/N. woelmuis 17 13   

Fr 13* Slotermeer -- Het Zwin -- Fleussen Noordse woelmuis 5   5 

Fr 14* Morra -- IJsselmeer: Bakhuizer-en Wielvaart otter/Noordse woelmuis     6 

Fr 15 IJsselmeer -- Gr. Brekken otter/grote vuurvlinder/zilv. maan 8     

Fr 16 Tjeukermeer -- Groote Brekken: Follega sloot otter/grote vuurvlinder/zilv. maan 10     

Fr 17 Groote Brekken -- Koevordermeer otter 5     

Fr 18 Tjonger -- Tjeukermeer: Vierhuistervaart otter/grote vuurvlinder/zilv. maan 6     

Fr 19 Tjonger ringslang/gr. vuurvlinder/zilv. Maan 74 38   

Fr 20 Tjonger -- Fochtelooerveen ringslang 15     

Fr 21* Linde benedenloop otter/ringslang/gr. vuurvlinder/zilv. maan 6 6 6 

Fr 22* Drait- Verbindingskanaal ringslang 1 1 1 

Fr 23* Veenklooster -- Friese wouden -- Beetsterzwaag das 3   7 

Fr 24 Merskenheide -- Duurswouderheide heidesoorten/reptielen 3     

Fr 25 Wijnjeterperschar -- Duurswouderheide heidesoorten/reptielen 8     

Fr 26 Duurswouder heide -- Haulerveld heidesoorten/reptielen 8     

Fr 27 Haulerveld/Blauwe Bosk -- Fochteloërveen heidesoorten/reptielen 20     

Fr 28 Wijnjeterperschar -Tjonger das/aardbeivlinder 10     

Fr 29 Lippenhuisterheide-Dellebuursterheide  das/aardbeivlinder 18 8   

Fr 30 Wolter Jagerswijk (Jubbega-Schurega) -- bossen Oranjewoud das/aardbeivlinder 15     

Fr 31 bossen Oranjewoud -- Katlijkerschar --Kiekenberg -- Delleburen das/aardbeivlinder 15     

Fr 32 Delleburen -- Boschhoeve -- Stobbepoel -- Schaopedobbe das/aardbeivlinder 5     

Fr 33 Boschhoeve -- Koepelbosch das/aardbeivlinder 2     

Fr 34 Boschhoeve -- Drente (Doldersumse veld) das/aardbeivlinder 8     

Fr 35 Fochteloërveen -- Hildenberg (Drents Friese Woud) heidesoorten/reptielen 10     

Fr 36* bossen Oranjewoud/Zuid oost Fryslân -- bosgebied Gaasterland das 1   11 

   totaal 390 117 56 
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